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SAYISI 2 KURUŞTUR .,.. 

1 
Parisi niçin bom-1 
bardıman ettiler ? 
Yaralılarm sayısı 1500 

nkaradaki bomba in/ ilik 
ô.disesini tertipligen şe-

6eke meydana çıkarıldı 
rnbayı taşıyan ve ateşliyen adamın hüviyeti ile 
ortakları iki günde tespit edilerek yakalandılar 
Yugoslavyalı ve kızıl komünist olan bu suçlular, yabancı bir Dev· 

hesabana Ankarada iki yabancı zata suika'* hazırlamıılardı 
S A.A.- Resmi ması vardır Yamada numa ÜskOpte m.u ıllim Halit isi 

rası silinmiş bir de tabanca çin ofludur. Memleketinde 
taşımakta idi. OıkOpte Ko- ki adı Ömer Halit Viçtir. 
mDnilt olduk.tan sonra 1917 doğumludar. 
6· 10-940tanhinde yurdumµ 2 InfdAk neticesinde 
za gelmiı bir ecnebi olarak Is parçalanan bu adamın ve ya 
tanbuJ Hukuk FakOltesine ya km arkad8flanaan hüviyetle• 
zılmıı ve 9-6-941 hrihin· ri iki gün içinde tespit edil 
de de muhacirler hakkında 

1 

mit ve arkadaşları 
ki btıkllmlerden istifade ede yakalanmışlardır. Bunlar da 
rek 'atandaşlığımııa girmit Y~lavyaJ~ dofmUf büytl 
tir. Adı Ömer Tokatbr. Sonu 2 incide 

Umumi Meclisi icra Vekilleri 

Heyeti ValimizSoyerin başkanlı
a umumi bir toplanh yaph Aokara 6A.A.- icra Ve 

killeri Heyeti dnn saat 10,30 
da Baıvelrillikte Bqvekil Dok 
tor Refik Saydamın Reisliği 
altında haftalık olağan top· 
lanbsını yapmlftın 

Umumi Meclisi 
l:S de Valimiz Şe
baıka.nbğmda bir 
llbr. Celse açı· 

•ki zabıt okun 

doo soura Daimi Encümen se· 
çimini yapacak ve bu suretle 
olqan toplanb dev.resine 
son verecektir. 

10 milyon l;rahk yeni Demiryolu 
tahvili satışa çıkarıldı 

Yüzde 7 gelirli ve 20 yl müddetli olan bu 
tahvallerin tutarı Oiyarbalcırdafl Irak ve lran hu 
duduna yap1lmakta olan demiryoluna harcanacak 

Ankara S A. A - ihraç fiatı yDzde 95 br. Ya· 
4051 sayılı kanunla ihracına ui 2J liralı~ bir bJh_vil 19 l_i 
salAbiyet verilen ve hAsı Alı raya, SOO lıralık b~r tabvıl 
tamamen Diyarbakır ve ElA· 475 liraya ve lOOJ lıralık bir 
zığdan Irak ve Iran sınırları· tahvil de 9SJ lira ır. 
na kadar yal'ılac ık demiryo- Bu tahviller umumi ve mnı 

h . . bak bOtçelerle ıun'8 olunan 
lunun ınpsma ta &ıs eCiıle - dair" ve m0es8818lerle Bele 

sonra topla· cek olan ytir.de 7 gehrli ve cliyelerce vapılacak artbrma 
~Plantıda t.litçe I 20 yılda itfası mefrut 10 ve ektültoie mukavelelerinde 

ıu... l.Qcelemesınden mdyoo liralık tahviller 7 teminat olmak ve haziae 
~i Umumi marttan 15 marta kadar sa- adına sahlan Vftf& satılaeak 

k mtır.akeresi ı tııa çıkanlmıtbr. Sahibine olan M"llt Emllk bedelleri . 
ktır M~clis bOt· muharrer olan bu tahviller nio Menmesin le bafbaşa ka 

kabul ettik· 20, 500 ve 1000 Unıbkbr. bul olunaealrtır. 

ü geçti 
Paris 6 A. A. - lngitiz 

bombardımanlanndan en çok 
zarar gören Buloniy blSl~i 
olmuştur. Şimdiye kadar teı 
bit edilen yarslılarıo sayısı 

1500 Q hulmaktadır 1000 
lrlşi de evsiz kalmıştır. 

Londra S A. A. - Paris 
endtlslri merktmlerh dn bom 
bardımanı hakkında şu mü 
taleay• ytlrülmektedirler. 

