
1 LUL 1941 rr.ı"'- Cuma ------ıtıtı- -~Hl ••hlbl ~ .... ~rQ BALCI ' Abe ne faMları : 
g

81
•1Y11t MOdOrD D•hllde ydh6ı 5 "tire 

~~.t~ ÇELENk Yabancı mamleketlel"• 
ı•ye-- 8 llre 

1 
ııit yazılar \. Qal\d ~DdOrO adına lllnların nar KellnaCJ-

'l>,d;~•llrnelidir. Ö ılndon 5;karuf alınır. 
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\'erUmaı: ADRES 1 YENIGlJN- ANTAKYA - Telefon 1 • 48 Posta kutusu 24 BdnO geçen aayll•r 
~ SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuruflur 

t
s mfiYon liralı". /rand;--li~gilizlere göre\\\ Ruslara gö; 1 

Qs f b 
V ş h R • f • Alman barbarlığı arru onosu l eni tl ln US VQZlge l 1 Moskova 18 ' A. A. -

d l
•Jk ı·ct<Ialı kararı/ık 1 Tass Ajansı~bi~<İiriy.or,: 

Q h k ld 
... Alman F aşıstlerı ;:,ov-

otd . 
Q Ç l aı• ı l lRANDAKl ALMAı ME- RUSYA NAZlK GO~LEll y~t Husyadan istila ettikle 

NAFllNI ıSVEÇ HIMA· GEÇlRIYOR ri köy ve şehirlerde lıal-
tıl'd U lhf iqaçltlrl. İÇlll. qe· YE EDECEK Londra 19 A. A. - ka işitilmemiş bir barbar· 
' Tahran 18 A.~A. _ Deyl Telgraf ga1..etcsi lıkla vahşiyane &.muamele 

h..l en 80 milyon 1 İralık Yeni Şahın ilk icraatı Talı "Husynda nazik günler " ediyorlar. Birçok köylerde 
·ıt 01 ran polis müdürünü azlet· başlığı altında neşr..,ttiği halk toplanarak köprü in• 

I'-·, :zom fohsisaf verı·/ecnk mek olmuştur. bir makalede diyor ki: ~asına mecbur edilmekte, 
·~~" ... y t:J Diğer taraftan Almuıı " Rusyada vaziyet ka· kadın ve ihtiyarlara ikti-

~leti tar:e;vel t'.laliye l de Milli ı\Iüdafaaya biz- Elçiliğinin öııünde ve civa ranlık ve naziktir. Alman darlarının çok üstünde iş 
"tı llıİllt ,\ •ndan çıkarı met etmek gibi iki büyük rmdıı lvOJ kadar kamyon tazyiki mütemadiyen urh yaptmlnıuktadır. Şehirler-

ı~ırı ~ıınfUd.afaa 1·ııt·ıyaçlu f k yor. Fakat Rusların kış d ~ ırsatm U"ırılmıyacağı "Te nıu .. teınadı·yen ı)Qya ve 1·u e upartınıanlar va!!ına ~ ı !.Xlıı 
2 

"' ' ""' • esnasında mukavemet ede ı " ~ ıt111 k en 5 mil- bunlaruı da evvelkiler gi· san taşımaktadır. 45J Al· edilmekte, kız ara tecavüz 
t:~ı 1 ta b. k b. ceklerini üıoit ediyoruz. ,, k ··d f · ıı h surruf b ı ısa ır zamanda sutı- mun kadın ve çocuğu ile. oıunuru · mu a aasız ııısan 

