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ruf alınır. Ücret 

ADRES ı YENıGıJN -- ANTAKYA - Telefon 1 • 48 Posta kutusu 24 Günü geçen sayı 
SAYISI 2 KURUŞTUR lar 10 kuruftur. 

~fiin ve lspirl~ıu;- Cava-:;da;ı~da-~Moskovaya 9ör; 'l 100 bin kişilik kuvvet Rus ilerleyişi ve Al 

l
l ere zam yapıldı Japonlara tesfimoldu man kayıpları devam 

Tokyo 9 A.A.- Domeyi ediyor 
lJl fı' f f kf aj1nsımn bildirdiğine göre, a arına zam yo Ur Cavadaki Holanda kuvvetleri Moskova 9 A. A. -

r rtıadd 1 ougü saat 9 da her hh-lü Hus:tebliği : k ~erine yapılan bu zamlardan top- mukavemetten vazgeçerek Kıtalarımız Leningrat cep, 
Paralar Milll Müdafaa ihtiyaçlarına kaydsız şartsız teslim olma· besinde üç gün süren savaş 

h k yı kabul etmiştir. Bu kuvvet larda 2500 Almanı:yok etmiş 
~~g arcanaca 
t" A Jerin miktarı lOJ bin kadar- ler ve 6 blokhavz:ve 20 müs 
lllh" • A. - Güm nan Milli Müdafaa hizmetle· dır. tahkem nokta vtt zırhlı sığt· 
ıı. 1~.rlar vekilloi.in rinin istediği masrafların kar h 
ıs ec. ı Saygon 9 A.A.- Bu sa. nağı ta rip eylemişlerdir. \• ı rniştir ,· şılanabilm~sidir. ikincisi de K 1 ~arı bah bir Japon heyetini ge'i· ıta arımız cephenin birçok 
:._l_ nki 10 lmart bu mamulleri yapmak i\.in ren tayyare Hollanda Hindi~ kesimlerinde taarruz hareket 

M·ı uahıııdan itıbaren kullanılan yaprak tütün, ü . 
"'41 lb k tanmm yeni merkezint1 in· lerıne devam etmiştir. 

"ee. Üzere İnhisar ~~~İ incird;rpa ve kağıt ~i- miştir. Heyet ile umumi va- Moskova 9 A. A. -
IÇki • fiatlarına 1 1 k ma e ve malzeme li arasında konuşmalar ol- Rus kıtaları 16 ıncı Alman 

~~tır. Eİdeki ma fialile işçilik ücretlerinin art· muş ve Japonlar Holanda ordusu etrafındaki çemberi 
.edilincey k d mış bulunmasıdır. H" d" t d k k t B h · b' ''ttler Uzee. a ar 3 _ Bu yeni fiatlar tes· ııı ıs anı or usunun ayd sı ış ırıyor. u cep enın ır 
01 rıne yazı b' 1 k h . . "h . sız şartsız teslimini istemiş- kesiminde düşman karşı hil~ 

de an Yeni fiutlar ıt 0 unuhr ekn abzıneünınk.! .tı· lerdir. . cuma yeltenmiş ise de püs • 
llıüııte ·ı yacı ve al ın " ug n u .e- L d d h ' k"" t··ı .. t" "K 1 • . ti b -ı rı er arasın d' ,, d t. . ... U d t on ra a en üz haber yok _ ur u m.uş. ur ... uvvet tmmız 

ir ihrıar ıye l\U re ı gozon n e u • L b d k d h 1 aıııllsı i"·
10

1 ı. tmley tulmak suıetile lıunıar•n di· ondra 6 A.A.- Holan· "" ura a 1 1 yerı' ü a a mış 
te ~ gazt> e er ğ f' 1 .1 ıf a Hindistanındaki kuvvetle .,tır. Almanl&C' Kalenin c:phe 

olrnıya J er eşya u.ıt arı e muvuzene· rin J J t ı· ld ~ . d 9 d il ül ü l 
tt!Unas·ıp n ytt-lr elr li l>ir halde olmasıım azami eplın ara es ım o Ueı;U· sın e yer en s r m şer· 
"'·•. \ası a ar a n,1 dair bura'- a henüz '""'esı·n dir. 
,,'~"tir 'l'u f ti derecede Çlilışıımıştır. Uu ma J n.ı ı()kt · z ıa arı- . bir haber gelmHmiştir. Umu- B ı · 11 

t Ur. muller karşılığında ödıyecek mi valıden gelen son tell{raf er ine QOre 
ıatıard 1 leri paraların yurt müdafaa· ta hükümet merkezinin Ja· 

Ilı.:~? ikt se~~r::; sı için sarfedileceğirıi düşüne ponlarm eline geçdiği, f kat 
Ilı...~ dü cek v~ fevk&Hlde ZHmanların mücadelenin devam etmekte 
ıt~ .nyanıu bu · doğurduğu zarurelleri takdir olduğu bildirilmekte id;. Bu-

terı~ ı~ln olarak eJ€c~k olan halkımızın ya · nunla beraber adada durum 
'tıı Ş~emış ve ha· pılan bu zamları tabıi göre- ümidsizdir. 

