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n~nlerın her kali'l1~. 
sllld ~n ~kuru, alı'1ı ... 

Ucret pc~; dir . ~-. 
o-na geçen sayalar 

10 k°Üru9tur --

ıegtin Müstah

Bu ·· silleri 
t Qun Ticaret Odasında 

~~P~anarak aralarında Koo 
ahf kur · · · k 'r~~, d ma ışını onuşacaklar 

rı a V riayetin .. h· 
1 uç na ıyesınde sebzeci 

ı. Viıay"r ~r kooperatifi kurnracak 
-.tıı 1rnıldaki m h ıı · 

llclırrna i i a dU ~rın ahm ve sat•mmı teşki-
~tedir. So~ mf"mnunluk Ver et ek bir hızla ilerle· 

rı ~ s'lnrJ şi~!~v1~1tik?iler~?o~eratifiniI! kurulma-
1'\ı) lıan ıeyr ilyetın bıranoı sınıf nıahsulltırin-
~-~ Ü7J!rQ ~ııyasıı müstahsilleri Kooperatifi ku· 
~ ıı-ıtaha·ı} eşebbüslere geçilıııiştir. 
b llll•rıaıc ı ~r bugU~ _öğleden evv~l Ticaret odasmda 
~~ .. la~ rnuıa~P~r~ıtıfin kurulması i\;in aralarmda bir 
-,~:o°l>~ratifi~~sıkyap~cak ve kararlar alacaklard.r 
'Ye, Arsuz v Hur~.masmdan sonra yakında Sü· 
~ d l'lıUstab ·ıı e . ltr ıy0(. Nahiyel~rindeki meyva ve 
~~ lcakarr:i:•ey~~~-r~~ında bir Kooperııtif kurulma
fll'bı.htşıı l'lıahsulle . ·~ ır. 1 Bu suretlts ViJAyetimizin 
r...., l' rmın a ım ve sat . 
~ter e rtıhstahsiller k mu teşkılAUandı-

taraftan c;ğı· -~~r~nmuş olacaklardır. 
~ ~)linya~ı koor:ndı~m ~U: göre Maraş Vf" Gazian 

t\()oPer ,. .. ratıflt:rının VilA r · 
·~ le . ~tifa iltihak t derek U . Yf! ımızde kurula
L l'llını içi0 t btı· ç VıAlyet arasında bir 
l\Q~CI •• eıe ~sler başlamıştır. 

ba mustansillerine kilo 
~•na 50 kuruş fark öden-

me" b tj~rı lnah1 g e aşlanmışhr 
~en k 811 Z&rnıtnınd · {1ıı ftıQ uoPeratifçe satan ~ ıpek kozası müst{lbsille-

ıı '<"ll(le 8tahsile edenmek ~. ınan kozaların her kilosu 
~ h· ••btri b l JZere 50 Kuruş ted. . 

t~~ Ye Nah· ı~ anmıştır. KO<>paratit ıyesıne 
kc111:1' 1 Ye&11ıde mUstnbs·ı· rnemurh:rı dU.ı 

Q \' ılerine bu f' t f ı.ıo ayğma kı daı· gide 
r~ /?ıı Varın Süy~a di arklan~ı ~em işit rdir. Bu-

t. Viıa bu fiat f1rkıy Je Nabı~esındeki nıUstahsil· 
tıtı 1 Yet Mak enecektır. 

t ~ ":t laraııo~~·· Koop9ratift(ın ayrı olarpk hu .. 
Ilı "\1 l< n satın ahn k susı 

'>t-t b· Ooperaur· an ozalarıo m llıtahsil'e 
~t i ı ır iekit ~~ yaptığı gibi yapılan leflebbus 
't fıtr: dıkları rnab~!ı ~e Bursa~an gden koza ta

