
~ Mayı:> 19421 

1rııt·-- - ·---•Yaz: sahibi 

Cumartesi 
Abone şartları ı 

Dahilde yıllıöı 5 lira 
Y•bancı mamlakatlar• 

~ Şokrü BALCI 
s'trlyat MOdOrO 

Q •lilll ÇELı.;Nk 
b ~.t--~-- lllnlar1n har kallm•-;J "'ıtı •Ye "it~aı:ıtar 

·,O 11.c ~t Mlldtirltadm8ı sinden S kuru, ahnır. 

8 lira 

~ ·~"d ı 4 s YI 3071 Ocret P•tlndlr . O •'tı-,dlerifrnelldir. Ögleden sonra çil.ar uOnlük siyasi halk gazetesi - TES S TARiHi 1 28 YlL 1 A 
ııll · lrnıven yazılar ADRES ı YENıGıJN - ANT~KY~ - Tetefon 1 '· 46 Posta kutusu 24 GOnO oaoan .. yıa.r, 1 

~ 8~1~ ~~:_;•;r;llrn~az~=~=~~=~~~=·~~:=:==S;A;;Y~l;S~I ~2~K;U;;l~;U;Ş::T;U::R=·~~~~~~~~~~~~~=~1~0~k~u~r~u~,t~u~r~~!!!!!!I: 

Y"tl.rrtdaLokumayan Hitlerle Alman ve Stalin 
Cocuk kalma11acak Musolini lngiliz Almanyaya 
t1 3 meydan okuya 

a~.rif vekilliği bu hususta çok buluş şehirleri Radyo gazetesinden: 

On (" k rlar alıyor l 1 Mayıs bayramı mü· ~ı . em 1 ara tu aı· Kül yığını ha- nasbetile Sta1in i-.:ızılor· 
~kullıaarıf Vekilliği yurtda okulları, pansiyonlu veya 1· 1· duya hitaben lıir mesaj 
~.ka Yaıma bilruey~n pıınsiyommz bölge okulları 1 'lkb ıne ge ıyor nAcıretrİıiştir. 

1
Bu m.,saı·da '"\:\: b · 1 görüc:.me erin ı a ""' t!:tıi ırakmamak için adile yem oku lar kurula "I • ·ı· 1 Stalin bu yıl Husyanıo bir 

la \re çok ·· ı· l caktır. Hazırlanmakta olan har taarruzile ,'il,,i- 6 gecede lngı ız er r aı oneın ı rnrar =' OO Mayısı bir vatan savHşı için 
qradarı.ı~k ·üzeredir. Bu bu geniş proie bugünlerde li oldugu söyleniyor Almanyaya 13 de kutlacıgmı, bu sebeple 
tıı .e .~1lhassa ~ öylerde tasdik edilecek ,.e önümOz Al • 1 ton. Almarlar da lr. 1 mayısın bir bayram gll-
t~t c b u r i öğ deki tedris yılından it\ba· m an Ve lf a • 225 nU değli bir çahşma gO 
~ ;e ~~itmenli kö; ren tatbik edilecektir. giltereye dton nll olduğunu hatırlatmıt, 

r· ~~ yan Başkomu bomba yağdır ~!ar tarihte eşi görillmedik bir J; 01
r lsvic:re ga- . Milli . Şefin tanlarile Hari- Kıyasıya hu- ::::~~.!•va~~~~~! 

ef1 ~etes·ı d.::.'ıyork"ı·. Balıkesiri ~şereflen- ciye Nazırları cumlar devam uğrunda savaştığını .belirt 
dirdikleri günün yıl miştir. Bundan sonra Al· 

