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10 
kuru,tur 

rtmez~=:J~~~~~~~~~~:::!::~~~S~A~Y~IS~l~2~K~U~R~U~Ş~T~U~R~==:===r=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'l5i- 1111 / • d Fasulyanın ih- İran Hariciye Hava akınları ~ı,ll· ''v.:. ıv.ı ec isın e * il dd ti d' 
u 0 J·· racına mu sa- nazırı yine şi e en ı 
,ı·I' ,lıll kabul edilen kan unlar ade yok Amerikaya teşekkür S~hirler kiyeCiiye 

1 

Müd f . 1 k d bombalanıyor ~İYet ua aa bütçesine zam yapı aca , Ticaret Vekilliği yapı- e iyor Londra 4A.A.- lngi · 

rnum Müdürlük memurlarına bi lan bütün mür2caatleri Anknra 4 (Radyo gaze· liz t bliği: 
a rer er tayini verilecek reddetti . lesi) -Amerikanın kirala- Düşman uçakları dün 

tı Je~a 5 A.A.- BO· lerine birer er ta~iui ve· Ankara 4 A.A .- Tica ma ve ödünç verme kanu akşama doğru bir lngiliz 
13 '<ın Mt:c\is\ diln öğ rilmesi hakkmdakı kanun ret vekaletinden bildiril nu gereğince Irana yardı- şehrine akın ederek bom· : ~ıii~ Ht'fet Camte 1 Jftyıhasını kabul etmiştir. u jştir. ma karar verdiği maIUnı- balar atmıştır. Hasar var· 
ı'~' ~ıu~llde toplanmış Bundan sonra nahiye mü 941 mahsulü faoulya dur. Amerikamn bu karun dır. hsao kaybı aı sa vıd 
n", ne tfaa Vekaleti dürlerin_in intihap v,..e tayi- nın ibracıoa müsaade edil münasebetile Iran Hericiye olmuştur. 
ıe t(·ennı e~.kalAde tahsi nine daır kanun hıyıhaeı miyec~ği evvelce aH\kalı · nazırı Süheyli Iran p:ırle· Almanya üzerinde u 
p t ıta11 esırıe dair kanu nın bi~inci milzakeresi lara b;tdirilmişti . Buna mantosunda söylediği bir çan lngiliz uçakları da bir 
/ l lJun )fiyıhası ile yapılmış ve çarşamba gü rağmen 941 .mahsulünün nutukta demiştir ki: çok hava .meydanlarını 

Pt ur ınurn Müdürlü nü toplano•ak Uzere celse- ihracına müsaade t:!dilmesi "- Amerika öted.enbe bombalamış ve yerdeki u 
c! 'e hlüstahdem ye son verilmiştir. iı_:in Anadoludan bir çok ri Irana karşı gerek msş- çakl:ıra mitralyöz ateşi aç· 

'•'"""'11111~----~-liBtmllcıl ___ ..__ müracaatlar vaki olduğun rutiyetinden lönce ve gerek mışlır. 1'.1-k lJ Kuru dan şimdiye kadar ol u meşrutiyetinden sonra bil Stokholm4ı\.A.-lngil-U ava - ğu gibi bu, dan sonra la f.a· hassa iyi niyetler beslemiş terede Eksener şehri bu sa 
h.,. K l sulyamn ihracına müsaade Iran maarifinin düzelmesi bah Alman uçaklarının 

~ r f t. fl uru ta:g l edilnıiyect>ği bir kerre da· için çok gayret sarfeyle- şiddetli bir hücumuna uğ-
ha iH\n olunur. ı · · ö 

mişlir. Bunun eser erını g ramıştır. Hasfü' ve lnsı:.n· 

"1ı ayısfo Ankara da top 1 anaca k Lise ve 0 rt a o- ~~?::"~;r~::!k~!'.":ı~;ü~~ c• 't~!~1,:it~r~~ A,-Ham-
( kur~~~ailıa Kurumu rultaya Neşriyat MüdU- k U 11 arda verme kanunu mucibince burg deniz tezgahları :dun 
~Unu A ay~ 22 mayıs rümüı ve Türk Hava Ku Olgunluk ve bitir- yardım etmeğe karar ver- lngiliz uçakları tarafından 
, "'e 2~ aradu top- ' rumu Başkanı Sdlim Çelenk miştir. Bu kararından do şidJ'3tle bomlmrdıman e· 
U ~adar d .. ınayıs ak ı ile mebuslarımızdnn Meh· me imtihantarı layı Amerika hüküm etine edilmiş Bilyük ' yangınlar 

