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SAYISI 2 KURUŞTUR 

17 k ·ı· · Mısırda 'Almanlarjlngilizl~r ": e 1 ımız _ _ Daha gerıle-~;~ Yarın şehrim~ze geliyor 1 A iman _71 saatte ?OO. re mi ,çekilecek 1~~tCebesoy bıı geceyıSovukoluktageçirecek /ıl • ı_ • kilometre ıler-, 1 ·ı· 
0 

dusu 'ge-~ y un.ku. sayımızda Nafı / tayda bir ku\· gün kuhırak te lKesı .
1 

- ngı ız r. 

OOnD gaoen ı .. rı1aıı:_. 
10 kuru,tur 

lı.~~•lınıız Ali Fuat ,Ce- nafıa işlerini inceliyooeğl f edı er riılen çevrılmek leh 
"'t-0./un .I~tayda bir ince- anlaşılmaktadır. G"ff'k ha- kesine maruz ~'ka gezısı Yapmak üzere RADYOSU OLANLARA 1 1 Çe Va Jlerlin 26 A.A.- Saldhi L.ondra 28A.A.- Lib-~"iQ~dan Şeh~iı~ize gel- 9~2 yılı radyo A~ne metin j a rff ırıyor yelli askeıl kayıu.kl•rd•n yadaki son Alınan . muval ~I ıı- lıekJe?d•gıııı yaznuş bedeJı geçen yılın ayµı o bildHldiğine göre Mareşul fakiyeti milnaııelıP.tıle ln-ı.,, ~o ••rdığiıniz bu ha- !arak 10 lira üzerinden •- lngiliz basını çok ltomnel kuvvetleri 71 saat giliz askeri mahfilleri fil ~.,,_ V"".k.kuk etmiştir. lınmaktadır. Abone bede- b dbin _ Rommel içinde Mısır topraklarında ınülııleada bulunmaktadır. ı.u,,,, •k.'hıniz bu akşuııı linin haziran ayı içinde ö e .1 ı· 200 kilometre ilerlemişler Mısır topraklıınna gi-~kYo~ıle lskenderuna denmesi şarttır. Aksi tak- durmadan 1 eı ıyor dir. r&n Alman askerleri kar- . kı, '~. gec•yı soğuko dirde abone bedeli yUzde Süveyş kanal:nı leh Roma 26A.A.- tebliğ: tısında logiliz ordusunun llıı, ie;e~ır~ıkten sonra yirmi fazlasile talıııil olu- dit eden !tehlike Şimal Arrikada düşı_na~ı biraz daha ıı;ori çekilmeall: ~li f u. ; '"'.'"' geltcek tir nacaktır. Radyosu olanla- b.. .. k f" r tazyik eden ku vvetlerı m •Z m uh ıemıldir. Bunun selıe-

• a Celı·suyuo Ha- ra hatırlatırız. uyu u d doğuya Joğru ilerl~meğe bi bazı noktaların mlldala Ası h . Alman or u- devam etmektedir. a•ındakigüçlük .ve ~ıma• tıe ruıde bulunan ceset t ordusunun İngilızlerı ar-Q~ i · su Marsa m a -

1 

kadan çevirme tehlikesi· ~.r aydınlatmak için büyük bir gayret .. .. d ıar ltalyan değildir. dir. lngiliz ord~u~ bıtf-
n eden zabıta ör.amli ip ucları yakaladı ruh Onun e Nihayet hadiseler Rom lıca hedefi şimdı vakıt ka-'<ıulldan takriben 20 l.ondra 26A.A.- Mı· melin .Mersamdruha hii- ' zanmakhr. Amerikada <te-
l Qee ası nehrinden ~Memnuniyetle haber sınlaki durumun vahame· 1 cum edeceğini göstermek· meçttltıuluoanÇörçilMıaııın ı b:ılır. ••Bedi çıkarıldığı aldığımıza göre, bu uğur tine rağmen lngiliz gazete· tedir. Vakıa Mersııma.tru· son hadde kadar m~fu 

