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rf Oza TarımSatış Harkof Almanlar Amerik~ 
1~" ,...,/(oonerati~i d Libyadageniş Rusyanın yar-

IJ" 1 ,., J mey an ··ı ""d b" t dım isteğine 
9G rıe Kongre dün Valimizin SQ'VQŞl o çu e ır a- son bir cevap 
~~,e~~I bir· hitabesile açıldı arruza mı ge- verdi 

~ ~ı~tjr\o\'eyeti seçildi ve Milli Şefimizle bü- Alman ordu çiyorlar? . 
ıy r. ·•1tle t . · b ... 11 k ikinci bir cephe açıl-

\ıızıı 1. azım ve ag , ı telgrafları çekildi sunun zafer·ı- in9ıliz kayn~kları en-
ratr arırn s ması zamanı gelince 11 d" cılış Ko Mehmet ve Davut intihap dişede 
\Salonun saatı4telhtl oıunmuşıardır. 1 e bitm İ~ Londra 28 A.A.- Mı· yapılacak 
:lillıizu~a toplanmış Mürnessillildere Nafi sırdan gelen haberler, Al· Nevyork 29 A .A. -
v'r hitub 

1 ~ Soyerin Miski ile 13ahaeltin Cive Ruslardan 165 bin mantarın aylardenberi keşif lyi h.ıber aleın mahfillere 
~6 esı t· açılmış lek, l\lürakipliğe Zeki Ezer esir 517 tank ve 1180 Vti devriye.faaliyetinden son göre, llus büyük elçisi Lit j 
~lerde Fuat Cemali, Hakem he· top daha alındı ra dün mühim bir llllırr. ı vinof Am~rika cümhurre· 

~~en l'llU~t d~vul zurna yetine de Fevzi Şemsettin !'.erlin 28A.A.- A iman za geçtiklerini bildirmek- isi Ruzvelti ziyaret ederek 
e işr a sil köylü- Abdullah Cilli v~ Salih tedir. Askeri müşahitler Ru~yuya yardımın arttırıl· 
İl'· ırak ett' .. · k Başkumandanlığının hüsu- Al k "Ola ıgı on Gabbuşi seçilmi1;1lerdir. bu hareketin mevzii bir ması ve manyaya arşı 

ı~ll llıu'·rraak~ idare he- Hundan sonra bir tak· st tebliği: taarruz m> y o k s a ikinci oir eephe açılmasını 
•ı ıp Har kofun cenubunda ki · · · ll ı · · · b eyer . ve ha- rir okun:nuQtur. Bu takrı·r 1 d b' ıstemıştır. us e.çısının u 1 ıle rn.. ·ı " meydan savaşı silahları geniş ö çü e b'iyük ırta isteğıae kur::ıı lluzvaltin 

&e-çil'h· umessı · ı le kongrenin ba"'lılık, ta " '<:ın 't!I YapılmıQ b s mızın ve n•üttefik kuvvet arrnzun başlangıcı mı oldu verdiği cevap şudur: 
ta )> " un zım ve Qükranlanlarının ğ h .. k t. k ~k ı 'UZrıarn " terin 'iaferile sona ermiştir unu t·nuz es ırernerne Husyaya deniz taşıtları 
da eye ge· Yüce Milli ~efimizle bu·· h 't t{! H · '% Mukadderatını .ordulurıını· tedirler. Bu müş ı illere mn imkan verdiği nisbet· 
saıalı· e~etıne . Ve· yüklerimize ibJağı isten- 7.a terketrnek zorunda ka göre, Almanların ilk hede· te yardım edilmektedir. 

