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lllnların har kelim•· 
sinden 5 kuru, ahnır 

Ucret pefindlr • 
Gilnll Qeçen t'laay11ar • 

10 kurustur 

MÇi{tçi borçları 
1 1Jstahsil her yerde hükCıme
e borçlandığı . miktarı mem-
1 nuniyetle veriyor 
tıcef erne . . d 

V Qezısır.e evam eden Ticaret 
ekilimiz h lk · ft" k 

a a ısra an açinmalarını 
tavsiye ediyor 

tM Aydırı 30A A 1" l ı . . 1 .. , Vek·r • · ·- ıca- e e e vermeeının doğura· 
~ı t>e~L ~kto~ Behçet ca_ğı guze1 neticeleri wlirtmiş 
~l'likte uerındekı zevatla hr · Doktor ~hçet Uz yi- 1 

~ b le otoray ile Izmir nd hususi bir otoraya~le bu 
~~lo:r:~• gelmişlerdir. radan Denizliye bereket 1 
•~~tk uehcet Uz buraya etmiştir. 
\ d en ~oldu istaayolar-

:sAYISI 2 KURUŞTUR 

Türk-Alman dost .. İngilizlere gör 

luğuçOk iyi Alman 
Yeni Berlin Büyük El(;imiz Saf. ordusu 
fet Arıkan demeçte bulundu halô. kuv 

lstanbul 31A.A.-Vuzifesi başınu gitmek iizerc bulu 

nam yeni Berlin Büyük Elçimiz SaffetArıkıuıAlm.ın vettı•dı•r. 
Ajansının İstıuıbul nıuhab!rinc bey:.ınatta bulunarak 

demiştir ki: il k 
"Alınanyaya memnunlukla iidiyorum. Çünkii om Bu, 1 o. yı 1 mu 

da çok samimi bir dostluk bu1acağıma kaniirn. Ben f 
Almanyada bulunduğum müddetç~ iki memlekec ~- I azza m aarruz 
rasındaki bu d'>stluğu arttıracağımı umuyorum. bk 1 h 1 " 
selans FonPapenin benim bu mesaime yardımı olaca azır IQlntn ne-

lt,ı~ ~ar~k halk ve köylü 
'llrtı lllırni lıasbihaUerde 
~ Uf, halk hükQ-
~iı;~e-ı son kararın 

Şehrimizde tuz buhranı yok 
inhisarlar idaresinde ıhtiyacı karşılıyacak 

ğına kaniim. 1 ficesidir 

C P f Q Kaynak ve toprak enu 1 kayıplarına rağmen 
. Oç muazzan:ı . Rus ordusuna itistok vardır ~"iti ıode doğurduğu se . 'l le liUyük Millt Şefi- . Hır kaç günılenberi şe 

