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SAYISI 2 KURUŞTUR 

l'tı~ H et Ankara 23 (Radyo ga· l a ~ l zetesi)-
Günün en siyasi olayı· e ç nı Jnpon Hariciye Nazırı· c u ~ ayr nın söylediği "nutuk teş· 

kil etmektedir. 
· l d d • Japon Hariciye Mazın 
ıı1ifıS D·· vam e ıg r bu nutkunda Mihver faali 

lJ t) h 
1 

yetinin Avrupada pek ya· 
lJ Şe itlikte tören. yapı dı- kında müsbet bir neticeye • 1alk ulaşacağını, Jcıponya ile 

evinde bir mÜsame- Almanya veltalya arasında 
tam bir anlaşma olduğum! 

li l re veri ld İ söylemiş, Kripsin Hindis 
Yr fdkinıiyet ve ço- tur. tanda ki muvaffakiyetsizli· 

allı, d ğinin Jngilterede memnu· 
\'e evarn el· 1 Akşam Halkevinde bir 
f e~~'Vrularımız için müsamere tertip edilmiş niyetsizlik doğurduğunu, 
~ktad en<'.eler tertip 1 ve ib.i piyes oynanmıştır. lngiltere ve Amerikada 
laleh~r. Dün ii~leden Müsamere ve p:yesler geç sulhcu cereyanlayın gittik· 

·r uelerden mürek 1 vakt~ kadar devam etmiş çe arttığını ve Japonyanın 
~agtru,p Şebitıiğe gi· ve salon baştanbaşa dol biililn ihtimalleri göz önün 

ı a~ 1 <le tutarak hazırlaııdığını 
ııit lllUcadelesin· muştu. 
~~ltı~lantarın ruhuriu Yarın öğleden ön~e Ba belirtmiştir. 
~ koş, ınezıırlurına yan ve Buy çoc?k Vılilyat Bu nutuk bundan ev· 
6Qh Yrnuşlard B makamını, Garnızun Komu velkilere göre çok mute 

"'ta 1:1 ıı. un \ .., C . h . t H lı_ d"I J t ~e astan · "d"l tanlıgım, um urıye a '< ı ve aponyanın taarruz 
...ı# h~ctstaıar ~ye gı 1 l artisini, Belediyeyi ve dan müdafaaya ~eçmek ü· 
"' ~lırları zıyaret e Halkevini ziy .. ret edecek· zere olduğu~a bir delildir. l ~rulmuş· Jerdir. Tokyonun bombardı· 

~g - -- mam ve Avustralyamn ha 
~~r··9eneral illi Şefimizin rn işgal edilememesinin 
' lJ (( Japonyada memnuniyntsizlik 

anadlı Çocuklara iltifatı uyandırdığı nnlaşıl~akta-
()rcl . Ankara 23 A.A.- Ço dır. Tokyo bombardımırnı 

I~ Uevınde bir cuk Bayramı mi.inasebetile hakkında Amerika esrarlı 
~em~... l d r --gı verdi ilkokul talebe erin en sükfüunu muhafaza edi· 

~ j~eneru\ Şük il K mürekkep bir grup bugün yor. Ancak Nevyork rad· 
ll Ord . . r u saat 15,3~ du Çankaya yosıı bugünkü neşriyatında 

,:e~efü v~re~:~t~e ~!r köşküne gitmiş ve Milli bombardıman hadisesi et· 
erti i\. v ır. e Ş~fimiz Ismet lnöGU ile rafında mibver kaynakla· 

~lliıı •. lüfetti0\nıl'z f k ı t f d l kal>ul 
r v re ı a arı ara ın aı randan gelen haberlerin hü 

~11.,, .. ıridoğhı ı'te dl l · B d ... ın 1 E e i miş erdır. u esna a lAsasını vermiştir. Mihver 
\re rtıütk~nio Kırış, Başvekilimiz Doktor Hefik kaynaklarına göre Tokyo· 

~e \'e p 1 erkan ile ':>aydam ile Maarif v13kili daki tabribatın lıilyük ol· 
IJ~ı.. arti erkilnı H A. Y' l d c·· -cflnı 

1 
asan li üce e um· duğunu kabul etmek gerek 

•ıtıek uş ardır. l d Çok hurroisimiziıı yan arın a tir. Yangınhırın saat 16 
~·"~ sarnirni oir ç E · 'I' "1.1e bulunuyorlardı. ocuk sır otuzda kontrol altına a 

1
4• ~e""rn saat 14,2J a K 1> . . D 1 .,. • ..... , geme urumıı '-e sı O C· lındığma ve bombardıma· 

