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Abone şartları ı 
Dahilde yılhğı 8 lir 

Yabzncı meml k tıe~ 
15 lira 

il nft r har kelim•· 
lnd n 5 kuru~ lınır 

~u,., .. 
r un Meseıeıeri· 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 
\ 

Ucr t peşindir . 
Gl!nD geçen snyııar 

10 le ruo ur 
ll ' • 

e z 
b Çok kö .. l . ' , ir ıu )ır ndeti · 

/ 5Et meselesi I 

tiJ >lı>s suzun işled:g; m.~ vf ar: Herhangi bir kötülüğü 
t . a ''ııeıne la"z . dguua ıı gördliğürnüz halde eks: 1

l li ırn er · ·· 
kıı. u kötıUüğU :: 1 ' g~)r.memezliğc golir ve geçe-

Kas:ıpfar yeni bir hi- 1 

leye mi baş vurdular? 
Belediyemiz çok yerin 

de ve giizel bir kararla 
et ve kömür meselesini in 
celedikten sonra yeni bir 
narlı kabul etmiş va bu 
iki nıaddenin bu günkü 
şartlara uygun bir şekilde 
satılmusı için yeni tedbir
ler almıştır. 

Cümhuriyef Bayramında 
Milli Şef;tnizle Büyüklerimize çekilen telgraflar 

Cümhuriyetin 19 uncu dönüm yılı miin:ısehetile 
aziz Cürnhurreisimiz .,jjJli Şef İuöniiye Purti edına 
çekilen tazim ve şükran telg,.afile Mim Şefimizin ce· 
vnl.ıı aşağıdadır: 

llı.Jnı on emek ıçın hUka t" 13ı.rı ar, nizurnhr b .. • me ın hazırıudığı 
Un r l u yuzaen de g Y• ·o· . 

l'et j,.- r.c ıcesi olarak kötülük . eregı gı ı ışlenıez 
l'ıırn( 11de biziruıe 1 'apıuı soysuzlar, cemi 

13 gezerler. · a ay ederek ell~rini ko'larını sulh u adıw 
Şpfkat 1flliz belki Türk ; · · · 
ıııı d \:'e ll.lerharnetteu d ğ rn.IJ~tının ıç varı:ğındaki 

kıııa a herııeıı hatırla o E~n bır haldir. Fdkat şurn 
·~ı,,~•ra küııe olacı~lı~ı ;ı, Atatarı~ızı~ı nıeşhur "" 
~ij anıett~n ın n ar kıymetıı bır sözU var
~e v 'lUıı ~ derin n araz cık ar,, derler.Bu nk eski at~ 

e bur· ıanasını bugü 1 ' 
i . tın acılığile ·· .~ n ıer zanıundan ziya kı llsı sinsi . . . goruyo .. Vd ..ınhyoruz 

ıı k oızı her gii 
~\ıh \Jrsuğıua ine<'ek b~ s~yan muhtekiri, fakir hal
'ki 0'1· YkOksul Ve hasta ı.r okklrnaya göı diken Vurgun 
11· • t Çocu · arın d ~ı~i lı a ına satmak 'ht· . gı asıuı saklıyurnk b6 er gu ı ıraı:ııle'ka k lb" 

t "'ere n görür ve bu h 
1

.= . r~. a 1 Çarpı:ın istif. 
~1'1 L cek Yerde bu k"'Jf ta ı ılgılı makamlara ha
'lı.' enden bıılnıas u . ı~ {! katl~nrnadan "neme ifi-

l) ın,, dıyerek gö 
!Jl"J"k· z Yumar ve s ısa-~ak '" ı b~ 
, but~ rnerhanıı·t iU t' ... 
tı tın bir rniller. • e ını •cırnizden s3küp at-ııı ~h: ]" . lll Zararına keSdf , • . . 

m~ta .r ı birer Yllan Tib" erını şışıren soy 
) ı buı: gelnıiş v g lÇmig ti: Ezere~ yok etmek umıa· 
ıt~ k rıuyoruz. Faks.ıt ş . Bu ışte biraz g ~c kol 
. 31J Urdır, Z':lrarın neresinden dönersek ~ıı.ı.. l'Olda .. 
~·Jı gorduğ·· 