~lıiiiı lnı Bankaya un her kıJosu için 50 kuruş 
tL~h c.re_ Ödeoeeekr Yatırmışlarl!ır Bu Pfttalar.da mUs-
.~ tıın1Zd ır. 
Uı .. bu h e Koıa Batın aJnıı 1 

t llı(ls UtiUt la teşebb .. 1 Ş O an firmalar nezdin-

Blahsi lerioin h.ı~I er_ yapı~mıııtır Bu suretle 
ed .•rı korunaıueolacaktır. 

l)G~ Vııı· .~nterbıyesi iş•eri 
1rnız1n re· ı· ... 

iL. larak ıs ıgınde bir toplant, ya pi 
\l"e:\ terb· e~~slar tespıt edildi 
...... , bit h 1Yesı ışlerioi d h 
~ et ll ale getirmek .. a a sağlam ve daha ve-
~ t~~.tedir. Bu huau!•~ın. Yapılan incelemeler de
~. hld ı~e~i mUfettitlerio~~Celem.eler yapmak Czere 
"'litı v,~•n.ı Yazmıştık D Edıp Yıldınmın ıehri 

ıa· •rnız Şef'k So . 
lı 8;!orıundı ~en Yt~!1ı.iRei~l~gi. altıoda VilAvet 

ela b Prnış ve bn toplant lesi ııtışare heyeti bir 
.. :.:: buıu.1:ouştur. ı a mUfettiı Edip Yıldı 

8edenterbi7tei itle . . 
nnın dıba 881lıın ' 

SAYl3! 2 KlJtJ)TJi 

Stalingrat savaşı Alman
geni başlıyormuş yada 

Vatana ihanet Boğuşmalar arlık tamamile 

1 suçundan do şehrin içine intika etti 
layı Fin dağcı taburları Kafkasyada Almanlarla 

14 Kişi kurşuna dizildi 
yan yana savaşıyor Vişi 22 A.A.- Alman 

BerJin 23 A.A.- Alman Başkumandan ığı ~taliog· yadan buraya gelen haber 
rat savaşları hakkında şu tamamlayıcı bilgiyi vermek fore göre, Karlsruhe ve 

tedir: Frı.nkfurtta 14 Al~an 
Şehrin \"e köprülerin harabeleri arasında en . şid- kur~una dizilmişlerdir. Bun 

detli so'rnk savaşları dfwam etmektedir. Ç1>k ş:dd t- Jar yurda ihanet komünizm 
le müd.,faa edilen yeni rnahnl eler IJoJşeviklerden cereyanlarını tahrik 
a ın'1lış.dar bir sahaya sıkıştırılan bir grup yok ~dil- ve yabancı radyoların neş 
miştir. Vlukavemet bC>lg !erine büyük sayda bomb l· riyı.tını yaymak suçundan 
tarla hasar v rdiriımişlir. Şehrin ,şimalinde Alman dolnyı ölüm ce1.asma çar-
uçakları Ho şeviklerin Uınidsi·tc9 teşebJüslerini önle- pılnıışlardır. 

mişlerdir. lsveç seçiminde ko-
Berlin 23 A.A.- Alman basınının haber verdiğine münistrer kazandı 

göre, Kafkasyada Alman usker'erinin yanında Fin- Stokhlom 22 A.:A. -
dağcı taburlarıda Ruslara karşı çarpışma dadır. 

lsveç b~le.iiye seçimi soStokholm 23 A.A.- Orı Ajmsı bildiriyor: Staling-
na ermiş ve komunistler ratta Rusların karşı hilcurna g1cnıesi bu hafcanın en geçen devre 175 kürsüye 

ÖnArnli hadise~ini teşkil elmektı!dir. Bolşevikl,.r tara- • mukabil 219 kürsü ka7Jln 
fandan yap tı.n !>il teş .. bryhs püskürtillmü:stur. Ç ırµış- mışlardır. E'·s~riyet yine. 
malar şi-ndi şehrin içnisine intikal eylemiş ir. A rn n sosyal Demokrat partisin 
lttr yavaş yavaş ileriliyorhır. Bir çok mevziler dört 