~.~ llönune candan bağ- hırde _tu_z buhranı yarat-
lıijd ~e de · mak ıshy~n bir takım a-hil rın saygılarının k .. 
~~~11bf1tini 1'' t V çı goz muhtekirlerin türe 
~~ •care e· diği ö Ul k d' 1 h' ıt.:· istemişi rd' g r me le ır. n ı-
~ ""llÇet lJz ~ü~~~ete sarJarda ~uz stokunun azal 
~ ~ .. bubat bo l dığı ve faatların yükseJece '1ıp .. rç arını ö- · 
~ """0deınedikterini sor şsık yı_a1 eı.nı ortaya atarak hal 

'" be~i b" Jh ı ı ıtıyı.tçlan fa~'a tuz ;:ıl-
~

~ ,.... ır a.,,zdan 
&eve veriyo.auz 1 mağa sevkeden bu muhte-

L ı 1 " ce- k" J • b 
"' ~u"·rnıştır. On • U- 1 ır erın u fırsattan istifa k' çift,.i bo 1 g I de Eder~k tuzu gizlice ve ~et&.: .. rç arının , tik k ı· 1 . 
. ~ili 'i• ~Dlaşılınaktadır ı .K se ıa a sıatla sattık-

~9ttı kın ııldklerini not j hırı anl&ııılm akta,Jır. 
~1-t k dinliyen Velc"I ı AlAkadarlar nezdinde 1 ıtıııırıdarı rnuınkun ola~-' y~ptığımız tahkikata 
~~rtıı lthaltkuku için söz gore, gerek lskenderunda 
'1111 iy~ le bu yıl mabsu- v? gerek şehrimizdeki in-
bilt~lr Olmasına rağmen , ~·~rl~r anbarlarmda :t&h
~1~ ~a Jıl için de çok e ı rın •htıyacını uzun müddst 
\,ft111Pılnıasın1, her ~Urlu ı karşılıyacak kadar tuz 
\ı."İll kaçınılınasıo .. ' &toku vardır ve mutemadi 

""" t're ı, mus d 1 k • 
.., )er• . Paralarını •ğlen ~~n e ge me tedır. Bu 
~... erırıde sarı t · ıtıbarla Hatayda bir tuz ı &ôyı e meme- b h .h . 
~ btı etniı ve bu SÖZ- • ~ _ranı_ ı tımuli oimddığı 
~ ıc_ kın umu . . ;.;ıbı , fıatlurın yükselmesi 

\ ,.Mlanmlftı~ı tasvıbı de katiyen bahis mevzuu 
it.ti )dıoda VilA · . değildir. lı )11t.i \r ayetı, Be-.,.~ -ı e p . .. S 
~1~" Vekil .a~tıyi ziyarf1t ayın halkımızın huıu 
ttı..lı.kk •stıhsal duru- tol maksatlarla ortaya atı· 
'twc"Vfl b~~~ . kazalardan lan bu yalan şayialara ku 
\ ~i e_rı kablll ede lak asmamaları lazımdır, 
~~ lllr.., lcrınden ma!Q. Diğer lllraftan hatkka larda 

... •Itır 8 t h . 
1t.t:•ııc1e h" · u metteıe uzun er kılosunu 7 ku-
~leti UkOınetin aldığı rut onpara üzerinden satıl 
t.~~ !tteanlatnıış ve hal ma11ı gerektir. Bu fiattan 
""•d· de hUkumntle fazlay~ tuz_ alınmaması ve 

. 'Ye Reis M fazla fıat ıstiyen bakknl 
~'"' V ua-~Çı~ ~ 1 ekilliJji 

L"" ınu,u'.u~n Belediye 
~iye 'tin vekilliğine 
~ru ita e~trik İşleri 
~ ~dilrniın! Sunm11r. 
' thr, llatanlar 

iskan müdürlüğü 
Vililyetimiz iskan işleri 

Müdürlüğüne İkinci Umumi 
Müfettişlik sıhhi Müşavir 
muavini Sırrı Uluı Eınre 
tayin edilmittir. 

olursa derhal en yakın 
polis merkezine veya Bele 
diye zabıtasına haber Vt>

rilıııesi icab eder. Bu hem 
halkımızın kendi menfaati 
ve hsm de bir memleket 
borcudur. Ancak halkamı 
zm yine yatan şayialara u