'' dönümü go"" ru'" şmede ha edecek manya ve Rusyanın sav 

k • durumuna sözii getiren llr l' 11e Balıkesir 1 A.A-Mil\i Şe· b 1 d 1 Londra 1 A.A.- Ha· Stalin Almanyanın Rusya 
N·· '3 fımizin cürnhurreisi sıfatile z 1 r u un u ar va Nazırlığının tebliği: ya taarruzdan evvelki 

lJrıy t Balkesiri ilk şeref1endirdik lngilizlere göre bu Alman hava kuvveti& nazaran insan ve silahça. e ve istı"kla"'ı"ni ld ·· · d.. b"lh d lt\''d 1 
leri günün birinci yı önmu rı un gece ı ~ssa o· çok zayıfladığını, Alman 

lJ afaaya karar ver- tazahürlt!rle kullanmıştır. görüşmenin üç he ğu şimal lngiliz kıyı şehir milletinin artık zaferdeıa 
l'ıli} Ve T"" k' h Bu münasebetle Halkevin· defi vardır leri üzerinde faaliyet gös ümidi kestiğini ve bir çok 

ur ıyer in a- de bir toplantı yapılmış, Salzburg~ lA.A.- Hes· termi~tir. Bu bölgede ve yerlerde halkın açıktan 
~ırlığı mütecavizin Mılli Şefimizin yilksek şalı mi tebliğ: doğu lngilt<;rede bazı yer· açığıı isyan halinde bııluu 

9Öl" sı belirtilmiş, gece de bir Hiller ve Musolini 29 Iere bomba atılmıştır. Bir dğunu, buna mukabil R 
'I" •• Unü kırmıştır milsamere verilmiştir. ve 30 nisanda :salsburg· kaç kişi ölmilş ve Fazlar yanın 1 O ay ~vvelkine ni 
l lJ k da buluşınuşlirdır. Bu ;-;ö hasar yokt ır. 9 Alman betle çok daha kuvvetleo 

llkr t;ı rafsız- Bir ayda rüşme iki milletin şerıeri uçağı di.ışuruımüştür. miş . silah istıhsali artm•ıt 
arasında mevcut samımı Londrn 1 A.A.- ıngi olduğunu, lngiltere ve 

rn ucizesi- 89 Müttefik gemisi dostluk ve çözüln·ez siUJh liz hava kuvvetle-i 1 ni· Aıyerikanın Husyaya çok 
~İ batırıldı arkadaşlığının çerçevesi i· sandan 27 nisana kadar miktarda malzeme ve 

t) Savaş SQ... çinde careyan etmiştir. Almanyaya 15 defa hü· ıneğe devam ettiklerini 
~lJ Berlin 1 A.A.- Geçen Konuşmada iki mem· cum etmiş ve20 gece için· ve Rus ordusunun mRnavi 

na ka da ( nisan ayı içinde Alman de le ketin siyası ve aSkl"ri de yapılan diğer 17 'hÜ· yatının çok ku .. vetli old11 
SQ ııizaltılarile hava kuvvet planlan hakkında tam bir cumdan yedisi Fransa ve ğunu belirtmiştir. 

rrnesi mu h- ıer;nin batırdığı düşman görüş birliği neticesi anla· Itatyactaki hedeflere tevcih F ran~a Amerikayı 
f gemilerinin sayısı 89 olup şılmıştır. Almanya ltal edilmiştir. Resmi makam protesto etmiyecek 
erneldir bunlar 594 bin ton tut· ya ve müttefıklerinin, son Iar bu hücumlardan bazı· Vaşington lA.A.- F 

1 maktadır. Husya da ve zaferi ellerindeki bütiln va larmın çok şidd.~Ui oldu- 1 
.,. \ern 1 b ı h sanın Madagaskar mese 
'l il"(\ A.A.- lsvi~re uzak doğuda atan ar a· sıtalarla temin etmek hu· ğunu belirtiyor. Meseli\ sinden dolayı Amerika 
>.:1r.ı. csvouaı z t riç olmak tizere savaşın· susundaki azimleri bu mü s nisan gf!cesi 300 den lıı-. "'Iİ '('·· ... oy ung ,,~a pı otestodan vazgeçtiği sa 
~tııı '. urkiyenin tanıfsız- başındanbcri batırılan düş nasebL.tl~ bir kerre daha belir fazla bomba uçağı Kolon nılmaktndır. 
~hd~ıı_ceıe_yen bı"r baş ya- man gemilerinin tonajı 16 lilmiştir. AlmanHariciye Na ya ve Hen havzasını bom 

