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8İrıi bu ~kara Büyiık Elçi
rArık gun saat 16 30 da 
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SAYISI 2 KURUŞTUR • 

Parti Genel 
Sekreterimiz 
Adanada incelemeler yapıyor 
Memduh Şevket Esendal, Mersin, Ceyhan 

ve Osmaniyeye de gidecek 
.. Adana 26 A.A.-; Üç ve akşamtt şerefine bir ye 

guııdenberi şehrinıizde bu 1 mek verilmiştir. 
lunan Parti Genel Sekrete Memduh Şevket &ien-
ri Memduh Şevket Esen- dııl burada incelemelerini 
?al .• Parti Vf1 me!Dleket İŞ· bitirdikten sonra Mersinli 
ıerıne dair inceJemelerine Ol'.adan Ceyhan ve Osma-
devam etmektedir. Genel niyeye gidederek inceleme 
Sekreterimiz dün çiftçilerle }erine devam edecek ve Us 
bir toplantı yaparak: uzun 1 maniyiden Izmire hareket 
bir hubih~lde bulunmuş ooecektir. 

Almanla;' Çörçile 
Sivastopolda 1 Güvensizlik 
65 milimetre takriri verildi 
lik top kulla-

nıyorlar 
Moskova 26 A.A. - Si

vastopola karşı şimdiki 
hücumlar başlayalı :w gün 
'·lmuştur. Hu müddet için· 
de Hus kuvvetleri her ka
rış toprağı Almanlara çok 
pahalıya mal etmektedir
ler· ll-ttihkaıularııı ve kale 
leı·in .~e~ ~iri şimdi ateş 
mt:'nzıh ıçındedir. Alman
lar bit günde top mermi· 
!erinden başka şehre 800 

Fakat avam Kama 
rasının ekseriyetle 
hükumete tarafdar 
olduğu bildiriliyor 
Londra 26A.A.- A· 

vam Kamarasının dünkü 
toplantısında Krips, Çörçi
lin Amerikadan dönm&ai 
ni müteakip savaşın sevk 
ve idaresi hakkındaki ko
nuşma!ara iştirak edeceği

ni söylemiştir. 
Bunun üzerine muha

fazakar, liberal ve ışc1 

mrbuslar adına 22 imzalı 

bir takrir verilmiştir. Bu 
takrirde saVdŞlll sevk ve 
idaresi hakkında hüktlme-

bomba atmışlardır. Buna 
· ağmen bu bombalardan 
bir kişi ölmüştür. Alman· 
lar Sivastopola 1030 uçak 
ve en az 10 tümen asker)e 
hücum etmektedirler. Buıı te giivensizlik beyıuı et-
d~n . başka şimdiye kadar mektedir.Takriri imzala-
hıçbır yerde kullanmadık yanlar arasında eski harbi 
ları 65 milimetrelik top- ye Nazırı Hor B~lişa da 
larla ateş etdiyorlar. vardır. iki yıldanberi Çör 

Almanlar bütün kuv çil ilk defa olaNk böyle 
vetlerile ılerliyor bir güvensizlik takririle 

karşıhışmaktadır. Bununla 
Kahire 25 _A.A.-· Al-

manlar yola çıkarabil~e- beraber kabineden ~büyük 
ği bütün kuvvetltri loph- bir ekseriyetle itimat ala-

.!.arak il~rlemektedir. ı cağı muhakkak sanılmak 
--'-'"i~~;;::.: __ , tadır. 

Bir terfi Londra 26 A.A.-.Diln 
, Ha~er aldığınıııa göre avam Kamarasında Çörçil 
Emıuyet üçUncU Qübe m.. l l'k 

dürü Kemal Göne"'n b'ır due ıçın veri en güvensiz ı 
takririne karşı bir çok 

tece terfi ederek l·irı'ncı· . l t ta•· u ımza arı afıyangUven a 
s~nıf E~niyet amirliğine riri verilmiştir. 
Yuk.seltılmiştir. Ayni dere Bu takrirde Avam Ka 
ce ıle VdZifesinEj burada de 
~am. ede~ktir. Klymetti 1 

Emnıyet Amirimizi tebrik 
ederiz. 

marasının hUkQmete sava· 
şm sevk ve idaresi husu· 
sunda tam bir güveni ol
duğu beyan edilınekledir. 