1 
Jedir. 

gündenberi eldeıı ele gPçmektedir. Almaıı ordusuı.un Berlin 22 A. A.- Ycı-.,. 
St.!!lingrada karşı hakiki s ıvaşı asıl şimdi başlıyor rı re.:;mi bir kaynaktan 
domektir. Ş0hrin içindeki Hus mevzileri mukuve- bildiriliyor: S yasi mah-

• met edo"'ek Kafkasyadaki Alman baskısını hafiflet· fill13r Isveçteki belediye se 
mek içiı• uğraşıyorlar. çiminde komtinist pa .. --------m=-.-~~--~~~.,...,.... nin elde ettiği kazancı 
Valimiz Soyer \ Rus - Bulgar ' kate layı'< ve Avrupan 

atisi için tehlikeli görmek 
Dün İskerıdeıuna gitti Münasebetleri tt-dir. Komünistlik isveçt" 

V .ilimiz Şefik Soyer ! yeni temeller kurmağa 
dün öğleden sonra isken· ı· Son günlerde fazla muvaffıtk olmuştur. 
deruna gitnıiş_tir: lske~.de gerginleşti 
runda muhtelıf ışler uze- H 22 AA z·· 'h 1 T.. k ga etecı· 
rinde teftişlerde bulunacak • t kerıı .. N · 

1 
-G· utrıı· 

1
• Ur z 

h . (' çı an uve aze " ı j I . f ve bu akşam ŞP, rımıze J> d t h 1. . .. er·ı şereı ne dö kt. >U ııpeş e mu a ıırıııe go-
necf! ır. S f ·ı M '· 1 P • Q k re . o yu ı e r osuovn a· Ar.karada v~rile·, arh ca rasında gerginlik b:ış'a-

R 1 ziyafet K 1 • mıştır. Varnadaki us SC· Aııkııra 
23 

A.A.-An· Ong re er 1 faretinin kapıtılması veBul-
f karaya g~lmiş ola•1 Alrrırın devam ediyor gar topraklarına üç de a basın mümessili far. fın-

Cfirulıuriye Halk Parti bombalar atılması buna dan dı.!n Alman ~ far
0
tin 

Ri Ocak ve Nahiye kon- sebep 01mt;ştur. Varnada de Türk h:ıs1n milmessil-
k ed. ld Rus Sefart'thanesine men lf"rİ şerefin bir çay ıiyafe greleri devam e~me ı ır 

Dün akşaru iki ocak kong. • sup m~murlar casusluk ti verilr:nişlır. Çayd l An l· 
si dahoi yapılmıştır.Bu ak yapmışlardır. Sef rethane dolu Ajansı VP, r. atbuat 

nin taharrisinde bir~ok as mUdürJügv ü erkil.111 i),. TOrK ıam Kut Dibi HabibinoEc 
kcri malO.•nat el. l .. edilmiş gazekciltri hazır bulun· car Semtocaklarında ve 

, . . . . tir. Bu konsoloslıı1< Jı:rkıl· muştm. caıerıye mesc·ıdındekı sem· d .
1
,. 1•• , V" I" ff 

d nıyııkın ..l urlilj~,o na c 1 aye e tocıı~ın a kongreler..-:: devam d 
1 

t 
edilecektir. 1 ~ e:.:. _.C:..'...:ii:_,',....r ·-----,.~ 

... üveydiye Nahiy ;Sinde grd r~ .)'arm b lfanacak Bir iaşe börosu kutuldu 
de kongrelere bugün baş- fır. Ü.!ak ve N ıhiye kon- ' y:1nyetimizde Uç kişi-
Janmııtırır. Hsdırbey ve grt ler i ay :sonuna kad r iik lir i ş • börosu kurul· 
Karsu Nahiselerinde kor.- bil ıiş o'. cukhr. muştur. \1ektupçuluktun, 
--------·..,, _. • ,.,..W'f'C'icP' TicarPt 01.l.ısından vu Def. ve daha verimli bir h .. ı. ğelmtsi ıı.;ın Jüşüniilen esas terdarhktan birt"r memur 

lar Vekllete hildiril!!!ek r z.ere not1ar haztrlanrıııştır. ,fon miiceşekkil olan . b1.t. 
Toplantı saat 11 de:, sHut 13,3J a kadar de"am d- l>ö,.o Vı1dyet iaş'"' ifleri 
mittir. ~ka911ttır. 



