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Valimiz Şefik Soyer 
nünde tutar. 

ŞÜndi, Hataya çok para 
gotiren, çok mahsul veren 
ipek kozası işini nıüstah· 
silın faydasına olarak teş · 
kiH\tlandırmayı ele alo ·ış 
bulunuyoruz. 

ipek kozası ürünü dü
no nazaran azalmış, fiatlar 
d üşm üşliir. Istihseli arttır 
mak ve fiatları yüksdt· 
mek için teşkilatlanmak 
üzer~ bugün sizinle konu 
şuyorunı. 

' Arkadaşlar! Her müs 
, tahsil istihsal ettiği üril · 

sil piyasaya çıkarır ve sa· 
tışa arzeder. Eğer günün pi 
yasası düşükse eline g~çen 
para azdır, yüksek ise çok 
tur. 

Müstahsilin çıkardığı 
ürünün kıymetlenerek eli· 
ne çok para geçmesini sağ 

lamak için birleşoıek ya· 
ni Kooperatifleşmek gerek 
tir. Koop .rntıfin asıl ;-;nye 
Hi, mahsulü tophyarak sa 
tın uldıldan sonra vakit 
Vt-' zamanında piyasaya ar· 
zedip değer fiatla satmak 
tır. 

Hunun için Halayda 
bir "Kozacılık Tarım Satış 
Kooperatifi,, kurmayı dü· 
şündük ve yerinde bulduk 
Kooperatifin karı tama· 
men m üstahsiıo dağıtıla
caktır. Jleride daha iyi ve 
daha verimlı neticeler al· 
mak için daha ~önemli te· 
şebbUslere de .girişilecek 
ve bu suretle hasıl olacak 
k!r da doğrudan doğruya 
müstahsilin cebine Jirecek 
tir. 

Bir kutu tı ıhum besli
yen her müstahsil yılda 

u 

sözü bırakıyorum." 
Bundun sonra kürsü 

ye gelen Tahir Yetmen, 
Koopera lifi o ;ana tt:ımel lt~ri 
ni, fa~a cı sı • ı, bu hususta
ki kanunun ilgili maddele 
ri i okLyarak anlatmış ve 
I.oop rdtife giriş şartları· 

nı bildirmiştir. 

Tdhır Yetmenin verdiği iza 
hat üzerine müstahsilkrdt n 
b·r ısını rnuh elif sualler 
rnrmuş ve ~u sorulara ve 
rilen kaışıhklarla çok fay 
duh bir konuş'lla başlamış 
tır. K onıışmaların .sonunda 
bütün müstahsiller koope· 
rat fın kurulrııa.mn ittifak
la karar vermiş ve Vali
mizin '"'Kooperatif fayda 
lımıdır kurulsun .. mu? ,,sua
line bir 'ağızdıın"~vet 
çok faydalıdır ,,cevabını ver 
mişlir. Bund,m sonra 
beşyüze yakın müstahsilin 
iti fa kile kooperatif fılen 
teşekkül etmiş, ve tekrar 
kürsüye gelen Valimız So· 
yer müstasiUeri bu fayda· 
lı kararlarından dolayı 
tebrik ederek demiştir k: 

"Bu kooperatifi el ele 
vererek hep beraber 
kurduğumuzdan doh .. yı 
çok memnunum. Hu teşeb 
büs halkın emeğini kıy· 
metlendircektir bundan 
sizin kadar bende sevinece. 
ğim Koop: ralifie başarılar 
dilerim.,, 

Bundan sonra koopera 
tifin formalitesi ikmal 
edilmek üzf're Harbiye na 
lıiyesinden Sttlih Gabbuşi 
SüveydiyeJen bledeiye re· 
isi Abdullad Cilli, Hıdıl' 
bey nahiyesinden Halil 
mışraklı, ve şehrimizden 