•t r Ol JWUz her k'T·ı··,., ı, \' fi!rlı<ırnet h · · 0 u u" U derhal ve 
<lerL &latl s 1 ıs~ıııe kapılmad . 
~ Qaı h e ilnıeti ve 'h an rnıllet menfd
L ~ lesr aber \:'ernıern k nı ayet fıPıhst foydamiz udıua 
\-ır su,.'ll:ı filcneıııek a:tık qntu kanunuo(firJil pençesi 
"~Ilı \' Olrnııa vu QIJa ihanet d · 
a~ !bakı """'l'ur. Gördüğümü b .. .. .. erecesınde 
~ ır suc!l n _lıu YUrL ve millet z .. u kotulukfore göz 
ıı~ ~İı1 .. bız de ortak ol duşnıanJarının i~lediği 
"tlkı e <loşG uyoruz deınekt= ıı··k . l:r ctrıtı1 h n \'azife kan 1 • • r. u Ometın 
~Sat biı arekı~te g 't· un arı tatbık ıçin bütün kay-..,~~ erek . e ırrnck oıao- .. 
d 

1 

ltlilJet ~ileti soymuğu .. (3arıustu. durumları 
~ı~ .l:eıen e duşeu vazife de· ;~ .tt!nenlerın başını ez-

bıtirıi t Yardınıı y , lıu ışte hüktlmete 'elin-~li\ı anıanıı .tp naktır. .. 
~l il b'r ıyat•ak ofon bn "k' 
trı ~, bu b·· rnakine g;l>i düza.. ıb.' varlı~ birleşerek 
0~ Olac<tk~YUk d lVcı hallectiİu~ r _şekıldfJ işiediği 
~ Jtıun .. ır. .. mış v. ışler yo,una gir l~ll l~l;ı h -
rı~ a duş~n e,r• yatandaş bu u . 
~·ı buYllruğ \ozıfeyi eksitrs·Y rt ve memleket ışinde 1 

Seferb ll~u Yerine getir z 'ap~alı ve Milli Şe-
t. erlığe katılnıalıd me ıçın P.lbirliğiJ~ bu 
~oN ·~ 
~ 041(1 4 Selim CELENK 

1Sır ·· ı 
ço Ündeki d 

~ı"1rııanyad . mey an savaşı ~rle Okho'oı 4 a endışe ile taki .. 
v te gö A.A-- Berr P edılıyor 
\J ·.cı ltıe~dre, ı\tısırda Elal ınden buraya ·gelen ha 

'.!l.ı~~lr·d·an nıuharebesi Aelmeynde cereyan etmekte 
.' sal',:n·:· Savaşın uUn "Oınkanya.da' endiş ~ile takip 
ıı· '" ıyo ,,. naz' b· ~ •l U~w· .. r. Alnıanlar, ad, ı r ır ~ ıvreye gir 
?ekted~r~luJlllnürı ağııf bast;rn ve Inakıno itibarile 

t lk ~er er. ını kal:Juı ~d ... r gibi gö ~cıu u <ıl rak Al 
t tı PUsk . . ntnn askeri .. ... . . 

\'ez.ene . •ırtu Up Pli kürrı S~z~usu lagıliz taar 
llııştı .. ı u rnedığ1 ha'·kınd . 

