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SAYISl 2 KURUŞTUR • '· 

lllnler1n h•r kelime· 
sinden S kurut :ahnıt -

Ocret peflndlr ;. 
GilnO D8Q8n :HYIMIP --

Bu9ü . d . 
n pıya e alayımıza san-

cak verme ve istiklal madal-
lı Yası talik töreni yapılacak 
ayrak Milli Ş f· · 

dulla Al .. e ımız adına Korgeneral Ab· 
Pdogan tarafından saat 17,30 da 

. J)00 d merasimle verilecek 
ız gil. e haber verdiği- . gün saat 17-30 da sımr 

htde ı•IJ:, Şehrimizdeki p!- ı d 
.. ~y a anın a yapılacak törene 

~ k\ıe ist:~~ı8 sancak ver bütün .yuı tdaşlar 'duvetli· 
1.,1 löre . madalyası dir. 

rıı bu .. 
L. '30 d gun .saat y· b " a l' • ıne u mUııasebetle 

ı ~Po ıse arkasında Cü nlıuriyet Halk Partisi 
~·rıtsir:ı:ahasırıdıı parlak' Vilayet idare Heyeti adı 
~tıeqk ~n Yapılacaktır. na ~Neşriyat Müdürümüz 
,,, bıısu' (.~ 1 li Şcıfim iz adı· Selim (' ı k 
-t "' 's'e en tarnfıııdaıı 
r1 gl"leh ,.sureı le j;lehrimı·- Turz'ı t ı· d " ı •ı K -w •1 n o e.ın e ordumuz 
~ lı lab Al orgeneral Ab· Şer~fine bir öğle . yemeği 
~tı \le ·ı Pdoğaıı tarafın verılecek, ukş:ım törenden 

l ,}l~~.e~~ıkl·ı·ı·ve edi~lliklill sonra Garnizon Komutanı 
ljll ' \ • ecek T w b s ınuııaseb ti · ug uy ırrı tarafından da 

6 
e bu- Hulkevi salonundtı bir ak 

N.~== Şam Y<mcği verilecektir. 

b Qj 1 Vekiii.;,,iz .. 
" sabah Adana 

Ali F ga gitf i 
k~nd uat Cebesoy dün isken

e~'. n limanı ve batakhk 
~afıa. Vcıkı~~I~ meşgul oldu 

.... ılırnız S 1 
tesisi .. ey ıan bölgesindeki su 

O. erını teHiş edecek 
1 ç g" 
tııı«I undenbe . H 

, fı U 'llİE;a f' rı • a tu-
ı ... ı ıt Vekil' . ır bulunar. 
t IJ"lio, ınıız Ali ·L~ 
'lıJt J V . .ı· uat 

' tle b' nhrniı Şefik 
'litı.ı.. •rlıkte dü l 
t "" • ·1,... ıı sken • · .. ,an · 

'tslerj . k 1nş.ı.atını 
ııtıı g6ldeu' ıs ~le duruınu 
~ 'e ~'ap l~eçırnıiş', yap.
' da . ı ucuk . 1 
~ lııce1 ış er hak-
~ ~CJı:ıra ~lllelıır yaplık-

ı~lır llırekt:ft 
· • er ver-

t l3ıı d Un 11 nu 8 
ot batnklıkı~nra lskt.•ııde 
~t()jı·ı . ~r ınırı kurut-

1 ~{!!cır~~ Uıerinde in
' tıb ol' bu ~aıı AH .ı.F'uat 

tı cııur ususta ilgiH-
ctssaı izahat ul-

mışlır. 