!'ıır,1,:r laruftu b.~ı~.0k ı .. ·· h ·zd· Nivz Kronikl gazete- 1 al · b. u &IJ\!l .. u ll'-'U acagı şup esı ır. tecemnü kamplarına ar v ışıyaııc u· sure e 
1
• U' " ) ' • si de şunları yazıyor : ld · 1 k etli ı '11flııtncıa~.orerek kısa enı tertip bonolarda 8evkedilen Almanlarıu ai " _ Çok kuvvetli lıir ö urü ıne ·t rıer. 
L r. Satıldıg .. ı ıııa birinci tertipte olduğu gi. leleri ve bunların e~yaları .,.ı h 1 d k R AL.\l.\ ~L.\R 10 Bl Kl .. 'l -.. oıuu uzır a ı ·. usyaya l ~, , ~•unıot bi, üç aylık, alb • ylık ve bu kamyonlarla ııev kolun· yardım etmek için daha ~ 1 ... w ııı,; r J' Li,;ı\ 

r,
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1 
Yt-niden 25 bir sene vadrllidir. Faizler maktadır. Uk merhale teb· ? .Moskoval9A.A.-Mor· ~ 1._ k neyi bekliyoruz . 

~''l{)llı)"uu 1 • dahil tu.uaı·· vüz.dc dörtten altıya kadar rizd.ir. Tecemmu kaıııplan- kezde 8 gün sliren şid · <> ., " Altı ny, on iki ay sonra 
~. 'lıt bu \'~arın ağa ve •ılup peşin kesilmektedir. na şömendöf erle sev imdi· y apılucak , yardımın ne detli m uhurebelerden son· 
h tııu s no.arı ı~ıı Almaıılardıuı ikı tanesi ra Hus O!·dulurı, Alnıau \Gıt" k J rn,·ı . nu.ı mik Uiğer taraftan Anka- faydası vardır '! Lüzumu ı.ı:ı.. \! k şt ll ııl ı kıtalıırını Snıo\eııskin 35 
llljtıuL ittctr \r ,,on l~rayu il> rudan verılen buberlere nçnıı ır. u ur ran po kudur gayret yapıyormu .• 
11-lt 'Qt u erııı·1~ •• \ıt·ıı~ ~ı··ct f lisi tarafından aranmakta- yuz '.' l.'ırsatlardun ı·stifade kilometre şinıalı şarkisin~ 
"<l ~" u "f ve yt'ııı· ııore .nı ı •\ u a aanın u"c"ıl "N ııcı ' ~ d kadar sürmüşlerdir. llu 

tt ~1ku.rıı en itibaren ihtiyaçlarını karşılamak 1j. ır. ettik mi ? müttefiklerimi llııı, •ııı ~.,., •ıııştır. wre yeniden SJ milyon Almanyanın Irandaki zc yardım etmek ve bil· muh.ır"b.-lerJe Alnı 111 z ı· 
lı ı,~ •ı ··~~lul'Jııı eı• e liralık bir munwnı tahsi· menfaatlerini lsveç hUktl· hassa Rusyayı kurtarmak yutı 10 bin ölüdür Marn· 
· 1~ ""tu.ıtırnn vfi en lctıı· meli himuyo edeceğinden, 1• "İll daha faila bir şev ·şal Ti moı;eıılrn şiddetli ta 

,,... " . sat kanunu Hi.yıhnsı hazır ~ J lj,,l ak ve hem larunuktadır. Tahrandaki Alman elçilik yapamazmıyıı ? ,, arruzlarına devanı etmek 
" 

0 
binasıııa ~şımdideıı ..,.lsveç J;' l •d tedir. 

~ • dQ l~Qtis_f_a_n __ ---=::--·-----·- lJayrağı ~ekilmiştir. Macar .n lrlm eCf l HUS TEBLll;l 
Şa , .Saf İi)edeki El~isi de Tabrandnn ayrıl· t:di.{di mi ? ~losksva 18 ı\. A .• -

. , l lh ~ 'll pi a- Vaziyet nıış olup, ı\lacadstaıa me Hesmi tebliğ : Kıtalaı·ınıız 

ııı 

.. 
.. 
,• / 
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••ll i... ııafüde yine lsvey_lıükumc Lenin gratta va- dun Lıütüıı cephe · boyuıı· 
J• 1lQzıı- lngilterede iyi ti tarafından himuyc edile- z\yet ciddi · ca muanııidaııe ve şiddetli 

hL •Qlllıı ooklir' muhurbelerc devam etmiş· 
"ır~(;l\tıı .. ~Or kat şıiandı Tahrandan ayrılan sa Londra 18 A. A. - !erdir. Evvelki gün 72 
u '->l \~ı Londra 18 A. A. _ '"" Hus cephesinden gelen ha \.l t • \ ı · 