' Sayfa-2-· YENIGON / ~~~~~~~~~~~~~~ 
l(onuşahn1 R d. ıLAN ,. D d ı ek omanya a eg"' irmen icar e i ec 

Ev 1, lıtp lıcı.tlıc:-r ko · ı nuşulıııı, sıkılmadan, Ç<- iç eİnniyef tedbirleri Kilis Sulh Hııkuk nıalı· ~lilli Emlill' MUJıirlilğünd•;a~ .:; kinıued•ıı.koçınr"adaıı,kor llükreş 22 A. A. kemesindeu: Muhu Mahzar Aıla kiımtoıı "'.et JJI' 
91 

kup ürkmı'd<'ll konuşalım Selillıiyetli lliikreş ıııulılil· Kilisin Hüyük kıltalı bedelli No. :'fo. ıı•ıi köyü olılugu "l·ıJ.~ 
Birlikle ve bir yerde l !erine göm, llolşeviklikle M. H. Mustafa O. Keleş l'lO 4 45 1,.gi"""" ıı.,ıır t"Y Cılı«'' .ıııı J)I ıJl konuşalım! ~nü':"d.de_ ve iç emniyet ve Narlıca K. Mehmet U. 1tazu•

01

) ~)'9' 
Fakat: bu \.'onuc:up., ıçın. huküınet yeni tedbir Yusuf Gencin ,G.;Antebin ilil .~ııı94~ 

d 
" lcr almıştır. BolQeviklı'g~ı·n Kayrcık M. ll. Sabık mu- kaza 1.ıO· ı pwp ırrıındasırıı yay~." lıer h f M 400 14 l lıi

111 

·ı~ er tleşme, !-'u görüşüp " s<iz eşme bi'er< k, aıılı~a- h ~ .. • aı> n•emuru öl ü eh· O ,. Vakıflar br• .. r,.){!isı 
1

9945 
rak inanıp kanarak olsun şa 8 şiddetle cıızalundırılacak met Kelt•Şiıı ka;ısı Hayri- oğulları ve ş" i 30-, ~ 

U ıı, orla, sallayıp at ve nizam bozucu ınemur· yenin nefsine esaleten ve 9 sehimde 8 seb~i d~l'',1 
rna, yalan, dolar, man !ar hakkıuda g•rekirse ö· küçiik çocuklarına velaye Ilıdırbe1 ve Vakıflı köyünde ıne«ılk 

1 

rshP' tıksız ölçüsilz olnıosın. Ko lünı cezası da verilecek lir. ten açtık 1 arı Kilisin Uzun nin bir sbnelik icarı satışa çıkarılmıştır. "noO 
0
1
• ııuşaımı. Sess'zlik ka· Memurlurı kontrol için luk K. sekiz p><çu turla· %7.5 teminat. akçal:ıriyle birlikle ih•'e j;,ft•ıd'; ıanlık ve ;.lılikelidir. Fa yüksek bir komisyon l<U· nın şuyuunun izulesi ı a· 30·9 1942 Çarşamba günü saut onda ~5,zı-2 L 

kal konuşmasıuı bılmemek rulmuşıur. vasmın yapılmakta o'an müracaatları 22·• c8' 
bundan du beterdir. Onun Hu tedbirler Horuanya- muhakemesinı.le: y· k k lıfla i~iıı; sözlerimizi turtarak dd iç durumun kötülüğü Hayriye Keleşiıı ikn ıyece Ve yaka ca 8 5aft' fıkirlerimizi öl"erek k·-'fa~ r.e lm işaret sayılmamt-lldır ı metgahı meçhul oldugruu A t k G k M f faburLJ v u n a ya ümrü uha aza 

mızı dik, doğru tutaı ak 'ww•n; dan ilanen tebliğ~ü iftıs:na A d 
ka cı l ı K lb' · · h k · .. <l K d!!ir verilf~n kara!' .. uzeriııe • ima Komisyonun arı 
,.nu,a mı.. a mızı açarak er esıo ıçı•ı e, o •grn ye Tahıniııi Muvakkat 
yÜft'ğımizi dc.şerek, yüzii- rindt' olmulıdır. Yoksa lıu 13-5-942 çarşamba gü 
m üzü güld urup 