\ lıııı .... ite kurşun ya- da harcan•n emekler bo- teri bugün çok bedbin de ı hun müdafaası manavıyı· edileceğini Mlylemi1tır. ~ lıj, u~duıtunu hadise- şu gitmemiş ve zabıtamız Rildir. Gaootelere gö~ ı ta ve l•çhizata bağhd~d· Rommelin tank kuv-
' ı., •·nayeı :seri oldu bu esrar perdesini yır- Solluıır ve Halfayadan rı· Eğer düşmanı uzunca mu vetlerile sekizinci ordu ~'r lııtanıo10 tahkika-, tacak önemli ip ucları el- cat beklanmedik bir bildı det çölde tutabilinek du- arasında çarpışmaiar oldu 
, '.:<•~unu yazınıttık.: de elmişlir. Bu entere· Beideğildi.Bi kıitm gazetelere rum düzelir. Fakat ~lmao ğu hakkındaki .hılıerl~r 1'\ı .•ııııı bu cara san hadi•enin tahkikatını göre daha iy(eartJa~ ~lbnda tarın Filistioe, Surıyeye burada henüz teyıd edıl~-'.'ıeıı~•Yeti •Ydınlatınak baltalamamak İçin bu hu- savaşmak içi,, lngılıt or- ve Kıbrıee hava~~n ak~n m.miştir. Foka! Almanla: ~"q ~kın hüvivetioi mey susta ~imdilik !azla tdsi- dusu geri çekilmiştir. Nev yapmaları ibtimalınıde göz- rııı Marsamatruhua 50 kı-
' ·~~ •r'."•k için o :ıı.ı- , lftr Veremiyoruz. M eııııle yorktan gelen haberle"' önünde tuımak zoru od'. lometre kadıır garbi ne var ili~ ı...., KeceJigUndüz- bir kaç güne kadar ta- göre Çörçil, "Mısırı mllda· · yız. Hülilsa Ortaşıırktakı dıkları anlaşılıyor. Rom-llıaktadır. mamilc aydınlanacaktır. faa edecek iktidardayız.. • müdafaa teşkiUltımız leh- melin Çölden dolaşar~~ la ::,..İiiiôo::::::--____ dttmiştir. 1 likeye düşmüştür. B~nu dü giliz mevzilerinin goırıaı~e 

J: Buna rağınen .başta ; zeltoıek için henüz ımkAn girnMlSi de muhtemeldır. 
1( O 1l • • l Taymis gazetesi olma~ il· ' vardır. Çok müthiş bir gay Yaz sıcağı altında bu uzun an pırınç er loıı;ili• basını Mısırdalcı sa- ret sarle!mek lilzımdır. !mesafeyi ııaaıl geçeııeg; de 

1 k vaş durumu hakkında ~u ç·· .1 .. "tli aynca bir iştir. Savat eo flQ znda teblı~ mUtaleayı yllrütmektedır· orçı umı nazik safhasın.• . girmiştir hı· ler: Vaşington 26A.A.- lo Şimdi blltiln umıtler Va-~ 'Yeı '-lak "Rommel Maraamatru giliz Ba~vekili Çörçil !Tob- şi•gtonda RuzvelUe Çör-Ukuıııeıç anıından: ha 5)0 veya 6!l0 tan~, ruk kalesinin 'kaybedılm7 çil arasınd•ki mülıl.katın 
t •e Çe~· •I ~onup satırı alınması kararlaştırılan 10 hin de yedek aruba ı· sinin Mısırın müılafası ı- neticesine baJtlanmıtıır. ~•n ôtu ~.klenn B~hn •hnma muamelesi sona er le hücum edecektir. Al- çin bir !esiryapumıyac ığı Şurası muhakkaktır ki, in 

