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MısırdQ 
Almanlar yen\
den kuvvetleri 
ileri atıldılar 

Ana İngiliz kuvvetle_:_ 
ri çekiliyor 

Londra 30 A.A.- LBi· 
rinci i\lısır m«·ydan savaşı 
ikinci meydan savu~ile ka 
rışınış gibidir. Almanlar 
Marsa Matruhta lngilizler
le çok şiddetli bir savaş· 

tan sonra yeniden il€ri 
· ntılmı~lardır. lngiliı ordu

sunun ana kısmı . Marsa 
Matruhtan yer.i mevzilere 
çekilmiş, Jiğer İngiliz kı
taları da ordunun ana kıs 
mma iltihak etmek için 
geri çekilme emri almış 
tır. Savaş yüzlerce kilomot 
relik bir saha üzerinde çok 
büyük bir şiddetle cereyan 
etmektedir. 

Tatbik ettiği cesura
ne strateji aleyhi

ne dönecek 

Hunlarıu bir kısmı Ameri· 
kadan Mısıra gönderilmek 
te olan uçak ve savaş 

muhemesi yUklU idi. 

__ Çarşamba 
Abone ••rtları ı 

Dahilde JıllıOı 5 ılr11 

Y •hancı memlek•.!!!!:.'-
8 11 ... 

lllnların her kelim•· 
elnden 5 kurut :alınar -

Ücret peflndlr ~ 
OOnD u•o•n : ısayuar · 

10 kuru,tur -· • 

Almıılar 
Marsa Matru

hu 120 kilomet
re geçtiler 

Berlin 1 A.A.- Aske· 
ri kuynaklardan .bildiridi· 
ğiııe ~füe şimal Afrikuda 
hareketlerde bulunun Al· 
man ve İtalyan kuvvetlari 
Marsa Matruhun 120 kilo· 
mdre doğusundaki .Elda· 

beye varmışlardır. 
Alman ilerileyişi de· 

vam ediyor 
llerlin 20 AA.- Hesml 

tebliğ: 

Şimal Afrikada z~rhh 
teşkillerimiz lagilizlera ye
niden daha gerilere ata· 
rak Folrnnın doğusundaki 
böl~eye varmıştır. BüyUk 
ölçüde Alman ve ltalyan 
hava teşkilleri Arap körfe 
zinia cenubundaki yollara 
hücum etmiştir. 17 hazi
randan 26 hazirana kadar 
lngilizler 200 uçak kay~ 
betmişlerdir. 

SONOAKıKA 

Londra Alman 
ilerleyişini 

feyid ediyor 
alma:-.ların 125 bin 
kişilik ordusuna kar 
şı lngilizlerir. bir 

milyonluk ordusu var 
Londra lA.A.- l>Un 

cereyan eden savaşlar hak ' 
kındı. hiçbir tafaiUlt yok· 
tur. Fakat Almanların 
aldabayı ~eçtiği anlaşılmıı'c 
tadır. 

Bern lA.A.- Berliıı
den gelen haberlere göre, 
Marsa Matruhun zaptı bek 
lenmedik bir hadise olmak 
la beraber, Almanyada ol 
dukça derin bir alAka u· 
yandırnııştır. Şimdi Alınan 
lar tank savaşlarına 
müsait bir çöl içinde bulu· 
nuyorlar. 

~er Alman ordusu 
fazla yorgun düşmedi iSd 
Marı-a Matruhun zaptı 

Homn;ole lskenderiyeııin 
yakıuında önamli hava Utı 

leri yoprnak imkanını ve· 
recektir. 

