
Saatlarca süren yeni 
bir yangın çıktı 

Boenesayres 20 A. A. -
Nevyorktan öğrenildiğine 
göre cumartesi akiamı 

Japonya 
Asyay' kurtarmak içir 

savaŞıyorm u ~ 
Tokyo 21A.A.- Ja 

pon Başvekili Toğo bir ce 
na~ merasimi münasebe
tlle gönderdiği bir mesaj· 
da aiyor ki: 

Japonya Anglo Ssak· 
son millellerHe şimdi As· 
ya milletlerini ~kurtarmak 
için herp etmektedir. Biz 
Hindistanın mutlak hUri· 
yete kavuşmasını istiyoruz 

Normundi vapurunda yen 
bir yangın çıkmıştır. Yaı 
gın saatlarca devam etm 
tir. 



300 öğr fmt 
Kıdem zamm' alacak } 
Anlrnn.Geç .. n yıl kıdem zam 

mı.almaya hak k zanmış olıan 
orta tedrisat öğret nenleri 
ne bu istihkakları bütçe 
darlığt dolayısile verileme 
mişti. Bu yıl da zaın gör· 
meğ, hak kazananların 
teftişleri tamamJanmış, ·a
porları vekalete verilmiş 
tır· Bu yıl 30) den fazla 
öğretmen z:ım göı ecektir. 

Yeni zamlar, tahsisat 
temin edilir edilmez der
hal ödenecektir. 

Halkevinde eşya 
piyar.gosu 

Yardimsevenler cerniye· 
ti tarafından Halkevinde 
zeng:n bir elbiselık kumaş 
piy:.ır.gosu tertip edilmiştir. 
Pıyango 2 mayıs cumarle 
si günu ı,.ekilecektir. 

İsveçte manevralar 
Stokholm : 21 A.A.

l~veçte purşenıbe ve cu· 
ına günleri ılk askeri ma 
l\ evralar yapılmıştır. i\fo· 
nevrnlar şimaldeki dağlı< 
arazide yapılmış ve bura· 
daki sivıller tahliye edil· 
m1şlir.Dolaşan şuyıalara gö· 
re bu manevraları Alman 
generalı Usl idare etmiştir. 
Gıda komprimesi 

Berlin A.A.-17yı\danberi 
bu :aesele ile meşgul ola ı 
J&pon Albayı Kavuşima 
so11 günlerde yüksek gıda 
maddelerini ihtivtı eden 
bir komprime formülü 
tespit tıtm iştil'. istihsal '1i ı 
nına konulan l.:ıu yeni ke· 
şif, uzun zaman aç kal 

m ek ve beslenmemek leh. 
likesile karşılaşan Japon 
p raşütçüleri tarafından 
t;llabes adaları civarında 
ve Sumatrada tecrübe e 
dilmiştir. 

Albay Ka' aşim 
keşfetttiği bu gıd 
gramlık bir bisküv; ~fll~.~.1 
de bulunmakta ve t ım ye 
mek için lüüzumlu gıdu 
maddelerini ihlivt· eylembk 
tedir. 

Doryoy9 bir suikast 
yapıldı • 

Bulgadstanda 
Y ehud11erin malları 
nıüsadeıe ediliyor 
Sofya 20 AA.- Dahiliye 

Nnzırı Bulgı:tristanm en mü 
him mensucu.t e:;düstri mües 
sesesi olan Çarboris ve 
Tuncaba şirketlerinin hisse 
senetlerine hazine lehine 
el konulmnsmı emretmiş· 
tir. El konulacak hisse se 
nefüırinın bedeli 276 mil 
yon leva tutmaktadır. Ve 
hepsi yehudilerin elindedir. 

Bir nutuk 
l~udapeştu 21A.A.-Ma 

cc.r Hrışvekili o rraclJ.J ile 
verdiği nutukta lm gün 
kü kırbirı Macar~stan içl ı 
de bir

3
mücadele olduğunu, 

Macaristan için t:iulh ma· 
sasında oturmanın kafi gel 
med"ğini ve bugün harbe 
iştirak edılmesinin lüzu 
mundan bahsetmiş dış 
po itika hakkında da şunları 
söylemiş ir. 

"Müttefiklerimizle, bil 
hassa Almanya ve lta' ya 
ile işbirliği halindeyiz ve 
münasebetlerimiz dostane· 
dir. iç siyasetimiz ilk iş 
ı)}t:ırak yehudi orman ve 
toprakhl!'lnın is~imlaki ola 
c.1ktır. Yehı ıdileri ıneır le 
ketirnizden uz1klaştırmak 
yalnız öOJ bin yehudinin 
sürülmesile oimayacaktır.,, 

Japon tebliği 

Tokyo 20 A A--- Japon 
tebliği : 18 Nisanda arala 
rında 3 tayyare geruiside 
buluaaıı düşman deniz bir 
likleri Japonyanın doğu 
sahillerinden bir miktar 
uzakta gözükıııiiş fakat kı 
yıya ddha fazla ,yaklaşma 
ya teşebbüs etrı eden ::.:O ve 
her halde bir taarruzdan 
korkarak kvçmıştır. 