r; ort gün sil met Tecirli delege seçilmiş Dünkıi sayımızda lise teşekkür ve minnetdarhğı· çıkarılmıştır. Sen Nazar 
ıta 21 ve ortaokullarda ders ke· d."kill ·· • k Yda 63 v·ı~ Jerdir. Delegelerimiz mızı bildiririz,, sularına maym o l!?UŞ· 
YU\ ı ayetten ı d 1 1 eimi ve imtihan günlerini • 

glehd~rıacak ve kuru _rc:_ay,stu 1\nk2aor" a m utn. Y"Zmıştık. Maarif Vekilli Yardım nasıl olacak 7 tür. 
" ır k ·· yıs a " I ondra 5 A.A.- Al· lac l!n genel işler 1 ma uzere ma ği l>u hususta lisele-re bir 

'lilt- ~ktır. şehrimizden ayrılacaklar B VaşinC:ton 4 A.A. _ manlr..r Eksener §ehrine 
.ıetırn· tamim 6Öndermiştir. u ~ dün yeniden hücum ede· 

~ ;z adına ku· ı dır. tam1·me go .. re, 27 mayıs Ruıveltin Irak ve Irana H 
rek bombalamışlardır. a O t çarşamba sa\.ıahı dersler yardım kararı Vaşington· sar ve zayiat vardtr. s a t 1 f t 1 f il kesilmekte 1 haziranda li . da hareretli tefsirlere yol . 

' e QriJ Ve e e On UC- se imtihanlarına başlan· açmıştır. Rusya ile mütte· lngilizler zehirli gaz 
y ti • ruakta-Jır. 2 haziranda or fikler arasındaki yolun ku il anmış 
ep11 re ert ne taokulllar eleme imtihanı· temini için Iranın mütte· Tok~o 5A.A.- Japon 

an ?amlar 15 m~yıstan itibaren tat- na lıuşlarıaectk ve 29 ha fıkler elinde bulunması lfi :ıskerl sözcüsüne göre Bir· 
b"k k 1 '- ziran pazartesi günü sona zımdır. iki taraftan Iran manyada Ingiliz v~ Çiu kı 

la, let 
1 

yerine onu aca~ erecektir. ve Irakta zengia petrol ku taları ümitsiz biı· şekilde ~~reu graf ve lele· alınmaktadır. Lise bıtı"rıne imtihanla· A ·k ~ rpışarak geri çekilirken "Tuıı eretıerine zam Harici telgraflardan yuları vardır. . merı anın Y 

Ve b rı 16 ,haziranda bitec k bu memleketlere ne şekil 1.ehirli gaz kullanmış, fa· 
a tcıtb·k u Utınlarm rrakbuz ücreti adiyle ayrı ve 23 hhzirandtt folgımlu'· de yardım -edeceği hakkın kal havanın tersine esme· 
'!lı hı. Yerine ko· CR 10 kuruş alınacaktır. . 'h l b \ k 1 • si Uzerine bunun kendileri 
~ .. a~er verın·ıştı'k mevcut telefon hatlarına ııntı an arına aş ıınara dn henüz tefsi at yoktur. 

'.ıtn:ıı ıd 29 da bitecektir. ne zararı olm ıştur. lngi· 
· tııo ar hakkında göre en kısa yo an ya İngiliz ve Çin liz\er çekilirken su yolla· 

ıı U~ı Müdürlüğü pılan şehirler arası konuş F h d rını lıoz nu~lardır. 
~tr\bır tamim gön' . malardcl 25 kilometre ara in cep esin e kuvvetleri 
'tı~ · u tnrninıe .. sındaki görüşrnelertlen 3 SON DAKiKA 

ctıiktarı a ~ore dakika içiu 20, 50 kilomet Rusların hücumları Birmanyadan çeki- Madagaskar 
şugıdu reye kadar olan 30, 100 d - ki d 

kilomereye kadar 50; 510 ura a 1 liyorlar 
• 

~ fi: Yl'rıi .. 
1 ketı . ucretıerden 
S erıı d .. 

