
Befediue f' · . 
ı mec tsı seçını yokfaması I~kendtrurı Belediye 

rnecııs S{'çirn yokJ 
bu .. l amHsı 
~un skenderun Hslk 

'evınde Yapılmıştır. Yok-
larnada Valirniı Şefik So 
ıerhle, ~artj Müfettişimiz 
l a rettın Tirfrloğıu, Yi. 
qYet Rarti Jrı~re u t· 

1.a • • 1~ • rıeye ı 
neısı Vekili Seı· Ç 1 1 k ım e euk, s enderun p ı· K 1 ar ı aza ıJare H~Yeti \•e Oc ık ~da 
~'e Heyeti aıaları baz4r t;.\ıl 
l:f!mt.Jılardır, 

.. ~alinıiz v~ Parti Müfet lışırnız Beı~· 
""'

1Yt1 ın"cJisioin 

rumda Uz~rine ~ıldığı vazi 
fanin eh~rnrııiyetini beJirl

miş ve s·çimde bi·hassa 1 
bu noktanın göz löniiııde 
bulundurulraası Jü~urnuuu 1 
ı~aret e\miilerdır. 1 

Seçim netic~ sinde Js
kerıdt-run belediye nıeci i 
s· içiu Parti fll\mlecflerj 
tesbi' "4ilmiştir, 

Yarın Dörtyol kauısı \ 
_Belediye ~imi yoklaması 
Yapılaeısk ve bu suretle 
Yilllyet içindeki yokıaı 

11 
a 

nıiz'e temasa g~çen düş .. 
man deniz kuvvetleri ara 

sırı l t ; • v ı f •l' olmuştur. 
l~ ey Qlde 28 uçaktan mü 
rekkep iki dü~man hııva 

1 teşkili Gusvada Kanul 1 

Londııa 16A.A.- Hey 
li t>kspres g:ızetesi "Acn
ba ~lulingrat düşPcrık mi?,, 
başlığı altında yazdığı bir 
maka1Pd~ diyor ki: 

"Vazıyet ümitsizdir. 
Şimdi AJrıam kudreti ile 

1 

Hus kalırumanlığı yunşa 
/ ç~k nışlır. l\ış ve sovuk 
Alrıuınhm daha süratli ha 
rekete mecbur ediyor. l le-

1 ııüz i'inüıniiıdeki üç hafta 
I zuı fında havalar iyidir. Aı 

nıanlar var kuvvetJeriJe 

1 
yükleniyor ve arkaJarında 
'?uazzımı ihtiyat kuvvetle
r·r vardır. Hu~lar da Sara -

/ noktan lı\kviye alıyorlar. 
· Eğer Huslar geçen seue 
/ Moskova Müdaf aasındx ol 
/ ~uğu gibi ke~a.r maha,Jle
! ~~rde tutunabılırlerse Stu
ı Jingrat kurtulabiJir. Rusyu 

tarihinde birçok muciıeJer 
vardır.,, 

J\bdullah Bilgin 

balamışhr. Her iki grup O Ayağını teduvi effir-
t yylire meydanınını bom- ı 

rnek üzere ıstanbuJ ve An tipiad.:ki av u~kları tara-
karaya gitmiş ofan Beledi· fı ıdan himaye t-diliyordu. 

4 bomba ve 4 av uçuğı dii ; ye ve P:lrti Reisi Abdul
şi'rülmüştür. 1-1 evlu'de 

1 
la Bi 1giıı <lün şehrimize 

yine 28. Ul(ctk Guvadrıl Ka gelmiştir. Abdullah Bilgin , 
l\tlla hücum etmiştir. Buo- 'oir müddet daha istirahat 
hırdan da bir

1 
bomba ile edecektir. Hoş t-;dldin der 

1 

5 av u~ ığı düşürülmüştUı'. · ve tez seğlık dileriz. 
&• 

Amerikalılar 
Bir Uçak geınisi daha kaybettıler 

Vaşington 17 A.A.- Hahriye Nezaretipden bildiril· 
miştir: Yoı ktayın uçak gemisi sal,trnon adaları mu
lıarebesinde hatmıştır. 

Vaşinton 17 A.A.- Kayıbı haber verilen York 
tayın uçak gemisinin 2070 mürelt~batı vardı. Gemi 
81 le 85 uçak taşırdı. Yorktayıuda 5 pusluk 8 top 
vardı. 

Arntırika harbe girdiği zan.an 7 uç~k gemisi oldu 
gu tahmin ediliyor. 

Leksingtorı ve Yorktayn g·misinin kayhından sonra 
Amerikanın d.ı:ıha beş uçak gemisi kaldığı t:.ıhrnin edi 
li~1Qr. 