yarak ihtiyaçtan :azla tuz 
alarak stok yapmamasını 
tavsiye ederiz. 

Valimiz Soyer 
Nahiye ve köylerde tef

tiş yapıyor 

Valimiz Şefik Soyer 
evvelki gün öğleden S<m
ra Karsu ve Bab3torun 
Nahiyelerine giderek malı 

sul durumunu,borçlandırma 
işlerini ve idare işlerini 
gözden geçirmiş ve akşam 
·şehrimize dönmüştür. Vali 
aıiz dün öğleden son rıı 
Şenköy mıntakasınu gide
rek teftişlerde bulunmuş· 
tur . 

Viflimiz dün şehirdeki 
hububat alım merkez.ne 
giderek muameleyi gözden 
geçirmiş ve işlerin daha 
süratle görülmesi için yeni 
mir1er vermi9tir. 

l\dana ve Ceyhan 

da ekmek karneleri 
kalacak 

Adana gazetelerinin 

mad sarsılmamış 
savaş oluyor Kafkasyada 
Rus ordusuna veri durum köfü-

len emir 
Moskova 31A.A.-Röy leşiyor 

ter bildiriyor: Londra 3G A.A.-Taymis 
Kızılyıldız gaz .. tesi:ıe gazetesi yazıyor: 

göre Alm(lnlar Don .nehri Almanl arın bir milyon 
ni Rostofun doğusunda g PÇ askerle Kafkasyaya v~r-
miş\erdir. Savaş;ı çok mik mak iç~n yapbğı son tnu'IZ 
tarda tank ve piyade kuv 1 zam teşebbüs, Rusların 
vetle iştirak etmektedir. şiddetli mukavemetine .raA' 
Hava kuvvetlerinin faali- j men ilerliyor: 

A!mıın arın hala büyük yeti dt- çok artmıştır. 
M•>skova3 lA.A.- Cenup taarruz kudretini taşıyan 

ta birbirinden üç muhtelif 'ı kuvv~tli bir orduya mulik 
oldukları aıılaşılmaktadır. 

noktada üç mnazzam mey- Bu orı yıllık muazzam ta 
dan savaşı olmaktadır. Bun arr'ıız hazırlığının tabii bır 
dan başka düzinele;le kii- neticesidir. 
çUk mi'cyasta çarpışmalar Ancak şurasını kayd~t 
o!maktadır. Almanlar Don mek lazımdır ki, Ama.ika· 
nehrinin cenuhu~<l'1n Sta- nm savaşa girmesile <\l 
lingrada ve oradan şimal manyamn durumu güçleş 
Kafkas bozkırlarına doğ- miştir. \merikan ordus~ 
ru sarkmaktadırlar. Hm; 6 ayda 4 milyonu bulmuı 
Başkumandanlığı ordu\''· 

1 
tur. lııgilterey >! nakledile{. 

şu kısa emri verm 'şti r: Amerikalı askerlerin say 
"En son asker mev;-füıdc sı önemli bir vekQn tut· 
ölünciye kudar çarpış~çak maktadır. AlmMn ordusu 
tır. Mukavemet şarttır. ,, Sayfe~ i çeviriniz 

---------... -~~~J,U) i'J.lP'ı 1 t 
J 1TV1i\OF RUZVELTLE SON DAK KA 

Stalin 
Orduya şu em

ri verdi 
"AHTJK GE.HlYE Do(;nu 
Blf{ ADI\l YUK HÜCAT 

SONA EH..MELllJllL 
Moskova 31 A.A.- Kı-

GÔHÜŞTÜ 
Vaşington 31A.A.- Ru 

Elçisi Litvinot dün Ameri 
kau Cümhurreisi!luzvelUe 
görüşmüştür. 

Elçi bu görüşme haklc 
da söz söylemek isteme• 
miş yalnız bu görüşmeyi 
kendisinin isted;ğini 8öyle 
nıiştir. yazdığına göre, Adana şeh 

ri ile Ceyhan merkez ka
zaı-ıı bari~ olmuk üzere Vi 
liyetin bütiin kaza va köy 
leriode ekmek satışı ser
best bırakıh.:cak ve . karne 
kaldınllıcakbr. 

zıl yıldız gazetesi yazıyor: 

