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Musolini ne 
diyor 

«Akdeniz yine ltal-
yanların olacak• 

Ankara (Radyo G1tzelesi)
Homadan bildirildiğine gö 
re, Musolini, Sicilya, Ka· 
labri ve Sardonyaya 37 
saatlik bir seyahat yapmış 
hr. Mm:.olini hava kuvvet 
)erini teftiş esnasında uir 
demeçte bulunmuş ve şöy 
le demiştir: ''İtalyanlar J.4 
-15 Haziranda lna'ilizl~re 
tarihleri boyunca t~tırlıya 
cakları bir ders verdiler
Akdeniz bir İtalyan deni: 
zidir. Ve Akdeniz yine 
ltalyanların olacaktır.,, 

Londrad 
marasın ordusu çok siniri 
da çekiş I skende- bir hava 

AvamKa Alman 

9Q n eriyenin 
kilometre 

Yakınında baş-
ı~9.1. ladı 

''l d ıqid onanması Port-
"e Hayf ada top

l lanacak 
t·• ondra 2 A 
\lil c .A.- Mı-ita ereya 
ıı sa,. n eden nıey-

)~~ıı 8t aşı hakında bura 

~re, san geleu lıuberlere 
kilo~aş lskenderiyerıin 

)'" ~tıne~~re batısında c~re 
lsk "tedir. 

~d .. 11 tenderiyeyi tehd"d 
Ilı ehlik · 1 

ı."ıtıa enın arfmış ol 
vı \'e ı:ıoh • · llırı f .,... !'ın pıke ur·ak 

itaı· ,.. 

~. ıytt merkezine 
11 ~ raıJ 

'- ı fi• ı::,nıeıı Akde-
ı .. --ıı.: ıonuo geri ahu
, ıı••ll lı ic-· l . 
~. 'llh . v ıır sebep yok 
ttı"' es: kıka. lagiıi-ı.c.&onan 

Hayfaya hava akını 
Hayfa 2 A.A.- Hafta

lardanberi ilk defa olarak 
düşman uçakları Hayfa 
üzerine yakltışmış've uçak 
savar toplarile karşılanmış 
lır. 

İspanya har
be girecek mı 
Londra bunu ihtimal 
haricinde görüyor ~h-. slı bır üss.. d 

dr... "'1l rtı k un en 
r~ıı .... 

8 
alacaktır. Fakat L d lA A 'h '41 p on ra •. -- liri-

"'" ortsaid ve H t t1) ıerıeşebT • uy ar.ova njtınHınm diploma 
t1 ~iıı etruf 

1 ~~- lijkeııde ~ik nıuhabiri, İspanyanın 

meler 
başladı 
Mebuslarhü 
kümeti şiddet

le tenkid ediyor 
Mısırdakı mağlubi 
yetin sebebi nedir 

Bir İngiliz me-
busu diyor ki: 
•Eğer Rusya olma
saydı bugünkü du 
rum ne olacaktı? 
Londrıt lA.A.- Avam 

Knmarasıada 22 mebus 
l tarafmdan verilen hükQme 

le güvensizlik takririoin 
müzakeresine bugün baş· 
lanmıştır. Takriri imza ~ 
den mebuslardan biri söz 
alarak demiştir ki: 

llıı ~\\teu .... 1 1 
'. yı!darıbe narbe iş irAk etmesi ihti· 

:
1

1
r lsk~n~al~kım_ edil- ~ali mevcut olduğuna da ' 

1 e k erıyera1n düş- ır yapılan telkinlerin her 

"-.Sıtvaş öyle bir saf· 
haya girmiştir !ci, herşs· 
yi açık konuşmak icabe· 
diyor. Ben hatayı savaşan 
subaylarda değil Londrada 
ki Stıvk ve idarede bulu
yorum. Eğer mağltlp olur 
sak bunun sebehi savaşın 

1\ analın d .. v· 1 
~" "lınez .. uşrnesi ~ur ü mülabaza huricinde ' 

illi ~Ôlde .. Şııncti savaşın bu m&mleketin dahili Vci· 

.~ras1ı.ıd zırhlı ~kuvvet- ziyeti hakkmda ahnan ha 
~ ır. "cer<•yan etmek berlerle tekzip edilmiş ol-

~İy liıığunu yazmaktadır. Har· 
astopol dün bin aleyhinde bulunan 

d lJ
.. f.. Cümhuriyetçiler dt'ğil Mu· 
~ U hafaz lkilr efkilr da her 

tterı· ~ t" l"' ı Ilı 2 ur u yeni maceradan uzalr 
~ %ıuırı- A.A.- Hille- kalınması taraftarıdır . .Fa-
t r~<iıten' hkarargakından ~a~ bilhassa lspımyanın 

