
te n aı:>lc 
kı: 

asli. •r ve t nk vı el i 
göııderıyorlc.ır. ::, .. v ı ı ş d 
dcti uo u t kviyt. er nıs· 
e ind artmukt.ı ı . \l 

llldll tr k ııdı t 'lll'ı l r an 
laıyun • :Ii ç · n çok bol 
mıktuıda t ınku muhtaç 
bu~umıyor r. H r ~of sa \'a· 
şınd Alnmnl r ıçııı • feaa 
edılecek fazla mıktarda 
tank yok ur. l-i.1lbuki Hus· 
lar dalı ı Öııcc ta ruu.. g ç 
crıc le \iman p.fi ı 1 ına 
şictde lı darlı Jı>r md ı i;s· 
lera.r. Il.!r iki tar f n da 

1 

ka~ ıp\a ı çok buyu de 
Alnım kuJ ıpları d h t"z· 
ladır, 

Perşdmbe ---Abone şartları r 
Dahilde ylllığı 5 Iİ'"I 

Y bımcı meınleketleı-.. 
8 lira 

nanterın her kellmtı. 
sinden 5 kuruf alınır 
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Savaş 
erecek 

sona 
mi? 

Müttefıkler gerekir 

se mudafaadan ta 
arruza geçecekler 
Vaşington 21A A.-

): eni Amerıkniı kıtnlarrnm 
hiçb•r zorluk çekmeden ln 
g lterey v rma ı m imase 
l til mütal a ~ürüt rı A
merikan basını 942 de sa 
v şm son t erec •ğini veya 
hut k sin z ferin elde edıl 
meı::ı" içın bütun zorlukla· 
rın yenilmi:s buluafü~Jğını 

8\!ıklamaktadır. 
Hu dan sonra ıuütte 

fiklerın ~ Jlmz müdafaada 
kalmayıp ta..ırruza geçe· 
c klerı anlaşılmaktadır. 

V ..ışing on 21A.A.-
g z tEci er toplantısında söz 
soy'ıy n H~riciye .. azırı 
H 1, j}ütt f kler z ferinin 
ümit dilen ı.arnandar. da 
l a ö c ta kkuk.. ed ceği 
ı o r rt J r göruldti· 
r ı ı bild rrni ve rnüttefık 

l rı yalnız miıd fa du de 
ıl, t rruz icin de hazır· 

l ııdıklarını belirtmiştir. 

a a 
Doğu cephesi 
ne ne kadar 

kuvvet yığdılar 
On b n alman pa a 
şutçusü cephede 

• vaz f _ a mış 
\..\.- Röy 

, •• ıJOadaki 
u ı Al· 
ç t• · umu ıle 

' f a ında 150 
k ~em t ok 

top ı t.lıcı ıdı kl rı nla 
şı n .. ku,dır 

O.ger taraftan Alman 
B ~ o u nlığl cephede 
10 um tank 100 bin para· 
şulçiı ve 2 milyon asker 
top amış~ r. 

~for ~l 'I ı .:>çenk o· 
nun !.a kofa yaptığı tdar· 
ruzun an acı malzemesi An 

uoı Alman cephe . rıt sar· 
n ak v b:.iyük A m n ta· 
a rı.ızu baş1nrnadan bu sat· 
dırışı önl m ktır. 

K ç bo" zııı vardık 
ldrı 1

1 ş l '1 A mantarın 
b.ı bo ' z n ote tarafına 
lıJcu n J hu; rı mdıkları an 
lnıJılmaktndır. 

10 kuruştur 

ba Hadisesi
nin muhakemesi 

dün bitti 
Müddeiumumi iddianamesini 
okudu ve suclulann müdafaa-

~ 

sını dinlemek üzere muhake 
me 3 hazirana bırakıldı 

Ankara 2Q A .. A .• -
Bomba had~sesinin mu 

hakemesine bugün de de 
vam edilmiştir. 

f 
nıttn inkar prensipine sa· 
dık kala aklarına ınuhak· 
kak gözile bakıldığını iıah 
eyledi ve netice olarak suç 