Yetı almış bulu- ceklerini ümit ederiz. Nasıl teslim ol-
-~f>~pen ilkbahar Alman dular? 

9 erlıne gidiyor taarruzu . 
r k ~. A. - Yarı 

ll}'naktan bildiril· Ne zaman başlıyacak? 
il ~bkara Hüyilk Stokholm 10 A. A. -

e ~~n .~zahat v;r· Hus C"phe8inin Donetz çevre 
hl llllrnuzdeki haf· sinde şiddetli kar fırtınaları 

I" eeektir.. durı{ucluğa sebep olmuştur. 

1 Afrikaya Bazı kesimlerde kurların eri
mesi Almanlara bu hususta 

.~ .. Amerikan yeni bir fikir vermiştir. Kar 
"•bıı:ı..kl lar üç dört haftadan evvel lo"' ç eniyor A A erimiyeceği ıden Al!llan ilk • 

· · - Uura· lloı har taarruzunun nisan sonun 
11._k bfan bir şayı 4.,.. k dan veya mayıstan önce baş 
frjlct Ya ında şimal laması mümkü ı görülmemek 

.... sına ~ınüı:ıterek 
• ' A Y tedir. llJec rnerikan hü· 

~ktır. Bu hücu· Hayırsever bir vatan-
l~lll ktadan başlıya daşın bağı~ı 
ı~ ~l'!laktadır. Vişi Jpek tohumu .Amirlerinden• 
\ıiu ınde buna dair Sabit Atay her yıl olduğu ~gi 
1 er Vardtr. 
•il di bu yılıda, Turk Hava Ku-
9 A gemiler rumu ile Kızılay ~em iyeli ne 
~ i :A.- Japon beşer kutu ipek böceği tohu 

s2çllıdt> 210 bin mu bağışlamış'ır. Her iki Ku 
t, dU~nıan genıisı 7um bu hayırSttver yurddaşa 

~ita teşekkür etmektedir. 

l'ilr Verılmışur. ı l.:: t.taıı<evınUI! y.:1ııııucı.. • .ıı. 

Tokyo 10 A.A.- Cava
daki Holanda kuvvetlerinin 
ka} ıtsız Şartsız teslim ol mala 
rı hak kında ıtelen tafsiliıtn 
göre Daha 7 Marlta Holanda 
komutanı mütaruke teklifin 
de bulunmuştur. Bunun üze 
rina Japon komutanı k"yıtsız 
şartsız teslim olmalarını iste 
miş ve Holanda komutanı 
bu teklifi kabul ederek rad 
yo iıe kıtalarına teslim olma 
sınt Lildirmiştir. • 

Avustr alyanın müdaf a · 

ası için hazırlık 
Sidııey 10 A. A. -

Avustralya ıın bir Japon bil· 
cumuna karşı ıııüdafaası i<_,ia 
hazırlıklara devam edilmek· 
tedir. Avustralya başvekili 

söylediği bir nutukta memle 
ketin müdafaası için her .şey 
den önce Avustmlyahların 

cesaret ve kahram:ınhğma 
ve Amerikad 1n gelecek yar· 
duna daynnılacağını beyan 
etmiştir. 

Mevzii m·1vaffakiyet
ler elde etmi~ler 

Berljn 9 A. A. - Tebliğ: 
Doğu cephesinin cenuı' kesi· 
minde yeni müdaf~a savaş 
ları oluyor , Düşman cephe 
nin diğer :kesimleı inde neti 
cesiz taarruzlarına devam 
ediyor. Mevzii m,ıvoffakiyet· 
ler elde etlik. Uçaklarımız 

36 treni ve bir uçak fabrikası 
ııı hasara uğratmıştır. iki 
günde 62 Rus taııkl tahrip 
ı\dildi. Şimal Afrikada düş
manın keşif müfrezeleri püs
kilrtüla:üştür. 

SON DAKiKA 

Fransızlar 
Dakardan Madagas 
kara 6 savaş gemisi 

yolladılar 
Vaşingtan 10 A.A.- 6 

Fransız hBfif savaş g~misinin 
Da kardan l'\ladagaskara gön · 
dtjrildiği bur11da teyid olun· 
maktadır. 