ltıa J en gayrısı 
'1\... ~ısgunu d . . ""st n en ıh 

!ar ~ Paketlerine 
arı:rı a 3J mbyıs· 

'ır. Ye t~tbika başla· 
~lllpı nı tarıfe'ere gö 

Ur "•·11~ il tia •vıı ı müda· 
8.s k dahil 

0

olrnak 
. ~.s kturuşa knrtµos-

ı;ı" ıru~ 
'lııcak " ı, tayyare 

ı bQ\raı mektup, kart 
~tafıu,.aler 8,5 kuru 
Qtıış kelime bıışı
b r tuı Çıkrnaktu ve 

tQ ı. e,graft 1 
t\llru an mak 

ş fazla ücret 

kilometreye kadar9J, 1000 Stokholm 4 A.A. - Ofi İngilizler tarafından 
kılometreye kudar 120, Ajansı bildiriyor: Vaşington 4 A.A.- işgal edildi 
lOO) kilometreden fazlasm Finlandiya caphesinde Rus Birmanyadan gelen l•aber· Londra SA.A.- Bu 
dan ise 180 kuruş ücret alı ların kilcurnu bir durakla· ler, bu bölgedeki savaşla sabah neşredilen bir tebli· 
nacaktı!'.Umumim er kezler ma devresine girmistir. rı ı şiddetinde bir anılma ğe göre, Madagaskar ııdf\. 
den 5 kuruş atılmak sure Güvenilir kaynaklara giire olduğunu göstermekt'3dir. sının Ingiliz kuvvetleri ta· 
tiyle yapılan telefon konuş Huslar son hücumlarda 6 Savaş bazı noktalarda de· rafından bu sabahtan iti-
ma ÜC"eti 10 kuruşa Çl binden fazhı ölü Vermiş· vam ediyor. Çinliler Ta· baren işgal edilmeğe başlan 
.karılmıştır. terdir. Kızılordunuıı Finlan pon hatlarının gerilerini dığı bildirilrn·~ktedir . 

] diya cephesinde son gün hırpalamaktadırlar. MiHte- Vaşington S A.A. 
aponyanın yeni adı leıde y&ni toplar kullan- fik kuvvetlerin Laşyonun Burada Fransız elçi~ine ve 
fokyo 4 A.A.- Japon· ı d B ınlar seri ate:ı gerı·sı'ııe "ek"ılmesi dolayı- rilen bir notada Madagas lar tarafından işgal edil· mış ar ır. 1 

" ~ 
b H 1. ...n son sistem tc•p· s"ıle J"ponlar ş"ımale dog~ - karın lngilizler tarafından miş ulunan Holanda in· ı ve " u 

distanmda bundan sonra lardır. Gögüs göğse çar• ru ilerileıneğe muvaffak işgalinden Aı~erikaoın ha-

l Japonyayd Jı:ıpon ismi ve· pısmalar olmuş, fakat Rus olurlarsa, Çin kuvvetleri berdar edildiği ve buna 
rilmiyacek ve" düyük Ni- ların bütüıı gayretleri boşa nin riicat -yolunu kesecek· Amerikanın muvafaket ey 
konya,, denecektir. gitmiştir. lerdir. lediği bildirilmi~tir. 



YENJGUN 

Ruslara göre 

italyada Faşist 
İngilizler Bozguncu 

zihniyet 

Ins tn yap1c1ğı işe ön 

ce kendi inanmalı VP son· 
ra başkalarını inanuu ma 
ya çalışrnahdır. Çi\n kü: bir 
kerre kendisi inanırsa kar 
şısındakini mutlaka inı::adı 
r•r. 

ler tevkif edilmiş 
Fakat bu haber İtal 
yada ryalanlamyor 

Moskova 41\.A- Rus 
tebliğine ek: 

Daha enerjik bir hü
kum~t istiyorlarmış 
Londra 5A.A. - ~!üste 

kiJ olarak uamzelliO-ini ko 
yan Brava söylediği bir 
nııtulrta demiştir ki: 

" - lngifü.ler artık kırta 
siyeci zihniyetli adamla.rı 
istemiyor. ikinci bir CPphe 
açılmasını kabul eden adam 
ların iş başına gelmesi ge 
reklir. imtiyazlar kaldırıl 
malı ve bu savıışlan yeni bir 
lngiltere doğmalı·hr. Biitün 
lngi liz rn illeti maddeten 
fedekarlığa davet ecHmeli 

lşte; gpc·çekten inaı . i-

Nisan ayı sonlarına 
doğru ltalyada savaşa son 
verilmesini istiyen bazı Fa 
şist liderleri tevkif edilmiş !!!an buna derler. Yoksa; 

basmakalıp yupılan işlerle 
gramafon gibi söylenen 
sözler hiç kimse üzerinde 
bir lesir lmakmaz ve h"r 
iş yapmaz. 