Askt"rt mahfillerin ka· 
naatına göre. Afrikarla 

ı Almanların 125· bin kişilik 
1 

ordusuna karşı orta şarkta 
' lngilizlerin bir milyonluk 
l bir ord~su va!~ır ! 
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lngilizler iki taraf ta \ı Almanlara göre Meyva ve zeytin 5ajıŞ
1 

M M t 
Bitkin bir hale düş Sinci İngiıiz 1 ı·ıi ı' arsa a ru .. .. d Mıılı amıııeıı miktarı fmlı ciıı•i m
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h 
urunceye öğüşe 0rd USU ! bedt>li 

un kaybını cek t '°' · Londra 30 A.A.-llöy· Büyük sıkıntı içiade 1 Li. Kr. lıilo Gr. kr. i 142 JI 
lhtimaldan uzak go"r- t · K 

1
. d J> ı· 30 200 2000 lOze~lin dnncs erın a ııre eki muhahiı i >er ın A.A.- Askt•- rası l' ~ 
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müyorlar bildiriyor: rt uir kuynakt:ın hildirili- d ... r' 

Londra: 30 A. A Almanlur devam •den yor: Ali fllll " J 

Marsa Malruhta bütün ştd savaşa şimal Alrikednki Mare~al aommelinzırh Jıall· 11
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delile devam eden savaş bütün. kuvvetlerini'sürmüş· h kuvvetleri lngili1. birlik· mnlısullcı·iıı•" 
111

' 

hakkınJu logilizlerle Al · ferdir. lngiliz ordusu da lerini kovulamaya devam 75,00 1500 5 incir " • 
m~ıılar ayni şeyi söylüyor- düşmaııa karşı koymak ediyorlar. DUşm•ıı Alman 7,53 151) 

5 nııı· ., • 
lar. Burada savaş, baı;ılar için elindeki bütün kuv- ve ltaiyan kuvvetlerinin 7 5o o ~ b d ' 75 }Q Zt•ytio ., " tül 

başlamaz çok şiddetlı bir vet ve kaynakları bir araya 1 u erece süratli hareket· 6 
11sı .. l · k , -- 75 8 uzüın HurnP ar 

şekil aln ıştır. Rommelin toplamaş bulunuyor. lngi- erı arşısmda hayrete düş 50 

1 

.. t'" Al ,- - 1000 5 incir ,. " 

ani ntılışmduki tehlike iz kıtnları .Marsa Matruhta ı muş ur. mau hava kuv-
Londroda hissedilmiijlir. ki sabifme>zileri müdafaa '. vetleri mür.okııle yollarını 346

,00 4800 yeklin 
Mihver kuvvetleri aziimi edemediği için savaş ıoüte· ! bozduğu için 8 inci ordu Hatay Defterdarlığından: •' 
b'llY ret saıJedi) orlar. Sey. ha vv il. bir mah iyet almış· çok sıkın lı çekiyor. E• "· Yukarıda yazılı lıa lıçel etdeki nı < y•• deSİ Ol 
nk gelen raporlara daya· tır. lkı taraf ta hasmını bit sen bu ordunun takviye dane.si (2400) sayılı ~anuıı 41 inci ııı:~ ,.0ııı• 
narak tefsirlerde lbulun•n kin bir hale •düşürüncoye 

1 
almasına da imkiln yok· ce arttırmaya konulara~ ihalesi 3 7 9 15) ı salftlıiyell i kaynaklar, Al· k~dar döğüş.ce ktir. 1 
1 ur· Şi nı_d i düşman zırhlı ssa t 1 O ds yapılacaktır. ist. k liJeriıı ~ • 've ı 

man uıbiyesinin bir kısıın B 1 kuvvetıerı doğuya doğru makbuzu ae murocaaıı ..... ueıırııiye anıı s0
1 