Cava artık Japonla 

rın elinde 
Saygun lOA.A.- \.ava 

artık tamamile Japonların e· 
lindedir. Buradaki lSO bin 
kişilik kuvvetiu bundan fazla 
dayanamıyacağı zaten belJi 
idi 



Sayfa-2- YENIGUN 

Gayrımenkul sahşı 
Dğrtyol İcra memurluğundan 
Gayr,menkulün köyi\ : ocaklı 

Mevkii Cinsi Muhummen Tarihi nunıarası hektas metre 
Kıymeti 

berdiligöl Bahçe 41000L. Mart936 20 , 2 5425 
. Hususi:Ş:ırkao~yl l garben Kaphroğlu tarlası ikensahibi S'~· 

r.edtı verilen tarla şimalen Ercis t:ırlası iken Kozanlı Halis 
bahçesi cenuben Ömer F:ıkıo~lu Osman tarlı::s1 ile çevrili 

. ileride zuhur edecek fazlalık hazineye aittir. 
Mevki Cinsi Muhammen Tarihi numaraSi hektar metre 

Kıymeti 
Berdiligöl Bahçe 4100J L. Mart936 21 108 O 
H ısusi: Şarkan Omerfakı o~lu osmLn tarldS4 garb.:tn yol 
şimalen geyiş sıh'lk iken sahibi seııet cenuben sıhak i· 
ken sahibi senet bahçesi 
Mevkii Cinsi muhammen tarihi numaratn hektar merte 

Kıymeti 
Berdiligöl Bahçe 4100) L. Mart936 22 2 5050 
Husısi: Şır:.Cen Öner fıkt sğu O:in1n gırl:n1 yol şi· 

malen Kaptır olu Keyfork iken sahibi t;enet bahçesi ce· 
nubenicadiyeli Haııan oğlu ali ile mahdut 

r.::· .Mevki Cinsi Muhammen Tarihi numarası hekh\r metre 
ta:. 

Kıymeti 
Berdiligöl Bahçe 41000 L. Mart926 23 1 9800 
~arkan Jlnan tarlası iken suhibi sc-net garben yol şimalen 
Tenger oğlu Artin iken s.ıhıbi senet bahçesi cenub~n kap 
tır oğlu iken sahibi senet bahçesi 
Mevk·i l:trısi Muhammen Tarihi ııuınarası h ~k,ar metre 

Kıymeti 
Bedirligöl Bahçe 41JOO L. Mart 936 24 1 98 .0 
Şıtrkan onan iken &ıhibi senet bahçesi garben yol şima· 
le;:ı hazine tarlası ve halis tarlası cenuben geyiş sıhhak ı · 
ken Fabibi senet bahç~sile mahdııl 
Mevkii Cinsi Muh,unmen Tarihi numarası hektar metre 

Kıymeti 

Karyede bahçe 41000 L. Eylul928 ·3 dönüm 2 evlek 2 
Şarkan parsum bahçes\ şimalen hark ve çay gurben tarik 
ik.,n Belediye Rdsi Tahsin beyin Gökçe oğlundan aldığı 
bahçe ve deltirmen arsası cenuben değirmen abarası 
Mevkii Cinsi Muhammen Tarihi numat ası hektar metre 

Kıymeti 
Karyede D<>ğirmen 410COL H:ıziran928 6 dönüm evlek 

h=zar ve un fabrikası arsası 10 O 
Hususi: Şarkan sahibi senet ve geyiş oğlu Ohannes 'v~ 
"Jeriki bahçesi garben tarik şiıralen çaylı barkı cenuben 
s:ıhibi senet bahçesi 

- Mevkii Cinsi Mulıaıomen Tarihi numarası Dönüm l"Vlek 
Kıymeti 

Karyede Değirnımı 41000L. Ey't11 928 4 6 O 
bizar ve un fabrikası arsası 

Hususi·: Şa .. kan Karakıllı bal çesi şimalen değırmen 
abnrası gaı ben dt-ğirmen ve sahibi ı;;endt bahç .. si cenuben 
taıi '< ile mahdur. 

Dönümlü olan üç parçada iki kıtn bahçenin kıymeti 
41000 lira ve beş pıırça bah~nin kıymeti dp 4100J li· 
radır. 