Duruşma bittiği için 
Cümhuri) et irnilddeiumu
misi iddimıamesini okudu. 
lddianıımedc hadisenin ha
zırlık ve ilk tahkik Jt saf 
haları iuıh ve tespit edil· 
mekte ve suçluların şahsi· 
yetfori, karakt~rleri ve suç 
ile alUk:a derece ve lirci· 
hatları va takip ettikleri 
gayeleri tahlil lolunmaklu· 
ve iç yüzü bütün vuzuhi· 
le uydıalatılmaktn idi. Cünı 
huriyet müddejumumisi id 
din ve ıtırafları t.ıhkik.ıtın 
neticelerile karşılaştırdıktan 
sonra suçluları tertip ve 
idııre edenler ve alet olan 
lar şekliade iki kısma a 
yırdı veAbdürralımanlaSü
leymanın nedamet ·duya· 
rak hakikati olduğu gibi 
itiraf eylediklerini ve ar
tık adclleti ı tecellısin\ bek 
l(•mekten başka yapa· 
cakları bir şeyleıi kalma 
dığını ıfude ve Pavlofla 
Kornilofıın herşeye rı:ıg· 

lulardanPnvlof ve Kornilo 
fu hadisenin mürettibi ol· 
maları dolayısile caza ka· 
nununun 40,62 ve 64üncil 
ve Süleymanla Abdürrah· 
manın da 40,62 ve 65 in 
ci maddeleri deUH .. tile 450 
inci madd~sinin 4 üncü 
benJüıe tevfikan tecziyele· 
rıni istedi. ıddianame bit
tikten sonra Mahkeme Re 
isi maznunlardan müdafa· 
a haklarile alaka!ı isteklu 
ri olup olmadığını sordu 
va suçluların müdafaa hak 
larıııa müteallik istekleri 
üzerine mahkeme heyetin 
ce iddianamenin Türkçe 
bilmiyen suçlulara tercüme 
ettirilmesine ve 4 suçlu ta 
rafından dosyanın etraflı 

ea tekrar tdkikiııe ve bu 
na g-öre müdufaıtların ha
~rlannıasına imkan , veril
mek üzere duruşmanın 3 
haziran 942 çarşamba 'gü· 
nu s.rnt 9,3u a bırakılma· 
sına karar Vdrildi. 

- - -·----------------
SON DAKiKA 

Alman karşı 
taarruzu bcış_ladı 

Bunun mahiyeti he 
nüz belli değil 

Londra 21 AA. 
Harkoft.t şimdi Almanların 
kur.;ı hücumu başlamıştır. 
Bu hücumlar neticesinde 
Tinıoçenkonun ordularının 
tehlikeye düştüğü sanılıyor • 
Bu taarruzun Hus akınını 
durdurmak için 'mi, yoksa 1 

ilkbahahar hıarruzuııun 
baş~aogıcı mı olduğunu 
kestim ek için henüz er· 
Lcendir. 

Bır Alman şehrin .. 

40 bin yangın bomba l 
Si atıldı 

Londra 21A.A.- ln· 

Başvekil;miz 
Türk Hava Kuru
munu zıyaret etti 

Ankara 21 A.A.-Baş 
vekilimiz Doktor Refik 
Saydam bu sabah Türk 
Hava Kurumu merkezini 
ziyaret ederek Kurumun 
çalış~nlarını incelenıie ve 
haziranda toplanacak :olan 
sekizinci Kurultay hakkın 
da Başk1n Şükrü Koçağa 
direktiflor vermişlerdir. 

giliz bo'llbnrdıman uçakla 
rı Almanyanm en önemli 
fabrikalarının buiunduğu 

Mannerhaym şehrini bom 
lam ıştır. Yalnız bir teşkil 

40 bin yaogın lıombası ta· 
şımakta idi.Çıkan yangm· 
lar büyük tahribat yapmıı 
tır. 



• 
Sayf a-2-- YENIGüN f!!•~)~~~!!!!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!!!!!!!!!:!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~"'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~~ 

"'~ ERKEK LiSEs= 
T alebelerinir. bed( 

hareketleri çok nw- ı· 
lvaff ak oldu 

Ameri
kada 

· Tokyo ve diğer 
! Japon şehirleri 

Açık teşekkür Giyap k~.~,ı 
Lwn zamandanberi müp İlar.e~ teb ~~~ 

b~la olduğu geniş ve bü Aslive ~ullı 
yük kasık fıtkından dola· kimliği~den: ~ebızıel 

Evvelki gün kutlanan 
gençlik ve spor bayaramı 
şenliklerinde Erkek Liıı;esi 

talebesinin bir snatlım faz 
la devam eden beden ha~ 
rekellerile atletik hareket· 
leri çok takdir kazan ış 

ve genı,;lerimiz sporda 
gösteıdikkri bu canlılık 
b r assa göze çurpmıştır. 