lngiliz kuvvetlerini İnuha- ütün gözler çekiliyor. rafları alıcıya aittir. 
sara ettikten sonra kabil Ş 1 Bir hava birliği Komu-olduğu kadar silratle Mı- i~di Afrikaya çev- : tam hava savaşları hak- l-.:: ___ BE~Dll!!REl!ims;:ıı'lıriBl'l!%::'i!Jlll-~I""'"" 
sır topraklarında ilerle- rıl~ış bulunuyor 1 ~ında şu malumatı vermiş Çörçil ~imd'l'k 
mek olduğunu beyan edi Luıı ... ra 3JA.A.- Bundan tır. t "r: I I 
yorJar. Hama ve Bt!rlin- evvdki güıılerde olduU-u 1 "Diişmana çok elve- bir Ş " 1 
den bu~8aualı gelen lıaber- gibi, gazetelerin bütün cti~ ri.~ii göriiş. şartları j~·iııde it ey soy e- ' 
le~ Marsa Malruhun zopte kati ~!ısır S•vaşl ÜZ•rine hucum et tık. Uçaksavar m ek istem i yor 
dıJdığini bildiriyor. çevrilmiştir. Husyadaki s:ı.- bataryalarının ateşine ehem ~u hususta teyiJ veya vaş ve Avam Kam•rasın· · miyet ~ermed~~ lskenderi· 1 Cephedeki kuman-
lekzıb edıci bir haber alın da yapılacak mUıakereler , ye demıryolu uzerinde 'u- t dan değişti 
mamış ise de, şimdilik bir ihinci plilna düşmüş bulu- çuyorduk. Hu etmuda ~bir i Loııdra 3J .A.- Haşve-
iki gün daha tahmiıılerde nuyor. Marsıı Mntruhun ' marşandiz treniniu yol al kil Çörçil Avam Kamara· 
bulunmnıım ve malUmat düştüğü Llndrada teyide- • maktd o?duğunu gördük sıııda şu demeçte bulun-
vermemenin emniy~l bakı dilmiştir. Bu, önemli bir ve saat tam 22 de bir u- muştur: 
mından ehemmiyeti vardır. teyiJdir. Gaz,,teler bu şeh çaksa\·ar topunun rtesirsiz I ··şu anda Mısırda cere-

Obinlekin Marsa Mat· rin Mısır çeaberile lsken- ateşi altındtı trene hücum yan_eden ka'ılı çarpışma-
ruh kale•ini terkelmiş deriye arasında l~hkim ettik. llumbalarımızı :attık. 1 lar herhangi bir demeçle 
olması ihtimal dahilindedir. edilmiş tek mevki olduğu Vagonlar bir anda :alevler bulunmak istemiyorum. 
Fakat bu da ancak bi: fara• nu, iki yıldır logilizlerin ha ' içinde kalJı. Artık vaz i- Geııeral Olıinlek 25 huzı 
ziye olarak <abul edilebilir. reketlerı için ~ir üs ve Mı· femiz bitmişti. Uöndük.llu randa 8 inci ordu komu· 

Sovyet cebhesinden ge· oırın müdafuaSl bakımı&· 1 
suretle düşmanın ricat tanlığını ~ahsan üı,,iııa al 

len haberlere göre Sivato dan büyük bir hale sayıl· : hattı tıkanmıştır. Kuvvetle J mış ve lm karar hükumet 
pol müdafileri hen üz da· dığın 1 h • tırlalıtı akladır la ·• rim iz ileri hareketlerine de- çe tasvip edilmiştir .• 
ytımyor. Burasının şimdi- Askeri unsurlar, şimdiki . v ım:ediyorlar.,, Al I 
ye ltqdar yapılan bom bar lıalde düşmandan daha kov LENINGllAU ONOND1'. ffi a n ar 
dınıaıılardaıı eu şiddetlisi- ~etsiz bu uııan S inci logi- Moskova 30 A.A.-
ııe ınaruz kalmış olduğu nz ordusunun yeniden çe 1 Leniıı~rndın cnüdafuasında 
da ,Moskovedaıı bildiı il- kilmeğe mecbur kalacağı- ehemmiyetli bir nıevKi iş-
ıııektedir. Almanların ln- m tahmin ediyorlar. Yme gal P.den bir Daitık limbnı 
gilız ve Almau hükQıııet bu münekkillere göre, ye- ııa düşmanın 50 hücumu 
merkazleriııin bombar Jı- ni çekiliş strutej ı bakımın · püskürtülmüş ve 65 batar 
man eJilmiyeceğiae dair dan ciddi neticeler doğura ' ya susturulmuştır. Topçe 
zıın ni şayıalar Almanların Ceiktır. Çünkü lskinderiye kerlerimiz düşmanın arka 
mzulannı hakikat olarak du üslenen lngilız donan- ffievzilerine çı tJ ,'.ll ı ~ 
gösleıroek istemeleridir. ması bu suretle daimi reh • lar, ehemmiyetli tahrip!ere 

