
k Perşembe 

AL on .,.ar ıarı 1 

Dahıldn ydhf,ı 8 lirı 
Y b 11cı memleıc otlar"" 

15 lira --llar.r rın h r kelim•· 
Öaladen 

60 
sln::f 5 kur.ı~ 1 ır 

nra oıkar aDnlOk siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 19.?J YIL 14 SAYl 3243 l Ucrot pa indir. 
ADRES ı YENıGıJN- ANTAKYA- Telefon 79 Po la kutusu 24 GünO gooon ayııor ı 

~U~U -~~:~~~~~~~~~~~~S~a;y~ıs~ı~h~e~r~ye;r~d~e~3~k~u~r~u~ş~tu~r~~~~~~~~~~~~~~10~k~ur~u~f~tur~~!!!!!!!I ~ ""'1eseıeıeri 
~.rtıık çiftçisine 

Viliiget Umumi Meclisi 
azal rı dün seçildi 

ır Öğüd 
G '''"· t -nlrı a r 1 
e \r JJ 1 arıınızın bi-

•<ıı.ı ,, ne bu ·· ı ' uı ... r' . su.unlarda 
• 11nızıe , 

1 OtıJ a"r dşrııiş 
ıJ ı. arn " A 

"lrn .. k akça-
~ h "' gun · · 

·atırıat •cıu,, olduğu 
~ aş ğı ınıştık. Bu gün 

btı ii· ~Ukarı Yine b 
IJu 7.erıııde duru u 

tı· Yıl old k Yoruz. 
ıı.ı' Sayılan Au Ça bere-
~a1·· tnuk 
ı "' ınaı ova-
8tın b.~ısuı durunıu v 

s 1•1Jenl · e 11 YıHard •ıre YUkseJ 
~k anberi lll" k" 

u en Anıık .. uş ı-
~U·.. koy•u ~nü güld" . .' SU-

f. uroıuşt" 
11 •atların ur. 
beş kııt f noroıatdan 

ı . azıay8 ·tı ııl7tıc:esi ofar '· çık
e •na boı al{ Cift. 
dı: şu h Para gocti

ıtıı .. ket p e Yoktur B 
t lijıittı hesalıına . u 

ıabc•t Ve Cok b .. .. Çok 
Utı\' lt. uyuk bir 
hn ~ili} A 
Y;l f cıcnıkı . 
&O .. 'nt b· ı çıftcile 

l1 ~lllJu ır eski ata-
~-· j'ı \1 hıstıhıtıı x. 
~ • etiııe h Ca6ız: 

rı., ~tarı aıcurnuk, 
Qql'ı,.' el! daha güçtür 
~ ~'il~ COk d " 
~' ı. ır. Çu ~ğru bir 

ı r ·ı~r h nkı h 
.ı b arı 'İ . er-

t\' ır iU R bır tes _ 
~t "4:1 ka\lı: Zengin oJıı~ 
~ (! ~il biJ· , 

' • ke gecorı ır. l"a-
ıtlas llditıin \1 Parayı Yeri. 
ı. ııııı h e tnuhiti . 
" aı. arca nın . ,,r, b· ı.nusını b'l 
t{I, lr rn . 1 
t ~-Ok güç cırır et ve 
t. Ve ZOr b' 
~il b ır 

il) aşları~{! 
aksad cı Yaprn k 
~ltıık ınıızı i~h a • 
ki lı Çift il . ede 

u haYut ç erırı köy 
ı l!ııcta Ş<trUu.rı } • 

d.,,. vo ist ııç. 
'a~I dir L:r edığjlhi·ı 
~ . qern "··~ 

~ttı~ Yapitrı:ıı en hep. 
1\ tlar !cirıJ evlirde 

6ıbb~ık kôyiiia: . Yaşa. 
illa ve ddtı ~rı.u da

< ~ Se\liye . il 'Yı bir 
(1 rsatı bu ıo~ <.:•kar

' t ı Ciftçile .gun bi21.at 
•ıı ~iftçi, ~ılJıı t.ıline geç 

\1 lü &ünkü 
Ular durumun 

~ilra &k eline ne-
vt I" l7ı Cula geçen 
~~zultısuz ~Pıto, su 

' k ktaıısa l·. ısrarlara 
~ i ,1r \'aş , ·ÖYünde da 
fJı.ı ~tıı Sel !lQıa Şartı kur. 