Sahibi : Dörtyol Belediye Reisi Hasan Tahsin Ünal 
Istanbu!da miski zade Bahaiddine 6324 lira 27 kuruşln 

18-5-940 tarihinden itiburen % 5 faiz ve masarıfatı sa· 
reye boıçlu Dörtyol Belediye reisi Hasan tıtbsiıı Ünalırı:Sll 
karıda hudut ve evsafı sairesi yuztlı sekiz kıta iporbıkal 
bahç Jerinden 20;21;22:23:24; numaralarda kayıtlı bulunan 
l::eş kıta bahç~lerin yansı ve 3;4; ve 6 numaralarda kayıth 
bahçelerin tamaını baczedılerek satılmak üzere .• nevkii mü· 
za~edeye çıkarılmıştır Birinci arttırması_6-4-942 ·pazar· 
tesi günü saat 14 den 16 ya kadar Dörtyol icra dairesin-
.de tıçık arttırma suretiye yapılaraktır. Birinci arttırmada 
elde edilen bf del tahmini kıyrnelın %75 ini bulmazsa en 
çok arttıranın taabhudü bakı kalmak üzere arttırma onbeş 
gün müddetle temdid edikcek ve son nrtı nıa21-4-942 
sah günü ayni saatte Dörtyol icra dairesinde icra kılına 

Tütün ve icki ., 

Mamul tütün satış fiatı l 
~IGAHALAH 

Bir pııketin 
satış fiah 
Sipahi 
Samsun - Yaka 
ÇPşit 25 lik paket 

" 50 
., ıoo 

P-0ğaziçi 

Yenice ince 

" 
" 

Kuruş 

55 
5J 
60 

120 
240 
40 
30 

S(,rkıl - Baframaden 
Gelincik-EnaUl 
Tiryaki kalın 

25 
25 
24 
25 
22 
20 
ıs 
17 
14 
11 
11 

.. ince 
Birinci kalın 

,, ince 
Üçüncü ince 
Hanı!!!eli 

. Halk kahn 
Köylü kalın 

" 
ince 

Doğu 

TÜTÜN LEH 
9 

EnalA 25 
Bafra tütünü 18 
Fabrika. tatlıserl ] 8 

Atölye ,, 15 
Beşinci Fabrika 14 
Beşinci atölye 12 
ikinci köylü tütünü lJ 
Yerli enfiye 2J 
Tilrk pipo 20 lik 45 
Türk pipo 5J lik 112.50 
Adi pipo ıoa grumhk 75 
Türk p·pt>lOJ lük 225 
Isfahan bohça 500 r-;r. 65) 
Birinci ısfahan 28 
!kinci ısfahan 25 

100 Ton odun 
alınacak 

Seyyar i rndarma alayı sa 
tın alma k o m i s y o olu· 
ğundaa: 

1- Yüz ton oduu alına· 
caklır. 

2-Her ay 36 : 50 ton 
buğday un yatırılacaktır. 

3- Pazarlık suretile jha 
lesi 16 -Mart-942 pızartesi 
günü saat 15 de yapılacaktır. 
Talip olanların satın alma ko 

1 

1 
ı 

içkinin ne'Vİ 
Bir şişeııin sat~6 
Husuı ı fevkal 

" 
,, 

,. " 
" 

,, 
Klüp 
Yenirakı 

" ,, 

" iyi rakı 

" 
" Votku 
,, 
" 

Kanyak 

" ,, 
Vermut 

" 
" Sofraşarııbı 

" 
" Bira 

Birinci sınıf uıı 

" 
,, 

" " ikinci ,, 

" " 
" 

,, 

" " 
" 

,, 

" " tO 'I' 1 . p=r uva et ıs ' 
Kolonya 

,, 

Boş teııek' 
Vilayet Daiılltet 

1- VilAY.jt 
mobiline ait 1. 
benzin tenekeBI 
konnulmuştur· 

2- Arttır 1 
pazartesi s ıat 
Uaınıi EncUrJl&Jf' 

• ğı ilAn oıuıı1 

misyonuna ıJJ 
olunur. 

cıtklır. Arltırm ı beJili pe~;ndir. Tarihi ibııl 
bir hafta içinde saauş badeli icra dairesil19 t 
ffi.!Z~ ! :nlişterinın teminat akçısı irat:ı kl11 

reEyle ihale faslı edlterdk en çok arttıra_ııı ti 
bul etrn !d .ği takdird ~ yenid m on b !Ş gJCI 

tırmaya çık ırılıtr .ık e ı ç.> '.c aretırd. '1 l ilı ıle I' 
velki ihale ile soıraki iha\e ırasıniaki fı~i 
me hac~t kalınak~ızın mil~lerid :m talı ıil e il 
ğa çık ırıl-ın b ıhç-3ler baziaaJ..:n taksitle ıı 
dan öderımeyı:-n taksit bedelleri müşteri1_~u 
le beraber ilerid1 bah;elerden zuhur edecv";t 
bazioeye ait olacılktır. Dellaliye; pul ve slll 
sümbri müşceriye ait o 1 m a k üze~ 
rin tahmini l<iymetia % 7 ,5 yedi buçuğıı O 
nat akçası vermek ve tlaha ziyade m 1ttlaJ 
re icranın 935 -28 "talimat dosyasma Jı1 
olunur. ~~ , _. 