., "' · ' R bbe • ı Amiral Lihinin gel'İ ça uzcutn•e diyor· ki: milyon 869 bindir. zırı l•ol! i ntrop ve - balamıştır. rılrnası üzerine, Lavalın 
" "-·ı··· Almdn tebligw i tulyan Haric"ye Nazırı Ci· Londra ı A.A.-lngi· 
··~ k Urki~· · k a· · Almanyanın isteğile Ame orı:.ı enın en ısı Berlin 1 A.A.- Re mı yano u siya i görü~mele liz hava kuvvetleri :Al· kayı gücendirnrak Fran 'ller·1 şu dığer bütün o ev · t :ı.ı t b s ı 1 d 
t1 ıı te . tebliğ: Doğu cephsinde re 1 ~ ırh' e mış ve u u manyaya ve işga :atın a ya kar~ı şiddetli bir har 
~l:t \ı . rsıne olarak hUr mahalli hücumlttrrnıız du· retle dış .siyasetin bugün ki mt!mlekellttrin endUstri kete geçirmekten sakın 

~ ~a ke ıstikla'ını rnuhafa· rumu sıığlamiaşdırmağa kü meselelerini müzakere hedeflerine sistemli bir su· gı anlaşılıyor. 
:~~a ı:;rar Vermiş• oldu· imkft.n vermiştir. Tankla· !ırsatıoı bulmuşlardır .• As rette hücuma devam eder· 

y11>l e kad orı h k ~ ö ··11m 1 d Alman ' Tariht binalaı ın kaytıı 1n 1, lir. 1'·· ar ~ P e rın desteklediği mahalli erı g ru... e ere e · ken Alman hava kuvvet· 
Jtı)iıı. Urk hu""kO t" · Sonu 2 cıde lı 1 · liz halkı için ne kadar a ~ı· \((\ öt · rne ınm düşman kargı hUcumları leri de lngiliz şe ir arıne ,u_ Çüdeki h 1 kl "' bir fedtlkilrlık teşkil ed ~ ll'ı·· uzır 1 n· neticesiz talmıştır. Lapon· kU hava savaelarmda Rus karı:ıı ayni Qekilde taarruz 
lttll Utecav· · ·· l · · " " se etsin Alman havu k ' ışt1 ızııı goz erını ya la Murmansk cephesin lar 53 uçak kaybetmişler· tara başlamışlardır. Bir 
~hıyL trc. ,lng .. ilt~renın ,Tür d" ş· l Af · k d k vetlerinin bombardımanı ·ıı~ ... c de Fıo kıtaları düşmana ır. ıma rı asın a ge· çok şehirler arka ar aya giliz hareket haltını de 
l arh ,_avuz etmesiue H.uslarıı his cıiilir derecede celeyin Iagiliz kıtalarının c;ddi bir misilleme hücu· ~t'- .rOl\lur Al tirmeyecektir 

l{iy · manyımın kayıplar verdirerek bu hü teş3aüs ettikleri ka~if ha· muna uğTamıştır. Alman Son ultt gace içinde 
~' ·~~~ec~vilz veya ta· cumları püskiırtmüşlerdir. roketleri akim kalmış ve yanınEsson radyosu şunu lııgiliz ıehrine lSO Alm 
~~ede 1 e ıno ne sebep Bir çok savaş uçağı dün bir miktar esil" alınmıştır. demiştir: uçağı 22S ton bomba a 

tlil 1,uzunı vardır. Bu ı gündiiz ve geett Sivastop.>l Gündilz gece savıış :uçakla "Şm ıdi lngilte:,renin mıştır. l 7 Alman uç 
,~eıı~sin·rku taı afsııhk 1 Novorosisk ve Leniııgradda rımız lngilterenin doğu sa en ~Uzd şehirlerini ht-def düşürül•nilştilr. Ingil~re 

kıı.. ~~ela 10 savaşın sonu· ki askeri hedeflere taarruz hilleriaddn liman tasisleri· olarak seçtik ve onları 7 gecede Almanya üz 
""llUr, r SUrmesi mlirn- etmiş, yangın ve infilak le vapur inşaat ,tezgahları· tahrip f'llik. Bir kaç şehir ne 1300 ton bomba 

bombalan atnıı~lardır. Dün nı bombalamıtllr. kül yığını haline gelmiştir,, mıştır. 
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Hitler 
e 