Ayni günde A rnerikan 
tipinde 10 kadar tayyare 
To'ryo ve diğer l1ölgeler 
üzerinde uçmuştur. Bunlar 
dan kurtulal.:ıilenler Çin is· 
tikamdinde uzaklaşmıştır. 
Hasar çok azdır. 

/\iman tebliği 

Bedin 20 A.A.- Al· 
marı tebliği: Alman tayya 

Paris 21 A. A. -Halkçı releri Kafkasya SJhillerin-
Pilrtisi ş ... fj Doryo biı ti deki liman tasisleriııi ve 
yat,·o biııası ıda ve d ği bir iaşe rnerl.\ezlerini muvaf · 
nutuk esnasnıda ikir.ci kat f.ıklyelle borubalaımştır. 
galöriden bir pl bombası Büyük hir Hus JH trol 
etılnıışlır. ffnleyicilc rd,..n gemisi bir bomba ile hasa 
biri sovuk kanlılıbla bom ra uğratılmıştır. Doğu cep 
banın seyriııi dPğiştirr ıe· lıesinın ceııup kesiminde 
miş olsaydı büyük zayi al ı Al m~:ın avcıb.ırı. hava ~ar· 
o1abH1rdi Bu sovuk Lrnnlı pışrnalr+rınd~ hı~ kayıp 
dinle}id bombayı orkest-, verm~dc~ .~'l ~ü~~an tay· 
r 1 ıcin yapı mış olan çu· ı yaresı duşurmuştur. Ü!"ta 
ı. ..: sevkt>tmiı:ı ve "bomba 1 ve şimal kesimlerinde 
~Ulu " ) U ct•· 
0 ada patlıyarak sahnen·n muhtelif nokta ar a uş 
a tmın harap o masına ve manın yaptığı taarruzlar 
b'r ki~iniıı çok hafıf yara şiddetli muharelıelerden 
}Jnruasım sebep olmuştur. sonra teı:frsiz bırakılmıştır. 

YENIGUN 

Klsa haberler 
Londra20A.ı\.- Kana• 

da un•umi karargahının 
t~bliğine göre yeni kanada 
kıtalan l.ıir lngiliz limanı· 
ııa varmışlardır. 

-Çiinkiag 20A. A.
Yunnan eyaletinin şimıdin 

de balunan Sezzel şehri 
bir zelzelo netiC'esinde ha· 
rap olmuştur. Yüzlerce ölü 
vardır. 

- J\1oskova 20 A.A.
Röyter bildiriyor: Bu sa· 
bahki sovyet tebliği 19 ni 
sandfl Ct>phelerde esash d~ 
ğişiklik olma nıştır. Dün 
14 düş'lrnn uçağı ·tahı ip 

ettik Rizim kaybı.:nız 5 u· 
ç~klır. 

--I ondra 2J lA.A.~ 
tebliğ: Diin öğlen son ·a 
<tZ sayıda Alman w;ağı ee 
nı.ıp doğu bölgesinde jki 
noktaya bumbalar utmış 

tır. Hasar ve insC'nca za 
yiat yoktur. 

-Berlin 2::> A.A.
Alrmm savaş uçakları 19 
nisanda ~ilahlı bir k~şif u 
çuşu yapmıştır. 

Milano 10 A.A. - Ku · 
düs ~lüftusü beraberinde 
eoki Irak Başvekili Haşit a 
li Gcylani olduğu hftlde 
Milano fuarını gezmişler 

dir. 

Vaşingtoıı 20 A.A. 
Hariciye nezareti Meksika
d:ıki P°trol kampanyaları 
nın ıstirnlaki için bir anlaş 
ma hazırlamışttr. 

-Roma 20 A. A 
Italyan tebliği: Sirenaikde 
ileri keşif kıtaları arasın· 
da çarp1şmalar 1ı.olrnuştur. 

· Düşmaııını keşi müfreze· 
zeleı i geri çekilmek zorun 
da kalnııştır. Ingilizler Bin 
gaziye bir gece lıava akını 
yapmışlar~ır. insanca z:1yı 

at olm .. mıştır. Viyançe de
nizı:ıltımız üssüne dönnme· 
mişlir. 

-Nevyork 20 A.A. -
Alman esirlerinden birkaç 
yüz ~işi b:m•adanın doğu 
limanlarından birine çık 1· 

rılmışlır. 