l~ ttı'ı~ i)~~~t kve Bursa mekte idi. Takrir sürekli lan düşmandan şimtliye fı Tobruk sayılmaktadır. Bundan fazla yardımın im· 
" "'i \te b 8 kararı ' alkı~lar arasında kabııl e· ka~nı yoktur. ~~ u } " kadar alınan esirler 165 Fakat Tobruktn lngilizlerin 
11 ·~İlik , ıu~usta Bur dilnıış ve en son olarak bini bulmuştur. Ötedcberi- durumu iyidir. ikinci cephe açılması· 
ol' 1 l~b· Eustıtüsü mü k .. 
Y ~ ır y t ursüye gelen Valimiz So de mukavemet eden düş- ı·ık h~-d ... ~f Tob.·uk na geline~: müttefikler böy 
Z ro.. 1~nrı11ree nıeKn tara- yer Halayda ilk def>.t kur- le bir c~p'1enin açılması 
ıı nı .., ye man kıtalı.ırı yavaş yavaş L d 29 A A ı 

'1ır ıaı. ~en oopera makla zevk duydu.?Yu on ra · · - n· iç".n z'lmtıoını heklemehte· 1 
.,. ası ve "' temizlenmektedir. 517 tank hf ı · · 

ı~ ~111.. bakkı yapaca- bu hayırlı müesseseye ve giliz askeri ma 1 lermın dirler. H ~nüz bunun z 1· 
'llıııt· nda · h ll80 top binlerce kamyon ı. t ·· L"b d J ~ "'i ır. r- ıza at Idare ıleyetıne başarıJar .a.J.ı.a ına gore, ' ya a manı gelmemiştlr. 
&... '1 ılı re ı ve sayısız savaş malze G l R ı· ·ık he Jf ~ .~irııd Ye ya- dıl~miş ve alkışlar ~nera l umn'3 ın ı . 

~ }oa,, e ld ıre Heye ar.ısındıt bilt"n bu nuıu1'- mesi elimize gPçmiş bulu defı Touru dur. Humneı kü Ru:nanlin 6 p yade 9tö· 
,, (ı.. to.re lleisi ve 'l"- nuyor. Bunlarm s ıyısı dur M meül, 450 tankı ve 1 4 
• lı.,.as1 1, . . ı tan sonra koıır;r~ Hona er- burayı aldıktan somu ı ısı· U'~ lk S"V"ar topu vardır. 

ili 'eıs \l" Ö mndan artmaktadır. hd' d kt. ı ·ı · .. .. \" ~ısıttı y 1 / 1 k rniştır. I rı te ıt e t.Ce ır. ngı ız· Uığer taraftan Almanlar 
, .; ~ ir, v urtıııan, Sup- 1 İdare heyetine başarı- ngilizlere göre durum ler Libynda hava üstüıı!ü· Libyada çok miktada 

~ı:~ ıı~ı Mustafa Dağ !ar diler, müstahsiller iı.:in Londra 28A.A.- Do- ğüni teyid etuıişleı·dir. Di p .. raşlıtçü tahşid eylemişler 
~y il ıklara da Sa· faydalı olm •tarını temenni ğu cephesinin cenup kesi- ger malzem~ müsavidir. dir. Şımdiki A rnan taarru· 

;:. e Harbiyeden ederiz. miııde insan ve malzeme Yalnız piydde bJkımından zu lngiıiz so~ c .mahı için 
"t\ij rn .. kUtle!erinin çarpışması ta· Almanlar biraz fazla üs bir tehlike teşkil etmekte 
•kir '• ıUzdeki kış meVSİ minde rilıin yazmadığı muazzam tnnıcğ~ malikdirler. Çün dh-. 

halk. . savaş halini almıştır. lngi SON UAKıKA 
"'er8 28'Çın umumi aşhaneler açılacak liz askeri mahfilleriuin 

lıııl!t A.A. Zt. uut vekili Muhlis Erk- kanautına göre, ıki t .. rnf 
~ ~u lo 1 ıueclisinın men yurJun zirai duru- tan lıangismin durumu du 
L ~lllu~ antı~ıfü.la Va mu hakkında meclise mu· lu1 müsait olduğu bilinme· 
~ı~Ası k llludi.Jrlüğü· faı:;sal izahat vermiş ve nıektedir. Fakat açık olan 

t4 ~busıar~n~şu_lurkau bu arada askeri makamla bir şey varsa o da Alman 
ttı ~1 llıUteıen :lerı sür· nn ziraat vekilleti emrine ların Husları çevirmek ı 
4~ahekil ~ e~~ cevap 1500 urabu verdiniz bu çin çok büyük gayretler 
'danı O!ilor He· arabaların "erekli olan sarfettiğid r. 