Sonu 2 incide 

ÇarşamhA 
Abona~,artları ı 

Dahllda yıllıöı 5 lir• 
Y•bancı memleketler• 

8 lira 
llAnların har kellme

efndan 5 kurut alınır. 
Ocrat paflndlr . 

aana uaoan: •ayılar 
10 kuru9tar 

Barış 
/Qfları 

Almanya ile İn
giltere anlaş
mak istiyor-

1 armış 

Bu anlaşmaya sebep 
son Japon zaferleri
nin Almanyada do· 
ğurduğu endişe imiş 

Ankara 14 (Radyo gazete 
si) birkaç gündenlıeri İn· 
giltere ile Almanya arasın 
da barış yapmak için te
maslar olduğu hakkında 
hahı>rler gelmektedir. Hu 
haberlere gi're güya barış 
şarllafl şu imiş: 

lngillere Almanyayı Rus 
yaya karşı serbest bıraka 
cak, Almanya d lngiltereye 
'\ vrup da tavizlerde bulu
na<·uktır. Almanyayı barış 

yapınıığa zorlayan hadise 
de Japolly anın son zaman
hırda kawııdığı muvaff ı
kiyetlerin 13erlinde doğ.ır· 
duğu endişedir. Amerika 
Hariciye Nazırı bu şayialar 
haklcında kendisine soru· 
lan bir suale bundan ha· 
beri olmadığını ve böyle 
bir şeyin Amerikayı ilgi· 
leodirmiyeceği cevabını 
vermiştir. 

SON DAKiKA 

Vişide durum 
Buhran Alman ge
nerallerin yarattığı 

bir şeymiş 

Londra 15 A.A.-Hür 
Fransızların gazetesi olan 
"Lafrans" Vişideki buhran 
dolayısilde diyor ki: 

"-Hitler emrini ver-
di. Vişi bu e nrd itaat e· 
diyor. Laval, hakim ola· 
rak tekrar iş başına gel
miştir. lllı buhran Alman 
generallerinin yarattığı şey· 
dir. 

Almanlar, her ihtima · 
le kar~ı F ransada hazır 
bulunmak i~tiyorlar."• 

Paris 15 A.A.- Fran· 
sız BüyUk Elçisi demeçte 
bulunarak Lavalın hükQ· 
met reisi olduğunu Petenin 
bu şekilden çok memnun 
bulunduğunu söylemiştir. 
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Sayfa-2- YENIGUN 

Koza kooperatifi 1 Berlin Büyük 
Baş1 1 iuc1de Elçimiz 

Fransada 
Laval yine iş başına 

geldi de Sabit Atay seçilmiş ve 
bun\ann mütesebbis beye~ Vazifesi baş na dönd Ü Ankara 14 (Hadyc ga· 

zetesı)-Son dakikada ge· 
len haberlere göre, Laval 
Vişi kabinesinde başv~kil 
muavini ı0lınuş ve amıral 
Darlan silahlı tkuvvellerin 
başkumandanı olarak kal 
mıştır. Laval ayni zaman 
da dabiiiye ve hariciye na 
zırlıklurını da idare ~edecek 
tir. Berlin rady•)SU Lava 
lin Mareşal Petenin yerini 
bile istihlaf etmesi ihtima 
liuden bahs~tmeldedir. 
Fransız faşist'erinin reısı 

olarak kooperatifin kurul lstanbul -Ber\in Büyük ' 
rnnsına rnüsaad@: ediJmesi Elçimiz Yeşilköyden tay· 
için hUkCımete müraa.ca.at yare ile Berline dönmüş· 
etmesine k;;ırar ver~lmıştır. tür. Berlin Büyilk Elçimiz 