• t1 a ıza-

Selim Çelenk 
C.H.P. fd::ıre Jıeyeti l{eh> vekili 

Teşekkür ve muhabbetle febrik 

Fakat biz .. haber veril 
diğine göre, kaSDplar şim 
di yeni bir hileye bıış vur , 
.n uşhırdır. M"zbahndıı ko-

İnör.ü 
MiJJi ş .. fo ç~kilen teJgrnfıu metni şudur: 
Değişmez Genel Başkanımız Aziz Cüm hrır 
reisimiz İnönü 

Ankar .3 ı etinin kilosu.120, ke· 
\ 80 kuruştur. KasJp· 
Iar ve ilhasrn kr:bapcı
lar şimdi ko) un ve keçi 
almakta v ~ keçi etini ko 
yun etine karıştırarak ko· 
yun'etUdiye satmaktadırlar 
ki bu suretle 80 kuruşa ah· 
nan keçi eti l 40 kuruş!! 
halka yııtturulmaktadır. 
Bu haber doğru is" kasap 
lar yeni uir hileye bttş 
vurmuşlar de~ektir. Be:e
diyenin bu işi sıkı bir su 
rette kontrol etmesi lazım-
dır. Bize kalırsa böyle bir 
bileye meydan vermemek 
için evvela mezbahada 
kontrolü stklaştırmak, soıı 
ra JTııs :ıp dükkanlarını da-
imi bir kontrol altında tut 
mak gerektir. Ru işin en 
Sllim yolu da koyun ve ko 
çi eti s1tan kasap dük
kanlarını ayırmaktır. Ya
ni koyun eti s tan kasııp 
keçi eti s1tan kasap ta keçi 
eti koyun eti satmamalıdır. 

Belediye 

Meclisi 

Bugün öğleden sonra 

toplanıyor 

Belediye Meclisi bugün 
saat 14 te Belediye Mec
lisi salonunda ilk umumi 
toplantısını yapacaktır. 

Tabanca ile oynarken 

Mnegilli köyünden İb-
rahim adlı b"ri, s.ıtıuık. 
istediği taba ne ısım ayni 
köyden Mehrnede göster
miş ve tJb:ıncu ile oynar
ken ansızın ateş alJn sila1 ı
tan çıkan kurşun Meme· 
di öıdilrmüştür.1brah\m ya
kalanmıştır. 

Erişilmez de!ıanızlu bu.rış \'J emniyd içinde en 
büyük ulusal bayramımızı kutladığımız bu nnda Hu
tayhların trikenmf:z minnet ve şükranfariJe sarsılnııız 
bağ:ı!ığıoı yüce katınıza arzeder ~cziuıle el'eriııizden 
öperim. 

C.H.P. Vilil~·et İdnret Heyeti Hois vekili Salim Çf!lenk 
Selim Çelenk 

C.H P. idare heyeti reis vekili 

Bilmukabele Cümhuriyet Bnyramınızı tebrik ederim 

Sayın Abdülhalik Rerıda 
Bliyk Mıllct ~ftclisi Heisi 

1'.B.M.M.R. A. Renda 

ANKAHA 
Cümhuriyetin 19 uncu dönüm yılım heyecan ve 

sevinç içiı:ıô'e kutladığımız bıı glinde Hataylıların Bü
yük MiH1ı1t Mt·clisimize sonsuz sayğı ve :şiikranları· 
nı şahşi tnzimlerimle arzederinı. 
C.II.P. Vililyet idure Heyeti Heis v~kili Selim Çelenk 

Bir vagon şeker yarın halka ve 
memurlara dağıtılacak 

Oç vagon şe~er de g~liyor-şekerlerin karne 
ile ve aile başına muayyen miktarda veril

mesi için tedbirfer alındı 

Ş ~kei· sıkıntısı v arid değil 
VıJilydtimiz:ie muhtekirlerin yar.ıttığı ş1ker sıkıntı. 

smı önlemek için Vililyet makamı tarufmdan yupı
Ian teşebbüs üzerine bir V!!gon şakcr gelmiş ve bu 
şekerlerden 40 torbası isi{ nderuaa, 75 çuvalı şeh
rimize, geri kalan kısmı dn diğer:kazalara ayrılmıştır. 

Gelen Ş'!keri 1 yeni bir ihtikar vesilesi olmaması 
için g-!rakea tP.dbirier lınmı1 ve ilk pai'ti olmak 
üzere aile başına birer kilo o'mak üz re dağıtılma
kararlıışmıştu· Ş ·kerler karne mukabilinde vu beledi· 
yt\CJ dağıhlacaktır. Şakeı· karneleri memurlar tarafın~ 
den evlere duğılılac :tktı r. 