l V denııştir ki: yerlerJe harmun işlerinde ı 
ııı-. ilkıf · k ıı 1 Rus teblig"' i çok ,kısa 
·c.t>. ışter1• • d u anı aca,...ını, Qiındiye ka 
~ ·~1:tırıe .. 010 • a· tr. " Moskova 28A.A.-Rus ~ ı aıt ı dar köylüye 10 bin pul 
,.,.. lltisa"de ış eri hak l k d .... tebı:,x.ı· ·. 
'il .. d u aEııtıldığını, pulluk ya Eı 
lll rııudu . e erseniz pılmasma devam edildi,.,ini Dün cephenin Harkof · \' ı r sıze izahat 6 
~ et ııız. söylemiş, yı~ni orman ka kesiminde kıtalarımızın iş 
t!·rı- Şurasıaı ha 

·~'lk · nununun tatbiki hakkında gal ettikleri mev1ileri kuv 1 ~n"u~~~ rım ki, l)z ız!lhat vermiştir. 'elleı dirmişlerdir. Cephe 
lt'Q 1 tı<1 Uıdeki kış Vekil, yapılacak işlerin nin diğ~r çevrelerinde ö 
l "1ıht- f·ıkir halk ·ı,•ın daha çoı,. ld ,., k . ~c~-v aneı ~ "' 0 uEıuna anı nemli bir şey yoktur. Har 

~ t<1ik er uçnıağa b.~l~nduğunu ve Türk köy kofun cenubı.mJa Alman 
1\>"kiıi·~ lusude dayandığını sözleri Lnskısı durdurulmuştur. 
' su t>u sözleri ne eklemiştir. - - - - --

t ~ı.ıllııı:ıtrıeklj alkışlarla Va l ı: m .·z Soyer bu ~abah iaşe Müdürlüğü 
~ ~ b., r. ne gidereklaşe işleri ve 

:a~t ~l:~.nkü toplantı Bu sabah la~e Mü köylere gönderilecek tah-
~~h~~ el\U[etinı'n bu""t· d I min ve tespit heyetleri i· 

""«l'"1;lh- ür üg~ ünde maşguloldu ·ı l k d ı ~·ile 8·· al şı e öğ "Ye a ar rueşgu oz an V alimiu Şefik Soyer olmuşlardır. 

Libgada 
,!:\iman taarru

zunun büyük 
ölçüde olduğ~ 

anlaşıldı 
Almanlar iki kold:m 

ilerliyorlar 
loanra 29 A.A.- Lib· 

yada baş'ayan Alma ı ta· 
arruzunun geniş ölçüde 
büyük taarruz. ol uğu an 
laşılmışlır. Almanler iki 
koldan ilerlemekltıdirler 
Her tarafta hava faaliyeti 
çok artmışllr. 

Rumnelin geçen laar 
ruzdan daha fazla kuvve
te malik olduğu nnlaşıl· 

maktadır. Rummel geçen 
• sefer kıramadığı Tobruk 

Londra Büyük 
Elçimiz 

Hl.~TLI ASKERLERE 
KENül DlLLERlLE Hl 

TAP ETfl 
Londra 29A.A. - Tür· 

kiye ıin Londra Büyük El 
çisi Hauf Uıbay, Denizaşı 
r1 cemiyeti.ıin yaptıği bir 
toplantıda Hintli askerle· 
re kendı dılltlrile hitap et 
miştir. Hintliler Kendilikl(" 
rıuJen Büyük Elçiye bir 
ihtınım kıtası teşkil eyle· 
mişlerdir. Türkiye Büyük 
Elç si türlü lngiliz kuvvet 
lerıne monsup davetlilere 
denıiştır ki: 

"- lmplratorluğun 
bi\tün parçalarına mt;nsup 
askerlerle görüşlüğümden 
dolayı bah iyarırn .,, 

kalesını mukavemetinı şırn 

di kırmağ:\ çalışacaktır! 