ııı ~ etmiştir. k m' ~~· t r Fuad Omay çocu yu· mn saat 12,3ü da yapıl· 
S', 1 M •• f vJsı hakkında Cümhurrei· d.ğına göro yangın dörc 

PJ" i~ U etf işi-. simize iz hat vermiş.yavru· saat sü rmüş demektir. 
~ Şehrir"'ı"zde !ara ayrı ayrı iltifatta bulun Uz.ııkdoğı ıdaki~\iidisele· 

japonga
dasıkıntı 
başlıyor 

Amerika Hin
distana asker 

yolladı 
Japon Hariciye 
Nazırının nutku bu 
sefer daha mutedil 

Bu nutuk Ja-
ponyan'n ta
arruzdan mü 
dafaaya çeki
leceğini an-

latıyor 
ket olmayıp önemli mik 
tarda Amerika askerleri· 
nin Hindistanda çıkanldığı 
ve YE1Dİ kuvvetlerin yolda 
o'duğu Amerikada da ar 
tık gizlenmemektedir. 

Ruzveltin geçenlerde 
sö ılediği bir nutukta Ame 
rik~da 942 de 60 bin 943 
ta 125 bin uçak yapılaca· 
ğım bildirmişti. O nutkun 
söylendiği giindenberi A· 
merikada 15 bin uçak ya 
pılmıştır. Bu itibarla Ruz 

SON DAKiKA 

Padste Alman 
askerini öldüren 

bir Fransız tedhişçi 
sı yakaland~. 

~ ı ı muşlardır. rin en önemlisi de 1 Ameri 
~I Hin l' . Yavrular bundun ><>n kan askerlerinin ~indista: 

lışl . ırıdoğlu ra Mareşal Fevzı Çakmak· na çıkarılmış olmastdır. 
Paris 24A.A.- Bir Al 

man askerini öldüren ted 
hişçi, Fransız polisine yar 
dım eden iki Alman işçi 
tarafından yakalanmıştır. 

Döbrino bu münasebetle 
dell!P,çte bulunarak bu iki 

:dı~e devam la büyük Millet ~leclisi Bunun sembolik bir hare 
~ ıy Reisi Abdulhahk Hendayı c 

Or d ile kalıtbalık bir kütle ha· 
r l a ziyaret eylemişlerdir._ 

1 
afra .. zır bulunmuştur. Heye-
fı k once Ankara Londra Hal.. canh nutuklar söylenmiş 

.l1qrtı e ~ d c rumı ve lngiliz çocuklarnıa Tür 
•ı;1r\1ebu\1ı:f~ttişimiz kevinde kiyedeki c;,ocuk _ bayramı 
"lt A su I• alır!"ttin hakkında konferanslar ve 
'ıl Clrsu ı> 23 Nisan.' ,bayramı qt \'e !!: z, ayaı:;, rilmiş, fılmler göslerilmiş· 
~1~ı ter?:n Parti kl1· mur.tazam tazahü- tir. Salonda 4 metre 70 
~ ~.rillliz~ş et~niş ve J rafla kutlandı s ntim böyüklüğünde bir 
~~ 1 Murw ~e.miştir. .. Londr.ı 23 A.A.-Mil· Türk bayrağı açılmıj bu 

bir h ettışınıiz şeh · Ji Hakimiyet ve çocuk buy lunuyordu. Halkevinde bir 
llıerk aftu kauıı ka ramı Londra Halkevinde buçuk saat kadar kalan 
ı h ez ve ··ıh rarr ' · mu a· muazzam tazahüretla kut· BUyük Elc;i lngiliz çocuk· 
~Ctkı1 ktınumıarını lanm1ş ve törende Türki)·e larilc bir arada resimler 

erdir, Hüyük Elçisi Hauf .Orbay çıkarmıştır. 

Alman işçisine teşekkür 
etmiş ve birçok kimsele 
rin hayatını kurtardığını 

bildirmiştir. 

Tahrandaki Japon 
Elçiliği 

Tahran 24 A.A.- Ja 
ponya ile Iran arasında 

siyasi münasebetlerin ~ke· 
silmesi üzerine Japon Elçi 

Cama 
Abono :şartları ı 

Dat ilde yıllı~h · 5 lira 
Yabııncı memleketler• 

a llra 
lıınıarın her kelim • 
sinden ~ kuruf almır. • 

Ocret peflndlr . ·
GOnO ge9en: aayı&.rJ 

10 kuruttur 

veltin nutku tiÜratle ta· 
bakkuk etmek yoluna gır 
miştir. 