" Fransız fahri kalan heı• 
Almanya hesabına ç:ilişmak· 
ta ve Alman savaş kudretini 
arlbrmaktadır. Düşman yal · 
nız cephede dövilfm asker 
deAıldir. Savaş malzemesi 
istihsal yapmak ta dillJmana 
yardım demektir. n 

F ransada Komünistler 
Paris S A. A. - İlgal 

albndaki Fransada Alman 
ordUSUDa k&111 baltalama ha· 
reketleri yapm 7 Komünist 
yakalanarak mahkemeye ve· 
rilmişlerdir. Bunlar komünist 
olduklanm itiraf etmifterdır. 

Almanyada bar11 ar
zuları belirmiı 

Lomira S A. A. - Cenu 
bl Amerika devletlerinin Mih 
verle münasebetlerini kesme 
si üzerine memleketlerine dö 
nen bu memleket tebaaları 
Almanyanm iç durumu hak· 
k.nda fU malamab vermekte 
dirler: 

" - Alman milletinin 
maneviyab r.ayıflamıı ve yok 
sulluk1ar artmışbr. Birçok 
zaferlere rağmen, balkın yüz 
de 60 Almanyanın harbi kay 
bedeceği, binaenaleyh pazarı. 
hklı bir bmı arzusunu gös · 
termektedirler. 

SON DAKİKA 

Japonlar 
Yakanda Hindistana 
hücuma başlıyacaklar 

Nevyork 6A.A.- Uzak 
d<>eudan buraya dönen A · 
merikao askeri heyeti Misi 
J aponlbnn pek yakında Hin 
diatana büeuma başlıyacakla 
nnı söylemiştir. Bu hücum 
kalk1ltaya yapılacak bir tı.ar 
ruzla baıhyacakttr. 



YENJG(N 

Hatayın 3000 yıl önceki 
ne bir bakış 

-6--

tarihi ilanen tebliğ at 

O halde lıuna buğa 
ııın boynuzlarını l0Snıt deriz. 
lşte bu ıilkc böykc,.. eski 
nkıdeye sımsıkı lnğlı kalmış 

Vt} Se!lluvi denon dinler orta 
ja c.;ıklığı zurnan bile lıoğayi 
tarıı ı olarak tanımıştır. Tan· 
rının t-n büyük tecellilerin • 

! dım biri de yıldırım ve şim· 
ş"k addolunuyordu. 

Onun için o zamandan 
kalan röliyeflerde Tanrımn 
hiı· elinde şimşek i>biir elinde 
kuvvet ve kudroli temsil 
eden çıfte balta bulunurdu. 
Ayni zamanda Hava Tanrısı 
diye tersim edilen Tanrının 
c~i de ~ıplak bir tınrıça idi 
ve hı Hava tunrısımn eşi le 
iakkisi tu eski taş devrınde 

yapılmış olan ı•utların tekem
mülüı.deıı ibart:ttir. Burada 
ibadetler çok heyecanlı olur 
du. Hatta taassup o derece 

Singapurda 
Japonların aldığı esir 

ve malzeme 
Tokyo 5 A. A. - Singa· 

purda )rgilizlerden alınan l 
esir ve malzeme "'bakkıııda 
bir tebliğ neşreJilmiştir. Bu 
tebliğe göre, SiııgHpurda 48 
bin IngHiz ve 42 bin Hintli 
olmak üz8re 90 bin esir, 
300 suhra topu, 91hLvanlopu 
48 isti! kam topu ile 2360 
mitralyöz, 56 bin tüfek ve 
1500 otomobil ulınmıştır. 

Vali Muavini hasta 
Vali Muavini Emin Hefik 

Kırış ilç güııdeuberi husta 
olduğundan vazifesi lıı şına 

gelemt'mektcdir. TFz sağlık 
dileriz. 

Süveydiye ci
nayetinin 
Faili yakalandı 

Pazartesi günü sliveydiye 
de bir cin~yet işledikten son 
ra kaçan lbralıim Sabun Çi!· 
ıi köyünde yakalanaı k Yay
hıJağ Adliyeı:Jine teslim edil 

:-nıiştir. 
Katil buraya getirilecek-

tir. 