• ba it ~an ktıli.ibeler 
~aPrtıa· olstt, köylü 
~ k lı. ded i a'nı ele-

iQ Uauıü a ~u gün. 
• clnha ~erıne daba 
ll Q k Cok veri nıli 

oynıa!i için de 

Merkezde ve Vilayetin altı kazasında C,H.P. 
namzetleri ififekla intihap olundular 

. Vilayet Umumi Macli 
sı azalıkları için dün nıer· 
kezde ve ViUtyetin altı ka 
zn.~ında seçim yapılmiştır. 
Dun resmi seçimden önce 
saat 14 te Halkevindo top 
lanau ikinci muntuhipler· 
le belediye meclisi azulnrı 
~arH Başkan Vekili SP.linı 
Çelengin reisliğinde top
~u~mış ve meclis~ azalıkları 
ıçın Parti lllllllletlerinin 
Yoklamasını yapmış ve 
namzetleri tesbit eyledik
ten sonra saat 15 te Vilil
~ete giderek umuwi mec
lıs salonunda ve vilAyet 

ldu~e Heyetinin huzu:-unda 
~çını Y~Pmışlardır. Seçim

e partımiziıı namzedleri 
~~an Bayan Hemziye Mnf. 
1 

, Abdulla Silgin r 
Çelenk zuı. . , ... e ım 

. , ueyır güçmen 
suphı Badir, Hasim Yurd 

~;0•. l~e~zi Siloz mevcut 
f k'! •kıncı muntahibin iti-
a 1 e Seçilmişlerdir. 

y edt>k azalıklar&da Ba 
san Vecihe Camali I>ok
tor Rahmi Akseved T . 
Ah K , erzı 
h mest Uran, Bekir Atu· 

un, abit At M 
Has1h ~y, ustafa 

. ve nasıh Hoca •)ğlu 
seçılrnişlerdir. 

~ün kazalardada hem 
Partı denemesi ve hPmde 
resmi · 
p . seçırnler yapılmış ve 
. a~tı namzedleri itifakla 
ıntıhap olunmuşlardır. Ku-
zalardak' · · 

t seç~ıruın nat· . ijudur· ıcesı - . 
hi~ olmazsa k 

ara sapanı 
a~karuk Yerine Pulluk tbda
rı etmelidir. 

Eğer Anıık çiftçisi lııı 
ola?an üstü durumda~ g 
reğı 'b· t:: 
8&ğl g~ ı .. fay~alonrnasını 

un ay.abılırse, ıyi ve en uy 
gt bır Yol tutmuş olacak 
ır. 

1 Bu fırsat her zaman 
e e geçmez. Ele geçen fır 
satı knçırdıktan sonra cfa 
~on pışmanlık Para etm~z 
d.~ğdayın kilosu 3 kııruşa. 
UŞti.iğ" 
. . . ru zam n Anıık çift 

ÇJSının ke d' · . 
li ö , . n ısı ıçin haya· 

nenıı o!au bu iki bü
Yllk davay h 11 güc ve J k a etmesi çok 

ço zordur. 
Selirn CELENK 

lskenderunda azalıklara 
Hayan Hamiyet Civelek 
oğlu, Bostan Mercan. Sey 
di~Oğuz,yedek azalıklarada 
Ahmet Tüm Kaya, Kadri 1 

Köksal ve Refik Ülkümen. 
Dörtyolda asli azalıkln

ra Süleyman Bahri Özet 
Osman Telli, yedek azalık 
lıırada Ömer Böliik bnşı 
ve Hasan İlıiz. 

Kırıkhanda: asli azalı 
ga Sabri Kılıço21u, yedek ( 
llzalığada Tayfur lkiz oğlu. 

Heyhaniyede: asli uzalığa 
Avukat Cemil Bahadırlı vu 
yedek azalığa Belediye: re 
isi Rifat Bahadırlı. 

Yayladağında: usJi aza 
lığa \forad Soydan, yedek 
azalığa n Mustuf Özal. 

Hassada : asli azalığa 
Süleyman Sarı, yedek.aza· 
lığadtı Hayder Er gıineş. 

Yelli meclis azrılarmı 
tebrilc eder ve kendılerine 
başarılar dileriz. 

·D:iil----=r-.-..--. ... ~!H&J~!llll!&~~ 
Milli Şef 
Bağdat elçimizi 

kc.bul buyurdular 
Ankara 25 A.A. - Milli 
Şef Cümhurreisi İsmet 1-
nönü Lugcn Baat 12 de 
Çankaya köşklerinde Bağ
dat lıüyük P.lçimiz Cevat 
Üstünü kabul buyurmuş bir 
ıltifat eseri olarak kendi· 
sini ögle yemeğine alikoy 
muşlardır. 