Alman i
lerleyişi 
önünde 
İngilizler dur

madan çekiliyor 
Almanlar düıı Sol
lum, Halfaya veka 

puzzoyu işgal ettiler 

Rommel zafer 
den mükem

mel faydalanıyor 
Berlin 25A.A.- Bugün 

neşredilen resmi bir tebliğ 
de deniliyor ki: 

" Şimal Afrikadu Lib
ya Mısır sınırına varan 
Alman ve İtalyan kıtalan 
l.ıu gün Kapuzzo Halfaya 
ve Sollum kalelerini de e 
le geçirdikten sonra şım

di Seydiberraniye ve 
garbP. doğru ilerlemaktt·
dirler. 

Roma 25 A.A.-
ltalyan tebliğine göra Lib 
ya- Mısır ı:nnırında aeki
zinci lagiliz ordusunu geri 
atarak perişan eden mih
ver kıtaları bunları gerbe 
doğru kovalamağa devam 
etmiş, ,Halfaya, Kapuzzo 
ve Sollumdan sonra Se) di 
bernmiyi de işgal eylemiş 
tir. 

lngilizlere göre durum 
Kahire 25A.A.- Bu

gün neşredilen resmi bir 
lngiliz tebliğind~ ışu cümle 
ler vardır: 

"Seyyar kollarımıı 
dün bütün gün düşmana 
ağır kayıplar verdirerek 
savaşa dev .1m etmişlerdir. 

KıtalanmızSeydiömerle Sol 
lumu terkederek çekilmek 
tedirler.,, 

Londra 25 A.A.- ln
gili1. askeri mahfilleri, Af
rikadaki durum hakkındı 
şu mütale adadır: 

Son çekilme beklenme 
dik bir hftdisa değildi. Rom 
mel kollarının Sejdiberra
niye varo·ıı olması, Al· 
man Başkumandanıııın hiç 
te boş vakit kaybetmediJli 
ni göstermektedir. Rom
me lin şimdi l\tersamalru· 
hu h3def tuttuğu &anılıyor 
Burası lskendt\riyoye bir 
demiryolu ile bağlıdır. 

Cuma' --..... -~--
Abone farlları ı 

D•hllde JılhGı 5 ıı ... 
Yabllncı memlek•ll.,.._ 

a u ... 
lllnların her kalhn• · 

alnden 5 kurut :•hnw 
Ocrel P•tlndlr:. 

BDnD u•oen lnrı .. r 
10 karuttur -· 

Çörçil ile Ruz
velt arasında 

Bir ihtilafiçıkmış 
Bedin 25 A.A.-" Nev• 

~ york Taymis,, adlı bir 
Amerikan gazatesi, Çörçil 
ile H.ızvelt ara~ında bir 
ihtilaf çıkhğını yazmıştır. 

Bu haber Alman görllşll
ne ve daha önce Alman 
mahfilleri tarafından veri· 
len habere tamamile uy
gundur. Acaba Çörçil Ame 
ri kadan döndU!lten sonra 
Avam Kamarasında Mille
tin karşısına nasıl çıkacak 
ve:: son mağlftbiyetleri na
sıl tefsir edecektir.? 

Bir yılda 148 ! bin 
uçak yapılacak 

V aşiogton 26 A.A.
Hava kuvve~leri Başkum 
danı General Arnold, 942 
943 yıllannda Amerikan 
fabrikalarında 148 bin ~ 
çak yapılm~ımn karar altı 
na •alındığını eöyl,,miflir. 

Emdene şiddetli 
bir akın 

Londra 25 A.A.- l~ 
Jiz uçaklannın dü~ Emden 
şehrine yaptıkları şi1detli 
bi akında Şbhrin büyük 
bir kısmı tahrip cdilerelt 
doklarm da htian uğradı
ğı teshil olunmuştur. 

SONDAKıKA 

sınırla 
savaş 

lngiliZ ordu su yeniden 
tensik ediliyor 

Kahira 26A.A.- Rôy• 
ter muhabiri bildiriyor: 

Sekizinci İngiliz ordu
su .Mersamatruh ile Sey• 
di Berrani arasındaki ktJl 
boyunca toplanmıştır. Kuv 
vetler süratle tensik 
lerek müdafaaya en elve
rişli noktalara yerleşeettk• 
tır. : 

Durum çok ciddi olmada 
beraber, düşmanıo geçen 
yıl vard&A'ı yerlerden daha 
öteye varamayacıtğa umul· 
muktad,r. 8 nci lrıgiliz or
dusu savaş kudretioi mu
hafaza etmektedir. Dllı· 
mam tam zamaomda kar• 
şılamak ıçin lngiliz ordusu 
metanetle bJkl~n-'ktedir. 