Hundan bJşka daha Uç Vdgon şeker gönderH-
mı:asi için y Jpılan !eş.!bbüş müsbet b:r şakildı:, netice
len niştirBu şekeri r dl y4lkında gel~c3ktir. 

Hu'ka şurası:ıı h ıtırlatmak istf>ri(ki bir şeker lıuh 
ram mevzuu b. ıhis değildir, M"'mleketimizde ı _çıkin 
bu maldeı:ıin istenildiği zıımaa istenilen ysre nnkle
dilmeınesinin sab.·bi fevkalade ahval do'ayıqile vngon 
bulunnıamnsı:ıdan ileri gelmektedir. istifçi, v~rguncu 
ların sukladıklan şekeri 25J kuruşa satmak hüJyası 
bu suretle suya düşecektir. .. 



S11yfa-2-· YENIGllN ,/ 
~.;;;;;;;;;;;m;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;•e==::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~ 

Mt"?murl için ucuz i Bor' da 
ekmek Acıklı bir tren 

Bunun içinıkarneler hazırlanıyor kazası 
50 ye yakın ölü ve 

yaralı var 
Mernur, dul, yelim, vu tekaudlere ucuz ekmek ve

rilmesi iç·in hükllmetçe aıırıun lrnraru gere vilayeti· 
mizde hazırlıklara başıanmıştr. 

Ucuz ekmek memurlorn hususi bir karne ile veri 
Jecekt!r. Her mamur ailesi için bir karne verilecek 
ve bu_ karne ile muuyyen fırınlardan ekmek ııJıııa· 
caktır. Karneler hazırlunmaklaıhr. Yakındıı memurla 
re <leğıtılacaklır. 

Pirince narh konacak 
Çiltik mahsulü idrak edilmiş bulunmaktadır. Ilü

kO"JJel halkın ve m3murlarm pirinç: ihtiyacını karşı· 
lanwk üzerr tedbir'er almağa başlamıştır. Kayma· 
kamlar kendi bö1g<1lt!ı inde halk ihtiyacı için gereken 
pirinç stok1ıırı yapnc~klardır. Diğer taraftan istihal 
bölgesi olan bB!gemizde pirinç fı :tlların1 çeltik fi atı 
g-öz örıünda tutularak narh konacaktır. 

(.;eçen cumadesi akşamı 

Hor İ8ta1youunda \Ok H<'ık 
lı bir tren kazası olmuş 
tur. 

Erzurumdan gelmekt~ 
olan 666 numaralı .. katur 
Bor istasyonundu dururken 
arkadan gelen 668 mıma· 
h tren makas, başında 

dur nıusı lazımken hızını 
alaıua:mş ve 666 numara 
ralı katara bindirmiştir. 

. - Bu ani surette arkadan 
çarpma neticesinde 25- 30 
ka<for insan ölmüş, 5 • 10 
kişi ağtr surette ve henüz 
mikdart iy;ce unlaşılamıyan 
birçok kimsede hafif suret 
te yaralanınış 11· 12 vegon 
tamamiJe harap olmuştur. 

Almanlar' Stalingratta 
Ruslar kış harbine 

hazırlanıyor Kafkasyada 
yeniden ilerledi 

Herlin 3 A.A.- Alman 
tebl'ği : Balı Kafkasyada 
çok şiddetli savalarş olmak 
tısdır. Kıtalarım>1 m~vzi· 
lerini muhafaza ve karşı 
hücumlarla yeniden top
rak kazanmışlardır. Sta· 
lingratta ev ve sokakları 
elegeçirmek için şıddetli 

ç·arpışmalar devam etmek 
tedir. Düşman yeniden top 
rak kayhetm!ştir. 
Amerıkııdan lngiltereye 

yiyecek ve malzeme getir· 
mekte olan bir gemi kafi· 
lesi denizaltılarımız tarafın 

dan:gec~li gündüzliı ycıpılan 
bir takip neticesinde ya· 

• .kalanmış ve bunlardan 
96 bin tonluk 16 gemi 
batırılmıştır. ... 