~ : ~Ote s· USIJsi bir teb· ıktısadi VclLiyeti bu memle 
ttıuQl~led nıvastopol şehri kelin harbe işrirakine rua 

1 Ur sonra , c.f" · · ~ uş- nı olan başlıca sı-beplerden Ku birini teşkil etmektedit. 

rtı darı ve kaplıca fiatları 
t t~ııkilr tesbit edildi 

\' aıAA 
'iı.._ tkaıet· · ·- Tıca- ' dilmiı;ıtı"r·. 
~iırıt· •nden tebt·" ., l2'!t.: ' ıg {• 

~'lt~ sıyılı k 1 - Yabancı maddesi 
~t ı tle h . oordinasyon ~~ 3 olan kaplıcanın kilo 
ı. [tl Uküınetı·A h b su on kuruı;ıtur. 
"'~ı eyanınct ....., u u .., 
~h~tal \'e dar~n e~l~onaı; 2- yabancı maddesı· o , 
~~ leri O . . ın oprak 3 /o 
~ &atın fıs11.ce müstah olan kum darının kilo8u 
"g~lf alınma f1atları 11 kuruştur. Bu fiatlar 

1 Ş::kilde tesbit e. ~42 yılı mahsullerine ait· 
tir. 

Londradan idare edilmek 
t hatcısın<lurı ileri geldiğini 

kabul Atm~k zorunda ka:a 
cağız. logiliz ordusu ve 
harbin idnesi için Dilk dö 
Glosterin Başkumandanlı· 
ğa getirilmesi U\zımdır. Ya 

.pılan hntalar tahkik edil
meli mesuller meydana çı 
korılmalıdır. Planlarda, 
h~tihsalde, sevk ve idare
de bizi bu derece düşüren 
ne gibi sebepler vardır. 

Husyaya yardım ~il
mesine ,şiddetle tarafda· 
rım. Çünkü eğer Rusya 
olmasaydı vaziyetin şimdi 
ne hale geleceğini kestirmek 

güç olmıyac.ıktı. 
Savaş malzememiz oka 

d.•r fena seçildi ki Alman 
lar .Mısırda 'vaziyete biz
den daha çalıuk bQkim ol
dular. Mısırda savaş en 
nuik devresine girmiştir. 
1'.;~er Rommel bir ıkaç gU 
ne kadar durdurulamazsa 
~kUn edecek hildiseJeri 
önlemek mümkün ulamıya 

• 

• •• 
rıgeon-

lerinde 
Son İngiliz mü
dafaa hathna 

vardılar 
Cehennem ate~i al
tma alınan Sivasto
pol da mühim bir 

kale daha zaptedildi! 

Almanlar do-
ğuda da taar
ruza geçtiler 

Berlin ı · A.A.- Res
mi teblig: Sivastopola 
taarruzda müstahkem m~v 
kiin iç kuşağında açılan 
gedik bir noktasından gc
nişlewlmiş ve burası yarıl 
mıştar. Alman kıtaları ha
va kuvvetlerinin mükem· 
mel yardımı il" şehrin 
Joğu cephesindeki ınüda· 

;faa mevzilerine &irmiş ve 
eski Kırını &a\ aşında şöh· 
J'et kazaoan Ovalatof ka-
esini hücumla zapetmiştir. 
Doğudan tuarruz eden tü· 
menler yeni mevzileri ele 
gdÇirdikten sonra g~ııiş 

bir cephede çok derinleme 
sine ilerilemiştir. Hu tümen 
ler taarruza devam ediyor 
Burada şiddetli muharbbe
lerde bir tanka karşı mu-

d Lf El .;..ı <uru hazırlanmış 
ve tepelerdeki bir çok 
mevziler ele fgeçirilmi4:ir. 
Homen kıtal arı P .ılaklava 
şehrine varmıştır. Rus crp 
hesinin cenup ve orta Al· 
man ve müttefik kıtalar 
taaı ruza geçmiştir. 