Synism 
Dut yaprağı Musolini Vilayet maka .. 

mından Bir kitapta!okudum,es· 
ki zamanlarda "Sinige:-ı 
dcn~n bir meslek vsrmış 1- Dörtyol i~tasyon şo 
bun• esleğe:girenlere "Syni k., \ sasının esaslı tamiratı e1<silt 

Başı 1 ıncide HbtaY Det'terdarlığmdan: t 
ya namına Mareşal K.ıy- Bulunduğu Dul oğacı ~lulıamrnec !lliilaJıi"' 
tell Italya nammaGeneral lro··y 

K 

~ bedeli 

avallero lş>iril.k eylemio· t' 
\erdir. Almaııyaııın Ro· Kabaharııup 527 ~i kr İıazin• biıs' ı.ı 

ve meslef~e:'Syniı:ım der meye konulmuştur. 
lPrmiş. 2- Muhsmrııen bede\i 

",''"yadaki Büyük Elçisi Ağbayır 100 6 
• ~on Makenzeıı ile ltalya· 50 " ilJl nın Beri in BUyü k Elçisi 627 37, 50 Y .~ ,pıı! Algıyeri de görüşmelerde Yukarıda ismi ~azılı köylerde bulunan dul 1, aı ~""'eisefe kitaplarını ka· 5910 lire. 14 kuruştur. 

ı'ıştırdım: .şurk fi\csofla 3- Bu iş~ ait şartname 
rı buna_ "kelbiyun ,,diyor- Vililyet Daimi encümen ka 
lar. leminde görülebiUr. 

h ıı.r b;'u ıınıkta idiler. lan muhammen bedelleı-. üzerinden eçık artlı!Ol ~ıf 
londra l/\.A- l!otler "1h1 ı çıkarılmıştır. Salış bedeli peşindir. 'falıP, O ' 

ve Musolininin buluştuk- !arın : ; 7,5 pey akçaları ile birlikle ihale gf,,ıııt lan 6 ')-942 çarşamba günii saat ıo da Defter Logatta "Sni,:kin karsı· 4- Taliplerin Ticaret 
lığı,,niami dünyvieyeden mü- .odasıııda kayıtlı olduklarina 
berra hükemayı kadime, e veyahutta bu işin ehli bu 

lar~ hak"ındaki şayıalar mihverin reswl mahİilleriıı müracna\lıirı. ·ıti< ~ 
de teyid edilmiştir. Londra , Delilli iye illin vesair masraflur müşteriY' "'. J J 'ili 
daki muşahitıere göre iki ilanen tebliğat ilanen tebM ~ arsızlık ve hayasızlık mes lunduklarına dair vesaik 

leği,teşennücU kelbi,.o!arak ibıazile ilk teminat 450 
yazılmaktadır. Hra}'ı birlikte getirmeleri diktatör t..rasmdaki gö~üş· H K b . . . . i ı-J: tli nnaa e ıırıtı velnlı l Ktrıkhan AS· t.... 

meye mevzu teşkil edecek avukat Cemil Yurtman ta· 1 ··qı 
:neseleler şu üç Lo'.d.da rafmdao Anl•kyanın Bob· kim}lğinden: l(uruıııl l!ıı * * *. lazımdır. 

lncelemelere gön: ·Syoi 5 - Eksiltme 14 mavıs 
sın,, mektep\erinue oku· 942 parşenıbe giinii saat 
tulan felrıefenin anutemel- 15 le vilayet daimi encü 

t•>planın akladır: şin köyi.Jn ün Şah vara çiftli \ Km.khaııın ·a'J AP 4 thı 1-Şinııliye ka ~ar ge ğinde ölil Şalı vn ro l ·n nsı ha l!e.ı nde oıuı oğlU . • ijl 
ciken ilkbahar •unrruzuııda Hatice ve Abdo Şabvuro ı kız, v~ ııason ıındııJI ~ • 

leri şunlar imiş: meninde yııpılac:.ığı ilan 
"Herlıang1!....r işi ~ olunur 2,6,11,13 

ki işbirliği k•ı.ı Asiye ve Fatma aleyh karı~ıEs_m:. ta« uıurıl'' 'il 
2- Dahili zorluklar lerine Antakya Asli'l•e Hu· beyh koyuııde td&b