8 
lnı nı ızı konuşmıı, o s ü kil ı tıı 

0 
leh n ii malı kem< ye gelmesi , . . Mj k tarı ·~·uıarı teminatı le gUOü ,1 

ak tutarak konuşalım! Sliz li keli olur. Onun için ~oc- içioı ililnen davetlye tebliğ Cın 91 Kılo Lıra Ku. Lir• lb• 94~ J''ı ıl lerinıizden yUzUmiiz kız - g e •ı de ve çık : 
0 

uş !mı! edi'diği halde gelmediğin· Koyun eti 1350J 14850. 00 1114 5, 1 O 's:ıii
1 

ıı ı ıp, Mı:rimizden l.Jllıirniz * • den htıkkıuda giyap ,kara 
0 

94211 
1
" * Sığır eti 20700 12100. 00 777 5 1 94·ı sll 1 ıl 

k&rurn. ıyar: k * konuşalın• ! Konuşu hm! her va tan rı tebliğine karar verilmiş Odun 127030 3810. 00 286 6;1 O • ,, 
* ,<laş Lir .ai enin ferdi oldu- o duğundan duruşma günü 

Konuşalım, hem de ğu gilıi, kulsul bir uile 0 • o}an26-10- 942 pazaı tesi 
a~~tk koııı.,ş llım! cağı olan cemiyetin de bir· günü saat 9 da b:ilis Sulh 

Kimsed(n yılmadarı, ferdıdir. Bundun dolayı in a Hukuk mabkem~F,inde ha 
kork.omdan çekinrnr>den san mensup bulunduğu ce- zır bulunm1:1sı aksi takdir 
ko11uşdlım! Yurdun fayda- miyeliıı bünye.sinde: gördü de hakkında muhakemeye 
sıı a u usun ilerlem(Si e ya· ğii eksiklikleri tamamla- ğiyıben devam o'unarak 
rciyııca,k şeyi koııuş:ılım! nıak, bildiği iğilikleri ço· mahkemeye ~'1Lul edilmi-

Konuşrnak için Hllk ~alt~ak, lüzumlu saydığı yeceği- ilul\ ol ıınur. 
P aı \ sic.in kong. eteri en el tşlerı anlatmak ödevinde- : ' verişli bir ycntir. Oda iş dir. ' okullarda famİ 
te başlamış lluluncmıkta Bu ödevin yerine geti- l dır, ku.u9u'ını! rilm_esine en sağlam oyol i rat yaptırılacak 

D~ıdiınizi devletin en partı kmıah, en emin yer ı 
yeks1k rualrnmma, s:ı'i!mi- parti kongreleridir. Orada ı Vilayet Mukamındun 
zi ulusun en } üksek ndamI konuşalım! 1- Antakya Merkez 
na ulaş•ırmak iç;n en bü \ * Gazipaşa okulunun sava 

yiik fırs:ıt, Parti Kongre- Devlet teşkilatında gö- ve badamısı pazarlığa ko~ı 
leridir. Hu ıırsatı ku,;ırmı rebildiğimiz, haJk idaı·e:-,in muştur. 
)alı.n, doğı u ve dürüst 