1 
c.t\ Af>l\:\tN \71 ... l{ bık hükümdar llıza ~ahın i (QUO ayyaresı a ırıp 'tt\t~ııl~ RU::;\ A\.· l Suriyede vukua gelen son hı>la nerede olduğu belli l>erlere göre, cenupta vazi eJilıuiş, 25 tayyaremiz kay 

., 
0 

ı, Er 1 vaziyet hakkında lngiliz değılse de her turlü teca- yet iyi değildir. Almanlar bolcnuştur· 
ets;i•y~ 18 ~~'lıl gazeteleri rueınnııniyetleri- vüzden masun buluuduğu Kırını yanın adasile Mos· 16 YA:;ilNDAN 5J y A· 
ıt f cı.rıc1 • A. - ııi izhar ederek şu milta haber verilmektedir. kova arasındaki demiryo· ~1~ lA KAl>All 

' ~. 0 bugunYo Porniseri Jeayı yürütmektodirler. YENl ~AH YE~llN E'lvfl lunun kesildiğini iddia Moskova 18 A.A.-
t1 .. kctbuı t: llulgur El· '' Suriyede artık man Tuhr.ın 18 A. A. - ediyorlar bu haber doğru 16 yaşından 5 J yaşına ka· 
~-~~,~·u.uı ıı!eıok Uul- da idaresi sona ermiş ve Y~ni Iran ~ahı Melınıed ise Kırım Yarını adasının dar olan bütün Rus erkek 
~~ lcrıiıı <ısııııu Hus· Şeyh Taceddiıı CUmhurrei- Hıza füza Şalıpur dün Mil- tccrid edilmiş olması ilıti • ter mecbuıi askerlik tali· 
~~L V1.ı H otuıtXI·ğ· . b 
1 

l\ilfı. Ulı:uı;, 11ını söy si tayin olunarak bu su • let Meclisinde kanunu esa mali artmıştır. Fakat u mi görecektcı·Jir. Bu ta-
~r f ~11 a\1..... Stuııın K ti 1.: • il t k·ı u· ~.· X-lAb. t d k .ı . 110 ~ ıı ıt!q ,,..ıyu ka ırım re .e ...:ıurıye m sa ı ır siye sadık kalacağına ve kati uır ma6 u ıyc eme lim uevresı cem!ln . 
'il ~~ <ttı Yap 

1 
rşı ınilwer devlet olmuş ve müttefik mem!ekete hizm t edece· değıldir. l3udiyenni ordu- saat olacaktır. 

ı~11tltıa. Yut~ ilca'< işgal lcre iltihak eylemiştir. ğinc dair yemin etmiştir. sunıuı:biı·az daha geri çe- Is:ih~aHltııı azalmasına 
r llouurr uıı ettiğine Arap dünyasının bu R d kildiğiııi göstermektedir. meydan verilmemek için 

ısUnu b•td· V . tt k l• US 01. USU d l ı l ı ırnıiş- azıye en ço me::ınnun o • Leııingratta vaziyet ci bu talimler me.-:;ıi sa1t arı 
U\I\ K. duğuna şilphe yoktur. Tahraıada di olmakla beraber Ruı:;la haricınde yapıla<:ak ve va· 

~~kov..ı ~8NFEHAN ı Çünkil Vişmin tayin ettiği 1. j rın maneviyatı yüksektir. tandkş!ar mıtralyöı., tüfek 
t lo l A.A. _ hükümet istifa eylemiş ve lHANDAKI ALMA~LAR UOESA Hll.Ml3ALAr Dl ve bomba kullanmasını 
1ka, 1 0~il•ııaeak olan Suriye istiklilline kuvuş . MEMLEKETLEltli'fü Borlin 19A.A.-Mosko 1iğreneookleri gibi maske· 