1 

"Stalin orduya verdiği ı 
emir şudur: Artık geriye 
doğru tek bir adım yok. 
Rücat sona ermelidir. Milı~ 

1 ı timizi en kötu ihtimalların I 

Husyada bDyük bir lehli· 
ke hüküm sürdüğü hakkı 
<laki h..ı berlere dair sorq 
J..uı bir sııale Litvinof Şll 

1 
tehdit ettiği bu sırada ' 

bundan başka çaremizyoktur 

cevabı vermiştir: 
uHiçbir durum 

ğu gibi kalmnz n 



Sayfa-2-- - - , 

iaşe Müsteşar\ ığı ay başın
dan ;tibaı en lağvedilecek 

Unlu madde\er imalinin de yakınd:;ı 
serbest bırakılacağı anlaşılıyor 

' 
Harp okulu \ Yiyecek ve 

Aııtakya : 5 sayılı J. Er. Okul Alayı 
Spor sahası Başve \ 
kil tarafından açıldı i 

KoP1isyonundun: 'Jl 
Ciıısi Mikturı 'l'ulıırı Tt.!miırnl ıııildurı 1htı~r~; 611'

1
'1 

Ankura 30 A.A.-Hurp 
okulunun yelli spor saha· 
sı bugün sporru Başvekili 
miz Şilkril Saracoğlu tara 
fından açılmış ve törende 
Dahiliye Vekilimiz Fikri 

K 
• J l • ( ' rı• "} İ O"iJ!l • 1 ı o ,ını ,,ıra Kuruş , urı 1 

"' 1 ırS' 
Zeytin yağı 5000 4375 328 12 3 8 942 Pi ıs .. 11~ 
Tuz. 14400 1C44 78 30 " " '' ,, 15 Ankara - ld~C Müste· .abrikalurı, pustuhaııe\er 

şnrlığı ınerkez kadrosu, börekciler urzu ederlerse kıııu s<ğıııı144C O 3600 270 CO •• •• '' "~ 
zaytin tan si 5000 3500 262 50 " " '' ,, 

1 ~ 
Tüzerle, Orgeneral A· 

Sı.ıl<;a 300 4200 3 ı 5 00 " " ,. - t6•b 
kırmızı Liber500 600 45 00 " " '' " 

1 
öııümüv:leki uy haaşınduu ukrrnğin vesikaya Ulbi ol· 
itibaren U\ğvedilecektir. llıı matlığı yerlerden uo sı..ıtın 
müsteşurhkttt maaşlı ola· ulaıak bulundukları mıntJ 
nık çalışanlur diğer devlet kalara sokabilir ve der 

sırn Gündüz. ve birçok s~<; 
kin davetli hazır bulun
muştur. 3 bin seyirciyi a· 

S•>ba odunu 2500~ O 4250 318 75 " " " ,td' 

ı Y k l 
. . }, •• zıh • 1.ıı 

dairelerindeki münhallere hal imalata başhyubilir· 
yerleştiri ciye kadar açık 

1 
ler. 

maaşı a acaklardır. MUste Alfikadarlara naz..'lrbn labilecek derecde mükeın 
mel tribünleri ve diğer 
bütün teşki atı gözden ge· 
çiren Başvekilimiz bu gü
zel eser:ieı1 dolayı okul 
müdürünü tebrik ve keu 
t.lisini takdir eylemiştir. 

- u arıc a cıns ve mı ktarı "' ··ııO o: 
kalem ~ızakın açık eksitlme ile iluıle ~ gu gıı0 
22 7/942 günü tnlip çıkmadığından ihalesi .~

11

~a 9· 
uzutılarak yukarıda bizalarınJa gösterilen guıl 
atlarda ihalesi alay karargahmda yapılacaktır ~ıi~t6f 

şarlığm ücretli memurları 
i!e müstahdemleri hakkın- makarna iahrikuları faali-

y~te geçip piyasnya ma· 
da henüz alınmış bir karar 
yoktur. 

Ticaret Yekaleti, unlu 
maddeler için bir laliınat
naıne huzırlamakla hera· 
ber. makama ve bisküvi 

Ruslara göre 
Cenupta Almanl,. r' 
merkezde Ruslar 