Beıediye tabip vekilliği 
Açık buiunan uelediye 

tabıb vekti.etınö kadın has· 
lulııdarı ruulehus~ısı ıDok 

tol' .Mazhul' Atay tayin 
ed lmıştır. _ 

i 

' Ford fabrika
lan saatta bir 
uçak yapıyor 1 
Şimdiki günde bir } 
gemi inşası da son 

baharda üçeçıkac0 k İ 
Ankara 19 (Radyo ga· • 

zetesi)- Amerikan s~vaş· f 
hazırlıgl hakkmda gelen 
habtJı lere göre, meşhur 
Ford otomobil fobrikaları 
şimdi saaHa bir bo!Dbardı 
man uçağı yapmaktadır. 

Dığer tar ft gemi k a He ... p 9kuluna 
Sıv ı talebe almaca 

1 - ı 1-:l z,ı au 9cx.l tarı 

lıındeu itıoa:eıı sıvil L s0 

mezunlamıuao olrnlumuza 
yen de. LttlelJe Ka:y ıt ve ırn 
bulüııe başl.iııaı.;aknr. 

yıplannı kurşıt ·un:ık 1;zere 1 
faa .yele gu;r. ış olan A ! 

1 meı ikan te:-gaı1 ~rı g ınde 
1 bır hcamt g .. r:r. sı inşa et· 

.a~ktedirier. Bu mıktHr 1 

2 - llu lttlebelerd~ aske 
ri Lısder<len ill'1Zun olcu.:ak 
öSkt:ri ıa.euelt!rle biı:lıkte 

ı Agwnos 942 tarıhınde 

slai "örnıek i.Jzere kıtada 

buıuuacaklannıian kayıt 

v~ katlml muamelesi ıu 
temmuz 942 de sona ere 
coktir. ~Hu tarıhten sonra· 
kı müracaalb:.r katıyen 

kubul E:dilmıyecektir.) 

Ellerinde kinin 
bul'unanlara 

HükO.met'e kininlere el 
konduğu· u yazmıştık. Dürı 
Sıhhat Vekaletinden vilaye 
te aşağıdaki tel gelmiştir. 
ilgililere faydalı olması 
için uu teli uynen bildiryo 
ruz; 

Rt~smi g· zelenin 14- 5 
-942 tarihli nüslıae 

intişar eden 3-l2 sayıl 
ordiııasyon heyeti k rarı, 

kinin komprimeleri yapan 
bilumum hfikıki ve hükmi 
şabıs'ar bu kararın neşri 
tarihinden itibareı beş gün 
zufınba ·ellerinde bulunan 
üz ve komprime kinin 
mıktan ile eJler.nıie 100 
gramdan fazla devlet ve 
Kızılay komprimt>lerinden 
gayri kıoin komprimesi 
Lu unduran eczaneler, rcza 
dcpohırı vesair şahıslar ve 
mü~sseseler işbu krarın 
neşri tarihmdcn itilıaren 
15 giln zarfında lıu ,,kom 

ünümüzdeki yaz aylai1ııda t 
giinde ıki ve son baharda 
da günde üı.: gemiyi bula· 
caktır. 

· İngiltereye 
Yeni amerikan kuv

vetleri geliyor 
VPşington 20 A.A. -

Amerikan Harbiye Nezare 
tinin ne11rettıği bir tebliğe 
göre, lngiliz adalarına yeni 
den birço.lı Amerikan kıta 
ları çıkarılmıştır. Bu kıta· 
lıır arasında tank ve diğer 
zırh1 1 birlikler de vardı·. 

Hindistanda 
Müslümanlarla Me 
cusiler _anla~ırlarsa 

Gandi memnurı olacak 

'{ enidelhi 19 A.A.
Gandi demeçte bulunarak 
şunlaı ı söylemiştir: 

"Müslümanlarla Mecu· 
siler a asındaki .konuşma 
ların tekrar başlamasına 

muvafakat ediyorum. Htır 
iki taraf benim yardımını· 
olsı da olmasa da anlaşa· 
bilirlerse dünyanın en balı 
tıyar adamı ben olacağım 

Ruslar almanlardan 
daha iyi hazırlanmış 

prımel~rin ruıktarını makbuz 
mukabılınd., mahalli en 
büyük mülkiye memuru· 1 
na l 1yi1nmnne iie b. dirme ı 
lerıı amıi." bulunduğundan 
mü o.etı ı..ııfında alınacak 

ltyann ... ıne erin doğruca 
vtkillete gönderilrotsi. 

londra 21A.A . .._ Bu· 
raya gelen haberlere göre 
Harkof kesimindeki .H.ns 
hücumu gelişmektedir. 
Har kof un l O \ e 25 kilo
metre cenup doğusundak~ 
Alman k .şı hücumunun 
gelişmesi hakkında· malü 
mat yoktur. Mareşal Tiruo 
çenko H ırkof Kesimi.ade 
Alrnunlarııı lı..ızırladıkları 
iki milyon a ker vu ıco 
bin paraşutçuyü yok etmek 
ıçın taarruza. geçmiştir. 