Her yerde Almanlara şid• 
detli ka111 kon~ak!adJr. 
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"Subaşı,, T eşkilah vücude ge- l 
tirilmesi hakkında kararname 1 

6 
MaddP 25 - Milli Ko

runma kunununun 4156 sa 
yılı k11ııunla değişi irilen 
65 inci maddesi hükmii
ne tevfikan subaşıları kaçı 
rılmış gizi nmiş taneli sap, 
eumanh tınaz ve tan~leri 
meydana ~ıkarmak husu

sunda yazılı emirlere herdefa 
Vali ve kaymakamlar tara 
fmdan vazifeiendiriJirler. 

ve valilerin vazifdem.lir. 
Madde 27 - Vali kay

makam ve at:hiye müdür. 
leri, ya bizzat veya Ziraat 
ve iuşe teşkiUlt•na me·ısup 

merııurlarlu tahmin, tesbit 
ve elkoymu işinin devarnı 
müddetince işbu talimııtna 
me hükümlerinin tanı ve 
doğru olarak tatbik edilip 
edilmediğini köyleri dolaş 
mak sııretile sıkı bir mü
ra1'abe altına alırlar. 

Bunların hurcirah ve 
yevmi misrafları- 1942 yı 
h hububat mahsulüne el
konması hakkındaki 324 

26- Bu talimatname hü 
kUmlerinin yanlışsız tatbi
ki için kaza merkezinde 
nahiye müdürleri, muhtar, 
skbaşı ve subaşı yardımcı 
tarı toplattırılarak k~ndile 
rine lalirn~tnamenin tatbik numarı.lı Koordinasyon ka 
fJ8klini ve cetvellerin kulla rarınm 7 inci :naddesi hük 
nılış tarzlarını kendilerine '11Üne t~vfi~a~ Topruk 
izah e~mek ve tatbikat yap l Ma~ı,.;ullerı Ofısı tnrafındmı 
mak suretile anladıklarını tedıye olunur. • 
tesbit ietm~k kaymakam -SON-

9iiiiimiiiiiiiiiiliiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___. 

Suikast Mah Almanyada 
800 hakim azledilmiş kumları 

Pavlofla Kornilof 
Kararı temyiz ettiler 

Ankara Suikast hadise 
si milaasebetile yirmişer 
sene ağır hapis cezt.Sına 

mahktlm edilen Sovyet 
maznunlarından Pavlof ve 
Kornilof, verileıı 
kararı temyiz etmişlerdir. 
Ağırceza dairesi kararın 

mufassal eHbabı mucibeli 
metnini hazırlamaktadır-

Çocu klarımızı nasıl 
büyütelim 

Billlı ile bakım çocuğun 
sıhhatini teminle 'beraber 
bakım zahmetini de yarı
ya indirir. Çocuğunuzun 
kaç aylık olduğunu ve 8,5 
kuruşlulc posta pulu ile 
adresinizi bire bildiriniz 
size (Bakım Öğiltlerimiz) 
den gönderelim. 

Çocuk Esirgeme Kuru 
mu G. Merkezi 

Kar~ılıklı esir sayısı 
Loııdrn 25 A. A. 

Röyterin uskeri yazarı bil
diri~ or: 

Almaıılar son Libya 

Moskova- Sovyd res 
mt ajansına CenevreJen 
çekilen bir telgr.ıfa göre, 
Hiller tarafından yapılan 
yeni bir tasfıye üzerine 810 
den fazla Alman hilkimi 
azledilmiştir. 

Oç Fransız ilimi 
asılmış 

Londra 25 A. ı\.- Bu 
radaki hür Fransız guze· 
lerine gelen habarlere gö
re, Almaular Pariste Uç 
Fransız alimiui idam et
mişlerdir. Bunlar, Dögolcu 
faaliyette Lulunmak su
çundan bu cezaya çarpıt
mışlardır. 

Vişi almanyaya ge
mimi vermiş 

Lsndra 26 A.A.- Vişi 

hilkümelinin Almanya em
rine bir milyon tonilato 
tutarındıt gen!i verdiğ"i 

hakkındaki haberlerin doğ 
ru olup olmadığı Avam 
Kamarasında Bahriye Na
zırından sorulmuştur .• Na
zır bu soruya verdiği ce
vapta bu haberin tahkik 
edilemediğini söylemiştir. 