' tir. Bunlar ıtalyanın der
hal savaştan çekilmesiııi 
ve Rus cephesinde Alman 
lara yardım ıçi n asker yol 
Lmmarn:ısmı istemişlerdir. 

* :;. 
* Bir bedbln, bütün kıy 

metleri tahrip eder, adeta 
manevl bir kundakçıdır b i 
insanların cesaret ve itı:ı 

<lelerini yıkar. Şüphe:( ve 
t-ndişe icad eder. 

Çevremizden kötii gö 
l'üşlüleri uzaklaştırırsak 
yükseliş ahrnındu:ucsuıluk
lara kadar ilerleriz. 

., 

Falih Hıfkı Atay bir 
yazısmda; 

· Aramızda ekseriya şu 
veya bu şal sm bilgis;, ida 
rı'Sİ hakkında tenkitier, 
münakuş~iur yapanı, bu 
rn iinakaşa lar uZlıyıp giJer 
se, mi.sbet bir medıh veya 
m~nh bir dedikodu mahi· 
yet n· ahıbilir. Nı:hcede. 
kanaulımtzlfl aldığı ,şekle 
göre, şahsın mu tyyen 11bir 
iş hakkıı·d~ keı:,in bilgi sa 
hibi olduğuna, o işin ger
çek lm1 tekniğine vakif ol· 
<.;uğuııa hükmederiz. 

<,;ünklı; ~·~nelerte bu· 
nun için kafa yormuş, ça 
lışmış olgunlaşmış ve tam 
bir işba~ına geçecek kabili 
ydti almıştır,, demt ktet1ir. 

* * * "Maks ~löller,!; 
' Bütün iyi ve büyük 

adamlara baldp düşünü· 
ııhı, onhı l'a neden dolay~ 
jyi ve Liıytık adam drnili 
yor.'? 

Çiinkü; bunlar kendit 
nefsl~rin~ karşı doğı u dürüs 
türler,. ve oldukları gibi 
göıünm< k cE-saretini haiz· 

dirler,,der 
* * * Hayatta en muzir n:ah 

hıklar; iki yüzlü ve riya 
kAr insanlardlf, Bunlar: 
işba~ındakilerle, hakiki 
halk küllesinin ar~sını nç
mıya çulışırlar. Bunların 
akiheti .,hüsran olm 

Rorntt 4A.A.-Bir Rus 
tebligi güya Jtalyada sa
vaş istemiyen bazı Faşist 
lerin tevkif edildiğini bil
dirmektedir. Stefaoi ajan 
sına göre bu haber iyalan 
lanıaağa bile değmez. Fa 
şistll3r Bolşevikliğe karşı 
mücadeleye atılmış ve e
sasen Faşizm Bolşeviklik 
için dövüşmüştür. Bütün 
insm11ık ve be~baht Hus 
milleti kurtuluncıya ka· 
dar Faşistlerin müc"dele
ye devam edeceklerdir. 

Macaristanın mu

kadderatı 
Bud ;ıpeşte 4 A.A. -
Bir nutuk söyliyen ;\'a 

car Propaganda Nazırı de 
:niştir ki: 

"-t\lac ıristan bu sa· 
vaşa uüliin 'mevcudiyetile 
iştirak etmektedir. Bizim 
mukadderahmız bu & va
şın sonuna bağlıdu·. ~fa 
cHlur lıürr:yet ve mevcu 
diyetleri uğrunda bu sava 
şıı kalilmışlan.Jır.,, 

