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N~, .. lyat MDdDrD Dt!ıhlıoe :i•llı 'j ı .... ı lra 
Sellrn ÇELENk Y~bn~eı momlekotler 

t~:~~teye alt yazılar 8 llrc 
•"' iftt MDdDrD adına il :ıllar1n her kelime-

~, ~enderllrnelldir. O aJnd~n 5 kuru, alınır. 
fr4ıldilrnlyen yazll•r oleden sonra c;ıkaı- gOnlOk siyasi halk gazetesi - fESIS Tl\RIHI 19.!'l Yll:- 13 SAYI zg37 Ocrat P•flndlr · 
~•Pi verilmez ADRES ı YENIBlJN :-~ ANTAKYA - Telefon 1.- 48 Posta kutusu 24' GOnrl ueoen sayda,. 

·~---- SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuruştur 

l(A~-DENIZDE i~8Ti;;
4

- R~~ıa=;:,~~~P~t~;o 
550 tonluk bir gemimiz tor- . taarruzu ta11yare 1' Harbı 

pillenerek bahrıldı '3 1 

Gemide hiçbir hamule yoktu • hüklımel Bütün şiddeti- zay zat l ı önümüzde~ 
1 tahkikata başladı le devam ediyor j yazda başlı 

ga.,~ıtarıbul 21 A.A.- 550tonluk Yenice vapuru Bur 17 bini bulmuş ·yacak 
'-"lln Ista h l ı· k b' l)e . 1 r 1- İn,,ilizler Tobrugv un Pili n u a ge ır en ır nıza tı tara ımwn tor :J Almanlar Moskova-

ci ~nerek batırılmıştır.Geminin yalnız birinci ve ikin 16 kilometre yakı- lngiliz Generalinı 
oıın aptanları kurtularak karaya çıkmağa muvaffak ya 35 kilometre 
ta bUŞlardır. G~mida hiçbir hamule yoktu. Tahkika- nına vardılar yaklaştılar göre bu harbin s 

...__ aştanmıştıştır. Kahire 21 A. A. Radyo Gazetesinden hası Kafkasya, İra 
V -··-- Orta Şark Ingiliz kuvvet- ı· k S d 

.::ı. k f 1 1 Şark cephesindeki ha- 1 ra ve u riye ı 
q ı ar d · L· k 1 ıeri karargahının tebliğine 1 areSI 1 maç arı rekAta dair Alman kavıı ak Londra 21 A.A-
ş h göre, batı çölünde ilerliyen J da 

e :-irnizde bahçeli Yarın son Maç ya kuvvetler Tobruğun 16 lanndan gelen haberler"' ' distan Başkucnnan km 
evi göre, Alman orduları Mos ı neral Veyvil, üyü ı er yaptıracak pılacek kilometre yakınına kadar ı h b' · ı 942 d v k kovaya 35 kilometre ka • ar ının ası e 

du _a ıflar Umum 11.ıu vararak burada mühim dOl>nx.1·n· ve b h 
tluıı.~ n Bölge lik maı.:larının dar yaklaşmış ve Ruslar ı vam e ""'"6 1 u 

li 6 u Şehrimizde bah<_:e bir mevkii işgal etmi11Jer· ı:ıalnsının Kafkasya 
ka~:ler Y~ptırmak için bir sonuncuau olan Şampiyo · dir. Harekat memnuniyet biraz daha gerilemek zo Ira~, Irak ve Suriye J 
rın t al.rnış ve bu kara· na maçı yarın saat 15 te verici bir şekilde devam runda kalını~lurdır. J • • f k 1 r 