dit altında kalacaktır. selıep olmuşlar ve bırçok ba 
Bu haber Londrada Almııu l ı . Annalı'stın mu"taleaları tnrya urı imha etmişlerdir. 
_arın Sl'JI günleı-Ce huvalur· 
da za)•if dllştüklerini gös· Loııdra 3JA.A.- Hö}-

ter ajousıııın uskeri mu· 
' Sattllk sahipsiz 

terır şeklinde tefsir tdi.
ıııekt~dır. flöyle bir şey

den Almuulur memnun ola 
cak arı için, lugiliıler hoş 
ııud olnıayucaktlr 

hıırriri yazıyor: m a 1 
Mursamatruhun lşgali lskenderuu Gürııriik Mü 

halmrleri hakkın- dürlüğündeıı: 
da teyid edici malumat l skeuderun gümrük am-
gelmeuıVJlır. Bununll:l be- ; barında 115 küsur kilo pu 
raher bu haberin aksini n.ıuk memıucal ile 18000 
de ispat etmeye imkan kilo çime~lo 23-7-942 
yoktur. lluuuo için haber Perşembe günü açık urllır 

Sivastopolurı iç çem 
berine girdıler 
Berlın 30. A.A.- A.

man tebliğı: 

;;;imalden gelen Alınan 
tümenleri ~ivaslopola kaı-
şı hücumlarıua cievum et
mış ve ş ehrin doğusuuda 
kı Vernıaya körfezini gc
çernk düşmanın \'etın mu 
kavemetıni kırdıktau soıı 
ra tahkinıa\ın iç çeııberıne 
~iruıişlerdır. H.ushırıu kar-
şı hücumları akim kulmış 
tır. Romen teşekkülleı inın 
tle destekıediğı hücunılJr 

Sivustopolu hakim tepele- · 
riu zuptedilrııesirm irııkiln 

vermıştir. 

Uçaklarımız Hu:; top
luluklarına büyük kayıp

lur verdirmişlerdır. 

Şimdiye kadar Berlin 
53 <lefu, Londra ise 574 
defa bombalanmıştır. Bu- \ 
Du göre henüz arada görü-
lecek hesap Yardır. Ve 
müttef ıklerin elinde bu 

şimdilik ıhtiyaıltt..ı karşılı:.- ma ıl~ salıhıcakhr. 
nıyor. .Fazlc1 izahut isti ıenlerin ~ Sat~lık eşya 

Vaziyetin çok nazik lskenderuıı ithalat gümrü· ,. oldug-u dil Hatay lı;ı Anonio• Şı"rke lı( sabı görecek vasıtalar 
mevcuttur. 

eşriyut MlicHm.i 
Selim Çelenk 

C.H.l'. :\lalbaası Antakya& 

ve şman .tankla ğü müüijrlüğüııu müracaat " rınm ezici bir çokluğa ma ları. tine ait e~yalar 2-7-942 
lik bulunduğu bir hakikat 1,5, 10,1.l per~embe günU s at 15 le 1 
tir So ı k tl d cuma pazarında Mardiros 

· n ıare e er e düş- da aı<aryakıt geçnıış olma ı' ı m u l' k .lıanmda aleni rn üzayede ı 
am e ıne ço mıktar· sından korkuluyor. l l ı e satı'acaktır. !Ulu olunur. 1 arı. 
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