1:~l Uzerı·rud l6 hazırao 942 tarihind•n itibaren res- manl•r hayret verici bir na va lıunun muvakkat gilizler Mısır topraklanndu :"lf)'· 
11 

en s t b Al 

q. ı~io, •ila 
8 

ışın •_er est ı:ır•kıldığı hakkında· hwla ilerlemektedirler. bir bozgun olduğuna. a!a- kendi üslerine daha ya-tı • buıuna Y•t ~asıtasıle levıı ve çeltiklendiril- man ilerleyişi Mısır top- kadarları ikna eylemıştır. kındır ve Mısınla bulun-
1 :"•inçi eren ve ;.ıı~yet ihtiyacı için tahsis edilmiş •aklarında 60 ita 100 mıt- dokça daha kuvvetlidir. 

u kİ!ıi •. '""'.ulu Yoktur. Bunlar şimJiye kadar derinliğine kadar varmı.fbr Almanlar ılerliyor . . . ılfiyetın tertibi dairesinde satılacaktır. .Fakat a3ıl hakiki tehlıke 
1 

lngılızler bır taarru 
Kahire 26 A.A.- ngi 

Er
-==- Romo•elin çevirme hareke 1,1,. öre zamı hazırlanıyor . f'\ıoo\ ek k t - tinden dolayı husule gelen liz Resmi teb .,.ıne g ..• 

' 

11 

ar farın in dün gün batarken logılıı Bem 26A.A.- loııı-dtırumdur. o"ncu- kolları Almanlarla o""hl Dag .. f h J b lngı'l"ız hoakumandanı tizlerin Mısırdaki mU5 -il.ıh. ı ırnı azır ıg" ı illi .... ı d Al k k 

·•uz ordusuna rical emri ver- tekrar çarpışmış ar ır. • biyelin acısını ça arma ~ ı "'•h Ve •ğustoa ' ki pazar gününden itibar<n miştir. Maraamatrub hattı man öncüleri Marsamatru için yeni bir taarruza lı•-~· ~••ııa~us İki aylık başlanacaktır. Evvelce de çok mllstahkemdir. Bunun hun 48 kilom•tre kadar zırlandıkları kanaatı var-~ ı tGıı D ıhAnkaıadan j Yazdığımıı gibi, ekmek Ju beraber mahdut bir kuv garbine varmışlardır. dır. J)Un Emdeııe yapıla~ 
'
e '1 "' rhnize gel u d Berlı'n 26A.A.- Alman h" bunun bır ._t<! '1 kartlarının dağıtma iai, Ma vetin buraya girm'°sine e hava ucumu 1-t

1

h d

1

' Udürlüğüıı. v bl'""'. Çö ·ı· A ri 1 ·• halle Uağıtma birlikleri e- imkan vardır. Bu durum te 'Kı: delilidir. n;ı ın me • lı. iline ~nıga ve nu ·lile Y•pılacakıır. Birlik a· Süveyş kanalına olan teh Şimal Alrikada Mısır kadan dönerken bazı ye-~ •e OŞlaunııştır zalarından müteşekkil he- likeyi 940 ta İtalyan or- topruklannda Rom~~l kuv ni karar ve hareketlerden 
ijll •- ııuınliralama vetı ... n· Seydiberramnın Ö· "h . l d hı·ı·Q b ~llıal'h Yeller ev ev dolaQarnk nü dusunuo m~ydana g•,tirdi- '" bahsetmesi ı tıma a ı 'tı1:ıı . ··•n bitiri- r y loııinde ileri harekete de-

li •thıe de Yıırıo 1 usları teıpit ~ylemiş ili.tehlikeden ılaha çok vam etmektedir. dedir. 
erdir. artmıştır. ÇUnkU Alman· 
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Harkofta 
1 

ak 
Yiyecek ve yakacak alına~~ 

Beluw Miktarı J'utarı ) nvil' yeılı...nd 
del"'-. .ııı 

1 
ilerliyor 

Mos'cova 26 A.A. -
Hus resmi tebliği, Harkof -.Moskova26A.A.-H.usttbli 
kesimin.de taurruzlunnı şicl- ı ği:kuvvtleriınizllarkof bi;lgei 

