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1 tek~ep bir heyet Rus .cep- İngiliz ordusu 
ftlan h h d çölde teşeb-
e. ükUmetinin daveti eszn e bu·· su .. muhafa-
tıne B ı · . it 1 t ~nk.r, Yann er ıne gıdiyor r\ man aarru 

huknrn~~t:A.- Al- venden mürekkep bir he- ZU gen işliyor 
za ediyor 

Fakat şıddetli kum 
fıdanaları kara ha 
re~etine mani ol-

. Ak nın daveti yet 16 temmuzdan Akara-
! ~ecrn~rnd. gazetesi ya gidt'C"ktir. Yine Alman 
1lıtiyat ın Sad11k h"k"' t" • d " u U'Te ının aveti üzeri-
~ l\ad~:~e:~ ynuır ne Matbuat Umum Müdü-

\>t t1~ S&hi~i ı, As~~ rü S~li~ Sarper de heyet 
.. anada ç k le bırhkte Berline gidecek 

~ &aı,t · . 1 an tir. Selim &rper bu ak-
ÜdUru l~:~~~~ ~~~ şamki ekspresle lstnnbul-

1"ek·ı· 1 ırnizle 
rıc, d 
1 " evlet Baş-
rl e Hariciye 

~ trı 
~~ra 

1 
arasında 

~~lu 4A.A.- Şük 
~1e rıun &tşvekil 
~~ Vekaleti Veki 
... ,. llıUnasebP.tile 
~. ı~e Nazırı An
~ ~ıtır Çin Hiı
~ ltattşaı Çan

~ a~ia· ornanya Hü
~ ~. l~ı-Mareşıtl An-

ı ~ il Bavvekili N 
1 aşa • u 
ttı leb ,taraf andan 

~ ~~e . rik telgraf
~itı . kıl Su.racoğlu 
~~ Ctıtıi 
~ t~ 8 telgrafla 
aitu.~'clile karşı-

.. u~ Yok 
9\And, 
b\A~s nberi şehir 
~tlde u~ kaldı 

Ilı llberi b 
"" illlakta Şe irde buz 
ı fabr· dır. Huna se 
~llrik ıkasının k6-
~I ~Yl.ın. edernemesi 

iı<ta ·bıYor'. Diğer 
~ ,k iehrinuı lYrihsaı 
ıtıu~llliıı ed·buı ıhtiya-

'tıklln ılrnesi ace-
&td ı d~il ıni? 
~" llıseven-
'-enı· 'r,Pıl 1Yetine 
~~i~ bağışlar 

C .. lll. Yardıınse 
b 'Yetin · 

ı!lltılı b e atağıdı 
"'ll"nrn ayanlar ba
hu ha UŞlardır. ee. t' ~ Yıreever ba

dan geçmiştir. 

Yenidünya a
ğaçlarında ki 

hastalık 
Yapılan tedavi de 
nemeleri müsbet 

netice verdi 
Hatayda mel'Va ağaçları 

na anz ola'l hastalıklarla 
mUcaliel3 mUsbet netice 
v~rmiştir. 940 ve 941 yıl
larında portakal ağaçları· 
nın zenklerile yapılan mu 
cadele iyi neticeler ver
miş ve Yenidünya hasta
lıkları hakkında Aııkara
dan bir rapor gelmiştir. 
Bu rapora göre hastalıklı 
dallar, yapraklar ve mey
valar koparılmadan yapı 
lan ilftçlamada 28 nümu
neden 22 si hastalıktan 
kurulmuş, 6 sı lıastahkh 
kalmıştır. D'ğer taraftan 
hastalıklı dal ve sair ak
sıun evvelden koparılmış 
ve yapılan ilfiçlamalarda 
30 niimuneden 30 u da 
kurtulın uştur. 

Hatnyın örijina\ bir mah 
sulü olan yenidünya hasta 
hklurııun tedavi şekli biiy 
lece hal oJmuştur. · 

Bu mücadele bu sene 
daha geniş mikyasta yapı
l~ctıklır. Bunun için halkın 
bılhassa habçe sah"ıpl . . . arının 

ı.ı.raat memurlarile elbirli-
ğ~ :tmeleı i ve onların işle 
rı.oı k, ılaylaştırmaıarı kon 
dı menfaatleri iktiıasından 
dır. 