Bumba suikasdı 
davası 

Dün muhakemeye 
tekrar başlandı , 

Ankara 25 A. A- Al 
manya büyük Elçisi Fon 
Pap ne karşı tertip edilen 
suikast suçlularının muha
kemesine bu gün Ankara 
ağır ceza mahkemesinde 
nakzan devam edilmiş ve 
muhakeme akşam &aat 17 

Orta ticaret 
okulu 

Pazartesi fedrisata 
başlıyor 

Maarif vekfiletince şeh 
rimizde kurulan orta tica
ret okulunun kayt ve 
ktıbul işleri son ermek 
üzeredir. Hinanın tan•ir iş 
leri de bitmiştir. Okulda 
tedrisata önümüzdeki pa· 
zartesi günü sabahleyin baş 
lanucakbr. 

Bu okula yazılan talebe 
larin pazartesi sabahı okul
da hazır bulunmaları Hlzim 
dır. 

===-
ye kadar sürmüştür. Bu 
muhakamede iki doktor 
raporu okunmuş, suçlula
rın müdafaaları dinlenmiş 
tir. iki şahidin daha din
lenmesi için mukakeme 
ilk kanunun ikir.ci çıırşam 
ba gününe tecil edilmiştir. 

Hali/ aks diyor ki: 
.. İtalyanın sevaşfan çekileceğine 

asla şüphem yoktur,, 

------

Bir gün İtalyanında Alman1ar tarafından işgal 
edilmiş olduğunu görecek~iniz .... 

Vaşington 25 A.A.-la~iltreniıı Vaşıngton buyuk 
elçisi Lord Ha1ifaks. gazeteciler toplantısında demeçte 

1 bulunarak şunları söylemiştir: 
"İtalymnn savaşt m çıkmak istey13ceğine asla ş~phe~ 
yoktur İtalyan milfe~i bunu isteyece~tir.FakatHıtlerm 
buna müsaada etrniyt"ceğine şüphe yoktur.Bu yüzd~n 
Italya ile Almanya arasınd~ki bağlar gevşeyec ktır. 
Italyan şimdi hüriyetine malik lıir ülke değildir. Ve 
birgUn Belçi ca ve Fransa gibi Italyamnda Almanlar 
tarafından işgal edilmiş olduğunu göreceksiniz,, 

Ekcnomik DDşünceler: 
·~ . -

{,,Kooperatifçilik,, 
-3-

Esesen Cüll"huriyet hü
kumeti Cümhoriyet Halk 
Partisinin ann peurnsip o
larak kabul ettiği bu ama· 
ca uluşmak içinde kredi 
müesseselerjni planın ilk 
safına almış ve bankalar
teşlcilatmdan işe başlayarak 
Kooperatifçiliği yaymaya 
ve böylelikle köyliiııün. ve 
kiiçük esnafın her sınıf en 
düstri müesseselerinin kre 
di ihtiyaçlarına cevap ver 
meye muvaffak olmuştur. 
Ofisler teşkiHUı dtt CUm · 

huriyetin nimetlerini hal
kımıza seyyanen dağıtma 
illküsüniin bir tezahfü·ü 

o duğuna şüphe yoktur. 
Hususile toprak ofistain 

memleketin ziraatçılarmı 
koruma ve kalkındırma 
alamnda temin etti~i mu
vaffakiyetlerin bugün mey 
velerini dahaçok yediği
miz bir gün olmaktadır. 

* * * Bu bahiste önemle ele 
ulınmasını gerekli saydı
ğımız bir noktada, çiftçi
mtzin olsun, esnafımızın 
olsun bugünkü dünya du
runm karşısında askeri, 
siyasi olaylara rağmen yur 
d~muzda iktisadi refahtan 
t:nçolc faydnlamınların birin 
ci safıııda çiftçihırimiz ikin 
ci sırasınd& @a küçük sanıt 
erbabımız yer alnııştır. 

Topraktan çıkan her han 
gi madde, daha bugünkü 
degeri tarihin pek az za· 
man knydettiği dflrecenin 
Ustun ~~ıkmış, küçük el 
tezgahlarile kol sanatlan
nitı emekleri nadir tesadüf 
edilir önem ve değer 
almıştır. 
Bu; her vatandaşı sevin

diren bir olay, her Türkü 
memnun eden bir nimet· 
tır. Ancak teessürle müşa 
hede ediyoruzki, böyle bol 
para kazancı temin eden 
köylümüzi!n israf~, sanat· 
karlarımızın hesnpsız har· 
camnya doğru yöntemini 
çevirmektedir. 