Bir Rus gemisini tor
pilledıler 

Londra 26 A. A. -
Moskova radyosunun bil 
dirdi~ine göre, Japon kıyı 
larında yol almakta olan 
bir Hus gemisi torpillene
rek batırılmıştır. Uu [!emi 
Japon kara eulurında 130 
mil uzakta bir Japon stt
vaş gemisi tarafından dur
durularak içind araştırma
lar yapılmış ve sonra yo
luna müsaade edilmişti. 
Gemi yollanarak J11pon kı
yılarına 30 mil mesafede 
bir Jenizaltı tarafından 
torpillenmiş ve torpillendik 
ten sonra suyun yuzune 
çıkan iki Japon denizaltısı 
geminin tayfalarını alarak 
karaya çıkarmıştır. 

Ruslar 21 bin esir 
daha verdiler 

kilosu v ,.,.. 
f 1• - l'ıı 11: 

Kuruş s. Kilo Lira ••· "' 
~oyun eli(k .ıpah z.) 120 45000 :140 O 4:>5 

1 
50 

Sığır eti\ kapalı zari') 50 45000 225 'O 1687 ,O 

detlendıren Almanların sinde ilerleyen Alnımı kuvvet 
Bulğur.çekilıniş;k .z.) 22 45)00 9900 742 ('fJ 

çok ağır kayıplar pahası- ıeti karşısında savaşmaktadır 
Kuru fusu\ya (k. z•) 28 45000 12610 945 

(Hüyük Niğde) 
641 
7ı.J8 

3 73 
6075 

na ilerleme-ğe dt:vam etti- l&r. Nohut(kapolı zarf) 19 450 O 8550 
Mercimek (kupaiı z) 21 45000 9450 
Pirinç yerli beyaz(.,) 28 108000 41 40 
Sade y.ı('' ")Erili\· 225 3600J 81000 
ruiş ve süzülmüş 

ğini bildirmektedir. Berlin 26.ı\.A. - Alman 
Bir şehir boşatıldı tebliği: Cenupto llnrkofun 

Moskova 27 A. 1A .• - doğusmıda bir şehir Rus· 
Bu gece neşredilen Hus lardan zaptooilmiş,21hin esir 
tebliği: Harkof ~çevresinde alınmış ve 100 tank ile 
şicidet'i savaşlardan !.Onra 250 top elimize geçmiştir. 

mevaddi ecnebiye ile ınalılflt 

bir şehrin boşalıldığmı bil
dirmektir ihtikar ilanı 

lıulunnııyacak 
Zeytin yağı(açık E.) 87, 50 5000 4375 
Tuz tlöğülmüş ince 7,25 144 JO 1044 
Kuru soğun Acık E. 25 1440J 3t.>JO 
Zeytin danesi('' ") 70 5000 3500 
Beyaz peynir E\Jir-115 5JOO 5750 

Ruslar çok ağır ka-
yıp verdtler 

Hatay Asliye Ceza mah
kemt>sinden: 

llerlin 26 A.A.- Al
man tebliği: Sivastopolda 
çok çetin sav(\Şlardan son 
ra bazı tepekfrin ahndığım 
ve Harkof bölegesinde 
yapılan bir çevirme hare 

Nohuöu fazla fiatla sat
maktan maznun Anliıkya 
ııın Orhuniye M. den Şakir 
oğlu Nuri Çolak hakkında 
yapılan duruşma sonunda: 

ne (kapalı zarf) 
315 

Salça- mevaddi ec-140 30 O 4200 
nebiye ol nıyak 
Açık eksiltn11• Japon mabfilleı i gemi

nin bir Amerikun _denizal· 
tun tarafından torpillenJi
ğini iddia etm~ktedir. 