Mısırda A\maıı ve ltal 
yan kıtaları ileri yşrüyü~ 
devam etmiştir. Şımdi 1~· 
ktmderiyenin önünde son 
düşman mevkii olan " El
al•ye" rncvkiine tııarruz 
ed lmektedir. 

cııllhr." 
Mebus, Çörçilin Milli 

Müdafaa Nazırlığından der· 
hal çekilerek ~ urini iyi bir 
at kere bırakmasını istemiş 
tir • 

• 
esıyor 

İngiliz Milleti f'-1ısır 
daki acı mağlubiye 
tin sebebir.i hüku· 
metten soruyor 

Rom melle boy 
ölçüşecek bir 
Kumandan he-

nüz bulunamad 
Libya lngiliz askeri 
şöhretinin mezarı 

ol•nuş 

İngiltere Orta 
şa• kı kaybet 
mek 1tehlike 

sile karşıkarşıy 
Londra 1 A.A. - Sava-

şın umumt sevk ve idare 
si hakkınJa Avam Kama
r&sında münakaşalar olur-

Sonu 2 incide 

ıKA 

Mısır meydan 
savaşı 

Bütün şiddetile de 
vam ediyor 

Kahire 2 A.A-
yiik Mısır meydan savafl 
dün l>:ışlamışs'.lda bu 'bu· 
sustu henüz tttfsilAt yoktur. 
Sııvaş bütün şiddetile 
,,l!:lalem\n,, biılgesinde da 
vJ.n etmeldedır. 

Dünyanın en büyük 

kalesi dü~tü 
Btirlin 2A.A.- Al na 

Baş rn:nadanlığının bu pe 
ceki resm~tebliğı,Sivastopo 
lun düştüğünü bildirilme 
dir. Alman ve Romen bay 
raklar1 kalelerin üzerinde 
dalgalanmaktadır. Bu ıu· 
retle dilnyanın en bliyllk 
Karadeniz ka1.esi Alm•nla 
rın elindedir. Esir ve mal-
zeme ~yısı bentlz belli cle-
ğildir: 



Sayfa-2--

Almanlara göre Meyva ve zeytin satışı Zabıtamızın Önemli 
bir muvaff akiyeti 

ÇORÇiL I Muhanıuıcııı 

bedeli 
miktarı fi 11 lı cinsi 

Cesedi Ası nehrinden çıkarı
lan Naime kimler tarafından 

ve n;çin öldürüldü? 
Hundan bir uy önce Ası 

nehrinde bir ka<hn cesedi 
bulun.Juğu ve cesedin hüvi 
yetini meydana çıkarmak 
icin zabıtaıııri sıkı bir tah
kikata giriştiği, mühim ip 
uçları meydana çıkardığı

nı yazmıştık. Hüdi~ tama 
mite aydınlanmış ve cina· 
yeti işleyenlbr şimdi Adli 
yeye teslim edilmiş bulun 
maktadır. Zabıtamız için 
önemli lıir başarı olan h~ 
hadisenin iç yüz.ünü oku
yucularımıza biloiryoruz: 

Hadisenin kurbanı olan 
kıdııı Dikmeca kiiyünden 
28 yıışlarmua Karacı kızı 

aimedir. Naime daha kil 
~ük yaşta ıkeıı babası ta
rsfından Halepte bir me
mura hizmetçi olarak Vt.· 

rilmiş ve onunla beruber 
lstanbula giderek orada 
büyümüş ve bir şoförle 
evleW11iştir. Bir de çocuğu 
olan Naimenin ko~sı ölün 
ce, çocuğile beraber bura 
ya y,elerek babaimm • ö· 
) üıH1e yerleşmek istemıı

tir. Ancak lstanbulda bü
yüyen Naima artık köy ha 
yatma1 bir türlü ısınanmmıı 
nihayet şehrtS gelerek bır 

ev kiralamış ve ,bir fırın

cı ile tanışarak onunla ni
şanlanmıstır. Arada ı;ıradı 
köyüm~ giderek babası ve 
kardeşile görüşmeğe de 

devam etmiştir. 
Naimenin 21 yaşında 

bir de kardeşi vardır. Ba
bası ve kardeşi Naimenin 
hareketlerini bf'ğenme~nek 
te ve parasıca da göz dik
miş bulunmaktadırlar. 

Hadiseden birkaç gUn 
önce babası ile k&rdeşi v~ 
amcasınrn oğlu lsmail şeh 
re gelerek Naimeyi almış 
ve kiraladıklurı bir araba 
ile kendisini köye gö~ür
mek istemişlerdir. Şosadun 
köye ayrılacak noktada 
arabacı savılmış ve: babası 
yalnız başına köye gide
rek Naime ile kardeşi ve 
amcesunn oğlu Dalyanda 
bahk avlar.mak için hep 
birlikte gö!e geçmiş ve "a 
yığtt binerek ;;öle açılmış· 
lardır. lki amca oğlu gö
lün ortasında kayığı dur· 
durarak Naimenin ~ilerini 
bağladıktan sonra kenrti
sini suya atmışlardır. 