Hnlbu ki, bu bolluk h6r 
zaman devam edemez bun 
lar olağan üstü hadiselerin 
yıırdumuztı bağışladığı ni · . 
motlerdendir. Bunuı kadir 
ve kıyma.tını bilmek zorun 
dayız. 

Ş. O~uz 
(Devam edecek) 
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Pazarlıksız 
safşı 

Bızde alış verişin tehli
keli bir tarafıdu ~ekişe 

döğUşe pazarlık yltpmak
hr. Bu o kadar tehlikcli
dır ki, burıa alışık olanlar 
mal satarke-n mutlak:ı iki 
misli fiat ister, alıcıhırdn 

istenen fiatın yarısını ve 
rir. Bunu bilmiyenler. or
tada yanarlar. 

Halbuki, bugünkü fıat 

murakabesi pazarlıkla a
lış verişi yasak etmiş ve 
eliketide"llbu maksatla ka
bul eylemişti 
Şu halde fıatlar, etiketler 

kontrol edilirk~n dükkan 
cıların ayni zan anda (pa
zarlıksız satış yapılır) lav
hası asmaları n illt korun
ma kanununun hükümleri 
şümulunda olSli kerektir. 

Çünki, bu levhanın bu 
lunmayJşı çekişe döğüşe 
pazarlık yapacağım; bu eti
ketin hükmü yok demek, 

Hu iBC kanuna aykırı ha 
rekbt lflŞkil ederki; bu lav 
hayi asmıyaaları mahke· 
meye sevk etmok zarmi
dır. 

Belediyemizin bu nokta
ya dikkatini çekeriz. 

Debbağ esnafı 
Bir Kooperatif kur 

dutar 
Şehrimizdeki Debbağ t:s

nafı dün akşam saat 21 de 
HaJkevinde bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda 
Valimiz Şefık Soyer, Par
ti H~is vekili Selim Çdenk .. 
ve İktisat müdürümüz Ha-
lil Ön1ten de hazır bulun
muş, deqnı ğ esn!fının ku
racaği Kooperaff üzerinde 
f>1ydah konuşmulur yapıl
mıştır. 

Valimiz Soyer. Koope
ra~if mevzuu üzar~nde t-S

nafı aydınlatmış ve bu ko 
nuşmalar sonunda koope 
ratifıu kurulması ittifakla 
k ctbul edilerek idare lıeya
t;ni seçmiştir. 

Debbag esnafının bu ile 
ri adımı, şelırimiz·a en e
ski bir sanatı ol n debbığ 
lığır inkişdına büyük yar 
drm edt-cektir. Kooperatif 
ilk olarak bir fahrika kur 
mak için teşebbüslere giri· 
şecektir. 
Halihazırda kurulsa do-

-unusta şiddetli sa
aşlar bekleniyor 

Bir İsviçre gazetesine göre ingi
İizler T unusta his edilir muvaffa

kiyetsizliğe uğramışlar 
Bem 25 A.A.- IHviçre gazetelerinin Alman askeri 

kaynaklarından alarak yazdıkları habere göre, lı'rin· 
ci Ingiliz ordusu Tunus civarında his edilir muvılffu
kiyetsizllğe uğramıştir. Bir lngiliz motorlu kolu tuza
ğa düşUrülmüştur. 

Bern 25 A.A.- Isviçre gazetelerine göre, Şimal Af 
rikadaki durum, Amiral Darlan hakkındaki itmıatsız· 
lığı henüz ortadan kaldırmış değildir. 

Moskova 26 A.A.- Moskova radyosunun bu ak
şamki n şriyetına göre, Romınelin batı çölündeki a
kibati ve şimal Afrikanm müttefikler tarafmdan işga
h Bitlerin pılanlarını alt üst etmiştir; Alınan kuvveti 
en yüksek' mevkiind~n yavaş yavaş yuvarlaıımağa baş-
lamıştır. igratta ağır durumda Alman ordusunda· 
ki disipl gevşediğine delalet etmektedir. 
I ondra ~ .A.- Höyterin hususi muhabiri bildiryor: 
Ingiliz ve merikan kıta al'ı Bizerte ve Tunusa kurşı 
umumi bir aarruza hazı nıyorlar. Karada çarpışma 
şimdi kuvv tli değildir. vHittefiklerin ilerleyişi,, dur 
madan artau Almaı• av ve bomba uçakları karşısında 
biraz yavaşlamıştir. 