~ tıa. l{ . ız, Hus kon muştur. Suriyede uzun se- uO~OYUHLAll va ve Odesadaki askcr5 ' leme usullerini de talim 
1 ~loıout sr hu. riciye k1.ı- nelerdenbcri hüküm süren hedefler şiddetle bo.nbar- edeceklerdir. llu haruke · 
r o l\loskova 18 A. A.-
t 
• llu

8 1 
rıyuset ede esaret dalgasından sonra dımun edi\mıı;;. ve Rus or- tin hedefi Kız.ılorduya ta-

ıı ıey l. · d. k 'l'ıı~s aı·ansı bildiriyor: Y ü · b "htı·yat l'ıı.. 11rek . e ı şuıılur· şun ı ·urtuluş havusı es· .., dularıııa biiyük zayıat ver lim görm· Ş yem ır' · 
ı .~\ eptır· ,. kt··A· Iranda harekat yapmuk d ı h ı ıı ktır ı. Vo . · .,folotof mc \j\.lır.,, dirilmiştir. Dünkü hava ı ordusu a ıa azır uc a · 

"!Jth' roşılof d , ta olan llus orduları dün 69 uu~ y AY-A lNGILI z. ~ ·tıaeri , ış lic.ı muharebelerinde Rus tay n .J 

~~ıtıiserı' •Uakine sana- Amerika hilkfinıeti Sovyet akşam Talırun şehrine gir ynresi dilşürUlrnüştür. 1 YAHDIMl 
ıtııSerı. tayyare ima· Rusyaya lOJ milyon lira- nıişlerdir. Tahtından oğlu Karadeniz.do 10 bin ton Londra 18A.A.- Hus 

lık bı·r k edı· · çn ıQt B • lehine ferağat eden "0 bJI{ 

4 
r a 'vır u °" luk bir Hus nakliye ge· yaya göndori\mi~ olan in· 

•t l' A ·k lran şahı Hıza Pehlevi Talı . il para ı e ,ı.ı.sya men u- misi tayyarelerimiz tıırafm , giliz taY} urelerı şimdiden 
L \ .1 eri ka dan kendisine Hlzım olan randan 1.sfahı:uıe hareket atılan bombalarla bııtmlnıış l...e1lllıgrad mırıtakasında 
Lı} \ A 10' harp malzemesini peşin eylemiştir. r A\m;ıularla temasa geçmiş 
y l\. l\~ı.· ' MlL)ON para ile alacaktır. .;:imdi· lranda bulunan yüzlrr- ır. lerdir. (;önderilen tavyare· 
-.iıı ·~Dl AÇTı -s k J klon 

18 
A.A.- den Husyuya 10 milyon ce Alrn\n Türkiye yolile üı.ore Iranı terkeyleme ·-

1 
ler iler tarafta faaliyett~ 

dolar tediye edilmiştir. ' memleketlerinE> dönmek tedirler. dir, 



Huyatta mesut olmıyan 
saadeti başkalarından al · 
mak istiyenlerdir. 

Bina tahr;ir llanentebliğ 

l • Antakyanın lutlu 
i'Ş er l mahallesinden Osman oğ· 

ŞEHiRDE ÜÇ NllNTA· lu Naif Aslan vekili avu· 
KA lllTIRILDl kat Mesud Fani Bilgili tu· 

rafından Anlakyaum llü· Bir ~yde muvaffak ola 
mayınca, l>ir şeyi yapama· 
yıııca, yuhut l>şşkularıiicr· 

lcy1ple l>iz: geri kalınca 

buşkulurını muaheze eder, 
taııe küser, kusuru da l>uş 
kalarında ummaya ka1ku· 
rız. 

Vilayet Dahilinde yapıl 
makta olan lıina tah11iri iş yükburc köyündeıı Hay· 
leri devam etmektedir • rictdin oi'lu Mahmud Şa· 
:Merkezdeki bir numaralı hap aleyhine Antakya i\s 

liye Hukuk muhkemesiııe 
komisyon şehrin bidnci, 

açuğı alacuk duvruıında: 
ikinci ve üçUncii mınliıka· Müddei aloyh .\luhmud 
lnnnın tahrir işini ikmal et 

Halbuki; , başkalarında 
kusur arıyanlar ancak ken 
dı kusurhırını aramış olur· 
lar. 