Sayın misafirimiz ·uun 
saat 18 e kadar lskende
rund~ meşgul olmuş ve 
geceyı Valimiz Şı;fik S • 
yer~e ~irlikte Soğukoluk~a 
geçırdıkten sonra bu s -
bahki t l a ren e Adnnaya ha-
reket eyler .. ı·lol • t 

u "' ve ıs asyon 
?a skeıi ve mülki erkan 
ıle. kalabalık bir halk k "t-
lcsı taraf d u 

ın an uğurlanmış 
tır. , 

lf' NJ~ıu_ Vekilimiz Seyhım 
olgesıııdeki su tesisi . . .. d erını 

goz eı.ı .geçirecek ve Ada· 
nada ıkı gün kalacaktır. 

Sayın Vekilimize iyi 
yolculuk dileriz. 

1 Mısırda 
İngilizler da 
ha gerilere 
çekilecek 

Çör çilin Milli Mü 
dafaa Nazırlığından 
çekilmesi isteniyor 

İngiliz impa 
raforluğu 
tehlikede 

Londra 29A.A.- Hü
tiln l 'lgiliz basını Mısırdıı 
ki savaşlara ait haberleri 
birinci sayfada ve büyük 
başlıklarla yazmaktadır. 
askeri mahfillerin kan 1atı 
na göre lıu savaş l?Pyclnız 

Mısırın değil, Bütün İn-
giliz imparaturluğunun a· 
k ibetini tayin edecek lir. 
Bunu çok iyi bilon Alman 
Başkumaı dam • elindeki 
biitün kuvvetlerle hücum 
~tmektedir. Mt.sıra çok 
miktarda takviye kıtaları 
gönderilmektedir. lugiliz 
öaşkunrnndauının 300 .. ki
lometre da hu ı:eriye çekile· 
rr.k kesin çarpışmayı orıt· 
da kabul etmesi nıuhle· 
meldir. 

Taymis gazetesi bugün 
kü başyazısıoda diyor ki 

" Eğer lskeoderiye ve 
~üveyşi kaybooecek olur· 
sak bütün sömürgelerimi~ 
tehlikeye düşecektir. Böy
le bir duruıud.:1 Suriye, 
F'ılistiıı, lrak ve Kıbrıs ta 
kaybedilmiş olacaktır. 

Çörçil Milli Müdafaa 
Nazırlığını bırakmalıdır. 
Başvekilin uyni zamanda 
Müdafaa N ızırhğını üzeri
ne almasının hatulı .. bir iş 
olduğu şiındi anlaşılmış · 
tır İkinci cephe süratle 
ve h~rhalde açılmnbdır. 

Şimalde 
'Ruslar yeni bir 

hezimete da
ha uğraddar 
Almanlar 50 bine 
yakın esir aldılar 

Sivastopol ha-
la dayanıyor 

Berliıı ;.29A.A.- ; ,Al· 
n1an Resmi tebliği: 

Sivustopol bölgesindtı 
de Alman ve Romen kıta 
ları önemli hava kuvvetle 
rinin yardımilo :cüretli bir 
taarruz yuparak Çartaba
tan kalesini zorlamışlar 
ve çok iyi tahkim edil-
miş mevzilere ~irmişlerdir 

Kalenin ztıptı için 7 hazi
randan 28 ha1il'ana kadar 
yapılan savaşlarda 15 lbin 
667 ~sir alm:nış, 231, top l 462 bombaatar elegeçiril-

1 miş veya tahrip eiilmiş, 
3579 istihkam işgd o\un 
muş ve 112 birı 644 ma 

1 yın toplanmıştır. Merkez 
bölgesinde hücıım kttala
nnıız Ru3lara 9JJ ölü v~ 
332 esir verdirmişler. Şi· 

· mu ide günlerde-n beri de
' Vdm eden çevirme hare· 

keti sona ermiş kesin ola· 
rak mağHlp üdilen düşman 

· 32759 eair,649 top 17 l 
' tank 2904 mitralyöz bir· 
1 çok bomba atanı kaybet-

' miştir. Düşmanın kanlı 
ka~ ıpları O!jirlerin s:ıyı~mı
dan bir kaç misli fazladır 

Ağır ordu bataryaları Le· 

10 kuruttur - • 

Almanlara göre' 