- .. Milli Korunma Kanu
nunun 59- 3 ünc:i madde 
sine tevfıkan beş lira ağır 
parl\ cezasile mahkumiyo 
tine ve dükkünının 7 gün 
müddetle kapatılmasına ve 
m:,srafı mahkO.ma ait , ol
mak üzere hilkilm hülasa-

Kırmızı büb~r ~çık c120 5 )0 60J 

943 Yılında 

keti neticesinde düşmanın 
çok büyük kayıplar ver
diğini bildirmektedir. 

Odun iaşe için (k z) 1 7J 5760)0 9792 
Odun soba için(A.E.) 1 70 25 JOO J 4250 

Amerikan ordusunun 
mevcudu 5 buçuk 

milyon olacak 

Emdene yapılan akın 
Berlin 26 A.A - ln-

OJunlur meşe olacak cJJ 
Saman balya halinde 5 1080)0 54 O 40

5 

(kapalı zarf) sS giliz uçakları dün gece 
Emden ~hrine ş'ddetli bir 
akın yapmış, yangın ve 
infilak bombuları atmıştır. 
Halk arasında ölü ve yaralı 
vardır. 

sınııı gazete ile neşrine 

1-6-942 tarihindP. ve
len karar katileşmiştir. 

Sabun(kapalı zarf) 81 8640 6998 40, 5
24 

cJJ 
Ekmek pışirme üc 2 25 43200) 97 lJ 12

9 
Vaşıngtun 26 A.A. -

H1trbiye nezaretinin bildir
diğine göre, 943 yılı sonun 
da Amerikan orudusunu 
mevcudu beŞ buçuk mil
yon gibi muazzarL bir ra 

Bu,garista:-.da idamlar 
Sofya 27 A.A.- · De

niz altıları tarafından Bul· 
gar kıyılarımı çıkarılan 
Rus paraşütçülerinden 25\ 
ölüm cezıısile müebbet 
kUreğe mahktlm edılmişler. 

Karar hülasası 

kama yükselecekt~r. 
lngilterenin Va~ington 

Elçisi değişiyor 
Madrid 26 A.A.-Vaşing 

tonun salahiyetli mahfille
rinden verilen haberlere 
göre lngillerenin Vaşing
ton Büyük Elçisi 
Lord Halifaks geri çağrı
lacaktır. Bunun yerinn as-
1'-erlik iş\erind~n daha iyi 
anlayan birisi tayin edilece 
tir. 

Vaşingtonda 
Onemii görüşmeler 

oldu 
Vaşington 27 A.A.- He

yaz Sanıy umum1 kiUibi 
Orley, Çörçil, Ruzvelt ve 
Sovyet Hüyük Elçisi ara
sında ön~nıli konuşmalar 
yaptlmakta olduğunu açığa 
vurmuştur. Bu konuşmalar 
da Husyanın önemli bir 
rol oynadığı anlaşılmakta 

Çekyada asılanlar 
Loodra 26 A.A- ls

tokbolm~!!n verilen ~aber 
lere göre, Çekyadaki Al
man Umumi valisi Hayd
rihin öldürülmesi üzerine 
bu h!dit:e He ilgili olarak 
ölüm cezasına çarpılan 
Çeklerin sayısı 719 u bul 
muştur: 

Hu rakama, başlan ba
şa tahrip edilen iki köy 
halkı dahil değildi~. 

almanyadaki yahu
diler 

Dörtyol As. ceı.a Hilkinı 
liğinden: 

Şekerin beyannameye 
tabi tutulduğu tarihten son 
ra Dörtyol is~asyonundan 
t13slim a'dığt 4 torba şeke
rin beyannam.:sini verme
mek suretil ~ Milli Korun 
ma kanununa aykırı hare
ketten suçlu Dörtyolun çay 
lı köyünden Ali oğlu Ömer 
hakkmda yapılan açık du 
ruşma sonunıla: ı:mçlunun 
şeker fıalının tereffuundan 
evvel Kayseriden aldığı 4~ 
torba şekerin nakli ıçın 
icap '3den mttkamdan mü
saade almadığı gibi keyfi
yeti hükOmete huher ver
memek suretile Milli Ku· 

lstokholm 27 A.A.- Al 
many~daki bütün Yahudi 
okulları kapotılmışttr. 14 1 

dır. 