Mü~tahsiller derhal no hareketinden evvel gazete 
terel müracaat ed,.rek dün cilerc An karada muhtelif 
den itibaren adlarını k.oo VekilliklHrle Büyük Elçili· 
peratifo tec:cil ettirmeğP ği aHlkndar eden işler üze 
haşlamışlı.ırdır. Bu.tescil . rinde·konuşluğunu söyle 
Halkevinde note~~ık t .. 1 miş ve demiştir ki: 
fıud&n açılan buroda ~ı ç 1 ''- Haziran ayında bi 
gün dahu devam odecektır. teceğini duyduğum Meriç 
Toplantıya gele.r_rıe~e~ ~en köprüsü iı;ılelmeye açılır u· 
müstahsıller ?u u~~un ıçınde çılnıaz ticari münakal~t 
Halkevindekı buroye baş 1 üzerinde çok favdah lesır · 
vurarak adlarını yazdıra 1 ler yapacak, bu suretle 

Marse\ ~ba Almanya 

bilecoklerdir. ., geniş mikyasta yapılmış 
KlVançla hnher aıdıg,ımza olan ticaret anlaşmasının 

ile sıkı bir iş birliğinden 
ve Fransız doaanmasmı~ 

göre, kozacılık satış kop~· hakiki semereledni her iki 
ratifini pek_ ya~~~da balık taı·Jf yakından hissedebilecek 

artık hareke te geçmesı 

lüzumundan bahseylmiştir. 

çıh'r ve zeytıncılı { koo~e tir Prowarna göre di\nü 
rat flerini~ ~u··ulması t~kıp şümün birliac giin gec kme 

Peten-Lava1 görüşmesi 
Viş\ 13 A. A.- Ma· 

n:·şal Petenle 1 ıı.val dün 
tekrar görüşmüşlerdir. Bu 
görüşmetlt• lfaşvckil mua· 
vini aınirnl Dttrlav<la h·ızır 
l.ıu lunın akta idi. Peteıı in 
hhsusi ku!em müdüril i:.Ha 
sını vermiştir. 

ed cek ve ıkı Kooperatıf da sinden bil~assa memnunıım 
ha kurulduktan sonra salış ·· ku·· pe'· ·deg" eı li ve sa-

. · b. ı· "· d çun " · koopemtıfı Bursa ır ıgm en · A dost11m Alman'1a Bü 
d k·ı d. n ırnı J 

ulmarak Hatay a 1e~1 ~de 
1 yük Elçi.:;i Fun P<tpenle 

l"cek birlik vusıhı sı eı . arn Aulrnnıya dönüşünde ko 
edilecektir ki, b~ takdırde nuşmak mümkün oldu. Bu 
Hatay çok öem!ı ve c;ok .. f~y konuşmadan anırnevt dost 
lı bir _iktisadı teşekkulun luğu ve miitekab:ı güvene ~, Fransa üzerinde meç 
merkezı olac.ıklır. dayanan münusebatımızm kl 

Valimiz Soyere,bu te· inkişdı hakkında en iyi in 1 hul uça ar. 
şehblisünd"'n dolayı mem tiha ve ümitle Almanya· Knıı 13 A.A.- Ofi a· 
loket namın<ı te? ~~kür et· j ya dönü orum.,, iansı bildiriyo : 
meyi oir h 1rç bılırız . T I d 1 Di•n gece m çhul bir 
Valimiz Soyer 

1 

ara aça ışa- 1 uçrık Kan civarında do'a· 

k • '1 1 şarak bir kaç bomba a-
Bugü n Hassaya gitti ca ışçı ere ' n ıştır. Hasar yoktur. 

Valimiz Soyer berab.- Ağır işçi karnesi ve İngilterede yiyece:k 
rindA Nafıa MiitHirü vet;nm 
rük Mulrnfaza Tubur Ko· ri\ecek maddeleri kısılıyor 
mutam , ·lduğu halde bu· Alık ara -- Tarlada ça- Lornlra 14 A.A - Ytmi 
gün Hassa k~znsına git lışacak 1~çilae ı;e 51uretıe1:k

1 bir emirname ile lokanta 
miştir. Bu kesımde kaz,l mek ".lerilecfğ lıckkında ı· hırda yiyecek çeşitlerinin 
nın yol isleri ve sınıı . du· caret Vekaleti alakalılara azaltılmnE1ı iHln edilmiştir. 
ruınunu gözden geçerıcek · gönder Uği tem imde şöyle Bazı gilnlt>r et, balık ve 
tir. 