Libyaya giden Alman 
generalleri 

dir.,, 

İngilizler ağır ağtr 
çekiliyorlar 

Yeni Delhi 5 A.A.- Rir· 
manyadan gelen lxıberl ere 
göre, Japon kuvvetleri Man 
adJay.n ')7 kilonıetre şi· 
malin.! varmıştır. 11el'leme 
ğe devam eden Japoı larla 
çarplşmalar davam ediyor. 
Dövüş bütün gece şiddeti
le devam etmiştir. lngiliz 
ler sğır ağtr çekilm~kte

dir. 
Ameiikanın kara 

listesi 
Vuşiugton 4A. :\.-Ame 

rika hükOmeti, i\lihverle 
işbirliği ycıpan firma ve 
şahıslara ait yeni bir li:ara 
liste çıkarmışiır. 491 nd 
.bulunan bu lis'Pd,.ld fırına 
ve şahısların 114 ü por· 
i:e\<iz, ispanya vp. Türkiy~· 
de gerisi Amel'ikada bulun 
o ıı:ıktadır. ' 

Polonya orduları 
Lomlra 4A.A.- Polon 

yanın Londra Hüyük Elçi· 
si Polonyanın milıl lıhyra · 
mı münasebetile söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 

" - 10 binlerce Polon· 
yalı askeı Rusyadan orta 

· şarka yı>llanmıştır · lngiltt'} 
redeki Polonyalı nskerler 
hlinılerini bitirmiş bulun 
maktadırlar. 

Loııdra 4 A.A.- Ik j 
Alm an generalinin daha 
Lil yaya gittıkleri burada 
teyit o ' unrnaktadır Bun 
lar llus c~pbesindeki har~ 
katın bir kısmını idare et 
mekte idiler. Kayıp ekmek karuesi 

T k H 
-K - May.s ve hnzirun ayla 

ür ava u- 1 
rma ait iki adet büyük 

b 
ekmek karnesini k'1ybetlirn 

r Um Una a- Oenisini al2cııı:{ımdan eski 

1 
• sinin hükmü yoktur. 

: ğ iŞ a ( Ulucami mahallesinden 

Aşağıda adı yazılı va 1 l\lustafa Caı11h 
tanda~lar. Türk Hava Ku Kay.p nüfus cüzdanları 
rumuna 160 lira . bağış~a Hadice Semerci, Meh 
bulunmuşlardır. Kurum met semerci ve Süheyla 

• kendilerine teşekkür et· Şen Semerci adlarına 
mekledir. olan üç tun,~ nüfus tes 

Lira keresini kaybettim. Yeni · 
Edip Yıldız 20 lerini alacağımdan eskileri 
Na!:.ır Alkan . l5 nin hükmü yoktur. 

lınaber rnuala~cf iş a.. • • ı 
lıncıya kadar ı ki hu ufı ' 

40 
Mehmet St-morci 

Hakl,ı Kumru RııkullRlı Kebariti 25 Kayıp akmek karnesi 
Ahmet Esmerli 25 May13 vu haziran ayla da yoraılar. 

Böyle tozguncuları 
elbırllğile bo~mak her ha· 
kiki vatanseverin önemli 
ödevidir. 

Ş. (lGUZ 

Feszi Esmerli 25 rına ait beş adet büyük 
ekmelt karnesini kaybettim 

Kurumcu Fettal 15 ı yenisini alacağımda.ı eski 

1 eşriyat Müdürü \ sinin i!ükmü yoktur. 
Selim (iELENK Cümhuriyet mahallesinden 

.c.H. P.l\'bılb:\a sı Antak 1a Abdülkadir Fulay 

Dut yaprağı 
Hhtay Defterdarlığından: 

Bulunduğu Dut ağacı }ıluha!llnıer. 
köy bedeli 

Kabaharnup 
Ağb :ıyır 

Li. kr. . pisB't 
527 31 11aıırıe " 
100 6 50 ,, ye~o~ 
627 37' 50 dllt 'JS 

Yukarıda ismi :v azılı köylerde bulunan 1urıtl~ 
lan muhammen bedellerı üzerinden ::ıçı!{ a.faıiP U 
satışa çıkarılmıştır. Satış bedeli p~şind~f· }e giiO 
ların ~ o 7,5 pey akçaları ile birlikte ıhoefter<i'f 
lan 6 5·942 çarşamba gnnü saat 10 ·da . 1 