ısrı 
Gayri menkul emlak sahŞ 

Milli Emlak Müdürlüğünde0!11. ~if6 
i.\l ıntalrn Pau;el r.ıatıal- Sokağı Kimden '\1u~u li 

No. )Psi m.olduğu be e 1'· ) 
2 14 Gazipaşa Gazip. Mihail Keh ~O oO l 

hali kızı 2 ~· 
Meryem 0 ()()t

3 

157 Izzetağu lzzetı ğ ı Mihail Hoca 8 
Mahnua oğlu 1~ 

2 

13utros rttırfll8 ~ 
Yukarıda yazılı g:ıyı i menkuller 11~1~ a ş~(flb~ 7,) 

müzayedeye vazP.dilerek 30-4- ı 942 p~r',8rill ~ 
nü saat 10 da ihalesi yupılacağmdcııı talıP~il ıco 
pey akçasile bırlikte DeHedarlıkla müteşel' 
yon.ı ı üracaatları ilan olunur. 

Uzakşarkta harekat 

Vaşington 21 A.A. -
Harbiye .Nezaretin:n tel>· 
liği: 

Filipialerde· J ÜZ1Jllllll Şi· 

ila rı ~ 
·ua ce 

Hatay aslı; 

kimlığmden: hlı:ığı' 
Evınde unu 0 

· ııl 
k rneS1 ıs 

de ekmek 3 ıa1') 
··malinde faali} et .. tun maznun j\ı~,,.ıeıı 

1 sı..-" Altınöz malı3 l e ~ıe~ sarfe len seyyar müfreze le 
riıniz diişmanın üç ileri 
karc.:koluna akın ed rek 
ağır kayıplar rnrdirmi:;tir. 

Düşmanın top ve tay· 
yareleri Korregidor adasını 
bombardınıaıı etmiştir. llu 
sa~ olmamıştır. Yalnız dal 
galanmakta olan bayrağı l 
mız bir kıç uakıka yerin 
den kopmuştur. Ipi kırılan 
bayrağı erlerimiz bomba 1 

yağ•TIUl'll ıltı \ l ı { l '.! d t l ı 
rneden almış ve ipi tamir 1 

ederek tekrdr yerine cek 
mişlerdir. 

Japonlar tamir ediyor 
Tokyo 21 A.A. - Japon , 

makamları Hollanda Hiu 
distanıııın eski tayyare üs 
sü olan Surabayada inşa:ıt 
yapmaktadır. inşaatta yer 
liler.e esirler kullamlıyor. 

o-ıu ı,o durrahman o,., 18p1> 
Gözü haktrıuda s41.S0 

dıt' r:.ışma sonun · .. 0cO 
lı kanonu~ 1~ :ı"tB~ 
des!ııin 3 uııc~ 6dd 
lfi!etile 55 incı rıı te· 
2 inci fıkraBına 
25 lira ağır parıı 

0 
~O 

mahkllmiyetine ~ııe 
0e.şrı 

hülasası~ı.n ıcsrııt 
942 tarıhınde 'Qtit· 

· ı_,,c:rJll._ 
miş ve katı ~ .. hU' 
• Kayıp rrı ~ııo~ l 

Adıma nı:,~ttiıJl' 
mührümü kaY Jtıll 
sin yazdıra~3~1~tıJ'~ 
sinin hükrnu ~oıtıı1 

Hamdı Jıı~ 
l(a\' 

r5' 
Satılık 8 coııı; 

Antaky8nııı ı 
·ııde ... ~ yet m ıhalle~ı (l)aı .. ' 

Drahminin kıymeti 
da 40 parsel ıııJ ~~ 

düşmeyecek 
l metre !!!ilrab~~ ~.t 
1 malıalledde 2 rfl'"' 
, .. metremurabbııı ~ıı 

Atina : 20 A. A. tılıktır. Ist_eklil~(:y• 
hükumet resmi bir tebl~le şekerci Alı Bıı 11 ııt· 
Yunan pır.1:1sının kiymeti- caatları . ilan olll Je 
nin düşecği habarlerini ya d •• t,O 
lanlamışlır. Tebliğde, bu· Gün ~fsC 
tün vasıtalara ·müracaat Çalınan ııt ıil-
edılerek Drahminın kiy· - heS" 

Biricik ı;ıa .. metinin muhafaza edilectı 

ği ve bu h Jsusta mihver N ... şriYll~x~~!t 
d ~n tam bir ~ardım görül Selim Ç 51 !-
düğünü bildirmektedir. C. H. P.Matb:ı9 ~1 

Mobilyecilik 
şirketinden Suphi Genç ~,. Ant' i 

~at' ayrılan Sup
hi Genç mo
bilye evinde 
hertürlt.i mo
bilyeler en 
ucuz ve en 

ıyı şekilde 
haztrlanarak 
yapılır. 

Mobily.:! 
yaptırmak is 
tiycn zevk 
sah pleriııin 
bu müessese 
ye müracaat
etmeleri ken 
di faydaları! 
nadır. 

Mobilye Evi 

Mar::ıngoz çarşısı 