Ricat eden Rus or
duları _.şiddetle ta
kip edilmektedir 

Bertin 14A.A.- Alnım~ 

teb'iği: 
Doğu cephesinin oonup 

kesiminde Alnı an: taarruzu 
cenuba doğru büyütülmüş 
İnatla müdafaa ooilen 
yerler yarılmışllr. Motörlü 
kıtalarımız Rusları takibe
derken, hareket hnlinde 
bulunan düşmanın içine 
derinHğine girmiş ve geri 
çekilen her sınıftan düşman 
kuvvetlerini yenmiştir. 
Ricat eden düşmana kar
şı hava kuvvetlerimiz biri 
birini takibeden dalgalar 
halinde biicum etmektedir 
Vorooejin şimal batısında 
zırhlı letekkllllerimiz ,bir 
RuR grupunu seri bir bü· 
curnla kuşatmıştır. c .. phe 
nin orta k~siminde diişma 
nın mevzii hücumları plls 
kUrEilmüş ve bazı hiicum 
hazırhkları aknm~te uğra

tılmıı1tır. Bu harekt1tler sı

rıısmda ikinci Rus ordusu 
mm hücum komutanı sak
landığı 3 erde ele geçiril 
miştir. 

Mısırda yalnız Elale· 
meyn bölgesinde mevzii 
faaliyet olmuştur. lngiliz 
bomba uçakları dün gece 
Huhr ve Veslalya bölge 
lerine hücum etmiş ve 
bombalar :atmıştır. Bir 
miktar hasar ve ölü var 
dır. 

Durum nazik 
ve tehlikeli 

maktadır 
Kahire 14 A.A.-Höy 

ter ajansmın hususi muhn 
biri bildiriyor: 

Çölde lngilizlerifJ teşeb 
büsü muhafaza ettikleri 
ve denizde durumlarının 
kuvvetlendif!i iddia olumı 
bi ir. Cenuptakı!I <;ölde düş 
man yine ruiidJfaadartır. 
Doğu istikamP.tinde inki· 
şaf eden harekat <lurıııuş · 

tur. M itbfıkle- c ~nup~aki 
savaa gruplarını ileri 'gön
dermektedirler. Bunlar, 
topçu ve tank savar:arın 
ateşi milst~sna olmak üze \ 
re büyük bir mukavemet- 1 
le karşılaşınaktadırlar. 
Kum Fırtanası kara 
hareketlerini güçleştirmek 
tedir.Şimulde ekserisi İtal
yan olan düşman piyade 
si rn üt tefi klerin tultuitu 
çıkıntıyı ıızaltmıığa çalışı
yor. DJşınan kıtaları pa
zar gunu :mevzilerimize 
girmeğe muvvuffak olmuş 
larsa du A' ustralyalılar ta 
rafından süngü ile püs 
kürtülmiişlt-rdir. 

Amerikalı asker ve 

tanklar f't1ısır savaşında 
Vaşiugton 14 A.A. -

Ayan meclisi din şimal 
Afrikadan yeni gelen bin 
başı Loiın Libya savaşları 
hakkındaki izahatını dinle 
miştir: 

"- -Afrikadan . orada 
bulunan ordumuzun büyük 
ve tarihi işl~ri başarnbile· 

j ceği kanaatile dönüyorum. 
Amerikttn tank birlikleri 

1 Tobruğun cenubımda m,ü· 
almanlarStalinogra 1 kemmel savaşnuştır. Gra 
da doğ,.u ilerliyor ' nit tipindeki tanklarımızuı 

Loudra lSA.A.-Doğu ' zırhlı topları çok sağlam 
' menziltde Jüs

cephesindefüısların cıurumu 
nezaketini muhafaza etmek mnn tauklarındaki t·>plnr 
tedir.Şimdi hücumlörStlinog dan daha uluouur . llkUr etmekte-

t ı\knıan Lira 

ı\~lPak 4 
"- han 3 

"°"lei o. ~ 

Müzeyyen Y enur 
Fethiye Atahan 
Mediha Miski 
Nimet Ak11even 
Hadiye Dallı 

1 
radtı doğru b~lirruekledir. 

2 Ruslar burJda yeni milda 
2 1 f aa mt vzilerine çekilmişler 
2 dir. ı 
2 Moskova·15A.A. -Tass 
2 ı ajansı Ka.lenin bölgesinde 

ki Alman lıilcunılarmın 

iki noktada durduruldu
ğunu bildirme' tedir. 

Alman\,1r burada mü
dafaaya ge<_:mek 1..orunda 
kalmışlardır. 