'
1okholm 3 A.A.-A'· 

man· lfos harh.nirı 72 'inci 
haftası başlarken, umumi 
aJAka tekrar St21liagrattan 
Kafkasyaya ç.,vrilmiştir. 
Almanlur K.afkasyaya da 
baskılarını arttırmış, yeni 
zafer kaz1mmağa başlamış· 
tır. Stalingrıt savaiınm o· 
nuncu haftasında burada 
sa vaş'ar durmuş unıurni 

bir dttrgunluk lnşlamıştır. 

Babas11 arıyor 

lstıtnbulda iyük p<,sta 
luınede tclğraı gişesi me· 
muru Muzaffer Saöı.en 
babasını arıyor. Tafsilat 
almak için matbaamıza 

müracaatı. 

Mısırda savaş yi
ne Ç(J•k kızıştı 

Çölde çok şiddetli bir tank çar
pışması devam ediyor 

lngilizler, Rommel ordusunun tehlikeye düştü
ğünü, Almanlar ingiliz taarruzunun kırıldığını 

bildiryorlar 
l..ıJndra 4 A.A.- Höyler bildir yor: , Çöldeki S!lVllŞ· 

Jar bütün cDpheye yayılmış le bil~ük taıık muhur~ 
besi başlamıştır. Hu ınulıarebe bütün şiddetile d ... vam 
etnıe'dedir. Netice hakkında henüz ke.;in bir şey bilin· 
rniyorsa da, kıyı böJgesinde Seyyid Abdurrnhmapda 
hirçok esir <tlındığı hab er verilrnektedır. Eğer bu 
başarı istismar edilecak olursa Hommelin bü1ün sol 
kanadı tehlikeye gireciktir. 

V aka bab ... r alınır alınmaz 
Adanadan imdat ekispi 
gönderilmiştir. 

TZ\hkikal neticesinde 668 
numarah katarın ma"kinisti 
tevkif edilmiştir. Hadise· 

nin şiınlili k: s '.irat fazlalı· 
ğıııdan ileri geldie:ti sanılmak 
tadır. 

Hadise sayrüsefere mani 
olmamıştır. Yollar a~ık ve 
postalar muntazaman de
vam etmektedir. 

SOVEYDiYE NAHiYE 
MlJDORO 

Açık l>ulunan Süvdydi 
ye nahiyesi Müdürlüğüne 

Emniyet M{;dürlüğü birin
ci şube memur'arından 
8ebçet Perim .,tayin edil· 
mi~ ve dün yeni vazife~ i
ne başlamak üzere Süvey 
diye ye gi\m · ştir. 

Eski bir g ızeteci olan 
Bt3hçet Pörimi tebrik eder 
ye.ıi v ııifesinde de kendi · 
sine başarılar dileriz. 

ilan 
Hatay vekıflar Müdür· 

lüğündfıtn. 

Süveydiye nahiyesine 
bağlı Mışrakiye ıiÖyünde 
maliyeden denalınan Ceb 
ra Kazancıyan çiftliğindeki 
portakallar ile diğer yine 
maliyeden devralınan Miş · 
rakiye köyündeki porta· 
kallar ile Z 0 ytiniye mah<tl 
lesinde l>arulhamire vak
fı bJhÇ9ıt rindeki po· takal· 
lurın 942 mali yılı mahsu 
lu a~ık arltırmaye çıkarı~- 1 

mıştır ihalesi 16- 11- 942 

llerlin 4 A.A.-Alman teblğinden: Mısırdaki savaş· 
lor daima artan bir şicddle devam etmektedir. Orta 
kt1simde kuvvetli düşman tanklarının açtığı bir ge· 
dik şiddetli bir karşı taarmzumuzla kapatılmış ve 
10 düşroan uçağı düşürülmüştür. 

· gününe raslayaıı pızartesi 

1 
günü Silvey.diye ha.lk par~isi 
binasında ıcra edılecektır, 

ısteklilerin müracaatları 

ı ilAn olunur. 