Japonlar da iİci mayın gemisi kaybettiler 
Vaşington 17 A.A.- Ualıriye nazır ığ"ıudan bildi

rilmiştir. \ fı:vet ııdaJarında İki .fHj)OD rnaynı g('mİSİ· 
le iiç hiiriik şilep ve iki denizaltı hatırı uuş ve.va 
h ısnra uJ'rutılmrş, y.ıpıl:ın hır h ıv..ı akırııııda evler 
has-ıra uğratılmı iaş · üsler:nde ~ııngın çıkı r lmıı v 

de · 6 m· ~·iu:uıfırli~..Jlliıe..a.1ı11~••• ...... ..._ 



Sayfa-2-· 'E~fG( 1 

buğday fiah yük 
seliyor 

Akdarı duşmekfedir 
Hububat alım ve- 'Ratı 

mın;n serbest bm.ıkılnı:sı ı ' 
dan scır rn kurııborsadu Luğ 
day füıtları yiikselmeğt1 de 
vam elmel~tedır. Mahsulii ıı 
idı ak zırnrnnıııdn kilor.u 
30 kuruşu kadar sahlan 
lıuğdtty, şimdi k.ıraborsa· 

da 60 kurıı(üzerirıd.!11 lliU

amele görmektedir. Fi.ıt

ların kış esuasınd ı dah.ı 

yükselmesi <le muhterneı 
<lir. 

l)iğer taraftan akdarı 

fıatlaıı da geı;en h.ıfta 35 
kuruşa kadar l'iikselmiş 
faal soo gunlerde diışmeğe 
başlamıştır. Bereketli olun 
akdnrı mahsulü piyaslı)a 
IJüyük ruiktt.ı da ı.ırzcd lıI!eh 
le olduğundan bu hafüıfi
atlar 27 kuruşa kadar düş· 
müştnr. 

Çeltik biçimı başladı 
ViU\ye!inıi'zin çeltik 

rnal1sulü \Ok bereketlidir. 
erken toprağa saçılan çel 
tiklerin biçilmesine on beş 
gündt-nberi başlanmış bulun 
maktadır. Çeltik piyasası 
şi:ı;dıden hararetli bir 
safhaya girmiş ve Jstar..
buldan gelen çeltik tacir 
im. i rnüstehsi lerden al iv 
çeltik almağa başlamış 

lnrdır. 

Haber verildiğine göre 
şimdiki alivre satışlarda 

l\fısır cinsi çclfklerin kilo 
su 35 ile 36 km uş .ır<ısııı 
ı1a muamele görmekte ve 
bu fialtun ahcı buln aktadır 

Büyük Elektrik 
motörünün 

Transformatörü yandı 
Ş"hrimiz Elektrik f Jb· 

rikasındaki büyiik motörün 
trnm,formatörü yanmı~tır. 

Bir koç gün'-enberi şelı'rde 
ki elektrik c ·reyı..aımı ılı".>
zuk diizE n gitmes'ne s1b p 
hudur. Şinıdi fub i aıd tci 
küçük molör çalıştırılmak 
ta ve b:: ınotör şehrin ışık 
ihtiyacını lt mami e karşılıy11 

fm ı.'ığı i. n geçen yıl o'duğu 
gıl•i .bu stfer cfo şc hk böl
gt>lere ayrılarak her gece 
mu1:ıyyE;n bir yerin lrnnııı 

lıkta lrnlnıası icnl> tnıek 
tedir. Bunun iç·n şehirdört 
bölgeye ayrılmıştır. Trans 1 
forınalör tamir edilinciye 
k~da~ her gece bu dört böl 1 
gedeıı bi i sıra ile saat 11 
e kadar karanlıkta krıla- ı 
cakllr. 

Halkımızın ona göte 
hazırlıklı olmolıın Hlzınıdır 
Hüyük motörün transfor 
'lhatörünü btmiri oldukça 
uzun,bir milclıJt'l devam e 
decektir. 

Fiat Mürakabe 
kararlarına karşı 

Eskiden işlenen suçların 
ceza görmemesi Cümhuriyet 

Müddeiumumil;klerine bildirild; 
Elde bulunan davalara da artık bakılmıyacak 

Ankarr: - Adliye Ve
killiği elkoyma muamele· 
!erine hıbi tutulmuş olan 
her IH'Vİ gıda maddelerin 
den mütevellit davahmr. 
takibine ve cezaların infa 
zinı:ı lt:zum kalmadığı hak ' 

kmdn Cümhudyel i\1üddt'i 
tıınumiliklerine bir tebliğ 

göndermiştir. Tebliğ . şu· 
du .. : 

kurar ittihnzuıa bağlıdır. 