ı<.endi kusurlarını bil • 
meyıptc böyldCe muyuffa· 
kıyetsizliklerıni taliin fena 
lığına veya muhitlerinin 
münasebetsizliğine ve baş 
kalarının Jıutulanııa atfe
denler, kendılerini bılmi· 
yen lıodgfim ve zavullılar 
aır. 

Ataların; 

·• llerkos kondi ayibini 
gözetir ,, özü bu gıuıler 
ı<;ın ne yerinde bır 1fade

;ctır. 

Ş. OGUZ 
- , m, ... 

Dört yolda 
LlMU~ ı\lArtSULÜ UL· 
MAUlGl HAKKıNl>AKl 

::tA) lALAH YALAN 
1Jörtyoldan aldığımız 

miş, dünden itilıaren dör· Şahabm ikametgahı mec· 
düncü mıntakaya lıaşla · tıuldolduğu anlaşılmusma 

ve davacı veli:iliııiu 1tu1e· 
mıştır. bi üzerıııe Hukuk usuıü 

Mülhakattan gelen ha muluıkenıeleri kaııuııımun 
berler oralarda da tahrir 

148 ııci maddesı ahkamı· 
işinin normal seyrini ta· .nu tevfikan müddei aleyh 
kip ettiğini bildı rmektedir Mubmud şatıaba malınlli 
tJede n t:er bi- gazete ile üihıen teblığul 

• •• .1 f lcrasın..ı karar veriınıış ol· 
yesı Vfn.U1(e - duğundan 11· n tarılıimıen 

l :Jl.lj ıP.rl• Ltıbarc.:n LJ gun içınde ce· 
"' t ' vapııumesmı vermek ve du 

SUUAVLARI SELA \lLl ruşnıa gumı olan 3 - 11 -
YACAKLAR 941 t r.ılıine raslayan pa 

Beden terbiyesi Umum zartesi glinu saat 9-30du 
müdUdüğü Beden terbiye bizz~t _mnhkemoye geı 
si mlikeUefleriııin resmi mek veya tasdiklı ve.Kil 
elbiseyi taşıdıkları esnada göndurıuesi dksı halınde 
raslhyacakları subayları u klmıd.a kanuni ruuanıe 
solarnlıyuccıklnrını, a\akııh ıo yapılacağı ılilneıı tel>lığ 
laru tebliğ edilmek üzere oıunur. 

bölgelore tumim etmiştir. 
Beden terbiyesi mükt1l fiti.nen 

tefleri, V~killcr heyetinden Hulepde \\ladine: ı;urşısııı· 
çıkan kıyafet tali da Metımed leyneddıne 

C,haberlere göre, mfu:ahsil 
ıerı .zarun1 sol mak ve el 
rındt kı malı ucuz fıalla 
almak ı~in bazı kınıseler 
el ııltmdun liöı lyolda 
limon mahsulü olmadığı 

luıbulc:riııı lslanbula yay· 

nuılnuru ~inin ikinci ınad K.ırıklmııın Cunıhw·ı~·et 
\ desinetevfikan ı·esmi elbı· mahullcsıudelu 109 par.sel 
1 

Lmuktu imışler. 
e:.- Uull.>UkıUörlyuluıı n"fa· 

selile ııhışlıur oıuu lımoıı. 
1arı lstanlıul piyusüSıada 

<;Ok lstenıınıelılc.ve bu_se 
neki mahsul 2uu binden 
fazla tuhrnın ~lnıektedır. 
tlıııacnuluylı ınuksııdı malı 
sus ıle -<;ıkarılun .haber 
ler asılsızdır. 

llAMlY ETLl Ulll Y UHT 
DA~l~ '11!.BEhRCO 

Şehrimizde bulunan bur· 
saııııı lanmmış vo hamiyet 
li tüccarlarından Mehmet 
Jpeker şehrimi~ ~-ocuk 
esirgeme kurumı.na 5J li 
ra teberru eylemiştir. Ku
rum bu hamiyetli vatan· 
daşa teşekkür ctmoktodir. 