atbıki . . b . gençlik kışlasında yapıla- Yine Alman menl>ahu·ı l gP- erme m ı ·a ey ıyet 
rıı:ıı leük' ıçın aş mıma- cuktır. Antakya lskende etmektedir. nın iddiasınu göre, 22 ha 1 kanaatında bulundu~t 
re V·ı ıkat yapmak iize· run takımları arasında ya Sidney 21 A. A. - zirandan bugüne ki:tdnr , nöylemiştir. Generale ge 
llıişti ı ayetimize gönder- pılacak bu maçın neticesin Avustralya Haşvekili beya Rusların tayyare kayıbı 17 bunun için büyük ha 
tadil:· ~a~ mimar bir haf de kazanan takım Hatay natta bulunarak batı çölün bini bulmuştur. lıklar yapılmaktadır. ı 
lı ik rı yaptığı tedkika de Trablusugt>rbe karşı Al 1 Uzak şarkta Japoı 
'ı' eni rn~ı etmek üzeredir. şampivonu olncakhr. yapılan harekiitın ce&ıret m an ar cep- rm ilk ateşi, hütün d 
kilde e\'ler modern bir şe Soğuk dalg ~ sı verici mahiyette olduğunu h b ya~ı harbe sürükliyec 
rıı Lu 0.~8C8ktır. Tedkikatı Bir kaç gündenberi ve tobruktaki mukaveme e OyUf>Ca tir. 
lan ll~Unlerde bitirecek o- başlıyan soğuklar bugün tin ez,ci bir zaferle bitece f t A ı· k 
\ı .. •.ıttş rnimar raporunu ,x.· • aa rruza geç- .5 mer an - "" " ~ biraz daha artmıştır. esmı ümit ettiğini söylemiş ~ 
l'-tın~Pılııcak evlerin plan · Bu sabnh kırlarda dt•:ı tir. tiler ı pon gÖrÜşm• 
~~ Ankaraya göndere- bulunmakta idi. Soğuk 6 I.ondra 21 A. A. -
~ i:~ en kısa bir zaman kim için fdyJatı olacaktır Batı çölündeki harekAt de Hücum fasılasız de i le rinde 
~1 tl t""'~~ta. başlanması i- T f vam etmektedir. Buraya d' ı u ... ~bn"-ta ı..rin'"''ı1ecek- er i vam e ıyor Henüz hiçbir iokic:.af 

• ""ft ..,. .., gelen malOnıata gör~, he L d 2 l A A l ,, 
Açık bulunan 40 lı·ra on ra · · - V.,~·ı ltıl'toıı 22 :' .A \r nüz büyük meydan muha- R h · d ·· kı· "" 0 n ln.ıı. a(ıfl asli maaşlı Vfülyflt husust - us cep ~sın e sure .ı 1 ! ;U'l."llı•ciler toplantısın 

"lt\1 b ar Umum Miidür rebesi başlRmamıştır. Bü- uh bel 1 kt d 
tııh~ .. hl.in. dan_ başl~a şehrı·. idare Şefliğine dokuz ay m are er 0 ma a ı r: A-n ~rika < :n uhıırreisi I{ 
ı. ""'" - yDk çarpışmalar henüz R tof doğru "' taıı Al I(~ ır prıtyapağı fabn danberi vekftletinde bulu os a ur • velt Anı trikan - hpon ~ 
~ uı:llrrtı.ak tasavvurun rum idare Heyeti Katibi yol.lktur.h k d man hamlesi şiddetl i ve rüşm c>leri haklmıda 801 

~.~ .. t P bunun için de tet Sait Akarçay 1 aklen ve eri are et evam fasılasız d~vam etmekte - lan bir s;nle cevap 0 

t'ı ~llpılmaktadır. terfian tayin edilmiştir. ediyor dir. 
2 

rak henü-ı hiçbir iııkiş 
'~"""' k f Kahire 22 A. A. - .Moskova 1 A. A. - {\lııadığınt söylemiştir. "'o" e iah Hamiyetli bir Va- Cepheden gelen mnlO. 1 t; lZf~tecile-den biri F < b lngiliz tebliği : 
t~ Para düştü tandaşın te errüü Dün öğleden sonracep mata göre. Kırım cep'ıPsi ~ sa ile siyasi miimısehal 

~~ irıllıb ek fiatlurı bugün· lzmir 21 A.A.- Mani helerde muharebeler ciddi nin bütün kesiminde taar· s k e s i l m e s i n i ı 
"il ar 20 fatura tacirlerinden Ah- ruza geçmiş ol~n Almu l· · menuubahls olup olma 
"·~'ek ı en panı indi· surntte başlamıştır. lar ''flk ağır kayıplarıı u1 !!mı sormuş, Ruzvo\t hıı ~. tıı .. ,. .. k 4 buı•ul: kuruı;;ıs:ı met Tatrı Türk Hava Ku B' k k Y" ., u 