Erkek Lisesi 
Dersler kesildi. Kamp 

başlıyor 

Sayfa-2--

ı ithalat ve ihra
cat primleri 
Ticaret Vekaletinin 

bir kararile ilga 

YENIGON 

c'!'ı~~a~~~~~~~.~o~ /ta/ga 
Lo.ıdra 38 \.A.- Yu· Korsi ka ve T u-

goslavyadan g-~len haber-Erkek LisPsinıte dersler 
evvelki guuden itibaren 
kesilmiş ve imtihı.nlara 
başlanmıştır. G,..çen yıllar 
da eleme imtihanına giren 
talebelerin 1 haziranda Li 
se Müdürlüğüne münıcaat 
etmeleri Iazııııd ır. 

edildi 

1 
Ankara - Bazı ihracat 

ve ithalat prin1Jeri Tics:ıret 
VekAletinin bir tebliğile 
kalthrılmıştır. Ilga edilen 
primler Isviçre frangı, Is· 
veç kronu, do]Str gibi ser 
best dövizlerle ysınlan itha 
ıat ve ihracata Takas Li· 
mited Şirketi larafındım 
tatbik edilen pdmlt>rdir. 
Merkez bankası primleri 
bu kararin dışında bırakıl 
mıştır. 

lete göre,Htrvatistan ViJa- nusa g~rerJerse 
yetlerilf" Jtalya ıın Adriya 
tik oyılarında Sırp çetele Fransız çetin muka -
rinin fa alAyeti artmışhr. vemetile karşılaşacak 

Diğer taraftım 3 hazi 
randa başhyacak olan 9 
uncu sınıf kamp lan için 
de hazırlıklar bıtmek üze 
redir. Kampa girecek ta· 
!ebelerin 2 hazıranda lise 
de hazır bulunmaıarı icap 
etn ektedir. 

Kamp 3 haziranda baş 
Jıyacak ve 29 l!azirauda 
sona erecektir. 

S ıbuncular birliği 
Haber aldığımıza göre 

şehrimizdeki sabuncular 
kendi aralarında bir birlik 
kurmağa . karar vermiş 
ve teşebbüsata . geçmişler· 
dir. Birlik bugünlerde ida· 
re heyetini seçecek ve ka · 
nuoi, formaliteleri. ı bitiril· 
mesini rnUıeakip ~faaliyete 
geçecektir. 

Kırıkhan Halkevi bi
nası 

Kmkhanda yenibaştan 
inşa ve tamir edilen hal · 
ke,·i binasının yapı ve ma 
rangoz işleri sona ermiştir 
Binanın müteahhitten te~· 
liın işi pazartesi günü ya 
pılacak ve binanın açılma 
töreni yakında yapılacak 
tır. 

M anifaturacllar bir 
liğİ kongresi 

ManifaturacıJar birliği 
kon){resi bugün saat on 
da Halkevjnde topJanarak 
teşkil edilmesine karar ve 
rilen birliğinldare Heyeti 
ni seçmişlerdir. 

Dok~macılar koope -
r.ahfi r.izamr.amesi 

Jki "Y önce kurul&n 
kJçi.ık Fa .ıat ar~n.dokuma 
cı lar bıd ığı kooperatifınin 

11iz < mııauıesi ıkt söt veka· 
letiacc tasdik edılrniş ve 
kooperatif· resmen teş~k· 
kül eylemiştir. 