Çeltik ve İpekböceği 
tohumu fiatları 

Aııtakya tFiat :Murakabe 
Ko1ı1isyoııu Heisliğinden : 

Kanıa-Jiıw cinsi pirinç ve 
çeltik fiatlarile ipekböceği lo 

idi ki ü\uhiyetlere karşı ra · 
hip bir elini kesmek suretile 
kendic.i kurban ed"rdi. . 

SonlJaharda ortalık kuru 
duğu zaman Tanrı öldü. Ye 
riıı ı-ıltımı gitti cliyc, halk tn 
rmmeıı kendıni ölrııiiş sayardı. 
Bahar b::ışley1p ta ortalık ye· 
şermi ,e bcışladığı zaman Tıın 
rı yeniden huyat buldu di~e 
lıayram yapılır ve halkın çı 

kardığı seviaç naraları pek 
vahşi b ı r manz-ıra arzederdi. 

lşte bu eski t~biat telakki 
leri Suriye ve Anadolunurı 
mühim 3ir kısmına şamil bu 
lunuyordu. Bu rınaneler Ana 
dolunun eski kuvinılı'!rinden 

kalmış ve Yu .ıan devdıın k.l 
dar dıwam etmiştir. 13u her 
St.me Allal-ın ölümü sonru di 
rilmesi s~mavi dinlerce kıya 
met şeklinde kabul edilmiştir. 

Birinci kısmın sonu 

Ankaradaki 
bomba infilakı 

Başı 1 incide 
muş, oralarda komünist , ol 
muş veson yııl.ırda yurdu· 
muza gelip vatandaşlığımıza 

girrnişlordir. 

3- Yakalanan suç or 
taklarının ifadelerine gö~c 

Ankarada ve Istanlmlda hü· 
viyetleı i tespit edilen bazı ec 
nebilerirı bunları yabar cı bir 
devlete mensup iki zata kur 
şı suikasld hazırlaadıkları öğre 
nilnıiştir. Uu ecnebiler bak 
kında ıia tahkikat yapılmak~ 
tadır. 

4- Ankaradaki suikas 
dm Alman büyük Elç:si Fon 
Papene müteveccih olduğu 
anhışılmaktaJır. 

5- Tı:.hkikata deva!!! o 
lunmaktudır. 

bumu fia~.ı 4,3,942 tarihin • 
den itibaren aŞBğıdaki Ş"kil 
de tesbit edilmiştir. Aksine 
hareket ede ıler hakkında ka 
nuni takibat yepılacuğı ilan 
olunur. 

1 - A ) Yüzde 55 ran 
dırnanlı kamalino Viyolena 
nevi çeJtığin beher kilosu 16,50 
kuruştur. · 

B ) Kamulino cinsi birin· 
ci nevi kırıksız piriı cin be· 
her kilosu toptan, 40 pera • 
keııde 45 kuruştur. 

2 - lpt:klıöceği tohumu· 
mm beher kutusu 290 kuruş
tur. 

Giyap kararı 
Anh.ıkyurl.8 Tticc.ırdarı Han 

naniye vr kili avukat Suni 
yener tarafından B ·dirge ~ Ç0r 
kes köyünden Ümer Fuik 
aleyhine Antakya sulh hukuk 
mahkemesine açtığı alacak 
davasında: 

Müdde! .ılc~ h Ümer Faikin 
gaz ·te ile ilanen h·blığata 
rağmen rnahk,..;meya gelme· 
diğı nd e ıı hakkın la ~iynp k ·•· 
rarı ~·ıkaı ılmasına ve bu ka. 
ri!rın da yine mahalli g:::zele 
ile ilftnen tebl g ne ka ar ve• 
rilmiş olduğuudunjhukak usu 
1ü .muhakemeleri knnunun 
401 ve 402 ne maddeleri 
ttbkdmıııa tevfıkan ve tebliğ· 
den itibarr.n 5 gün içinde is· 
tida ile itiraz edılrrıek ve du 
ruşnıa günü olan 10-4-942 
günü saat 9 ıla mahkemeye 
~elmeniz aksi halinde hakkı 
mzda kanuni muaruele .yı:ıpı· 
lacnğı ilanen tebliğ olunur. 