ş r-!I rı ı 

Dahlld ) ıllığı 5 li .. l. 
Yalı; n ı mcmtokat1er... 

8 lir 
llAnlerın her kelim•._ 

sinden 5 kuruş alınır 
Ocret peşindir . 

Gi'inQ g çen aayuar İ 
10 l(Ul"U5t 11" • 

Ruslara göre 

Durum 
halô.ger-
gindir 
Sayıca üstün 
Alman kuvvet .. 
teri karşısında 
Rus.ordusu ge-

ri çeki 1 iyor 

Moskovn 14 A.A. 
Rus tebiiği: Ev ıelki gün 
hava kuvvetlerimiz cephe
nin muhtelif kesimlerinde 
26 Altnaıı tan nııı, asker 
ve malzeme yüklü 1 ıs 
kamyonu tahrip etmiş vı. 
ya hasara uğratmıştır. Hal 
tık denizinde bir nakliye 
gemisile iki devriye ge
misi bahrıırnıştır. 

Cephede düşmanla 
kuvvetli savaşlar olmak· 
tadır. Durum gergınliğini 
muhafaza etuıP.kt dir. Cep 
henin doğu cenubuııdaki 
çevr~de s:ıyıı~a ilstün ciüş 

maıı kuvvetlerile şiddetli 
savaşlar olmaktadır. V 
ordu'arımız yeni mevz lere 
çekilmektedirler.Bıı kesimde 
kıtal&rımız düşmanın mil· 
teaddit hücüm!arını püs
kürtmüştür· Almanlar sa• 
vaş alanında • 500 kadar 
ölü bırnkmışlal·dır. Düş
man cepheye taze kuvvet 
ler yığmaktadır. Seyyar 
birliklerimiz cephe gerisin
de düşmana ağır kayıplar 
Vı!rdirın iştir. 

SON DAKıKA 

Ruslar 
almanları biraz geri 

ye attnışlar 

Moskovn 5 A.A.- Vo 
rOnt>i bölgcsİllllen gelen 
bir tclKaf haberine gör~, 
buradaki Almı.n mevzileri 
birbiı i ardınd·•n zaptedil
nıiş ve düşman nehre ka 
dar sürülmüştür. Bu savaş 
)arda binden fıızla Alman 
öldürülmüştür. • 

13u bölgede 15 gündeobe-
ri alnunlarııı insan bı 

35 bin ölU ve yaralı 



Mısırda 
Her an büyük 
çarpışmalar 

bekleniyor 
Cephede gergin 
bir hava hiiküm sü 

ruyor 
Knhire 14 A.A.- Höy 

ler ujansımn husm.i 
n ulwbiri bildiriyor: 

Cephedt! çok gergin 
bir hava esıllehtedir l gi
Jiz kuvvellerı 8 kiloroe:tre 
derinliğinde işgsıl ettikleri 
mevzileri sımsıkı tutmakta 
dıılar. 

Alman ,Başkumandan 
lığı çok 'miktdrda zırhlı 
takviye kU\ veli aidığm
dun her an şiddetli bir 
meydan savaşının başla
ması beklenij or. Cuma 
günü Alman kuvvetleri
nin ani hücumu önlenmiş 
tir. İngiliz topçuları be leri 
ne kadar çıplak ter ve 
toza Loğulrnuş bir halde 
bütün gün düşmana ateş 
yağdırmcktadır. 

Şimdi her iki taraf 
son imtihan için k tvvet 
top'amışlır. 

Kahire 14A.A.-· l112i
liL lrnvvetleri iüşman hat
Jaı 1111 n uvaffakiyetle bom
balamıştır. lskenderiye ü
z rinde nçan iki Alman 
uçağı bom bu af amad n sür 
atlc uzaklaştırılmışlardır 

Marsamatruh 
Havadan ve deniz 
den şiddetle bom-

balandı 
lskerdniye 14A A.

l\larsar .. atruht1ki hava üs
Itri havııd'4n ve denizden 
çok ş.ddetıi IJir surette 
bombalarıınış v birçok 
hasarlar yapılmışh .Dt:niz
de~ i bir Alman Ticaret 
g~misi de lmtırılmıştır. Ha 
vmfon yapı 1an bombardı
man dalf~alur halinde gön 
d ri en lJÇtıklar tarafından 
yapılmıştır. 