.. ti ıı'1 rnuracaa mı. .. rif() 
Dellali:e ilan vesair masraflar cnusltı k 

Dut yaprağı satılac8 tı 
l latay Defte :-darhğında:ı : . ıı{ll~ıt 

Bulunduğu köy Dut ağrıcı adet Muh (,' ıır~ 
Kal'amanlı köyü 582 ~B .. ~ 
H. Habibli " 270 711 V~ 

852 ~9prtl 
Yukarıda yazılı k<lylerd~ buluna ' dut 01 ıı i1

8 

muham 'lıen bede'ıeri üzerinden açık ar~~942 r 
tışa çı karılmış ve ilı ıl e t~rihi olan 27- .0 ıO 
tesi gü"ü talip zuhur etme l iğind .m ih ııl0~.\1tD'ıı~ 
uzaltıla .. ak s tlışıu 7 - 5- 942 perş<>ml>e g'.ı 1 ne 
ğmJan blip olanların % 7,5 pey akçaltr p~ş 
tc dı-ı f teı·ıfo rlı~ :ı m üracaatlan, s ıtış IJ.jda 
Deılaliye v~sa\r masr&flar alana a .ttır. · ı (1 Taş satılacak ı 1 a~ ~ 

' Sulh flulı:tl 
Vakıflar ınüdürlüğiiıı· 1 

den: ı ğinden: 941 gUO~ 
Döl'dayak mahallesinde 1 4-10-1 !{ertleıtl Şeyhrnehmet Camii vakfı· . len ve ınu ~esi ıılU 

mı ait ars1 üzerinde yığın l fından ter~ tarııiıJI 
halindeki taşlar vr· ık arttır ·ek defterı '() ~ ~ , vl tNel.l1r ., 

k l l h Cor~, og u (lll· 
maya çı arı mışiır. \ u. am . d' kadar ·ı:ı 
me.ı bedeli 20 lira muvak. ş ım ıye eıl 1' 

1 

.. t etıJJ ı 
knt teminatı 3 liradlr. ih t· mur:.-!caa ııırı 11 

l 9 
dun alfikadıır ıı iK 

esi 1 - 5 - 942 sah !!Ünü ·ı ;ıre ) ~ rihinden ili l IJt'. 
s :nıt ı; de vakıf ar idare tl rı:l1 f ınd a sıf a a ,, 1·ııef sinde yapı be 1ktır. lst'.! kl i- 'l/eı> .~ me k üzere? 0ı:ııi":', 
lerin müracaatlan ilan olu lıkte matılcefll 11~ b" 
nur. 5,8,11, l5 caat etrnd~rı. vi' 
H b b t t d . . d" ıııv ~ u u a sa ış 1 et ıçın CI a CJ)J ı 

at vakj veY · ı;cılJ. 
mevcudiyetler•. ,,si ı Valoflar Müdtirlü~üu

den: 
Beynel föırapla ve kü 

çük Dalyanda v cı kıf bahçe 
lerdeki buğday, arpı,bak· 
la mahsulü açık arttırıııaya 
çıkaıılrnıştır. ihalesi 24- 5 
- 942 perşembe giinü saat 
14 tie vakıflar idaresinde 
yapılacaktır Müfredat liste 
si memleketin .muhtelif 
yerlerine ve davair 
koridoruna asılacaktır . Yüz 
ete 7,5 tPminatla birlikte 
müı·-ıcaatbı. rı ilan olunur. 

5,8, 11 

ilan 
Antakya Sulh Hukuk 

hlllı:imliğin<len : 
28 - 2- 942 tarihinde 

~efat eden Karsu nahiye 
si müdürü Ali Fuadın va· 
risleri bulunmadığından 
tesb"ıt olunan ter~ kesı 'ale 
ni müzayede ;ıe 4 - 5 - 942 
günü saat 14 de Antakya 
asliye dairJsiııde :satılaca· 
ğından talip olanların rnez 
kur gün v ~ saatte halır 
bulunmaları ilan olunur. 

Halkta 
Ilu akşamdan itibaren 
(MODA ~.: ILGINLARI) 

Fırl::ialı ka~ırmayınız 

. 1tı1> 
sa mirasm 11d·(eee 

l. e 1 4 
neye teV· 1 53 
leni kanu•1111\,fı~' 
maddesine te 

olunur. 