~ ""CI t " , ..,... ıiyü · mi tarda Almuıı 1 d ı d d l .. ı b' h · · 't ı. llllh ... 1ı4r. Uu fiat b"u'tu··c rnmuna 7500 lira teberrü rumış ar ır. Kızı or u rm v a oy c ırşey ı<,; 1şı r 
~ ., •t tanklarile karşılaşılmış, 70 · · l · ld " b l!ıı~ ı· Yetlerimizde en de bulunmuş ve bu para· zilerıııı muhafaza edt re 1: mış o ugu oova mı v 

ıatt tankla 33 zırhlı otoıno· 

l" 
ır. yı Kurum vezuesine yatır· inatla mukavemet göster miştir. 

bili terkeden Almanlar B 1 d .:. t k mışbr. mektedir. atı ça·· u .. n lf!. ~s "ı ld' geriye çekilmişlerdir. ltal· K fk d ,.. 
• }Lı.,._ ge 1 Askere alınan a asyaya oğru " Qlve yan zırhlı tümeni bu mu- İngiliz taarruzu , \ 
•l&Yetinr aldığımıza göre, harebeye de hiçbir tesir Alman tazyiki arttı 

~~1 t.Şe uteşebbusu ilı.eri- Vatandaşların yapamamıştır. DüşmaııfüA Moskova 22 A. A. - merikada memnu-
a' ~Yctiın· nıunı Müdürlüğü rine kuvvetli tazyik devam Moskova radyosu dün alı· niyetle ka rşılandı 
ı;• lta.nı:e 7 si binek ve Çocuklarına bakıla- ediyor. Şimale doğru dün şam şu haberi vermiştir: Nevyork 21 A.A. -
t 1i\alik on oinıak üzere cak mühim miktarda arazi ka Tuta mıntakasl'ıda durum ' giliılerin Batı çölüudd 
~~· lastikıdaha göndermiş Ankara : Çocuk ·Esir zandık. Tayyarelerimiz çok ciddileşruiştk Rus taarruzu Amorikaua nıe 
fö~Oıış Ol ~r İskenderuna geme kurumu, teşkiUltına zırhlı kuvvetlerimizin faa· kıtaları biı Alman çemhe- ııu.ııiyo•Je karşılannııştr 
lJ re \1~ · ıp Yakında ŞO· bir tamim göndererek as· rine düşın eın~k jçin bura Arneı;,ikan nsketi mehu! 

r rı ecekti liyetine iyi müzaheret et- ne göre, lrıg- li:.G tt' r ilk d 
• Ve b '"d r. kere alınmış vatandaşla · miş, 24 düşman tayyare.si da çarpış rak diişrnanı pns 

1 
k . . ·ı; 

fl_ ~-- ug ay geld' rın geride bırllkacakları iT ı kl ıJ • fa 0 anı musavı sı c lak '4&ver l 1 tahrip olunmuştur. ·,Muba- kürtmege çn ışmu a ı ı. ve mndJ i kuvvetlerle 
··n e.llde .. ıı .. ~ dığunıza uöre çocukların Korunmasi i· Almanhıt UUl\tdcl tazyjk 
.. '~ d il!' rebe fevkalfide memnuııi • d · manlurın km şısınu çıknll' 
1. tle dô ört vagon çin tavsiyelerde bıılunoıuş .. 1• . k' yuparke.ı cenup•u • fa:ılı l&.rdır . Mısırd-ıki lngi 
ı ık bu.ır.dart \1agon ekmek t yet verıcı >ır şekilde ın ı yete g~·ınişlerdi r. Her ha!-
a & y ur. şaf etrn~ktedir. "',_. ordulannın rr.aız,.mcsi h 