Bir uy evelsine kadar 
Japonlar A vustralyanın iş· 
gal edileceginden sık sık 

bahsediyorlardı. Fakat 
ııtimJi hi'ı( bahsetmez oln ıuş 
lardır. 

Japonyada sıkınbnın 

artbgı anlaşılıyor. Japon· 
yıı kendi nUf usundan faz· 
la yerler işgal eylemiş ve 
Japon ordusunun bu ge· 
niş ülkelerde manevra ka· 
biliyeti az olmuştur. 

Fransada darum 

Ankara 23 (Radyo ~a
ıetesi)- Fransadan gelen 
haberler, Lavalın işbaşına 

gelir gelmez icraata başla· 
dığını ve faaliyete geçti· 
ğini bildirmektedir. la· 
val ilk iş olarak yüksek 
memuriyetlere mihver ta· 
raftarı memurlar tayin et 
miştir. Alman kontrolil al· 
tında Pariste çıkan Fran· 
sız gazetelori Lavalı Fran 
sanın kurtarıcısı olarak 

: göstermekteJirler. 

Di~er tarafından son 
günlerde l >ariste Alman 
askerlerine karşı suikast 
lal' yin~ artmış ve Alman 
kumand .mlığı zecri tedbir· 
ler almış lbulunmaktedır. 
Bu hal Lavalın iktidar mev 
kiine gelmesinin Fransız 
milleti tarafından ittifakla 
kabul edildiğini göstermek 
tedir. 

Bulgaristanda 
Manalı hareketler 

Sofya 24 A.A.- Bura 
da birçok sokak ve cad• 
de adları değiştirilmekte· 
dir Şimdiye kadar "Çar 
Aleksander,, adını taşıyan 
lıir caddenin adı kaldırıl· 
mış ve "Çarboris,, adı ve 
rilmiştir. 

l Norveçle olup bitenler 

Londr& 24 A.A.- bu 
raya gelen haberlere göre 
1500 kadaruNorveçli öğ· 

retrnen, bu günkü rejime 
muhalif oldukları için şi· 
male sürülmüşlerdir. Bun· 
lar orada nafia işlerinde 
kullanılacaklardır. 

lik memurları Japonyaya 
gitmek üzere buradan ay 
nlmışlardır ! c:_. 



YENJGUN 
:ı. 

Milt •• Piyango 
Dünku çekılişte ka 
zanan numaralar 
Mılli piyangonun 23 

nlsan tertibi dün öğleden 
sa.ıra çt•'dlıniştir. Bu çe 
kilişte l·az.man numaralar 
şunlardır: 

:l Amerika Vişiyi
tehdid ediyor 
Eğer Laval Alman

lara yardım ederse 

İngilizler 
F ranc;ız kıyılarına ye 

ni bir çıkarm~ te
şebbüsünde bulun-

5) Bin liralık büyük 
ikramiye 166298 numzraya 
20 bin liralık ikinci ikra 
miye de 11458 numaraya 
çıkmış, 168617 ve 294630 
nuıaarah biletler de 10 
ur tıin lira kazunmııc rdır. 

5 bin lira kazanarılar 
01208~90477. 266~7J 

3805158,341239,345496 
2bin lira kazanar.lar 

0)3916, 010107, 023194, 
38976,85111,089915, 11994 7 

147079, 149138, 161917, 
207557, 213112, 220542, 
230582, 254207' 297968, 
305850, 379434, 380 9°, 
393749 
1000 lira kazan~ntc,. ~ 

00 971,001010,0J7822 
0085 ı 2, 01J866, 043080, 
045954, 052940, 059158, 
067764,083918,084379,088 

2190,( 95205,1(0183,111065 
115778, l 19444,126516, 
154143, 16 8..ı6, 187826, 
215494, 436468, 237378, 
24365 ı' 218924, 268980, 
26J789, 283397' 
29402.!, 294441, 301788, 
3 6009, 311395, 329570, 
335618. 33880&, 367768, 

379130 
Bunlardan başka son 

dört rakamı0863 ve 8951 
ie nihayet bulan n ımara· 
]ar 500 lira, sı ın üç raka 
mı 218 le- nihayeflen"n 
lıilel' r 100 er lira, :::>on 
çift rak. mı 66 ile nih~yet 
Jen~n hibtler de 10 ar li 
ra i kraaıiye alacaklardır. 
Son tı"·k Hıkamt 5 ve 9 
la nihayelltmc.n biletler iki 
şer Jira kaza ırnışlurdır. 