Bu suretle sur; ihdas eden 
bararıarın salfihiyetli mer 
c' ler tarafından ko~dırılma 
liiı mevzuubahis kttrarlar, 
muhalefet fiillnrinin suçlu· 
luğunu du bertaraf eder. 
Binaenaleyh işlendiği za
man meri bulunan kara
ra göre suç teşkil eden ve 
fakat bilahare tsuçluluğu 
kaldırılmış olan fiilltrden 

"lcra Vekilleri heyeti dolayı evvelce hükmedil-
kararile veri!~n salahiye- miş olan c zcıların infa7.ına 

te binaen Ticaret Vekfile- ve elde bulunun davaların 
tince elkoyma muamelesi- takibine mahal ırnlmanıış 

ne tabi tutul!:nuş olan her olduğu tnmiınef) tebliğ ve 
nevi gı la mmideleri ilzerin Kaza dain·nizdeki Cümhu 
deki elkoyma bükümleri ı iye! Müddeiumumisine de 
25 temmuz 942 tarihir1den tehliğ ve hlJ suretle sukut 
itibaren ktıldırılm>ştır. Ti eden davalarla . infazına 
caret Vekaletine verilf>n muhal kalmıyan ilfimlar 
salahiyete binaen mül:..!ıl sayısının hepsi hafıf hapis 
Fiat Miırakabe Komisyon ve para cezası gibi mah · 
!arınca Pirine; bulgur, sade- himiyetlerin nevilerine göre 
yağ, boyuz peynir, kaşar, ayn ayrı olmak üzere bir 
tulunı peyniri, krema, yağ, cetvel halin1e bildirilmesi 
yoğurt, kuru fasulya, no- temenni olunur.,, 

but, darı, süt, zeytin dana- '-----------• 
si ve leblebi gibi niadde· 
lerle kozn İÇ'.İn tayin ed•l· 
miş olan toptan ve pera- 1 
kEnde fir.ami satış fıatları 
25 temmuz 942 tarihinden 

1 

itibaren kaldırıln~ıştır. Ti
C!irt'l Vekaletince gıda 

maddeleri üzerindeki el· 
koyrnu hü küınlerinirı ve a
zami satış fiatlıırının hıı 

suretle kuldırılrııış olması 

evv lce mezk,1r hükümle
re muhalefetten suç1u kim 
seler haldnnda Milıi lw
runma kanununa göre hük 
medil:niş ol ın cez ılurın 
infaıma ve t ld<· edilmiş 

ol ııı işlerin t1ı <ibin · ma· 
h 1 o:up o'nıadığı hu::;u· 
su ıd .ı h ızı malı a lerde te
reddi.it hum'ün'i muc ipol 
duğu ah'aşılrnıstır. F1:\1 ka 
Ifüle halle)de Devletin biın 
yesini ikli':lat vt1 md<lafaa 
bakınılaı ı ıclan takviye el· 
mel< maksndile Milli Ku
runma Kaiıunile hükQmc
te h.ızı sa'ahiyd!er tanı 

mış ve hiikumetin bu su 
retle haiz olduğu sıılahiye 
te istinaden Htihuz ettiğ; 

karar ve Leduirlerc muhn 
lif hareketJer de- ayni kı 

nunun cezai hükümlerilc 
teyid cdi1mışıi . Yeni ~1i 
Ji Korunma kanununun ba 
zı hükümlprinin tatbik €· 

dikbHmesi hükumetin bir 

1 
1 
1 

Düzeltme 
14 eylCl tarih ve 3185 

sayılı nüsharmzın ikinci 
sayfasının dör lüncü ve 

beşinci sütunlarıncn çıkan 
ve iktisat Vekaletinden 
gönderilen m ıden ih1nlarırı· 
du küt;ük bir t~rtip hatası 
olmuştur rlirinci ilanın 41 
inci satırında~i 6 yıl müd 

el etle ibaresi 61 yıl rn üd· 
detle Ye 48 inci satırdaki 
27-7-942 tarihinden 
iki ay cümlesi d~ 27 -7-
942 tarihinden itibaren iki 
ay olacaktır. 

lkinci Pfüıııı 50 inci sa 
tırındakl 6 yıl müddetle 
kelimesi 60 yıl nıüdj tle 
olacaktır Düzeltir ve özür 
bileriz. 