Almanlar çılgı:-.ca ileri 
at:l 1yormuş· 

YFNll;t N 

Harkofta baş
layan Alman 

taarruzu 
Asıl büyijk taarruz 

değilmiş 

Berlin 25 A.A.- Al
man askeri muhfilleri llar 
kofta başluyan yeni taar
ruz hakkındıt şu mütalea-
yı yürütrueı<ledir: 

Bu taarruzu asıl büyük 
Alman taarruzu • sanmak 
hatadır. Bu taarruz )evvel
ce oldğu gibi bir hazırlık 
mahiyetindedir. Fakat yıl 
başın laki durumlarladakı
yaslananıaz. Bu taarruz 
a11~ak bir hazıl'lığı ileri 
geçemez. Hus rsmi tebliğ 
leriniıı ar1laşı\ması ·kolay 
olan selıepler dolayısile 
bunu büyük Alman taa~ 
rszu adını vermektedir. Si· 
vastopoldaki duruma ge 
lince: Almanlar burada pek 
mükemmel b"r usul kalla
narak yavaş yavaş ilerili 
Y•>rlr. 

Şimal Afrikada Hom
melin kazandığı zafer hay 
ret vc·rici bir mahiyettedir. 
Tobruk, Hardiya ve Sol· 
lumu alan Atman ordusu 
nun hedefi, sekizinci 1n 
giliz .,ordusunu son neferine 
kaJar yok etmektir. 

Sivastopolda 
Çok Şiddetli sa

vaşlar oluyor 

Berliıı 25A.A.- Alman 
tebliği: 

Sivastopolda ~üstah
kem mevziin arkasındaki 
urmanlnrda ev ev ya· 
pılan şiddetli çarpışmalar

dan sonra bır kısım yer
ler daha ele geçirilmiştir 

Harkofun cenup doğusunda 
Rus ordusunun yokedil
mesi gayesini güden Vd 

22 hazirandan beı i baş la-
mı~ olan taarruzumuz gP.
lişmektedir. 

Burada çevrilen Huslur 
sıkıştırılmaktadır. 

Sivastopolda durum 
gettıkçe ağırlaşıyor 

savaşlarından sonra şimdi 
ye kadar burada alınan 
İngiliz esirlerinin 175 bi
ni bulduğunu iddia etmiş
lerdir. Halbu ki bizim ge 
çen marte kadar Afrikada 
mihver kuvvetlerinden al
dağımı1. esirl~rin sayısı 

520 bini bulmuştu. Bun· 
larm büyült bİI' kısmı 

ltalyan sömurge askerleri 
le 'Avrupalılardan mürnk 
ke tir. 

Londra 26 A.A.- Röyter 
Ajansının sekizinci ordu 
n~zdindeki muhal>iri bildi
riyor: Tobru~u aldıkbm 
sonra hazırlık devresine 
gireceği sanılan Alman l -

Tondra 25 A.A.- Bu
raya gelen haberlere göre, 
Sivastopolda duru.n gittk
çe çetin bir şekil almak 
tadtr. Fakat Huslar her 
zaferi Almaıılara çok pa· 
halıya mııl etmeklediriler 

Ruslara göre durum 
Moskova 25 A.A.- Rus 

tebliği: 5ivaslopoldaki silAh 
endazlarımızla topçuları· 
mız, SJyıca çok üstün 
düşmm ı kuvvetlerine kar
şı savaşa kahramanca de
vam etmektedir. 

Neşriyut MUdUrü 
Selim Çelenk 

c.H.P. MatbaaaıAnlaky1& 

kuvvt tleri durmamış ve çıl 
gınca hücuma devam P.l
mişlerdi ... 
Düşmamn şimdi Marsa

matruhu hedef tuttuğu sa 
ndmaktadır. 

J 
zfi~cak 

Yiyecek ve yakacak alına.~~ 
, .. d yeıll ı 

Beheı· Miktarı l'uturı ): uz e dt~ 
kilosu t{llrtJf 

Kuruş s. Kilo Lira Li~ (> 

Koymı eli(kapah z) 120 45003 540 'O 4J~7 50 
Sığır eti 1 kcıpah zcırr) 50 45000 ~25 )0 16 