Lastik geldi 
Vilayet · ihtiyacı için 

!Hşe miis.t~arhğmdan 100 
adet otomobil ve kamyon 
H\ştiği gelmiştir. ~unl~r 
VilAyetio ilıtiyacı msbetın· 
de merkeı. ve kuzuhra da 

ğıtılacak\ır. 

T Ürk\eri n ali
cenap1ığı 

Horna 14 A.A.- Al~ 
mr.n aj ansı bil~i~iyor: ls-

·c e hülrO.metının tavassu Vl r . 
tile ItaJyau ve !~gilız 
ağır yaralıla rının degışme 
. C vr" mukaveıes· , ı 

sı ene " J . d 
uygun olarak zr.nır e · 
Inlu.ıı~br. Türk rna.~am\~ 
run, ·bu hususta goste~dı· 
ği \fl\>irliği Italyada ahce 
naphk olarak vasıfla~~ı~ıl 
makta ve değişme ışının 
kusursuı. ~·apıldığım, I< ızıl· 
ayın yara\\\•ra ~ ~kolaylı~ 
göştererek ~iyeler vardı· 
ğı şükranla belirtiJruekte 
dir. 

denmektedir: "Ziraat ame tavuk etleri yenmiyecek· 
leliği için köyünden ayrı tir. Savaş Jevam ettiği 
lacak o1an vatandaş ayrıl müddetçe ziyafetler de 'e 
dığı tarihten avd_et ed~~~i rilmiyecektir. Oteller le 
tarihe kadar geçırecegı ış müşterilere günde 3 kab 
günU adedince ve ağır işçi dan fazla yenıek_v~rilmesi 
hesabiyle hakkı olan e'<· yasak edilmiştir. 
meklik buğdayı veya bu Bataan tamamen Ja 
buğday mukabili un~ her~ ponların elinde 
berinde ;ş yerine getırebı-

k b · Tokyo 13 A. A.- Ja lecekleıdir. Anca· u nevı 
vatuuWışlar bu hususta en pon imparatorluk kararga 
yakın idare amirinden ve· hının bir tebliğine göre, 

B · uataan yarım adasmda sika alacaklardır. u vesı· u 
ku hamili gittikleri yerde· 8 J günlü< bir çarpışına. 

dım sonra başhc:ı düş ı:an ki en yakın idare amirine d 
vesikalarını vize •ettirecek kuvvell e r i y o k e il· 

miş ve Bataan yarııı ada ler, bu suretle ayni yerd~n 
~kmekli~ almaları imkrm smın i~gali tama t. anmış· 
ö.1Ienruış ola aktır. Ekmek tır. 

·ı · Burtaon"un çı:;nup batı· 
liğini ekmek kartı e tomın smdaki bir adaya da dün 
edenler y&. iş yerine bu 
kartla gidecekler' bu tak Japon askerleı:i .çıkarılı.cış 
diıd~ yalnız büyüklere..ait -t-•r_·~-'"'!""'!~~~~~~ 
kart•.a.ı istifade ederler, ve esasları dairesinde tekab~l 
yhhut kartlarını bu kartların edecek miktarda e kmeklık 
verildiği mahalli iaşe ida- ı ıerini .i.ıp~ı kö!l~ zira~t .. a· 
relerine iade ederek ça ış malesı gıbı bırlıkte gotur\) 
ma müddetlerinoo tahdit · çeklerdir. 
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Antakya Bele~'Jeye •1 