Amerik~n uçakları ta
rafından bombalanc!ı 

yı ümitsiz bir luılde bulu· Antakyadn \(at f. 

Vaşington 20 A.A.
Neşredilen bir rosmi teb· 
liğde, Amerıkun uçakları· 

nm f ok:yo şehri le Y okoho 
ma şehir1erioi tekrar bom 
bardıman ettikleri bildıril 
mektedir. Yokoharua şeh· 
rindeki doldıırla Japonya· 
mn en büyük dokuma fob 
rikasına bombalar düşe
rek büyiik yangınlar çıkar 
mıştır. Tokyoda bombalar 
lrnpar&tor s:mıyır m tam 
karşısına düşaıüüfür. 

nan baba Hamdani ana tikçi vekili A\fll ta .-..-..... 
Saklavi kıymetli ve asil bir Sırrı Hocııo4"ltKllbil•1_ıı 
baş erkek tayınıa gümrük Antahyanıo ııı:ıı•'"'• 

Amerika da 
Benzin sarfiyatı k sıldı 

v~~ingto 20 A.A 
L\merilluda şoförlere veri 
mekte olan b nzin mıkaa· 
rı yemden kısılmış ve azal 
h\'liıştır. Bunun sebebi ben 
zım azaltma~ d~ğıl, Lastik 
s.ıriıyatıuı azaltmaktır. 

muhafaza l bur v terineri halJesinden 5 "ııı0l9S .ı. 
ÖD yüzbaşı Ali Caııkazak nede Na ucu Şe ıı ~e PJ 

tarafından yapıla·~ muvaf· Natalya ve :Es
1
111 768 

fakiye li bir ameliyat neti aleyhlerine ııÇ11kayd 
c,..sinde hayvammın tama ya numarasın8 M: ~ 
ıııen kesbi sıhhat etmesi alacak dııvııS111 

8
,dfl> 

dolayısile sayın veterinere MiiddeialeYbl )\lati>' 
açık teşekkürlerimin ibla tal ya, Esnuı. \T~JjlleO t 
ğına gazetan~zin hıvasslltu halli gazete ıle ıJe ıJl 
nu rlca f>derım. ğat yapıldığı h~ . ~e• 

D-ılyaıı köyü Muhtarı ı meye g"'ıaıedık•~rııeriod 
Diyap oğl I Ali Muz dahi cröndt!rınedıl< ıtıı''cı 

MÜ h im i 1 a n 1 hakh~ıad~ gıf .lPbll ~r . . I~ ~arılru llSına v~ rJıJ~-
[:>kanderun 1:kledıye Reıs· d nıahtıll• 17 

1at 
l•ğiııd n : 1~ ymet blıitıııe 1'~ V 

939 940 
ı aneıı e o d ı:ı l"'' 

, ve 941 yılları .1 . ldui1Ull ıı ./\ 
t f 

. . ı ı rnış o o 11 OtJC" 
anz dt v ~ g sı ve teovı~ K 40 J ve 40-' fe 

rat resminden belediye· d ·1 · te\Tfık"0 15 
. b l . e erın ~ re.O 

mıze oıcu o au milkel· h~ . dun jtıb3 ...... « 
1 fl 

. 31 5 94·• .. .. 1 lıJ.ı) a ıtırP' 
e erın .. - - ı. guo.!. içinde yazı ıle 

8 
g 

akş unına kadar borçlarını sur~tllı:! duruŞOl all 
ö·:lemedikleri takdirde yıız 3 J-6--942 s b1'e 
de on cezasila beraber tuh s:ıat 9 da l])ıl AAı So ı ıama11 arda Ame· 

rikadu buğdaydan sunı ka· 
çuk yapılrnağıı bıtşlanun~· 
tır Buğdaydım yapılan bu 
lastikler her ne• kadar çok 
pahalıya mal olmakta :ise 
de savaş zamanında mali 
yet fiatı arawnarnaktadır. 