Mı~ırda çarpışmalar 
Roma 14 A.A.- ltal· 

yun teblıği: Mısır cephe 
· ııd~ l] .ıl~ neyiafo Al
man ve:: ltal)an kıtalarmm 

iskenderiyede
ki Fransız do 
nanması 

Vişi bunların ora
dan başka ;yere gö 
türülmesini kabul-

eimiyor 
Vaşington. 15 A.A.

Amerika Hariciye :Müste
şarı Sa 1 u r V 61Z, lskende 
rı) e limamndn bulrnıan 
Frmmz savaş gemilerinin 
oradan uzakla~tırılarak 

Süveyş kanalmian ge~/
rilmelı suretile bir İngiliz 
veya Am .... rikan liınan'arı

ı~u gönderilmesi hakkında 
Ameriknrııı Vişi hükO.me 
ti nezdinde yaptığı teşeb

büslere muvafakat cevabı 
verilmediğini bildirnıiştir. 

Ameı ikn hükumeti , 
Vişi hükumetine şurasını 

ihtar etmiştir ki: Şımdı· 
dUşman bornbardırnanlaıı
nın tehdidı altmdd buluuan 
bu gc :ıi ur hakkındaki 

teklif kabul edilmezse l.!
giliz hükumeti bunları zor 
in gö~ürmekte veya butır-

mak tu haklıdır. 
Buna rıığınen :Laval 

bu leklifı reddetmiştir. _A· 
n'erika tekrar Vişi hüku
metine mür.ıcaat ederek 
bu gemilerin savaş sonun~ 
dıı Frı.m.,aya iade _edile 
ceğ.de dair teminat ver
miş faka~ Vışi hilkO:neti
bu te!dıfi de reddeylemiş
tir. Vişi, bu gemilerin b·r 
Framnz limanına gönderil 
mesiui ısrarla istemekte
dir. 

Amerikanın yaptığı bu 
teklifin Frar.sanın menfaa 
tine uygun o'duğunu Fran 
sız milletinin anhyacağı
na Amerika hhkumeti e
mindir. 

Şınıdi lskenderiysde· 
buluu,m Fransız gemileıj 
Loren z.rhhsı ile uç krova 

zör iki ll)ı pido muhribi ve 
bir deııizaJlırlen mürekkep 
tir. 

Vişiden Parise: 
Vişi 14 AA.- Frnnsız 

hüldimctiııin Vişiden Pari
se nakledilerek orac;u bir
leşeceği hakkındaki l•aber 
ler asılsızdır. Yalnız devlet 
şurası ile maarif ve bedt ıı 
tarbiyesi nezaretleri Parisp 
n ık e iı. c :ld ~r.lır. Ya· 
bancı r.ıdyo'urın bu hu
sus•a verdiği htıb~rler çok 

hücumları iyi neticelı::r ver 
miştir. Aralarıada bir kur 
may heyeti de bulunan bir 
.çok esirler alınmıştır. Dün 
Dün hava fatılİJ7eli şiddetli 
olmuştur. 

Paris 14 A.A.- Almıııı 
işgal kumandanlığı, mel -1 

mübal. gıı:ictir. 

Amerikada yeni tup ve telgraf arda şüph -
tedbırler li rakamhır gödildiığü tak 

Vaşiug 011 l4 A.ı\.- dir.de l>~n!a~m mü~a?er' 
L·•ıslı'kler' b ~ t edılecrğını ıtan etm ştır. 

u e USUH o omc,· J 
molillere. elkonm ısı . hd~- projP huzırl mıştır. Bu prc; 
Anndda hukQmet yem bır je statüde görUşülicr kliı 

I 

İngilterede 
Savaş istihsali me 
selesi konuşuluyor 
Loı dra 15 A.A.- Savaş 

nuılzemesi istihsali mesele 
' . . 
sınıu konuşulmasına A vanı 
Kurmırasıııdıı başlanmış
tır. istihsal ~azırı bu hu· 
susta izahnt vermiş ve u
çak inıı.Jiııin leknil> kıs
mmın tekamüle doğru git 
tiğini, müttefikler tanıfııı
dan yapılmakta olan mul
zcrrenin mihver devletleri 
'le nazaran arttığını söyle 
miş ve demiştir ki: 

"Tanklarımızın sayısı ge 
çen yıh1 ııisbel1e t ört mis 
1i artmıştır. Şimdi dünya
nın en süratli uçnklarıııı 

yapıyoruz.,, 

Beyaz Rusyada Al-
mar lar tedhiş y~

pıyorlar 
Moskova 14 A.A. -

Moskova radyosu, Knl,,nin 
ça~resinde ş"ddetli savaş· 
lnr olduğunu ve bu ke· 
simde birçok lröylerin 
Almanlardan geri ahr.dığ'ı 

nı lıih.li,.mektedir. 