2 
ı.SO 

Bulğur,çekilmiş;k.z.) 22 45JJO 99JO 74 
5 rJJ 

Kuru fusulya (k. z•) 28 45000 126 JO 94 

(Biiyük Niğde) 
Nohut(kapah zarf) 19 450 O 8550 
Mercimek (kapaiı z ) 21 45000 9450 
Pirinç yerli beyaz(,,) 28 108000 41 4J 
Sade yd("' ")Eritil· 225 3600u 81000 
miş ve süzülmüş 
mevaddi ecnebiye ile mahlUt 
uul unmıyacak 
Zeytin yağı(açık E.) 87, 50 5000 
Tuz döğülmüş ince 7,25 144JO 
Kuru soğun Açık I·~. 25 1440) 
Zeyti\l dauesi(•' ") 70 5000 
Beya! peynir Edir-115 SQOO 
ne (k:ıpalı zarf) 

4375 
1044 
36QO 
3500 
5750 

Salça- mevaddi ec-140 30 O 4200 
.nebiye ol nıyak 
Açık eksiltmP 

Kırmızı büberAçık e120 5 >O 60) 
Odun iaşe için (k z) 1 7 J 5760JO 9792 
Odun soba için(A.E.) 1 70 25JOOJ 4250 

328 
78 

210 
262 
341 

oJ 

Od unlar meşe olııcak cJJ 
Saman balya halinde ~ 1080JO 54CO 40S 
(kapalı zarf) 
Sabun(kapalı zarf) 
Ekmek pışirme üc 

sS 
'"24 oO 81 8640 6998 40, ' 

2 25 43200J 97 2) 129 

reli (kapalı zarf) . ııh 
1- Yukarıda cins ve miktarı sairesı ~ 3 cıo• • 

zak Hatay 5 sayılı J.er okul Alayınıl ihtıY311 eırsı 
şılamuk üzere 2'.J-6 942 tarihinden itibarf:' J' 
meyt! konclmuştur. d6 t1' 

2- - lhale 8 -7-942 Çarşamba saat 15
8 1ıae•~ııi'" 

darına Alayı satın alma komisyonunda _Y ıpriYe fi'. 
3-Talip olanların bütün evrakı müsbıte e ıı -,1 

tikte ve mnhammen bedelinin yüzdn 7,5 ııo ııı~'Y 
akçası olarak ıatırmak şartiyle komisyorıa rJ' 
at etmeleri t r ıı1 ,J 

4-llan ücreti dellaliye vl3 sair mas ıraf 8 c8~t 
riye aittir. l'ulip olaalarm komisyona rnill'a 
rek şartnameyi görebilecekleri ilan olunur· 

26,27,1,4, 

evler 
Neccar Usla Sabri veresesi ne 
ait Adaparkı karşısında 
102 numaralı lıir ev ile 
altındaki dükkıın ve Sel-
çu c mah1:1llesinde 28 nu
ınarah ev ~atılmnktadır. 

Satınalnıak istiycmlorin Ab 
dürrahman Uncuya Müıa· 

caatlurı 25-26 
Memur alınacak 

Hatay .Mmtaknsı 1ktısat 
Müdürlüğünden: 

Dairemizde açılan yir· 
mi beş liralık kadroya bir 
memur alınacaktır. 

Vilayet 

dan " ~ıeel 
1- Un1ıı111ı 1 

, di~ 
kabul ve tıs ı11' 

kl .. 942 ..... 
şe e go re bl.,... cif 
arazi, bina v~1ıtiı;' lıif' 
sine munzı[J). 1 .,,, · ı rını" .... ıı ran vergı e ...,ıv tew _fil 
tı.ksit zunıa~ı ıaıfll"" 
ikinci taksıt 

. d' . .1ı11J teşrın ır. rr•IP" 
2- Alt1 1 

9tf 1 
ret ohın 942 ~ 8u1Jl 

Meınurın Kanunun (4) 
üncü maddesindeki evsafJ 

di yol müke~~~~:ti ~.ti 
ci taksit mu od' 

. ikinci taı,sit ro 
teşrindir. aılİ f, haiz lise mezunu veya bu 

maaşı yahut yirmi lirn ma 
aşı alnıağa hak kazanmış 

olan isteklileri ı rntisbit ev 
raklı:ırile beraber 5. 7 .1942 

1 

tarihinr kadar \füdürlüğü 
müz"! dilekçe ile müracırn t 
etmeleri iUln olunur. 

3- 942 ro il~*' 
" rJl • yol bedenı . 

Eylfil llkteştııı, J 
' . ıı 

murt ve nı~ o"6" 
çaliştırılıuak 

Gündüzde: 

gündür. ~I~ 
Yalnız 2 akşaoı 
ve Tayf un fırsaU JıB 