Vaşington 24 A.A. -
Amerikan siynsi mahfille 
rinin kanaatına göre, la 
val, Hummt--1 ordusuna 
gönJı,rilecek malzemeye 
yardım emrini verecr.ktir. 
Hu yarciım işini Fransız 
hJrp gemileride korursa 
vahim hadiseler çıkrnusı 
muhlemeldir. Bu t~•kdirde 
Amerika hükumeti ge~e 
ken tedbirleri alacak ve 
ilk iş olaruk Fransız altun· 
larını müsadere e1ecekt'ır. 

Pete.1 8 7 yaşında 
Vişi 24 A A- l.\'lare· 

şal Peten 87 nci yaşını kut 
lamakladır. .Mareşal ge
çen yıl oldı ğJ gibi resmi 
tezahürat istememiştir. Yıl 
dö ıüınü yal11ıt ailesi ara· 
sında kutlanmakatadır. 

Ç;ntn yardımları 
!..ondra 24 A.A. 

Taymisia askt>sri yazarı ya 
zıyor: 

Uzak doğuddki 'durum 

dular 
8f'rlin 23 A.A.- Al

man frbliği: 

Doğu cepheRinde muh 
tel!f noktalar da Alman hü 
cumları muvaffukiydle 
sona ermiştir. Bu bölgede 
10 gün içinde rusların 160 
hücumu püskürtülmüş v~ 
Bolşevikler burada 14 bin 
ölü vermişlerdir. Malta ada 
sı ü:t.erine hava akı1.1ları 
gece gündüz devum et· 
mektedir. 

Dün g-ecee ehemmiyet 
li bir lup;iliz kuvveU Fran 
sız kıyılarında Bulouya 
çıkrn~k teşebbüsünde bulun 
muş v~ miipaf ıa teşkilatı · 

mız tarafından ateş altına 
alınarak kanlı kayıplar ver 
dirilmiş ve periş1n bir 

halde geri çekiler~k gemi 
krine binmişlerdir. 

Bir yıldönümü 

ciddıyetiui nıuh!1faza edi Bugün Yunanistnnla 1· 
yor. Çinin Hirmanyada t ılya ve Almanya arasın· 
ırıüttefiklere yaptığı yar· da imzalanan mütarekenin 
dı nlann kıymeti baha bi· yıldönümüdür. ltalyaıı rad 
çılmez derecede büyüktür. yt)~U bugiinkü neşriyatın 

Aırupaya g~l;ncc: Vişi da ltalyan ordusunun ka· 
ka~ıt9ıZ şartsız ~!manyaya i ıandığı bu mu1zzam 1.afe 
ydrdım edeccktır. r!n Faşist imanın ~salfibet 

İngilizler ne diyor 1 ve kudretini ispdt eylediği 
Londra 23A.A.- Boio l ni bildirmektedir. 

nya yahılan kt>.şif hücumu \ Amerikalılarm Hirıd
hakkıntl1 uskeri mabfill ;l' 1 

şu tesirde bulunmaktadır. J lilere öğüdu 
Uu çıkarma teşebbüsü 1 Yeni Ddhi 24 A.A.-

Almanlurm • istilaya uğı a 
mak korkusunu iki mi3li 

Ruzve!tin· mümessili Con· 
son Hind mıllet;ne hit:ıp 
eden b:r nutkunda a~miş· 
tir ki: 

"Sizin ve bizim ıçın 

=-KÔ~c Koope .-

zafori kazanmaktan başka 
çı lcar yo\ yoktur Dövüşün 
mesud bir şekilde gelişme 
si ve z"feri ~ıae etmek 
için Amerikanın yardımını 
ve büyük şefinm vaidlerini 
size tekrar ediyorum.,, 