Yahlı Lise üc-
retleri 

Yeni duruma göre 
fesbit edildi 

Ankara -Haber verildi 
ğine göre942-43 yılında 
ücretli yatı mekteplerin
den alıuacak senblik üc 
retler umumi muvazane 
kanunile tayin edilmiştir. 
Bu kanuna göre Adıma li
seleri 245, Afyon Lisesi 
200, Antal}a 240, Balıke
sir 265, Bursa 245, Çam• 
bca !cız Lisesi 275, Deniz 

Mahkeme ka 
tiplerinin ay

lıkları 
30 've 40 liraya çı 

Jkarılıyor 
Adliye VekAleti bütçe

Rinin Büyük MiHet Mecli· 
sinde müzakeresi asırasm
da Meclise izahat veren 
Adliye Vekili Hasan Me
nemencioğlu mahkeme kft · 
tiplerinin terfihi için gere
ken tedbirlerin nlındığını 
ve bir ihtisııs işi bal ine ge 
tirilmesi takarrür eden bu 
sınıf kfttip maaşh.rmın en 
az 30 Vd ençok 40 lira 
asli aylığa yükseltildiğini 
söylemiştir. 

Suriyede 
Pahallık durmadan 

artıyor 
Suı iyellrn gelt'n yolcu· 

lttrın anlaltıihaa göre, pa· 
hallılık sen derec3yi bul
muştur. Hayat hergün d1Jr 
ınadım pa halhmma.!da ve 
paranın kıymeti düşmekte 
dir. Beyfiıth bir ki'o tk 
mek bir l!raya etin kilosu 
350 kuruşa satılmaktadır. 
Bilhassa fcı kir halk bü· 
yük bir sıkıntı içind1:dir. • 
li 20 , Dıyi.irbakır 245, 
Edirne 230, Erenköy kız 
Lit esi 375, l!:rzurum 250, 
Garatasaray 40J, Gaziantep 
215, Haydarpaşa 375, iz
mır 30 1, Kabıla) ve kan 
dilli 375 şer Kars 230, Kas 
tamonu 215, Kayseri, 245, 
Konya 230, Kütahya. 2CO, 
Sıvas 23~, Trabzon 230. 
Yozgat 215, Bursa kız 
öğrstmen okulu 375, Ay· 
dm 215, Jstanbul kız öğ· 
retmen okulu 375, Bilecik 
200, Bolu 215, Buca 300, 
Çanakkale 230, Manisa 
23 C>, Maraş 214, Nide 200 
Yalvaç 14 >, Ismetpaşa J.iz 
Er.stitüsü 300, Üsküdar 
kız sanat okulu 375, sa• 
nat okulrarı 200 lira üc· 
ret alacaklardır. 

Bu çetelerle yapılan çarpış Londra 28 A.A.- in 
malarda birçok Italyan as gi!iz basını Fransız- Ital· 
keri ölmüştür. yan gerginliği üzerinde 
No~veç kıyılarında türlü müleleal~r yürüt'irek 

şu sunuca varrnaktadır. 
Alman h zırlığ Italyı:ınlar iddia ettikte 
Stokholma 28 -A.. A. ri gibi, Nis, Tunus, ve 

Almanların Norveç kıyıla Korsikl.iya giracek olur-
rıoduk i halk• boşaltmak larsa çok büyük zoduklar 
için planlar hazırladığı ha ve Fransız vatanpervel'le· 
bn verilmektedir. Norve· rinin mukavemetiJe karşı-
çin bat1 kısmı ~imdid en laş1c ıklardır. Nisin ltal· 
boşaltılmış Jibidir. Norveç yanlar tarafından işgalı 
kıyılarında halık avı ya· Hitlerin askeri planlarlna 
sak edilmiştir. uygun olmadığından ltal· 