Marsa 
Matrah 
ta düştü 
İngilizler bura
da 6 bin esir 

verdiler 
llerlin 29 A.A.- Al .. 

man hususi tabliği: ,Şimııl 
Afrikada istihki.lmlurla ve · 
bir çok mayin · sahularill1 
m üdııfaa edilen Mars 
Matrub kalesi Lu sabnh 
düşmanın şiddetli mukave 
metine rağrnerı hücumla . 
zaptedilmiştir. 6 bin lugi- l 
liz esiri alınmış, 36 . tank 
ve bir çok batarya tuhrip 
edilmi~tir. Alman ve tltul· ı 
yan kıtalarınm eline bU
yük sayıda savaş malze
si geçmiştir. 

Lon :İrada henüz bir 
haber yok 

Londra 29 A.A - Mursa 
\lutruhun düşman eline 
g~çtiğiııe dair Mihver lelı

liğleriııi t '!yid eden resmi 
bir haber henüz yoktur. 

Bununla bı:m1ber ~lngiliz 
Uaşkumımdanının eliııd ~ki 

mahdut zırhlı kuvvetleri 
kurtarmak için geriye çe· 
kilmiş olması muhte:nel
dir. İngilizler, geridl3n tuk
viye alıncıya kadar kesin 
muharebeyi kabul etmiıe· 
c~kti r. 

ningl'adın endüstri tesisle- Jiz kuvvetleri yeniden mağ 
rile , Kronştat önündeki 10.p edilmiş ve g;ıriyti doğ 

de!li.z tesislerim t~sirli bir ru çekilmek zorur.da kal- .ı 
ateş altına almıştır. mıştlr · 

Şimal Afrikada Marsa Düşmanın trlkibine de-

mn tru h bölge:ii n dP. ki 1 ngi- ıİllımva•n•ı•e•d•illİi y•o•r•. ----- • 
·~---. 

SONDAKıKA 

Sollumdan 
İr gilz tebliğinde _taf • Marsamafruha 

silat yok k d 

Marsamatrubun doğusunu 

ltalyanlar da batısını çevir 
meye çalışıyorlar. Her iki 
taraf da bitliin bir hele ge 
linciye kadar bu savaş 
bütün şiddetile devam ed~· 
cektir. İki tarafın uçakları 
da bütün kuvvetlerile çar
pışıyvrlar. 

Kahire 29A.A.- Teb- a ar 
liğ: Bütün sahil alevler 

Dün Mnrs:ımatruhuıı 
cenup batı ve doğusunda 
motörlü ve Ltrhlı kuvvet- · 
ler arasında şiddetli ça:-· 
pışmalar devam etmiştir. 
Savcış ~eniş bir saha üze 
ri ıde şiddetle devam ot· 
miştir. TofsiHlt yoktur. 

İçinde yanıyor 
SAVAŞ BÜTÜN ŞlDDE 
TlLE DEVAM ElllYoa 

Londrn 30A.A.- Höy
ter ajansının Kahiredeki 
muhabiri bildiriyor: Şimal 
Afrikadu ş;ddelli S!lvnşhır 
devam ediyor. Almanlar 

lngiliz uçakları Alman 
lurın eline geçm·ş olan li· 
mantarı bombalıyor dün 
gece Sollumdun Marsa 
Matr ııha. kadar olun sahil 
alevler içinde yanıyordu. 



Sayfa-2-- YENll;l)N 

Dağıtma işleri Venüsün kolları' 
Bir Fransız gemicisi 

tarafından Milo adasında 
b~lunarnk Fransuya götü
rülen ve 1 uvr rniizesine 
konulan meşhur Venüa 
heykelinin iki kolu da yok 
tur. Ytthız ~mğ kolu o'lluz 
başından itibaren pek uz 
bir kJsrnmı muhafaza e
der. 

l 
.in hazırlanan plan bitmek üzere 

1 

Ofis yakında faaliyete geçiyor - Manif atu 

ra dağıtımı 22 grupa ayrıldı 
Ankara- Kara rııame

J resmi gazetede nesradi\ 
:ıiş olan dağıtma Ofi~inin 
!'men çahşmıya geçmesi 
1n yapılmapta olan ha
ırlıklant hız verilmişt:r. 

