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il nterın her kelim ... 
sinden 5 kuru, :altnır 

0-:rat peşindir ·. 

Hatay için mutlu bir günün 
M tarihi gıldönümü 
ehrnetçiğin Hataya ayak bas tığı günün dör

düncü yıldönümü dün içten ve samimi teza
hürlerle kutlandı Ye--· 

Qıl ordumuzun şehre ilk girişi aynen tekrarlandı, heyeca:ılı nu-
1( luklar söylendi, Hataylıların orduya şükranları bildirildi 11aı. •hranıun ordumuzun larda da lop'aııuıı halk tara hi• lıalkıuııı orduya miıı-du,,~• •Yak busışınıo dör- fından alkışlanarak evler n•t ve şükranlarını l.ildiı· 11

'
1
•y Yıldönünıü olaıı dün den Üzerlerine ç\:akler utıl rniştir. ~~ıı _ıu lier l'ÖnUnde coş-
' ı"t mışllr. ) ine bu mutlu gün lôretıı l' en ve çok parlak ç 

~L erıc k ok ntlJtlu tarihi bir adına Cumhuriyet Halk •tjııı·. utlanmıştır. günün yıldöoUmüotı c•n- Partisi Vilfiyet ldare ~lan t~~ duo ••balı Y•· lar.dıran dünkü löreıı çok heyeti adına Selim Çelenk ~~ Ş.ı ~nde lbaıta Vali- lıeyacanlı •>lnıuş ve saat 12 tarafından ılilli Şer lııöoü-~e ' Soyer olmak 
~ llske.. yi 15 de sona ermiştir. ye, Büyük :\fület Meclisi Jıa nı,, beı ''. ve mUlki <r· Öğleden sonra Parli, Heisi Abdullınlik Rendnya, 1

1co,i ,~•Ye, Parti ve Belediye ve Kurum baş- Başvekı l Doktor Ht'fik Say ıı,lı\iıu, ' Anı, memurlar, kanlarile_hirlik reislerinden duına ,.e Parti G.ııel Sek· ~ oı~,.::• L9

lediye ıney-: mUrekep ve şehri temsil releri ile Mareşcl Fevzi Çak· ~ lııoı.,.,:•raırnı doldu- eden bir heyet garnizon mağa Şükran, taziın v • bağ ~liler h ınsan ile mek komutanlığına giderek şe lılık telgrafla "ekilmiştir. ~ Qİt <l azır bulunmuştur. '" 
~~ b ahı bir ge::ce önce 
t'~ ~Yrakıar ve milU 
~ ~ l'illlizıe süslenmiş 

t Otdu, 
• .- a,eQe b 
l'r 8C; "e h · Urıdonun çal-

h ~t~ er .''bir uğızdun 
}ti~ ~ Slıklal marQilt3 
'l\~· 'llııoı b y 

~ ı t'lih· u sıradu duğ
li~l'a~ıllı t kaleye şanlı 
ı Q tı lllıı Çekilrniştir. ls
~ %11,i arşındeıı sonra 
l"ı• b· Yet flalk ~p t' . 
~~ ır • ar ısı 
~ iht ~~·~l~k .sôyleyen 
~ Ç~ıeQk udurarnüz Se-

t&in· ' Hatay muca· hı k . 
l Yapllıış ısa bır tarihçesi-
~· ıtıirı, llat.ayJıların or 
,. b·1 rıet ve • .. k 
' ı dirrn· !Şu ranla· 
k ~liki E~,-~.~ ~u dava
Gtı ~. "\:Uı Şef Ata
~! "'ctrıe · 

'ı e ~~·ı vı huzurunda 
1~ lıı(;11u~:rck Milli Şefi-

~. \te ·-· .snrsılrn;ız bag~ 'lllı L.. 1.t1rızıoı1 . . • 
t ~ uır 4ekil er.ını lıeye-

~l~ış1 de ıf ade ede 
~ ~"t"k~llrnıştır. 
~ ~tı •rı sonra d 
"' 4 Yıl , or U· 
t ııı~lik e~el Şehre giri 
k"°laıııtı o.arak a Ynen 
ı~ ış, Önde mot .. 
'. \'c b or-\.:•l'lterj...,. 