Hadisenin cer~yan ~ek 
li budur. Zabıta bütün bu 
iti en ince teferruata ka· 
dur tesbit etmiş ve katil
ltSri cürüm alel'erile birlik. 
te yakalayarak dirıı Adli· 
yeye teslim etmiştir. Suç
lular da işleJikleri bu ci
nayeti tafsihltile anlatmış 

lardır llu esrarengiz cina
yeti meydana çıkaran za· 
bı taıı ıızı tebrik eder iz. 

5 temmuz balosu 
Pazar günü akşamı verilecek 

Ordumuzun Hataya giri~inin yıldönilmü olan 5 
temmuz akşamı beş hayır kurumu faydasına Valimiz 
Şefik Soyeı in himayelerinde ve Vali Konağı bahçe· 
sindo verilecek büyük gardenpaı hnin hazırlıkları hız 
la ilerilemekttdir. Bu mutlu gün şerefine tertip~enPn 
t'ğlence fırsatını kaçtrmaymız. 

D• k k f . Balonun 4 temmuz cumartesi günü 
1 a • akşamı verileceği bildirilmişti . Ancak 

ha zırııldann soaa nmemesı üzerine b11lo ordumuzun 
Ha tıya girdiği günUn yıldönümü olan 5 temmuz pa
r.ar gunü akşamı verilecektir. 

BeJediye Reis 
vekilliğine 

-Mekfupçumuz tayir. 
edildi 

Nafıa Vekilimız 
Ada nada 

Su tesislerini inceliyor 

Hernebahasına olur 
sa olsun yerinde 

kalacak 
Berliıı lA.A.- Alman 

siyasi mahf ılleri Çör~il 

lıakkında şu miitaiealla 
bulunmaktadır: 

Ne avam Kamarasında 
ki mü1akereler ve ne de 
diğer önemli muvaffaki· 
yetsizlik lt~r Çörçilin duru 
munu :sarsamıyacakllr. 

Amerikadan dönen Çör 
çil şimdi efkurıumunıiyeyi 
orada yaptığı işlere çevire
cektir. Çörçil!n itimat re
yi alıp alamıyucuğı wes~

lesine galince: 
lngıliz laıpuratorluğu 

par~a parça yıkılsa bile 
Çörçilin işba~ında kalması 
lüzumlu görülmektedir. 

lngiliı Kumar.danı

nın mesajı 
Kahire 2 A.A. - Seki

zinci ordu ,J3aşkumandunı 
General Uhiıılek sekizin
ci orduya şu yevmi emri 
göndermiştir: 

·•mr aydanberi devam 
lı ve ~etin şartlar altında 
savaştınız ve ağır kayıp 
ıar verdiniz. ı\JotörlU kuv
veti bızden üstün olan düş 
n:an karşısıııda toprak 
kaybetm~k feUlkelioe uğ

ramış bulunuyoruz Şımdi 
Mısıl' meydan savaşını 
vtrmekteyız. Düşman ordu 
sunun savaş kudreti a~aı 

mıştır. Bunun yokedılme

si lazımdır. Çünkü üs&ün 
den uzaklaşmıştır. 

lngiliz Kumadana 
neyi bekliyor 

Londra lA.A.- S21li\
hıyetıi as ... eri kaynaklara 
göre ~ hsıı da durmadan 
~k lmekle olan lngiliz 
Haşkurnamlanı Ge:lera1 0-
hinlek büyük bir meydan 
savaşıuı:ı gelışmesini bek· 
lemektodir. 

Amerikada 100 bin 
tank yapıl3cak 
Vaşington 1 A.A.-

42 milyarlık savaş tahsi 
1:1atı kesin olarak kabul 
edilmiştir. Bu paradan 100 
bin tank yapılacak, 4 mil
yonlu" bir ordu vilcude 
getirilecek tir. 