Tass ajansına göre, Al- ' 
man İŞg'dll altında bulunan 
beyaz Husyada şidd<>tli bir 
tedhiş hiiküm sürn ekte· 
dir. ıoo l>in kişi tecrid 
kampına sürülmüştür. Halk 
açlıktnn ö'mektPdir. Dük
~aaların hepsi kapalıdır. 
Her tarafta dur ağaçları 
yükselmiştir. Alm1nlar 
Ortcd0ks1urla Katolikleri 
asmaktadırlar. 

Mısırde 
Parti anlaşmazlıkları 

Kcıbire 15 A.A.- Baş 

Vekil Nahhas paşa hüku
ınefıı· siya,etini tenkid e
den 11 imzalı bir tokrir 
veren Veft partisi a1...ııiın · 
dan 11 kişiyi p1rtid n ih 
raç eylemiştir.r. 

13 gür.de batırılan ge 
miler 

Berlin 14A.A.- 1 tem 
muzdan 14 temmuza ka· 
dar Alman deniznltıları 
mııh•elif bölgel13rde 450 
bin tonluk düşman licaret 
gemit;İ batırmışlardır. 

Kayıp hisse senedi 
Hatay lş Anonim Şir

ketinin adıma ait 125 lira 
'ık bir h:sse senedini k&y
bettim. Hükmil olnıadığıııı 
ililn ederim. 

Arif Hikmet Sural 

Doktor Rah
mi Akseven 
HASTALARINI 
Habibinııeccar camii 

karşısındaki muayene 
hanesinde hergün ka
bul eder. 

Hindistanda 
İngiliz nüfuzunun 
kalkması isteuiyor 

Bom bay 14/\ .A .- Hu
ber verildiğine göre, Hint 
kongresi Hirdist:..nda lngi 
liz nüfuzunun kalkmasım 
istenı?ğe karar vermiştir. 
Uu istek lngiliz ordulaı ı 

nın ç~'<ilm ·silt- ilgili d • 
ğildir. 

'Saflık değirmen 
Antı1kyanııı Dt"lmir köp

rü köyünde Ası nehri ke· 
narında takı iben iki dö
nüm bahçeyi hııvi otuz 
beygir ku\·veliode mazot
la mi teharrik uıı ve bul
gur değirmeııi, sahipleri ta 
rafından satılığa çıkc.ıı ılımş 

tır. 

Almak !Jrzu edenleı in 
Erler caddesinde Avukat 
Mesud Fani Bilgili'ye mü 
racaatları ilfin o~unur. 

15,16,17 

Dörtyol Belediye 
reisliğinden: 

Projesi mucibince yt1plı
rılacak olun kasaba mcr· 
kezi suluma suları kanalı
nın 2500 Jıraiık keşif L • 
deli kısmı knpalı zarf u.su 
!ile .eksiltrneyA konulmuş 
tur. !halesi 25 temmuz 942 
cumartesi günü saat 11 de 
Bı:ıledıye enciimeninde ya 
pılacaktır. Keşif evrakını, 

Şlrtnamesini görmek isti
yenler HP.~ediye muhaseb -
sinde her zaman görebilir 
ler. Talip olanların kanuıı 
da yazılı evrakla birliktp 
meı.kiır gün ve saatta Ka
nunun brifatı d~iresindd 

B lediye Encümenine mü
racaat' arı i an olunur. 

Kumih~zarı 
Vil ftye t l\fo lrnmmdau 

1-Sü vcydiye kum yolu 
na ihzarı pazarlığa konul
muştur. 

2-Muhammeıı 
(900) liradır. 

bedeli 

3 Bu iş~ ait şıırtname
Nafia Müdürluğünde görü
lebilir. 
4- Taliplerin ·Ticaret 

odasıııdu kayıtlı bulunduk 
larına veyahut da bu işin 

ehli bulunduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri ve 
ilk teminat ııkçasım b'rlik 
te getirmeleri lfizımdır.: 

5 - Pazarlığın 17, Tem
muz 942 cuma günü saat 
16 da Vitfiyct Daimi Encü 
meninde ynµılacağı ilan 
olunur. 

3,7,10,15 

Gündüzde 