ilerliyor 

kamu sevketrııiye başla 
yınca mak.1r11a ile pirinç 
arasıııd:.ı tabii bir reknbet 
doğacak, böylece pirinç 
fiatı düşecektir. 

= 
Doğu cephe

sinde 
Boğuşmalar görül
memiş bir şidde~i 

buldu 

A1manyadan 
19 Milyon liralık mal 

zeme alacağız 

Londra 3C) A.A.- Suv· 
yet tebliğine göre, cephe-
nin merkez kesimicde Vo 
ı une j 'Wevresind~ Almanla 
rın çok şiddAtıi mukave
metine rağmen !{uslar iler 
lemekte ve düşmana ağır 
kayıplar verdirmektedir. 
Cenupta da düşmanın ileri 
hareketi devam ediyor. Btı 
rada düşman piyade ve 
tank kuvvullerile çok şid
detli b:r savaş cereyan et
mektedir. Hus kıtalan di: ş 
man ınenileri ıe mütead-
dit defo karşı hücum yup 
mış ~e Almunlar çok mik
turda insan ve malzeme 
kuybına uğratılmıştır. 

Fr~nsJda yalanlanan 
bir haber 

\işi 31 A.A.- Bahriye 
azırlığı tebliğ ediyor: Bir 

lııgiliz gazetesi 25,30 fıan
sız denızaltı gemisinin Al
munyaya verileceği vo bun 
hırı silahlandırrheık ıçın 
1000 kadar Al:nan deni
zaltı subay ve erinin Tu 
lona gittiğin~ yazmıştır. 
Her iki habdr de hayal 
mahsulüdür ve tamamen 
asılsızdır. 
Mısır Kra1ırıır. yıldö 

nümü 

Ankara-Bir müddet
tenbni Almanyada demir 
yolu ve deniz yolları mal 
zemesi satın almak i~iıı 
temaslar yapım heyet An 
karaya dönmüştür. Türk 
heyeti Alman hükumetiy 
le bu müddet esnasında 
18 milyon Türk liralık bir 
anla~nıa imzalamıştır. IBu· 
nun 8,5 milyon li
rası ile vagon ve lokomo 

l\.loskova 30A.A.-Rus 
resıniz tebliğine göre, do
ğıı cephesinde ve bilhassa 
Voronejde boğuşmalar gö
rülmen•iş b:r şiddeti bul
muştur. Almanlar rdurmn· 
dan yeni takviyeler geti
rerek cepheye sürmektedir 
\er. Stalingrndın tıatı şirna 
linde de suvaş'ar:oımnkta-
dır. 

Rus müdafaa hatları 
tehlıkede 

Lo11dra 30 A.A.- As
keri yazarların miilalemn
na göre, cenupta Alman
lurın önünnde şimdi mii
dafaaya mUsaid ulınayan 

doğhk arazi vardır. Rus 
müdafaa hatlun daima ya 
rılmo~ ve yıkılmak tehlike 
::,ile kurşı kar-:21yadır. 
Almanlar, Sta1inJrud de 
miryolunu ele geçirdikten 
sonra batı Kafkas liman 
lurmı işgal ederlerse d 11· 

rum daha çok kötüleşe· 
cektir. 

Faknt her şeye ve bil 
hassa kaynak ve toprak 
kııyıplarma rağmen Hus 
ordusuna itimadımız tam 
dır. Bu ordu Hüyük kayıp 
lar vermiştir. ~Çurpışmaya 
devam udecek ve Hitıerin 
942 planlarımda kırmağa 
muldt!dir bu\un~aktudır. 

Almanlar bir yarım 
adaya çıktılar 

tif go:"ılecek, geriye ktıl~n 
kısmı ile de muhtelif ye
dek aksamı, tarnır tezgah 
ları va saire sutın alına · 
caktır. 
Diğer ( taraftan nldığt 'llız 

maili ·nara göre, Avrupa 
1 ıat tınJa köprülerin işlet
meye açıldığı 20 he.ziran 
tarilıindenberi Almanyadan 
12 lokomotif, 6 otoray, 