Homa 3 A.A.-ltalyon tebliğinden: .l\tısır çölünde 
savaşlar çok şiddetlenmiştır. Diin 90 düşman tankı 
tahrip edilmiştır. Düşman çok büyük kayıplara uğra

tır. Bizim de kc1y1plarımız 11ğııdır. 4, 7, 13 

Balık avlama 
ilanı 

Hat:ıv defterdarlığından 
1-Akgöl ve bağlama 

mıatıkasııım milntehası o-
lan ve boğuz denilen mev
kidtn ba~layurak Ası neh
rile birleşen küçük ası 

(kara su) ndıri Unvanını 
taşıyan ve eski Ma:ı lum 
Paşı.ı dalyaniıe mecra na· 
mı altındaki saha dahilin
de bent, dalyan yupmn
mak s~rpme ağlarla ve el 
şebekelerile avlamak şarti· 
le 1 O 11 942 tarihinden 
9-11-1945 tarihine ka· 
dar üç senelik balık avla
ma hakkile % 12ı saydiye 
resmi açık arttırmaya çıka
rilınıştır. 

2-Muhamrnen bedel 
sekiz bin lira ve muvak
kat teminat (600)liradır. 

3-lhale 10-11-942 
salı gUııü saat 1 O da Defter· 
darlıkta yapılacaktır. 

4-Dellalıye ilan ve 
sair masraflar istekliye ait-
• . • ır. 

5-Satış şartnameai Va
ri,dut Müdür:uğündedir. İs
tekliler her zaman göre· 
bilir. 

E I " k safı?' 
m a ~,,.-

1-vörtY01 ,ıt 
. e 

susi iciares•Pr·t 
'ba .. ~k 

parçadan 1 ıe rr 
.:ıyri ıneolıllıııı"1'' 
tırr.aya ~oP~zdell 

2-Jkı r iıJ 
bina ile,ba~Çf,~450)1 men bedeli rtstJ"/ 
kfin (3JO) ~lii' 
~c:-;i (350) . 
(100) fo·adır: e sıt 

3-HU ıŞ ~ 
•dıtrB 

D .. tyol 1 

or -ryor· u~ 
gfüUl~b• 1 • ıerııJ , 

4_'J'ıılıP 8,.,~ 

k asın• dır· 
nal a ç uııırJl iO 
lirmaları .. ,.-,.Mil 

5-Mu~sY;fj~ t 
. . . tecırıll 
ıkıncı ., e ııe , 
Dört yol id!r olaJ~ 

·•aıı ""' ~ pılacağı 1

2
1 

9 ....... 2 J 

24- 8' 
Satıhk At 
Hatay ~~i ~~ 

l(oca b-'..J, 
de Maliye ·-
552 ,55~ ~oı~· 
hanelerıP. iJJdf" 
194'.J. tar!~ de . 
bir ay ıçill 'f,liP 

:ıtır· ,..., 
satılaca d,.. ... 
ıın Defter 

atları •""'' 
E · ı ha)'\' 

1 vcı ,,
1
.1"cteC .ı"' 6- steklilerin teminata ' PJ 7'' 

2s-1<Y',ı~ 
ması uı~:~.~ 'I 
har e~cı tJ"j.tr' 
sinio ıJI' ıııo"''. }I 

j ğı iJIO o J~ ~ 

muvakkate makbuzlarile • 
birlikte Dvftedarhkta mü· 
teşekkil komisyona mUra· 
caathm. 

31-2-4-7 

~~=---====ı GD•1 Neşriyat l\lüdürU l ~ 
Selim Çelenk Çilğin 

1 
dr~ <I 

C.H.P. Matbaası Ant•kya eorlurt fıll6 

Metruk mahsul s~,.. 
Hutay Deflerdarlığıll r.4~ 

Kö il C. · Ad t c l(ilO eO~~ 
y msı e ·' ıJJ ·t1 ~ 

~~ 
Z 63950 
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