to tdan ha ı.~elmiştir. Bun· Tamime göre bir ya· de Kafkasyaya var men herut:n tamumilc 
tt il (ia buş~ aynca 4000 şına kad11r olan çocuklar kım evforiııde bunodırı- mak için gayret s.ırfeden merikan fuhrikalımnd 
ftıu ~Uğda:~ay gelmiştir. I Ankara çocuk yuvasına Iacaklardır. Masrafları be Alman orduları Hostofa 1 gönderi len malzeml-'dir 
lQ 1 •lıtiy8 ardan bir kıs- gönderilecekler, bir yaiın- lediyeleriıı l1Sker ailelerine çok büyük bir şiddetle hü hıtrekatın muv.ıffukıyı, 

l'~lll're cı olan. (·İvar \?i· tlan büyiık olanlar mahal yardım fashbdan temin e l cum ediyorlar. Burada v,ızi nı.: ricalenec ğ: ı..imidi 
lCÖllderıleceklir. !erindeki sütlıanelerle ba- dilecektir. yet biraz dıılrn kurışmı~tır. 1 kuvvetlidir 



.... 
••& 

'J t· ]( f ~ .., 
2 wı ıı w=;cr-

t, hayırı, 
i değill 

Fevkalade hal.,. 
lelide 

Gagr.i menkul satışı. 
Hatay Oefterdarlığından : Muhammen 

Bedeli ya ın bir<;.ok yorle· 
ıa boy. yan, ı:ıteşe 

son lı ı bin srn 
rnsı du resmi tcıbli~ 
u. Muhurip devlel
biri bir şclıti :ıuptet 
JılJiri1; karşı taı 1J 
lor. Oııa ınnwhir 
h u ·rin teeyyüd el 
ni söylt>r. Muhorip 
eıden biri bir gemi 
rdık der; kttrŞI tar'ttf 

eı<ler. 
u zumaııluıda lngi 
lığile buttığı b' l<liri • 
e Hoyttl tuyyarn g•~ 

ie ikı dclıı Ahıı.rnlur 
adan t a\mlrm 11\ir <le 
RuJial A re z.ırlılnnm 
re gt ıni~i zuıınedun 

ıı r tıııufıı dan 1 Aı"
(rn. n arm J>u gemi • 
'ahsetın .. dık1erı biı· sı 

lıı~"zler b ıtlığıııı 
c 

,ıı lc bıh.lırôılcr. Hu 
Almunlar s~s çıl •• ıı mu 

Bu k.ınşık uıosdc 
oı t"ya hlr hakikat ı;ık 

ı c [{oyal l·•~'~·uru ge 
bı;\mıştıı·. ı\ ıuu hnıı~i 

ıle belli dd1il. · 
;?ınıı1ı de lıir Kc•c.: liınu 
.avgaa.ıdU" başladı : \l 
ılar duş li, Huıslar he 
~hir yuhıı\annda mu 

Motörlü vasttalar.mı 
bozanlar ceza gö

recekJer 
Ankara :- MUlt ınüdt\ 

fL\u mtikellefiyali kaunım,. 
nun 68 ci maaclt\Sio· ı la 
diliııe dair Ulyıha oneümmı 
lenfon geı;orek ıneclis ru~· 
nauır-~i ıe: atmmıştır. 1 A)1ı 
htt kamın rnttddasi e yeni 
hir fikra iU\vesirıe d~ırdir Uu 
suretlt': lutör ti vasıtusı \ 
tahrip eden veya kasden 
nıalztjmesi ıi de~i t\r~\ -
rin ccıa göı melcı; tamin. 
t>dilıı1ektÇ..diı· Eklı;mıo •şi 
tuklif edile fıkran şuuur: 

·• Fevkalado luıltcrdı~ or· 
duca bılt-p vukuuJıdan son 
ra v~ya ~ferherlik fülı1uı 
da motörlU nııkı\ vasıtala· 
rının <lurumlarınl . kusd~n 
istifade edilm~z hır lı<ile 
getirmt!k surefüe bozduk 
tarı veya bazı nksanunı 
deği~tirdikleri vey~\lllll 
yedek a\M parçahırmı lrns 
don sJ.khyarak komisyon· 
tara nolumn te ~nro ettHduı 
ri sal>it olanlan hitiımi flk 
raılu ~azılı \para ce~~il" 
birlikle 3 uydwı hır so· 
neye knd~r hahis cuKnsilı' 
cezalandırılır~ 

Köy Öğfietm~m 
\er;inin. 