Rus gayretleri bo yanların Korsika ve Tunu· 

d sa suldırmaları muhtemel 
şa gi iyor dir. Ancak Ko .. sikalıların 

Berliıı 29 A.A.- Har 
Italyanlar kadar Fransızlu kof uö'ges indf1 kuşatılan 
ra dil ve din bağldığı var Rus uvvetıeri ıle A!mdn 
dır. Bunun en açık ~misali 

orduları arasındaki çarpış Napolyon g;bi bir Fra ns,z 
mah.ı r hakkında verilen 

kahramanının Korsikadan tafsilata göre Alman Jnhı 
tarının ç~mberdeıı kurtul- yetişmiş olmas •dır. llal· 
mak için lfoslarm yaptığı yanlar nArudu döğüşm~k 

~ı · h · ı.. · t ibtima lı azs 1 şüphesiz ora-gayre. erın epsı l•OŞa gı 

miş bu sınırdaki b:iskı}1ı ya hücum edeceklerdir. 

ar.altmak I\:İD büyük tank Önümüzdeki 
kuvvetlerfüı yııpı lan Rus 

taarruzu du çok ağ r ka birkaç ay içinde 
yıp arla püskurtuınıüş t ür. 

Bu bölgede hücumu geçen Ahna11ya ve Japon 
Rus tan ıdarınm hı:mıt:n lıep yaya karşı yenı cep 
si yok ed ıl!!!iştir. heler açılacakmış 

Meksika Mıhvere Vaşington 28~.A.-
savaş il an etti önümüzd~ki bir kaç ay 

Meksıka 29 A.A.- Mek içinde Almanya ve Jııpvn 
sika hükümeti, Almanya, yaya karşı yeni cepheler 
ltalya, ve Japonyaya savaş açılması ihtimali vard r. 
ilan t\tm ışlir. Ruzvelt bu hususta soru· 
Peraşütçüf ere karşı lan suale çok ihtiyati ce-

vap vermiştir. ı 

yeni bir silah Japonlar ilerliyor 
Stokh·>lın 29 A.A.- T 1kyo 27 A.A. - Çin 

Ruslar ı\lman pen.ışülçüle hatlan ıı ı yararak hezim ::te 
riue karşı yeni bir siJalı uğratan Jap•m kuvvetleri 
icad ~ln ıış lerdir. Bu silah, ileri harekete devam et 
d.ıkikaua he ~ mermi alan rnt1kledir. 
mu kine i bir tLif PkUr. Ve Norveç işgal tehli-
peraşüh;ü . Hriıı bütün hare k · d 

esı .• e 
ketlerine engel olmaktadır. Sfokholm2 , A.A.-

Veyvilin bir demeci Norveçin bir işgal tehli· 

~eni Delhi 29 A.A.- kesine karşı Almanlar bu 
General Veyvi1 gazetecilere tün Norveç kıyılarıadaki 
verd iği bir deme,te şunla 1 s;vil balkın boşaltılması 
rı söy !emiştir; _n_ı_d u_ .. ş .. ü_n_n_•e_k_te.<l-ir.J e.r_. __ 

'·J , plııJ.Jrı girdikleri yer Kayıp bütçe 
den çıkarrn <~k için geJecek 1 Küçük Nehir · köyünün 
zamanı sıbmıı1;lıkhı. bekli ı 942 yılı büıçesi kaybol
yoruz. lcıgiltereden Hindis· muştur. Yenisini:nlacağımız 
tana çok bol miktarda sa· J dan eskisinin hükmü yok 
vaş malzemesi gelmiş ve ,. tur. 
gelmf"ktedir. Jı ponlara kar 
şı yııpılacak savaşta Bir- İ 
manyadan dönen kuvvet 

Küçük Nehir 
Köyü muhtarı 

Mehmet Renda 
lerden çok fcydalanacağız. 

Neşı iyut ıVlüdüru 

Selim Çelenk 

'• 
C.H.P. J\1alböası Antakyu 

DoktorRahmi 
Akseven 

Habibinneccar camii 

k e~ 
Satıh .. d0rl~· 

Vakıflar ~1 ıJ 
•• def1 

9un ııı111ts 
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