0 
d~ duydgumuz eksik ve 2- Muhammen bedel 

lurak konuşahm! yanlış olduğuna kanaat ge (345) liradır. 
* * * Konuşalım~ Sc ss:zıik 

gerçtıkten korkunç ve ka-
r.ınlıktır. Konuşulmıya•ı 

çe\; relerde ~öy ıenerrı iyen 
bir takım gizli, ekş m ş,ı11> 
zuk düşiinc ·ler su kil oldu 
ğu vehmi insanları r:.ıh< t 
sız eder. Konuşmak fırs · 

tıı J .bulamıycınlar v ..!yabut 
konuşa hın diıılernİ\ enler 
yaş1cık'.ı·ı hay1ıtm 

0

hangi 
gün VA noktnsında bulun· 
duklt>rını anlayıp öıçP.

mezler buııun için konuşa 
hın hem ıh' içlen ve de
rinde•ı lrnnuş;;lııu! 

tirdiğimiz şeyleri, şahsi ih Hu işe ait şartrıame 
tiraslarınııza vt:ya sinsi e Vilayet Encümen kalemin 
mellerinıize alet y8p ., ak de görülebilir. 

ş.ırnda, burada dedıkoJu 4- Taliplerin ilk temi 
mbvzuıı y;ıpmıyahm, lş- t baı;ııııdu kilerı lci rletip sıus- na akçası olarn (26) lira-

l yı bankaya yatırmaları 
mu< için yc. lırn veıiftiraya lazımdır. 
sapııııyalım. Kouuşaiun, haklı ve A 5-Pazarlığ ın 29 Ey-

f 
lul 942 sı.h günü saaı 16 

aydalı sandığımız ve S<i~r ,Y dn Vilayet Daimi Eecüme-
dığımız :?eyleri Parti J:...:on 
grelcr.ııde açıkça komışc.ı 

lını, samimi tenkitler~iş ha 
şındakıleri cıydınlatır iş a 
damların• ilerletir. 

Geçketen l!Jtus seven
lerle yürekten yurda htığ
lamrnluı.ı isteklerini yap
tırmak, yc1ptılduı ıot b<"'.ğen 
dirmek beğ~ndikleriı i lı:ıt 
l:.ıik t!ltir!Uek ıçın Parti 
Koı:gre'erine katılmaktan 

claha biiyi:k veı imli fırsat 

niııde yapılacağı i!an olu-
nur. 

* * • 
1 - Dörtyol Kazası 

(Gui) ilkokulunun tami-

1 

ratı pazarlığa konmuştur. 

1 
2-Muhammen bedel 

(948) liradır. 

\ 3 - Bu işe ait şartna-
me Vitanet Encümen ka 
leminde görülebilir. 

4- Taliplerin ilk te-

" 242000 
" 121000 
" 5000 
Saman 22552 

7260. 00 
3633. 00 
150. 00 

1804. 16 

545 ,, ': ,, 
273 " '"ı ., 1 

11 ,,· 942 sa ı~ 
163 6,10/ . ,, . 

,, 220JO 1760. 00 132 ,, '' ,, ; 
,, 22000 1760. 00 132 ,, '?ııtı~"rcı· • 

1-Batay Gümriik Muhafaza Taburu ~1J9 ı 
k~palı zarfla eksiltmeye konula 1 yuı.aı ğılld80ıı~ 
mıktarı yazılı maddelere istek i çıkı:tl3d1 ·tell gh·•' l 1 k .. •erı t L'" ere ayrı ma suretile h z ılarında goSL ıerl ~ oJ 
saatlerda yeniden kapılı zufla eksıllI11e ş:ırtllş 
tın alma komisyonunda yapılacalüır. . ~ 
her gün komisyonda görülel>iJir. coıı.18:~, 

2- Bu maddelerin gerek hey'eti ırı~ M 
1 

k 
. buıııı,. 

re se yazılı olduğu veçlıile par tı lel' . e'' 
y&pılabilecektir. 11 f1

1
' 11 ~ 

. 3- İsteklilerin ihale gün ve saatıııdıluıı ıılıf. 
velıne kadar teklif mektuplarını Tabllf sıı 
isyonuna vemıelcri. 8 3 ... 

19-23-2 ... 

~~&:E?r.9.~··r:...ammmmıa11HS11_,~ ~ 
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