Ofisin taşra taşkilfitı 

akkında projeye esas şek 
ı verilmiş ve kcıordinas 
on heyetine gönderilmiş 
ır. Kodro hazırlıkları da 
>itirilmt1k Ül".eredir. 

Ticaret Vekilliği dağıt 
na işlerini çok önGmli 
:>hınlara bağlamaktadır. 
ler tür' ll eşyanın dağıtı
.mı bu planlarla düzenlene 
~ktir. 

Manifulura eşyası dttğı 
ırnı için hazırlanan bir 
phm~a da, her ay ithai e
dilen manif aluraların bü
tün memleket muayyen 
bir nisbet dahilinde dağı

tıhn2sı yoluna gidilmiş bu 
lunm a ktadır. 

Her Vilayete Vt3 mani
jatura ithaUltçılar birliği
ne göndl"rilmiş olun dağıt 
ma planlanna göre mani
fatura eşym ı 22 grupa ay
rılmıştır. Bu grupa dahil 
olan eşya vilayetlerin ik-

Vekill;rimiz 
Zonguldaktan ayrıl

dılar 
Zonguldak 29 A.A. _ 

Adliye, lktisnd, l.\li\li rnü
Jufau ve Maarif Vekilleri 
üç gündenberi bu~ada iş<;i 
leriıı durumunu incelemiş 

ve Ttirk maden ıoüh~ndis 
leri :: tarafmdau bu gün 

ıeflerine verilen bir öğle 
;emeğinde huı.ır bulunduk
tan sonra Ankaraya 11dön 
müşlerdir. 

Parti teşkila 

lim nüfus ve ihtiya~:\arı 
bakım !arından şimdilik sa
lıit ve muayyen bir n:sbet 
dahilinde ayrılmıştır. Mem 
lekele her ay girecek ma 
nifatura eşyası bu muey) en 
yüzdeler üzeri.ıden t ıksim 
edilecektir. 

Dağıtma plunlarına gö 
re ith<ll edilen numifatura 
~şyasının en mühim kıs

mı Aakaı·a, lstanbul ve 

lıınir Viliıyt::tlerine ayrıl
mıştır. Planlarda Ticaret 
Vekilliği ithah\tçılar lehine 
bazı kolaylıklar da kabul 
etmiştir. Büyük şehirlerde 
hem ithaliltçılık hem pera 
kendecilik, yahut da ima
lııtı;ılı k yapan m üessesele
re getirecekleri malların 
yüzde 65 ile 85 i serbest
çe sattırılacak Vd kalan kı 
sımlar tcvı.ie tabl tutula· 
caktır. 

l3öy lece eskiden beri 
ithaHUçılıkla da uğraşan 
elbiseci, gömlekçi ;ve terzi 
ler getirttikleri malların 
mühim bir kısmını kuUa
nabilt•cekler, yahut serbest 
çe satabileceklerdir. , 

Asırlardır sanatkllrmıll hü 
viyetini ı:-aklıyanlbu eanat]şa 
heserinin kollarmm duruşu 
bir sır olarak kalmışhr. 

Geçenlerde bir mecmua 
birçok heykeltraşların ma 
ketlerle onun kollarını tPh
roin elliklerini yazıyordu. 
Hunlardnn bir tanesi Ve
nüsün eline bil' kalkan 
vermiş. Ayna gibi parlak 
maden karşında tuvalet 
yaptığını tahmin etmiş.ller 
halde en doğru veya doğ
ruya yakm tahmin de bu 
dur.Veııüsü ibda eden sa
nutk!r, herhalde güıe\ bir 
kadına en çok yaraşan şe 
yin ayna olduğunu pek a
la bilirdi. 