1 

" "k 1 . kaıııe" 
3 - t\ kdeniz miinaka kuk m hkern~sinde açılıp ı en ha en 

1 

J(oC3sı mak, herhung.ibir f\!:' • __ _.W2Z'R~~-••••••• 
yaym,lk, hNhangibir sö· ret!ir. 
zü atmak, herhaııgibir şe Bundan dolayı, hHrhan 
kilde iftirada bulunup, gibir işin başında bulunan 

!Mı 663 dosya numar•Sllla ka lıul Lu'unaıı . e ~ 

A' b 
yıllı ve'asel dava81m!a: oğlu Arif aıuyb•~,, ~ 

man asınının mü rıuıı .... M~d leialcyhlerden ı\s\· han Asliye wıŞ 
başkalarını lekelemek için \:ırın iffet ve istikametle 
ar ve lıiiYB denilen şeye hareketi onları !nüteezzi e· 
asla kıymet vtrmemek, der. Böyle şalmdarın işba· 
mesieğin yayıl~ası için en şında bu,unuşu onlara e 
müsle1JC"Il gelimeleri, yaka lPın ve keder v~rir. Bu i 
:sı açılmadık küfürleri sa- tibarla her değişiklikte 

taleaları ıan "" yenin ikametgahı me<;hul rnesinde açı .. u··rıı""te 
Berfüı ,2A.A.- Rüttin olduğu anli\Şılnıasma nıcb davasının yur daJı 

Alman Basını Hitlerle Mu ni hakkı.od• mulıalli gaze· duruşma••. sırasın Mi, 
~olini arasındaki görüşme· te ıte ılaı.en teblığat icra- Müdcıeı~leYh bu\ı 
leri tefsire devaıo e\mck sına karar verilmiş oldu metgahmın ~eÇ i 

vurmaktan kui\yen çekin kendi umduklarını hulııc-ık hırı hülyasile bu kabil ha 

memek. 
* * * "Synısm,, mektebine 

gi ebilmek için ise; 
Jler şeyden önce ken 

dini Vf'. akrabalarını, son 
ra çevresini tezyif.et hay:;ı 
sızca tahkir, tez\il, teŞL!iı: 
etmek al~·aklığın tam Dl\ 

marw:ıı olan {100) numa· 
rpyı kazanın ktır. . * .. , 

* "3yniem ,,ın ödevi; lzz~ 
tintfs, ş ıef, namus, ha) 
siyet rp !nsaniyeti nerede 
bulur, görür, sezer ve du· 
;ats.ı auha\ orayv. hucum 
etmı~k, ıffel ve istikarrw 
tin bulunduğu temiz ııu 
siye\erc seferberlık yapa· 
rnk bunları boğmak için 
bütün yardakçılarla bir 
likte harekı:-te ge'ı{rnek 

* * * "Synism,, üyelerinin şu 
vasıf ta olmaları mecbmi 

imiş: 
Başka~ueının hdtaların 

herlj'.)r karşısında sev1mr 
bayram yapar, alkışlarlar 
mHJ. Ümitlerinin boşa çık· 
tığtPI, gayretl<>rinin su 
ya dü~tüklerini gördük 
leri .,tıin hayal inkisarma 
uğrar, veni yeni tubiyeler· 
ler ctr&fı ifsad ve ihlaJe 
çahşırlarmış. 

* * * "Synsm ,.in gıd>-'SI; gü 
rültü, rezalt"t, yavgara.mes 
kı·nleri. tavan 1:1ras1, köşe 
meyhaneleri, hususi oda 
kahve köşelPri ve kumar: 
hande1• olduıtu gibi, ser 
mayelt-:ri; yalan iftira ve 
namus,ı tt~cavUz imiş. 

~· * 
* "Synsm,,~n yaşaması 

için üyelerini; insanlık se 
viyrsinden (100) numara 
aştı~ıda bulunanlarla ruban 
ve dimat"ten hasta ihtiras . ' at~şıle kavrulnım:, kalbi 
şeytacetle dolu, hırsıcahle 
karakteri bozulmuş kimse 
lerden seçerlermiş. 