P. N. Mahallesi Kimden milruk olduğu 
794 Sarılar Abdullah Mihnil oğ. Saman ve meryom 

L. 
200 

Hisse 
Miktarı 

10· 16 

veresesinden Sam' un 
14 Gazipatıa Milıail Keha i kızı focyane vn CaRra o. Yüsuf 509 Tamamı 
59 Kasta,1. Ut s. Abdülrnt'8ip '/\zar oğ. Al~r ve \risto 120 40 · ~6 

:'i03 Kubilay ,, ,, ,, 1350 ,. ,, 
378 Kün•ük Circi Kehali oğ. Jim. Mi~ \~brahinı vrs. 300 Tum~mı 
143 Gar.i~şa Aııtoraro~ Eyda oğ. Abdülrı;ıesih 41)0 ,, 
360 Gül Bt~~ş r Tunbur oğ. Hann<ı 250 ,, 

23 Fev~ipaş Ci~i oğ· 1 pirdog 30) 1 2 
92 Acun Ahtl"ilmesih Kerruz vereselerindeJjlM\!rye n v~. 800 , Turnamı 
94 ,, " " 1500 .. 

268 Andir 1a oğ Circi ve 1coaş\ ver~sesi 300 8 • 12 
'l u"''1ırıda ynzıh g lydmenlmlleriu millkiyeti açık nrttırnı:ı ile sat!Şa çılm1·1hnıştır· 

:;atış ~eli pt~.ş\ dirı Dallaliye, ililn vesair masraflar müşteriye şitlir. 
lhulş 5,12,941 Çumu gii11ü saat 10 da Oefterda lıkta yapılm~ıkllr. 'l'ıı\ip o\an 

larııı % 7,5 leminat akçasile birlikte -.müracaatları. 
Binalar ~lilli EmHlk dairesince talipl~re gösterilir. 22,25,30 3 

Çeltik eKr:nek Millet.ı:n~~tepl~ri açılıY,or 
. t• l Vilayet makamından. 
IS 1yeA ere 1- Vililyetiınizde okuyup yazma bilmeyen ~.atan~ 

V 
\'l' ~. d drşlara en .kıs~ hir zamanda okuyl!}? yazına oğr;e~ 

Ha\ay ~ ı JQI n r. .- mek üzere bütün ilko~ullardtı 25 lkincit~rin 194, 
1-1942 Yıhndu <;~tık de başlamak ve 25 .vhırt 1941 de nihay;ef '1u)mııl\ 

t'krnck isti.Y;çpler şiu~~ıdan üzere Millet ~1ektebi dersaneleri açılmıştır. 45 
ait old~ğu kazalur~!\" ma 2-Bu dersanelere okuyup yazına bilme~en 16-
halli hükt'imellc-r.ç, mürai ya~ aliası~daki ~adın ve ~rkek 1neç'burt olarak deV

11111 

·a ·ıtl ni'ıayc~ KO.n\\n lCV· edoool\.ledtr. _,l u c ' u ,· d . ıio 3-Muzeretşi~ olar~k rlevam etmemeJüe ısr~r vu~)· 
v~l 941 .801\Ullll ku Ul • ı )er Millet meKlf1p1 e(İ tu\iH1:ılnamesL hüküml~rıne g( 
yalJı ·ını ık nıtl e.tmf1l\1 1 a- tecıiıe edilecektir. . Ji· 
'llo,ıdır. . 4- Okuma yazma hilmey~n v~\ap~şlarııı şıı~L1 • 

ı~Vosya mulılcvıyatı den okul BaşöğretmeınUklerino \ı:ışvm-.iq~\{ 
1

ka1ıtla1 

vcsUc~Jl\r şun\ŞJ"HJf.· lstidt\ nı yap!ırm l p Ulıı ır. ' ~ 
krn~i, .r~nşp.~,Yı~ rcsm\llin Zeytin cianesı Sahşı . be devam ediyor cllyor; 

tızıer h.ıbt!• in l .onı\r;ı 
:tecyyütl t tm dığıni hil· 

Tekaüt ve maluliyet toc;lıyf:;toı gos\~ren mak· M 

' 

. . 1 'k ı.· uhaıııme11 * aylık arı bu.ı ıle SJ yerı.n <.(e tt ~~ı Uedeli Teminatı Bıılundllırt.ıı 
Ankara:r7'Mqadf Vekil mınde zırat ve sıhht ~la ~~ L. K. Cinsi Miktarı Köyli Muvakkatu yer,_. ~ OJ HJl'. 