F.G. 

Ruslara göre 

Alman 
akınları 
Şimalde mu
vaffak olmuş 

Avrupadan Fakat diğer kesimler 

Kara yolile ilk ihtilat de püskürtülmüştür 
~~yası geldi ı\loskova 29 A.A. -

lstanbul- Yeni güm- Gece neşn:di\en resmi tel> 
rük dııiralerini teftiş etmek liğ: Sivastopol müdafaa 
üzere Sfvilingrad ve Pil· cıları düşmanın şiddetli 
yona ~iden Gilmrükler hiicurnlarını püskürtmüş-
Umum Müdürü ile Güm- lerdir. Bir teşekkülümüz 
rük Muhafaza Başmüdürü üç gümle 7 tank, iki ha· 
şehrimize dönmüşlerdir. \'an topu bataryası tahrip 
Mezkfü mahallerdeki giim eylemiş, tsirlerle ganirnet-
rilk teşkilatı hudutlarımız- ler ele ıgeçirıniştir. Al-
da ki diğer gümrilk daire manlur bir topçu hazırlı-
lerinden d iha geniştir. Av ğındarı \e huvu bombardı-
rupadan gel..,n bütün emti maıılarmdan sonra şimal 
unın gümrük işi burada de ehemmiyetli kuvvetler-
ve çok süratle yapılacak- le taarruza geçmişler v~ 
tır. Hus kıtalarını geriletmeğe 

Bazı değişiklikler Diğer taraftan Avrupa muvaffak olmuşlardır. Bnş 
yapılıyor dan ilk defa olarak 3 va· ka ,kesimlerde taarruzlar 

tında 

gon ithaUit eşyası gelmiş· püskürtülml ştür. 
Ankara - C.H.P. Merkez M . d tir. oskova 29 A.A. -

teşkıliltm a lıazı değişiklik Ek bl... 26 l l ıt d B Kazanç vergı·s·ı mu" - te ıg: haziraJıda 
er yapı mn a ır. u deği Alman h11va kuvvetleri Lt} 
şikliklerın esası partinin kell~flerine ningrad .cephesinde yeni 

çeşitli işlerini tedvir ede- Kazanç vergisile mü· hedeflt re yaklaşmak teşeb 
4"Ck Parti teşkiHUını buna kellef seyyar ve sabit sa- bi sunde_bulunmuştur. 68 
göre kısımlara ayırmaktır· nal ve ticaret erbıtbınm . 942 av uçagından ~üreltkep bir 
Uu meyanda Ha~kevleri bOrosuııun bir müdürlük kazaııç vergisi birinci tak· teşkil, hede[ine yaklaşmış 
haline getirilerek yalnız sitin~n bu ay i1t.nde ölen· 

1 

f~kut ~<:.uk savarhı~ınııun 
llalkevleri işile uğraşması mesı şarttır. llugüne ka· .şıddellı mukavemetıle kor-
temin edilmeli istenmek· dar borçlarım ödemiyen- şılaşmJŞ, 16 Alman uçağc 
tedir. lerin akşama kadar mali- düşürülmüştür. 
--~~~'!l!~ıım•••' ye te:hsildarrnL baş>'ura· j ğıştirmeleri Ulzımdır. A·<si 

eşriyut Mlldilrü rak_borçlarını yatırmala- takdirde "·arından itibaren 
Selim Çelenk S S ., H p M rı ve eyyar anat Erba- vergiler yilzde yirmi z!lm· 

C. · albaası Antakyu hının da karnelerini de· la tahsil olunacaktır. 

Meyva ve zeytin satışı 
miktarı fıutı cinsi mevkıi pırsr"I i\1ulrnmnıen 

bedeli 
u. Kr. \, ilo Gr. kr. 