ilan 
P.T.T. Müdürlfiğilndeıı 

Jhplesi 12/9 942 cuınar 
tesi saat 9 da yapılması 

mukurı er olan aylığı süz 
lir muhammen bedelli 
Antakya-Yayladc1~1 arası 

o!omobille posta sürücü'ii 
ğüne isleklilç1kmndığındnn 
eksi'tıne müddetinin 13 
9 942 tar·ihinden ililJaren 
on gün uzatıldı~ı ilan olu 
nur. 

d'ye 
Erlerimize Kışlık i-ie 1

. 18raf 
. etı 

Ktzılay ve yardımseverıler c~rnıY 1~tır 
dan kabul edilmeğ~ başl~~~ı ~' 

SınırJrı v.ıtanııı isHklfil ve bütüıılu~Ll'ıl• lı 1 
iç-in hekliyeıı knhraınan erlerimıze ın~ebıorr11 

ver mele istiyen hamiyetli ) urldaşlarıll r ıtılıııl ~ 
' d . ı · t ·ır(ı ı zılay ve Yar ırtıSt'VP.lller ceınıyr ı ' 

dileLektir. , ~l 
ıdu"ı.ı ıır ) urlsevor val.ı. daşların her yıl O )ll~I 

du lıu yurt işine koşuc ık 1 arına şüphe ~18 

El. d .. v blufla 
ın e yun ve yagagı 

Hatay Valiliğinden .0 11 ıtı'\~ 
1- Yün ve yapağılara Koordilli1.5~bareo 1 

d ıt· f" 386 saylılı karari1e 12.9.1942 en .. vef'' z9 
metçe el konu1duğu ve ellerinde yun ı.ı 1 

1··zun1 . 
nanların beya..;name vermeleri u .• idt· ı • 
günlü Yen;gün g zelı::sind"' ililn ~~il~'9. 194 

2-- Beyanname verme nıüddefl 2 · ) 
mı bi~ecektir. . Jk• p.ıt1~: 

3 - Merkez Kı;zası Nahiyelerı hB J(ır 111~1 
raat Bankasına Dörtyol, lsken.Jeruo, teŞ~,1~ 1 
ilgililer hu k.ıı.alardnlci Ziraat 8anka~akİ ilg: 
sa, l{ ylıaniye, Yayhıdağı kazaların tir ,.o~ 
bu Kuza Knymakamlıklarına müracıı3 

yannanıe vermeleri lazımdır. ,.Jlt1ri~ 
4-Bıı ınüddetııı bitmesinden so11;11ı' Jtıl~.~ ı 

rannamesi verilmP..n ·~ mal Lıut.unau .. :
0 

tıı~ 1 

li Koruıırıa Kanunu hlikumlerıno go 8 
lucağı bir kerre daha ilan o'unur. l ı f1aC 
Yaş ve kuru sebze 8. ,,ıı~'~ 

Miktarı l.\1uharnmen bedel• • Lı '' 
azami acıgari Lira l(r.Ş· nt 

Kilo " 
Cinsi 

, 2000 360 oo ıı Kuru soğan 
0 

~5 Patlıcan 275 J 165 O ~ 
Taze fasulya 2750 440 00 zO 

" l3örülçe 2750 275 OJ 150 
,,zilrn 7000 1400 00 11) 
Domates 153J 150 00 1'0oır 1' 

5. J. Er. Okui. Alayı. Sntııı Alrıııııı so~ıt~t~ 
' kU" 1ıo1 1 - Yukarıdaki yaş sebze ve 0ı.ılJJ1 ,ı 

gürıü saat 17 de açık eksiltnıeYP. ı;oesiı;ııl' t 
2- h:onuııi m:safı ve şeraiti ve ~8 ı;1'8~5) 

lipler mu ıyyen saatinden evvel. ~~ korı11 
rım yatırvık'nrınn dair makbuz arı 

mı\racatlurı ilan olunur. 

Rus tayyare
kuvvetleri 

Bükreşe bir akın 
yaptılar 

w 

Moskova 16 A.A. -
Tas uj msı bi 'diriyor: 13· 14 
Eylül gecesi biiyük l{us 
u~·nk teşekkiillAri Pıüesti 
ve Miikreşe hücum ederek 
askeıi lıedefleri borubala
mışlardır. Bükreşte 3 yan 
cm çıkmış ve beş irıfilAk 
işitilmiş•ir. Hır uçağımız 
üssüne dönmedi. 

Biikreş 16 A.A.- Hes 
men bildirildiğine, göre 
13· 14 eylül ~ecesi düş-
ınaıı uı;akları toprakları
mız uz .. rine raketler ve bom 
bal ur atmışlardır. Askeri 
ve sınııi U s 1 e r d e 
hasar yoktur. Bombardı· 
m :ından 14 köylü ölrnüş 
tür. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.l·LP. j1atbaası Antukya 