Kt rç ctiiiıHı ıun ~ Al 
nlar.J göıt ttvd, 1tusla 
gört) }1.) ı , lııgıliz\t re 

l d i d ğ:I ! ·· 
F. Göıll11oıı 

f"" .. ,.....,.n:ı~ ........ .:.Uın:v~ 

ı~tince hoıırlanan köy uns ru olm~dığını ~ö erır ma 21 Zeyliııdıınesi 230 ~i. Kursenbey 1 L. 59 J).;. KöSytr 
titülerinden m~u 

1 
küy qğ hallt çeltik koroisyonq muhµı{

1 

rotm•nlerip,e ma\\\liyot ve • ar.:ıtıııdau ve kioiıı- be~e dind~. a•tı: 
tnkaüt aylıi'!l ve linin yal!fıldığına dair ı,nak l\letrO.klUten toplanıp Jepo cdilpn yukarıda ya 
n\ümlerl h:ı\\tlde ' dul ve buıJan ibafeltir, ıeytindlınesi ~c.;ık Arttırma ile ~at_ıŞa çıka_rılmışt~ri.941 
yetim leci ıı.ft a ylı.lf bnğ 1 ~ına k 3-Miktarı kati suı1ı.t· llnn ve soır m ısr af a 1 apa aı ıtır. l hale 24. 1'• 
için teııekkiil etmis olan t te 't edi!P.Jiyeıı ~;ılti~ paı<\rı~~i saat 1·) da P ·fterdorlıkta ynpılacaktır. ıııırl· 

ı ond :ı 21 .\. \ A· bu s."ndıı'Tın merlrnzi anka. e. \SJ>ı h kk ,ı ı.· il ıip~P.ri ı yüzne 7 ,) temi\.:aUarilc birlikte mnracaa ı~ .... ~ saha <ırı a. ınual\ı m . r- r l 1 r. ~I' ,·ırnıı allll dun günii rndır.Sanch~ın sermnyesini r,u~aL kabul ~·dilo.ıiyec~k Portakal sat~l~cak 1

! Sıra vaphrı 8Y~ 
denin nutku 

lnus~> \il" yarılan hir sand1~n dahil köv . ö~r6lı- tir. ı- Hat;ıy J)eftnı:Japıgmdaı: .! " • , • det1 
pho 

11 
ı.d:ı ıı u ıu k hiiv lıyı•ıı men lorinden ııylıjb arttın 

4 
_Krokiler ve K 0• Vakıfl11r Jdlyumle 1: ken 1 Hal ay Y ı layel~ {çin 

giliz ı ı.ıt' ô '" . ,. ın !O lant"'ın ücretlerindP.n kesi . k r d" ·de der llaltaı;ıy,1n o~tuübaı;mes 1 Hatay ltkytdill• .d•
1 

n Jo poıı \cıwıilrnn ırıil h•cek ilk Hyhk zamı.m ile mıshyon 
1 
arakrtsureKırü~~l :· ten metrO.k bahçenin 19411 yaptarılncek a'ltnııŞ !'o· 

t.f'ıt 't ı .t.: d .ı.unıırnl~ 1 bilOrQUtTiıffii\'eferır.ik tP..br,r,ı:ii nus a "o aca 1r. .. ı ~ . senesi 50.ıÔ adeJ: portakal 1 sıra. açık eksiltIJl~ye 
,m\ştir l\i: ler t~şk\1 ed ·qekti t d~ katı hudutlar gosterıl ve 50 adtJt m~ml\l,l.i,gtt s l· nulmuŞtur. wıJll 
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