200 2000 1 O zeylin da nesi 
hanıp arası .., ıııır' 

ııun ugıı ıwr 
Ali Ilaydar "

8 trıııll 
1 l hU 

han Ş l\l ittıf· 

mahsullerinin ıııslı 011 tı 
75,00 1500 5 incir " " 

7 ,50 15'l 5 nar ,, ,, 
7,50 75 10 1..t•ylin ,, ,, '' 
6, -- 75 8 lizüm Harap anısı 1010 '' 

50, - - 1000 5 incir " " 
346,00 480J yekun 

Hatay Defterdarlığından: >tllll 
Yukarıda yazılı b:ılıçelerdeki meyve ve ıe ·tıi!l 

dunesi (2400) sayılı lianun 41 inci maddesi 
010~:uoU 

ce urltırnıayu konuhırah. ihalesi 3 7 942 ,~uın 3 t' 11 ııl 
d 

·' te111ı 
saat 10 H yapılacaktır. 1stPklilerin ~o 7,5v r 1ıı " 
makbuzu ile nıüracaatlun. Dellftliye lifin ve scıı 2 3, 
rafları nhcıya aittir. 30,l· ' 

Müthiş sıcak 
lar altında · 

Dünyanır. en kor
kunç savaşı devam 

ediyor 

durum hala istik 
rarsız 

Kahire 29 A.A.- Höy 
ter aj rnsının cephedeki lıu 
susi muhabiri bildiriyor; 

logilizler Mısır çölu sa 
vaşlarında düşman liücu· 
muna karşı çetin bir :nıu
ka\ emet gösterınektedir. 
Durum· istikrarsızlığını mu 
hafaıa ediyor. Savaşlar en 
şi.ld:tli suflıasına yaklaş
maktadır. Şiddetli sıcaklar 
savaş:.ınların tahammülünü 
bitirmekte olmasına roı'Y· o 

men düşman bütün kuvvo 
tl e !htıcumlarına devam 
ediyor 

Kahire 29 A.A.- Cöl· ;> 

de ıırlılı kuvvetler ar asın
& şimdiye kadar görül· 
memiş çok şiddetli \ıir 
çarpışma başlamıştır. 

. Satılık eşya 
bkeıu.lerun gümrüğü mil 

düdüğünden: 
lskenderun gil arük ıın

barlarıı ıua dö&üntü lıuliıı
d3 buıunaıı birçok soda 
ve teneke levha ile üç bin 
(3000) küsur kilo yun ipli 
ği 22 temmuz 1942 çar
şamba günü açık arttmnJ 
ile satılacaktır. Fazla iza· 
hat istiyonleriıı lskemlerun 
ithal8.l gümrük mürlürlU· 
ğüne müracaatları. 

30,3,10,15 

Kay;p mühür 
Adıma mahkuk zatı 

\ mUhrümU kasbettını. Ye-

\ 

nisini alacağımdan e&kisi
niıı lıükmU yoktur. 

Enek köyünden 
Hüsyin Yildız 

ıarı 
mgiliz kadıll ~or 
M'll" h' ete alırı' ı ı ıznı 9'P 

1 ~ 
Londra j\.t\·-01ı:ıfl t 

senesinue d(1ğnııJŞ ~;1J1ıı 
1i voya be!dı.r blitilO ·ııııl 

lar milli hizcnete /18' 
cakhırdır. Bu k:ırıı r. ~· 

k. geılv . .ı r 
19 yaşlarında 1 ı;tev 

etnıv ı 
la rı a lfi k:.ıdn r dilcl1 te 
Bu hususta neŞ~ ı;i f 
Jiğde 18 yaşın a ıı 

·ııdeıı 
kızların evle ·ı ırııt)ııc 
yerlerde çııJıştırı. \l 
tasrih edi roektedır·0ı il 

hizmete alınacnk \ıı; !! 

kızlar, h::ıstaualncı 1• iJ 
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