Doğu cephesinde 
durum 

Moskova 25 A.A.-Staliagratta taarruza "eçmii 
olan kızıl ordu, bıı taarruzun altıncı günü olan diin 
Stulingradın şimalindeki lmvvetlerJe birleşmiştir. 
ileri hareket bütün gün üç ayrı istikamette devam · 
eylemiştir. Kızıl ordu topçusu bu savc;şlarda çok bü-
) ük bir başarı göstermiştir. 

Betlin 25 A.A.-Alm~m askeri mahfillerinin kana
atma göre, Rus ordusunun Stulingrattaki yarma ha
reketinin ehtımiyeti büyük deJ{ildir. Yarm11 hareketi
nin tehlikesi, açılan gedıklerden çok miktarda piyade
nin girmesile başlar. Ruslar buna muvaffak olam.ı
mışlardır. Diğer taraftan Hus hücumlarının şiddetini 
kayp ettiğioede şüphe edilmemektedir. Hu durumun 
lluslar üzerinde yapacağı tesiri heklemek icab eder. 

Ucuz bir çorap makinesi 
satıllyor 

Ksdın/ erkek' ve çoauk çorapları ile ço
cuk fanilası ören bir makine 200 liraya ve· 
rilecektir. 

Ta~ınması ve kurulması kolay olan bu 
makineyi 14 yıışıııdan yukarı kadın veya 
erkek kullanabilir. • 

Işletmesini be'meyenlere öğretilir. Alıcı· 
ların Antakyada köprü başında SOREL 
kırtasiye mağazasına mllracaaUan. 

26--28-30 

l fa tay Duflerdarhğından: 
Köyu Cinsi Kilo 

Şahvaru çiftliği Burçak 657 
,, " Kete.1 tohumu 103 
,. ,, Bakla 47 

~lağaracık 

tı ve sair eşya maddeleri 
dağıtılmasına dair talimut· 
namenin Şeker tevziatına 

dair 16-2) ci maddeleri 
değiştirilmiştir. 16 cı mad
desinin yeni şekline göra 
hükumet~ yt.ıpılac:.k tevzi· 
attan istifade edecekleri 
için şark vilAyetlerioin ilı· 
liyacı şioıdiden temin olu
narak şeker fabrikaları 
~irkt'\ti tarafından büyük 
miktarda şeker ayrılarak 
yakındtt sevkedilecektır. 
Diğ r hükümlere göre 
hak sahiplerine tevziat' c
pacak bayiler her vilftyc 
tin Valisi tıuafından seçi!A· 
rek bunların isimleri şker 
şirketine bildirilecektir. 

Amerikan hafriyat 
şirketi işe başlıyacak 

Amerikda Prest<m ilııi 
versitesi tt1ima hafriyata 
başlamak ilzere hazırlıkla 
ra başlanmıştır. 

Hafriyatı Prenston üniver 
sitesi adınu Tample idare 
edecektir. Tampl dün An 
karadan şehrimize gelmiş 
tir. Hafriyata şimdilik SU· 
veydiye bölgesinde devam 
edilecektir. 

Hitlerkortuğuna 
uğradı 

laplarım tesisleri sona er- Bulğurcıı, Cemil Uzun sa -
miş ve hemen işe baş'ıya çilmişlerdir. Sahlı~ ev 

İngilizler böyle diyor 
Londra 25 A.A. - Man 

t,;istcr gardiyım gazetesi di 
yorki: 

cak bir .turama girmiş bu 
lunmaktadır. Jdart4 • heyeti reiıdiğine 

Yeni idarı heyetine seçi Halid Öztamr ve ~andık 
!enler şunlardır: eminliğine de AbdullA Öz 

Halit Öztanır, Abdullah ı 

özvar, Hanefi Zafer, Şa- ·ı 
kir Yücel, Hakkı Yılmaz 
MUrakiplikJerede Yahya 

var intihap edHmiştir. 

Idarı lheyetine başarılar 
dilbriz. 

Kafkasyuda ve Vol~ada 
Cümhuriyet mahallesinde baş gösteren taarruz ruhu 

12 parsel numaralı ev satı n~n şim~lded_: kendini 
lıktır. Almağd İitekli olanlar l gosterecegıne şuphe yok
terzi Uerviş Ahrnet oğlu tur. . . . . . . 
\iahmnt Uc'a.la bış vurmalı Rusya Hıtıerın dsdığı gıbı 1 
dırlar. ı zararsız hale konamamıştır 

15,16,18,20,21,23 Führer şimdi korktuğuna 