İlanen tebliğat 
Giyap Kararı 

Aııtakyanın Armutlu kö 
yiinden Mehmet oğlu Kamil 
vekili avukat Suııi- Yener ta 
rafından ayni mahalden ha· 
ci Kiğork: oğlu hrahim ve 
karısı Mikruhi aleyhine An 
takya Asliye hukuk •mahke· 
ınesine açtığı alacak davasın 
da: 

~lüddeialeyh lbrahim ve 
karısı \ıJikruhiye ilanen lehli· 
ğat yapıldığı halde mühkeme· 
ye gelmedil<lerindcn hakla 
rında giyap kararı çıkarılma 
sına ve bu kararıu da mahaUi 
gazele ile ilanen tebliğıne ka 
rar verilmiş olJuğundan hu· 
kuk usulü muhakemeleri ka· 
nununun 401 ve403 ncü mad 
deleri ahkamına tevfikan ve 
tarihi Lftndan itibaren 1 J 
gün içinde yazılı islida ile 
itiraz edilmek ve duruşma 
günü olan 7 4- 942 günü sa 
at 10-50 definizi dermeyan 
etmek üzer~ mahkemeye gd 
meniz aksi takdirde hakkınız 
da kanuni muamelt: yaptla 
cağı ilanen tebliğ olunur. 

İlanen ft!blig · t 
Giyap Kararı 

Antakyııda Hanna niye 
veki i avukat Suni Yener ta 
uıfmdan .\nbıkyaııın Bityas 
köyiinden 'i. akup oğlu Sanıuil 
roagazinyaıı aleyhin~ Anlak· 
ya ~sliye hukuk mahkemesi· 
ne açılım alacak davaslnda. 

~lüdJeialeyh Samuil1ma~a· 
zinyana mah~lli gazele ile 
ilanen tebliğat yapıldığı halde 

ilanen tebliğal 
Asliye Hukuk Hak' 

liğindt'n 
Antakyanın Görı16 JI 

lesinden ,\lustaf a kızt . 
Yııı 

Yılmaz tarafından a cA 
halleden Olü \Jehm~l vJ 
Ali Yılmaz aleyhine 

8 

:boşanma .. d.ıvasında:. yı 
Müdcteiuleyh Al• 

1 
ol 

wı ikametgahı ıoeÇh0. 
ğıı tahaklrnLmııa nıebP'. k 
kuk u~ulii·muhakenıelt~ 

· · cı 
nunun 148 ve 2)8 111 

11 
deleri ahkamına tevfık3 

. 'barell 
t •bl ·ğ tarihinden 1tl eli 

.. . . j #erril 
~un ıçııı< B c~·vap ~ lıll1 

retile duru' na gUnil ~ 9 ··nU 
4-942 pJzartesi gu gel(l} 
9 da mahkem Y" .

1 veya tasdikli bir vtık1 

dcrmeni~ aksi baJiadr ıe 
kınııde Jhanu ı i muarll~"" 
pılacağı iJAnen telJ}ı., 
nur. ~ d 
Kayıp nüfus cut 

Nüfus cüzdaaııaı "' 
tim. Yenisini çı lcaraCJiğtd 
eskisiuin hükmü olrtl' 
itan ederiıo. 

Si.iveydiye Nabi)' 
Zeytuniye HırisliY'IJr 

yünden AhdüOJlıl 
Tek baş 

Kayıp rııüh9' 0 
Muhtarlık muhrll~0a 

mart 942 çarşamba~ 
bettim. Yenisini alaCllğt 
~skisinin hükınü olıtı' 
ihlrı ederim. b 

Seldiren köyU Jll~ 
Memet Ali pol'1 .. ( 
Kayıp mühlJ ti 

Adıma mahkuk ı~9i 
rümü kaybettim ~~11~0 
kı:trac:ığımdan eskısııı 
mü yoktur. ·did 

Yılmaz Hartı1 

malıkemeye geloı 

hakkında giyap karllf
1 

m asına ve bu karnt 
ay ıi gazete ile rnırıeıı 
ğine karar verilmiş 
dan hukuk usulü k11" 
leri kanunnnıın 4Jl ~ 
ncil rnllddeleri ahka 
fikan ve le'Jliğ tari 
harta ıs gün içiııde~ 
istida ile itiraz etJlle A 
ruşma günü olcı n 1 ~ 
salı günü saat 10_.......~ 
kem~ye gelmeniz ıı 
de ha kkıııızda kafl;.,, 
mele yapılacağı ilA 
olunur. 