Sivastopola hücum 
Londra 1 /lı. .A.- Mos 

kovadan verilen haberlere 
göre. Almanlar Sivastopo 
ıu 15 tümenle ve güode 
10 dc:fa hücum etmekte 
dirler. Düıman topçusu 

Bir buçuk ay önce acı 
bir k11za neticesinde hasta 
)anan Belediye ve Parti 
Reisi Abdullah Bilpinin 
yerine Belediye Reis ve
killiğine ViUlyet Mektup
çusu Rifat Toros tayin 
edilmiş ve dün işin~ baş-

Ad1.nu lA.A.- Halay
dan buraya gelen Nafıa · 
Vekilimiz Ali Fuat Ceba· 
soySeyhan bölgesindeki su 
tesislerini gözden geçirmiş 
ve bar9ja gitmiştir. Vekil in 1 

ehennem ateşi açmakta 
ve Alınanlara oğır kayıp· 
lara aldırma dan hücunı 

amıttır. 

cel emelerine devam etmek 
tedir. 

---- ~----.._-

1 etmektedir. 

Li. Kı . lu·. 
200 

bilo Gr. 
2000 10 zeytin d:uıesı 

banıp arası bBfl 

dar'1l 
A 1 i IfııY b' 
hnn. lşbll • ' 
. . ııısfıll 

muhsulleı uıııı 

75,00 1500 5 incir ,, '' 
7,5u 151) 5 naı· " " .. 
7,50 75 10 7A•ytin • " 1010 
6, -- 75 8 tizüm Hanıp 1.1rıısı 

50, - - 1000 5 incir ,. '' 
346,00 480J yeldin 

Hatay Defterdarlığından: e 
Yukarıda yazılı bulı~ele:deki rueyve v.1 rıııı 

dant:!Si (2400) sayılı kanun 41 incı ınadı.l~ına 
ce urttırnrnya konularak ihalesi 3 7 942 

1

5) trıJI 
saat 10 dn yapılacul\lır lstı· klilerin ° o 

7, e saıt 
makbuzu ile müracaatları. Dellfi.liye iHlll v 3Q,t 
rafları uhcıya aittir. 

Londra çok 
sinirli 

Kabotaj %81.~ 
Ankara 1 kİi)1lltıO 

suhırında 1~3 hİ=''' 
bayra~ına ıo il o• 

, (Başıl incide) nün ~;ıldönilrıJ d:I 
ken lngilız basını lıu !ıu- bütün Jirrıııl3r 
susta şu mült.ıleuyı yürüt kutlannııştır-
mektedir: f h8 

"- Afrikada durum GözrnU a 
bir kut daha kötüleşmiş- Math•! 
lir. Halk bu muvaffakiyet I Dokt~r la cadd • 
~i~liğin.sebebibini öğre.ımek ış.., Ji bi( 
ıçın Habırsızlık gösterı)-or. Deger 

.. Halkı tatmin edecek şey "f p 
Londradaki Avam kamara kı 8 
sında kazaıııiaa nıuvuffaki 
yet değit , Gepbelerde Clüşnıa 
m durdurmaktır. Hugun 
kü olaylar, Or~aşarkı Kay 
bdtmek tehlik c:sıle k ırşı-
Jaştığımızı göster ıyor. tlu 
tehlike bugun dtğı l aylar 
ca evvel kendıoi göNteı -
mişti. 

Alman tan.darının fai
kiyeti karşısında gerıledı· 

ğimız anldŞlııyor. Uiz Al
ınttn!ara 939 mocıeıı hınk 

b1rleı değıi, 9-tl ve batta 
943 modelı tunklarla hu
cum ed.ecektık. 1lnlk Lio
yadttki ağır ıntığıubıye t 
karşısımiu şaşıı ıııışLu·. ı c.ıf 

silat ve tatıkıl,ut ıslıyor. 

940 ve ondan sonrakı he 
zimetleriu sebebini ı:t.ı.l! et 
mek ko. Hydır. U zaman 

hıızır değildııL Fakat şını 
dı ınuazum ordularımız 

ve kesi ı bır lıavu Usl .. u· 
lüğüwuz vardır. :lfana ruğ 
men Wdğli'.ip vluyoruz. ~a 
va~ın İdllrcsinae bata ar 
yııpıldlğl muh .. kkukur. 
lyi Komutanlarımız yoktul' 
Lıbya askeri şöbrntıernui 

zin mezarı olmuşlar. Hooı 

mel ile bo~ öl~uşebılecek 
bil' Komutan hc:nuz. bula
madık. Hu neden ılerı gt!ıı 

' yor? Huuu Komutanları-

1 

mızın modern savaş usul
lerile yetişmemiş olmalu

/ rmda aramak la:rJmdır. 

r e~ı ıyut 1\'lll(turu 

1 
::ielım Çeıenk 

C.H.P. ı\latt>aw:tı Aotakyu 

tur. 

Bu akşatJJdsll 
film birden 

ff. 
ve Casus ıs 