I 

fıŞ1 

Ev, arsa ve dükkan 58 

f'ılilli Emlak müdürlüğünden: 
C,. · '" k" ı>arsel Kapı \1ıntalta . .nsı .nev ıı 

Jalı 

No. 
Hane Ş }ylıMuhaınmet 772 

,, Tabı Sofular 1683 

No. 
18 
60 

NO· besO t 
5 5(0 
5 

30 Islam 
Arsa Dörtayak 1008 5 ~ 

1010 5 )O 
:: Cem;'liy~ 1 ?54 ; 400 

Hane Tabi Sofular 1 'J07 11 _ ısO 
D~lddin Cen•aliyA 1279 279 ' ·ııe ıı:t 

. 1eSI 
Yukarıda yaz\lı ve :\hlive hazıı ıJ11ı.ııı 

menkullerin mi lkiyeti 249J sayılı ka.~ iI10eJ1 

maddesi m ucibiı ce 16-8- 1942 111~1 1 

oltl!lıı 
zaı fında pazal'lıkla s.ı tılacağından talıP 

ıı Em!Uk mD~~ü~; pmrü~·~·;1;;tışı 

Hatay Defterdarlığından: ' rııe~ 
Bulunduğu köy J)ut ağacı :vıutıarJl )!il 

atlet Lira 

Karam anlı kiiyü 582 i~ 
Had llab'pli ,, 270 

Yekun 852 
74 

dol i 
Yukarıd:ı ya7.ılı köylerde bulunan ttırll11 

muhammen bedeHeri üzerinden açık ar 
tışa çıkarılmıştır, \ rıO 00 

Satış bedeli peşindir. Talip olan ıı 4,........ 
akçalarile birlikte ihı.le günü olan 27- ıroc3sl 
tf'si günü saat 10 da Defterdarlığa ~~ ........ z4 

Avam Kamarasının 
gizi! toplantı:>ı 

Londra 24 A. ·A. -
Av:uıı Kamarası swaş du 
rumu hakkında başvekil 
Çör<;ilin iz':lhal ıuı dinlemek 
üzere gizli bir c3lse yap 
mrığ i karar vermiştir. 

Ayak kabı a1macak 
P.T.T. Mihiürliiğünden 

1165 Lira muh:.ımmen 
bedellı 43 çift potin ve 40 ı 
çift j..,karpin açık eksiltme 
ye çıkarılıoışı ır. 

Münakasa Ihtay P T 'l'. 
Müdürlüğü binasında 29 
nisan çıırşaml>ı.ı gü!liı ya· 
pılacuktır. 

Muvalckal teminat 88 
liradır. Şartnameyi gör 
mek isteyenlerin hergün 
saat 9 dan 17 ye kadar 
Mii lüriy~t kalemine mü 

racaatlan. 14, 18, 24, 29 raiif İne yazı
lan ortaklar 

400 ü bul 'u 

ue çıkarmıştır. Inf;iliz kı 
taları karaya çıktıktan son 
ra iki ~aut te~ebbüsü elle 
rinde tutmuş ve muntaza· 
P..!an geri çekilmiştir. Bu 
noktada en agu Alman 
bataryaları bultmmalı.ta i · . 
dl. Almanlar müttdik lerin 
Avrupa kıtasına as kür çı 
karmasından çok kork· 
makhıdırlar. Buna kar 
şı kıyılarda tahkimat yap 
m& k içiıı .Fransız çimento 

Mobilyecilik 
şirketinden Suphi Genç 

Kozacılık Satış Tarım 
Kooperatifiııe ortak yazı 
(Dl hareretle devam eirnek 
tedir. Koopenı.tife şimdiye 
k.ıdar yazılan ortıikkır 400ü 
bulmuştur. Bu sayının 5 Oü 
aşllcuğı anlaşılmakt dır. 
Kooperatifin işe başl ım.usı 
i<;.~in ırımıni flrffillıt~ı~· 
taıııamlaamak iiz~re Koo
pera ~if idare heyeti azaları 
yakında şeç;ilerek Koopara 
tif derhal iş'! lı ış1 ayacak

tır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C. H. P.~ia1baası Antakya 

istihsalinin yarısı Alınanla 
rın emri ıe verilmiştir. 

Norveçte hazırlıklar 
Stokholrl) 23A.A.

ı yı haber alan lrnyı..i.aklara 
göre, Norveçteki Alman 
B:ışku~nundanlık kan.rgabı 
şimale nakledilo•;ştir 

Gençlik klübü Me rfı-:-\ 
ne gidiyor 

Beden Terbiyesi b·rin
ci Gençlik klübü futbol ta 
kımı 30 nisanda Mersinde 
başh.ıyacak olan b(ilg~ grup , 
futbol birinciliklerine işti· 
rak etmek üzere Mersine I 
gidecektir. ı 

ayrılan Sup
hi Genç mo
bilye evinde 
hertürlü mo
bi lyeler en 
ucuz ve en 
iyi şekilde 
hazırlanarak 
yapılır. 

Mobil ye 
yaptırmak is 
liycn zevk 
sah pleriain 
bu müessese 
ye müracaat- ! 
etmeleri ken 1 
di faydaları - ı 
nadır. 

Mobilya Evi 
Marangoz çarşısı 