DAKTlLOLUK lM1'lHA~ 
LAlll 

1ınt.aku ikthınd müdür 
lüğünden : 

Daktiloluk için istida 
ile müracaat L'<lenl-ırin 
20,9,941 cumartesi gün\i 
yapılacak müsabakaya işti 
rak için sant 9 da daireye 
gelrnclori ilan olunur. 

KAYIP MOIJ(:)R 

selerini ancak toplu yürü numaralı gayrı menırnlu· 
yilşlcrde, Lulinılerc.e Uıtbi- ııuzdeıı 174 ıııe re ıuurdb· 
katlarda ve m&usinıe işti bı ım sahanm Kmkhau 
ruklcri esnasında giycbile beledıyesıncc umumi heıa 
ceklerdir. mşa 'eltltilmck i.ıı.erc 2497 

Şehrimiz Uedeııterbiyo ııumarah kanuıı lıi.ıktlnıic 
Sl mükcllttflcri bötge As· rine tevfikan ıstimlilkmu 
baı:Jkanlığının teıısibi ile karar veı•ıtmı~ vu Ui~dı. 
e~usen suuayluru ::ıelaııı ver 0 unaruk tarnfıım.dan dcı 
mc işini daha önceden tat ılıraz edilnıiyuıı 69 1ıra60 
Lik etmekle iu ler. kuruş dedeli Kırıkhan Zı· 

Ç 
• raat bankn.sıu.ı yatırıınıış 

'(J t l 1 n.şası ve uıczkfil' flldhüliİll De 

c. J L P. :l.3aşkanhğıcdan: ledıye namına tescıliııe ka 
1 - hnrb~)1ede mek· ral' verıımcsi ıstenıııış ol-

tep binasının çatı in~aatı duğuııdaıı mezkur kanunun 
12,9,941 dt>ıı itibaren açık 13 ııcü mddd~ımlu t<ıyııı 
cksıltmeye konulmuştur. edilen müddet içıııde varıd 

2 - Eksiltme Aııtak olacak itiruzlurmııı diulen· 
yu C. ll. i>. binasında yapı ınek üwru Kırıkhan Aslı· 
lacaktır. ye Hukuk .Mulıkemesine 

3 -~Keşif bedeli 5651 • gelnumiz ilfiutm tebliğ olu 
'lira 41 kurw:ıtur. l .., nnr. 

4 - ıstekliier bu işe l 
.ait şartname ve Jc.eşf~ Aı.ı· • 1 
takyada C H. P. da1resın 
( ae görebilir}eJ. $ _ - f 

5 - Eksiltuıe 27,9,941 ı 
cumv.rtesi günü saat 16 da 

6 - Muvakkat temi • 
nal 423 lira 85 kuruştur. 

7 - lstelfülerin Tica
ret OdüSIDll kayıtlı bulun 
duk\urınu dıtir vesika ile 
muvakkat teminatı tediye 
ettiklerini gösterir evrakı 
müshile ve ehliyet vesika· 
sı ibraz etmeleri lı1zımdır. 

Memur 
cak 

lı 

]ikenden n Liman işlet· 
me MüdUrlliğünderı: 

Orta ve Lise nıezunlu 
rından şubemize memur 
alıııucağmdun taliplerin 

A~Nufus cUzdnnı 
13-Mcktep şnhedetrıa· 

mesı 

Azalık mUhrUmU kaybet 
t\rn kimseye borcum yok
tur. Yenisini kazdıracağım 
dan eskisinin hükmü • ol· 

modığını nnn ederim. 
Gök\-eğöz ihtiyar heye 

ti azuımıdan 
H.ifat Kaçukuş 

C -Askerlik 'Ve.sikası 

n-~ağlık raporu 
lJüsniihul vesikalarile 

tahriren idaNmıı.e 26-9 
941 dahil tarihine kadar 
ınüracantları iliin olunur. 

t'fLUL 
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