1- Beleti1Y f.91 ~ 
bah~ binasının 3ı; 0

1 cihetine yapılaV k•"' ~ 
tinat dıvarı ..;e 1Jlrl• 
at işleri açık ~ ııo 
retile eksiltnıe 

1 
tur. lJe(l~~ { 

2- Keşif r . 
r 44 kuruştu .bıl ıl 
ır3_ Isteıdile.r. sel 

f. ·eY1 ı:'ı 
cvnün ı.rn~ ·~ 5re~1 • 
ten dairesınJe~9 Jllgıl 

4-eksilt0l0 .. ,.aııl 
.. Otl :!"'Crt 

çarşamba g~ si ı:r r 
Belediye daır~ 8cak11 

odasmda yapı ,
8
t te 

5- l\'Juvakk1'ılrıl~1' 
. (73) 

(116) ]ıra rıer. I~ 
6 - istek ı tlı tııl.ıe 

Odaswa k~•Y1 ·k8 1 1 · vesı ıı~k 
]arma daır ll t lı.: a 

·1111 "tl' vakkat teı.nı ·r 
. . ösleı'1 llıu 

tiklerını g hlİ~J 
tnüsbite ve e 1 ri l 
sı ibıoz etın• e blİ 

ilanen te 
k rs' Gi aP a y ııl 

A tthı kY an ~J 
hallısinden fı11d 

. wrıı .. ıo 
ıı Htıtıc~ 23 ri 
maht(\ledeı0 0~ııJ 
ölü M< hrnet ~vlf . e 
rnflZ :ı leylıı n (1)8)1 

liye hukuk ·:.ı d• 
v b • 3110ı ' n~·tıgı o~ . y-b ,. 
Müddeıal~ g,-

maza nıah~~ııt 
i ~ anen te1>llf'e!lle1~ 
hald 0 nıahk ~ııııt 

0 
d. v. d n hll .. ı;ı 
ıgm e ılrtl" ~ 

kararı çıknf;oe ,f 
kararı oda Y ıebl 
te i ı~ ilao~ll oıd 
rar verilroıŞ .. f11ıJoO 
hukuk usulU o 4 
ri kanuoı ıOll.ııe 
cü maddeıe.rı d,-

. ili\11 
ve taribl.• . de 
10 gün ıçıo 41e j 
raz etoıe1' 25/ 
günü _oıaıı t ıOl 
zartesı s~ lf1l 
kem~ye g:il 
tasdikl~ -;e b'• 

aksi h lhoJe el' 
nuni JDuB~ğ Ol 
ılant>n teblı &Jfilf..; 
Kayıp ~ıJ'J 
N"fus cil . 

u ·siO' 
tim. Y~~ı. iti 

Askerlik iş1~r! 
1 Mayıs 942 de Yed~k 

Subay Okulunda bulunmak 
üzere bütün yüksek ehli· 
yelli kısa hizmetlilerin 25 
Nisan 942 tarihinılen Hiba 
ren şubeye mürac'latları. 

Antakya askerlik 
~ubesi 

Satlkık çenber ve bez 
Sümerbank ve Y.M.P. 

müessesesinden: 
Mağdzamızda mevcut 

demir 'çenber ve anbalajlık 
bt}Zler açık ~arttırmu ile 
satıh c~ktır. isteklilerin 18 
nis1n 942 cumartesi gü· 
nü sual 14 de mağazamız 
da hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

dan esk181~~ 
madığıııı. ı e 

Rakabı)1 ~ 
Kaz1 rn oğ~f11~ 
Kay:p ~ ~ 

Ailern1rı es'' 
ekme 1ı~ro1 
Yenisint Ç ""' 

k
. . tıU 

es ısın ·ııı· 41 
ilan eder• PJ.-

br11J1 
sinden I 

~ ... ~, 
Pek Yıılı .. ı;fı 

I Tür~~~:; . 
, -- ~et!• 

1 
se~ 

C. H. p. 