10 furgo.,, 165 vagon, 5 
rörno;k gdmiştir. 

Bu ma\z.emenini bir 
kısmı eski siparişlerdendir. 
Bir kısım da en son yııpı
lan anlaşma esaslarına gö 
re göuderihniş bulunmak
tadır. 

Hu p11 liyi dijter partile-
rin takip eded .. ceği bildiril-
mektedir. 

Gençlik Klübü 
Y enı idare Heyeti 

kuruldu 
Birinci Gençlik Klübü 

yeni idare heyeti Jüu aşa 
ğıdaki şekilde kurulrr.uş-

tur. 
lfois: Ulhf Giinal 
Umumi katip: Abdurrah 

man Bereket 
~lııhasip: .Dişçi Sa it ~rk

men 

2- Tahmin tutarları ve muvakkat teminat d'()Str. 

l~rı :ıe. eksiltme giın ve sııatleri hizaJariudfl gÖrU\t' 
rılmıştır. Şarlnanıel~r her gün ı.::omisyondtı 
b·ı · • ıııl' ı.ır. ~ıttl 

3-- isteklilerin ihale ırünil ve saatterinde 8 ıııll' 
da yazılı evrak vesait\erile birlikte kol11isY

011 

raca atları. 

Almanyaya 

ihtar 

lngi\iz hükumetinin 
muvafakatile olmuş 

Londra 30A.A.- lngi
liı hava maresah b:rafın· 
dan radyo ile ev\•elki ak 
şam Alı-can milletine hila 
ben söylen9 ı nutkun hü
kumetçe tasvib edilip edil 
mediği lıakkmda sorulan 
bir suale cevap veren ikti 
sadi savaş nazın, bunun 
hükümetçe tamaınile tas 
vilı edildiğini söylemiştir. 
lngiliz hava l\lareşalının 
konuşması lngiliz radyola
n taaafından 25 lisan Üi',\!ri 
ne bütün düny.ıya 
mıştır. 

yayıl-

Seıvaştan soııri• .• 
Lomlra 30A.A.- Oüıı 

ya savaşından sonra yeni 
biı· adalet divanı kurulma 
sına tıükfımetio taraftar 
olup olmadığı sualine ce
vap ve Hariciye Nazırı E
den buna samimiyelle tu
raftar olduğunu söylemiş-

tir. 

Malul subay, er ve 
şehit yetimlerine 

Antakya şubesine kayıtlı 
ma\O.\ subay, er ve şehit 
yetimlerinin 942 tütün ik 
ramiyesi gelmiştir. 

Kahirt! 30A.A.- Mısır 
KrJlı Faruk tııhta Ç\kı 
şuıın yıldönünıü münasc-
betile Abidin sarayında bir 
kabul r sıni tertip eylemiş 
v~ bu kabul resminde 
ıngiliz bi\yük E:çısi ile ge
neraller ve birçok zevhl ha 
zır bulunmuştur. 

Vişi 30 A.A.- üfi ajan 
sının Ukrnynadaki muha· 
biri bildiriyor: ~er<.: yu· 
rım adasındaki Alman kuv 
vetleri bu sabah şafakla 
beraber Sıın yamnadasınd t 
karaya çıkmış ve şiddetli 
savuşlardan sonrn burad , 
bir köprü başı kurmağ< 
muvaffak olmuşlardır, 

Aza: Doktor Hahmi Akse· 
Şubeye müracaatla bu 

ikramiyeleri ı.lmaları Hl
zımdır. için dakikalar hi<; bir za

man bu günkü kadar kiy
met'i olmamıştır. Mısırda-
ki logiliz mukavemeti, r 
Kufkasyada birleşmek üze 1 
rtı hazırlanan büyük p'anı 
aktlrnet uğrtmıştır. 

ven 
Spor amirliğine Kftmil 

1 

Öoııl, ldure i\mirliğine Flk· ,-----------
ret Pekdur, Yurt ınUdafaa Neşriyat Müdürü 

sı hazırlık amirliğine de 1 Selim Çelenk 
LAtif Günal seçilmiştir. Ba şarılar dileriz. C.H.P. l\lntbaası Autukye 