Bir ayda Amerikada 
1 

1 
yaşından yukarı bütün ya
budiler ziraat işle;ine yar l 
dım etmek üzere Ukrayna 
ya gönderileceklerdir. 1 

runma Kanununa aykırı 
harekette bulunduğu şaha 
detle sabit olduğundan 
4156 suyih kanunun 55 
inci maddesi~io 2 inci fık
rası mucibince yirmi beşli 
ra ağır para cezasile mah
ktlmiyetine dair vedlen 
4 6 942 tarihli kararın hu
lasasıdlr. 

yapılan savaş mal-
zemesı 

\'aş\ngton 27 A.A. -
Cumhurreisi lluzvelt bir de' 
meçte bulunarak geçt>n 
mayıs ayında Amerikan 
fabrikalarında 4 bin uçak, 
150) tank ve ~O biu mit· 
ralyöz yapıldığını söylemiş 
yu demittir ki: 

Bulunmuş para 
Bir miktar para buluna 

rak emniyet Müdürlüğüne 
teslim edilmiştir. Sahibinin 
emniyet üçüncü şübe mü
dürlüğüne müraca11b. 

" 

Yapılanlardan daha faz· 
lat:ıına Çl ık daha fazlasına 
ihtiyaç vardır. 

Kayıp mühür 
Adm•a mahktlk miih-

rümü kaybettim. Kimse
ye borcum yoktur .• Yeniei
çıkaracağımda1ı eskisinin 
hilkruü olmadığını iU\n e-
derim. 

l11mail Kızı 
Emine 

ıeti (kapalı zurf) h 
1 Y k d 

. . . . "aıı J 
- u arı a cms ve mıktan saıresı ,;ı ı"' . aC ,. 

zak Hatay 5. sayılı J.er okul Alayının ihhY e 
şılamuk üzere 2J-6 -942 tarihinden itibart'P 
meye: konulmuştur. JB 

2- - llıale 8--7-942 Çarşamba saat 15 1ıs" ~ 
darına Alayı satın al mu komisyonunda . yaPriY 1 

3-Talip olanların bütün evrakı nıusuıtele ıı 
likle ve muhammen beJolınin yüzdn 7,5 uıı fllıtt 
akçası olur.ık ıatırm.:ık ş:utiyle konıisyorııı ' 
at elml1leri , ıJ1 
4-11 füı ücreti dellaliye Vl.3 sair masurafla cıı•l 

riye aittir. !'tllip olanların komisyona ıııUl'J 
rek şartnameyi görebilecekleri ilan oıuuur· 

· ı A ı aii 
26,21 ,1,4, 

1 118 

1

Saman a ~erı 
J.Srt ~ 1J' 

5 J. Er. Okul Alayı sa
lıııalma lıaşkanı. 

Alayın Heyhaniyenin 
Yeniköy.ündeki biçilmiş as 
gari 120 azami 150 ton 
kuru ot Antakya a kışlaya 
nakli acele ve vazarhkla 
15 gün müddetle eksiltme 
ye konulmuştur. Taliple
rin her gün alayda müte
şekkil komisyona mtiraca 
atları. 

AutakY3 oll""°"'· 
alma Korni='Y 9at0' 

1 
1) 750 torı tJl~ 

Mulla 
nacaktır. . dır· 

Kayıp makbuz 
10-6-942 ,günü ls· 

kenJ~run ithalttt gümrü
ğünden aldıbrım 130364 
sayılı 5277 kuruşluk ua· 
kıd makbuzunu k:.ıybeltim. 

1 

Hü~mlı olmadığım ilaıı 

tıderinı. 
lhsan Akşehirli 

Kayıp takma diş 
Ilır takıma diş kaybol

muştur. Bulaalur dişvi Zü
beyir Göçmen getirdikleri 
taK.dirde memnun edile
cektir. 
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