1 '13 ta:ı"". 

l 
siı olunacağı ilan olunur. gelmeniz. ve, . ıı1'" 

İlanen tebliğ kil gönderı:ııeııı~,.ııı.J' 
Antakyanın r.Sofular da h.ıkkınızda ğı uıı> 

köyünden Slileyman , oğlu amelP. yapılaca 

İtalyanlara göre 
Alman taarruzu mu

vaffak olmuştur. 
Homa 20 A.A.-·' Po 

polo_di Roma,, gozetes di 
~'Or lıi 

"Kerç savaşı Ruslara 
yok edilen üç ordu ile p-!k 
büyük ölçütle savaş mal 
zemesine ıı al _ohruştur. 
Hal'lmf cephesindeki mare 
şar fımoçenkonun taarruzu 
muvaff...kiyetsizlikle sona 
ermiştir. Alınan karşı ta· 
arruzu lıir .hamlede düş 
manıu ileril~mesini dur· 
llurmuuş, gerek insan ve 
-gerek ır:ulzeme • bakımın· 
dan pek büyi k kayıplar 

verdirdikten sonra onları ilk 
hareket noktalarına çekil 
mek zorunda bırakmıştır. 

Cezayir top 
rak lcırı üzerinde 

Bir İngiliz uçağı 
düşürüldü 

Vişi 20 A.A.- Bu sa 
balı erkemle? bir Jngiliz 
boınba uçcığt Cezayir top· 
rakları üz~rinde uçmuş 
ve uçak savar batar' al:ırı 
mn ateşile düşürülmüş Ur, 
Bunun uzerine bir I .giliz 
savaş gemisinden hav dla
mrn uçakları a F ansız u· 
çakları arasındd. ç rpışma 
lar olmuş ve bır l• ransız 
avcısı duşmüştür. 

M thıttiıı Dılber tarafından liğ olunur. .. a~I 
Reyhaniyenin Hamda kö- Naliyat rrıuf1 f11D 
yündell lbrahim Haııano inhisarlar SaŞ 
varisl~rinden oğlu Tarik . I".., .. nden: ti 
ve Kizı Neb::ı.hat Hanano ugu. 942 ı 
aleyhlerine Antakya As! . 1 n.az•ran biJl~ 
ye Hukuk mabkemesina HÇ mayıs 943 tarda l 
tığı . acak davasrnda bir sene zarfı~iıtl,ıı 

run istasyı •JJ, • 1-' 
Mu Jdeialeyhlerden Ne· kelelerine gebh~ ... "'"4 

bahet Henanonun ikamet· ıı CJ> '" inhisadar 8 ·ıeee~ 
gahı meçhul olduğu hak· larına ııalded• ıa.'4"-
ki ıda çıkarılan davı tiye· depO~ anbar ve ;s 
deki m~ruhdltan an hışıl- yon liman '\78~1bai 
masına rnebııi. H U. K. N gönderıJccek 9 o 
142 ve 148 inci maddele· yüd ve tenıık" ııil 
rine tevfiken \'e usulen ce · h. rJarB ııı. zere ın ısg ~aV"I 
vap verme kaydile duruş· li, sandıldı, ~~ıs" 
ma günü olan 7-7-942 biJonlu ve J.ilİ tJıl 
salı günü saat 9 da ınah· mevaddın 113 cıb'a 
kemeye- gelmeni:l veya bir şartnJCnesi ı~ıl~ 
vekil göndermeniz aksi hal açık eksilt[l) ıtıil 
de hakkınızda kanuııi mu gün miicldetl~ılr: ıt 
amele yapılacağı ilanen ya konuıınuŞıci'•' 
tebliğ' olunur. 1- MuVB. 61j t 

aıcçası 271 ıır\1,ıı!! 
. Vişi üzerinde ya 2- M" ri~~ 
bancı uçaklar 28-5 -942 ta oııO 
Vişi 20A.A.- Bu ge· dif parşe(l]bt'gJJ;,o' 

ce yarısını beş dakika ge· de AntakY
3 0,ııtJ'' ~ .. dp. yapıla t•~ı 

çe Vişi üzerinde yabancı gun ~ bıJP 
1 ı .. 1 3-- Bu · 

uçaK ar göru mil~ ve uçak meyi görrııe1'Ic:ı~ 
s:ıvar topları derhal fattli· \fe " 

Yete ge1·miştir. Hi~ bir Antakya. resiod ,.. ,.. hisarlar ıdtl _. 
bomba atllruamıştır. ""or, atları. bılıJ)JY 
Tokyoyu bombalıyaıı 4 - M0 JıJl 

generale nişan (46JO) ton ~ıJlırJ~ 
nunun ı:ııub :.ıı 

Vaşington 20 A.A.- d ıı f"~ 
Japonyaya havad.ın taar• istı:ısyon 8 

110 
16.a~ 

anbarıara ıtsl" 

1 

ı uz eden Amerikan boru- kuruş v~ ıs 19,a 
bu uçr.klarınıu Kumand Hll dahili anbal' 
General Dııfapel şerefine 
veraeıı yemekte H.uzvelt 
kendisine Aml}rikan aske· 
ri madalyasını takmıştır. 