* * * Gerçi; düşük seviyeli, 
bozuk karakterli, fesat 
ruhlu üyeler her meslek 
arasında bulunabilir ,fak at 
bu vaRıflardaki kimseler 
·•Synsm,, mesle~i dışın· 
da nadiren kahrl:ır. 

I< di rl er. Gazete! ere güre ğu~d:ın ll. U .K_. 141 ve 148 binaen keod i~~n:.ıı14 
iki Şef arası• daki görüş· ıııcı ı.ıaddelerıoe tevfıkun dnveliye teblıli , rP 
meler, şimdiye kadar heo ve tarihi ilaudan itiburen de ducuşın• gii!'~ııı 

büyük olt1ylara buşlangıÇ 10 giin için le c-vap ver- meye gelmeıliıl
1

? olmuştur. Bu görüşme ilk ınek kaydıle duruşma gü k tsbliğ'"ıe baharnı M•hver devletleri- nü olan 9 -6-942 salı ·orarının 12 6 94 n· h l d .. .. t 9 d ruşmanın . ·oB ın er cep 1e e taarruza gunu Sda a mahlrn günii 9 a taıı~ı~ııı' 
hazır bir halde bulı.mdu· meye gelmeniz VP.Va t~s· veritdiğiod~O Y~ tll 
g.~u lıir sırada yapılmıQttr. dıldi vekil t~öndermeniz di~' 11 " · h ı ı ı kurde g ·lnıe fi .,(J 

it 1 b 
a sı a •ıe ıaklnnızda ka bl" 

a yan asmı ne diyor ~ 1 duruşm"nın gıyıı .t. nunı muamP e yrıpıl cuğı .. ı 01P 
Roma 2A.A.- ~alı.· '}" l bl·~ ı ı J t hl·~ (' tJ • . u 1 anPll e 1g o unur. acagı e ıe. (~" 

bury, ~örüşınt-~i ıtalyııoba ı·lanen tebl"ıgvat Kayıp k~ sınını ehenımiyetle mcşoul oıl ; 
etmektedir, Gaz .. telnregö Kilis Sulh Hukuk hfü;iın Nisan ayıı~.~' oııJl Yu .. k bı·r kÜ~u~,, 11

' 

re burada alınan liğinden: " .. " 
kararlar şümulllidür düş· Kilisin büyilk ~iitnlı :vı. re sekiz ek;:ıi•;oi 
?.'"n bunu. 1.aınaııı gelince il. d n ~lustafo oğlu Kıza kaybettim- .. frJI oğronec.ktır. Göriişme Keleşin G. Aııtebin Koya· ğımda 1tül<flln rP' 
bütün düııyaoın çok öne"' cık M. H den •alıık mulıa ı SelC"~uııı 
li b·r durumda bulunduğu faza memuru ölü Mehmet 

1

'~ 
hir sırada yapı'mıştır. Ask« Kele~i 1 çocuklıırının velisi Meblfl'

1 

.1 ı i m ahlı ilerin kuııaa tına gö kaıısı Hayri ye Keleş ve "" ~'"'' 
re /\lıımnya Akdeniz savaş im aleyhleriııc ik·ı.ne eyle· Kııyı~ıııi,,ı' 
!arına nasıl işlirAk edıyor diği Kilisin uzunlu K. de Mayıs ve .. U~ 
sa, Jtalya da !\us savaşı· 8 parça tarluııın şuyuuo na ait iki b•Y ı~ 
na yö'e iştiriik edecektir. ;,.lesi •ureliie taksimi da· karnesini it•~~ 

H k'k" b 1 ve.sının mııh tkemesincte sini uıacaılırıı
0 

.. 
a ı ı se ep ~ui D bu"kmu" yo"t~·~ "' 

anlamak güç . avu t:dilcn\erden Huy t lY"v 
L d 'lA rıye Kel~şin i~ametgahı CümhuriYe 

on ra u .A- lngiliz meçhul kaldığından kendi ~ 
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