1
unu lakib "n 

~ ı. ••1•ze · 
1_ "'~J P

1
Yade ve ı· 11li &rıınız 

l"~ t•rarı111 C8ddele-
.l\ Ce balkırı doldurau 

M tı ıtrııı.. Candan al-
~M· '<lllllda ] 
~ "tr. M Şe ıre gir-
·~. teh ektepli genç 

\.' tıt re g· 
~v'"ıtıa b' •ren kıta 
~) e Cadde l~ buk~t ver 

--..~~~ ........... lm!la. ........ ...: ..... ımııszım;~;.,,.aa 
Başvekalete 

sormadan 
Vilayetler· elektrik ve 

hava gazı fiatlarına 
zam yapamıyacak 

Ankara - Dahiliye vekfileli' 
valiliklere yaptığı bir ta
mimde elektrik, havagazı 
ve su gibi zaruri ihtiyuç 
sayılan maddelerin fıatlan 
na salahiyetli mercilerce 
Yapılacak zamların kati 
mahiyet almadan önce 
merkeze bildirilmesini ve 
Başvekfiletin kubulünden 
sonra tatbik edilmesini teb 
liğ etti. 

Berlin Büyük Elçimiz 
İstanbul : Berlin Biiyük 

E'çi~iz ltüsrev Geredenin 
i~in.ii oJarak yakında şeh
r1mıze gelme::si muhtemel
öir. 

İsta n bu lla is

ke nderu n 

Vapur seferleri ye
niden başladı 

ı 

Belediye önün
deki meydanlık 

Burasını düzeltle
mek ıçin yeni ted 

birl~r alınıyor 
Belediye önündeki mey 

danlığı geniş vo düzenli 
bir ha'e getirmek için gere 
ken tedbirler ahnmaktadır 
Pu cümleden olarak mey
danlığın Lir köşeHiııi tutan 
v · düzensiz bir hale koyan 
Gündüz t inemasmın teru-

I sı k dldmlac ktır. 

1 Burasının umu mi men
fuat'er namına i~timlakıne 
karar verilmiştir. kurar ya 
kında t.ıtbik yerine konu 
luc ı k ve meydanlık güzel 
bir hale getirilecektir. 

Petrol ve ben 
zin geldi 

Yedi !ngiJiz savctş ge
misinil' himayesi altında 
bir kufilu iki gün önce ls 
kt::nderun ve Mersin limn· 
nımıza gelerek yüklerini 
boşaltmış•ardır. Bu kafile 
deki gemi erdt> çok miktar 
petrol ve benzin 
ile diğer maddeler bulun
maktadır. 

<HnD geçen sayııar • 

10 kuru tu,. • 

1Almanlar Doğu 
cephesi Don nehrini 

geçmişler 
Budapeşte 5 A.A.-Ma 

\!ar gazeteJerine gere, Al
man kıtı.ılar14Hus cephesin
de müteaddit ııoktalarde 
JJon nehrine varmış ve 
bu nehri geçmişlerdir. 

Almanların başlıca 
gayreti 

Moskova 5A.A.- Baş
lıca Alman gayreti şimdi 
Kursk cephesinin merke
zine yönetiJmiş bulunuyor 
Almanlur esas kuvvetleri 
ııi buraya yığmış ve .48 
santtanberi önemli bir 
şehri ele gı>çirrnek için 
şiddetle ldöğüşmektddirler 
Kütle hRlinde ilerliyen Al 

man tanklarıHus topçu ve 
uçaklarınin taarruzunc uğra 
maktadır. 

Almanlann yaptığı cep 
he taarruzu akim kalmış 
tır. 

f'r1erkezde çok şid 
detf i bir çarpışma 

başladı 
~1oskova 5A.A.- Höy 

ter ajansından; 

Moskovamn şimal l>a
hsında l>ulunan ve bazı 
yerlerde beyaz Rusyaya ka 
dar uz::ınan Kalenin ~pht
sinde önemli bir savaş ~o 
luyor. Bugiin gelen haber
lere göm, Almanlar tank 
ve uçaklarının desreklediği 
piyadelerle üstüste hücum 
ediyor'ar. Dün savıtş Scğ· 
nak halinde yağmur altın
da cereyan etmişlır. 

İki tarafta miJyonlar
cu askerişimdiye ve kadar li 
görülmemiş derecede çok 
maJzt>me ile savaşmakta
dır. J 

Durum cesaret verici 1 
Kahire 6 A.A.- Cep· ~ 

hecen gelen haberler, 1n · 

Bir yanaı dağ 
halindedir 

Hitler bu yıl Rus
yada kesin bir n

1
e

ticeye girmek isti-
yot 

Moskpva 6 A.A.- Hit· 
Ier bu yıl doğu cephesio· 
de kesin bir netice almak 
için çok bil~ük hazırlıklar 
ynpmıştır. 

Leningruddan Hostoka 
kadar uzanan binlerce ki
lometrelik cephe üzerinde 
lıüyük bir kaynaşma !var· 
dır. Buraları, indifaa hazır 
bir yanardağ halindedir. 

K urskta b ışlamış olan 
Alman taarruzu açık bir 
tcrak ki göstermiştir. 

S NOAKıKA 

Libya cephe
sinde 

İki alman tümeni da 

ğıfılmış 

Kahire 6A.A.-· Bir
kaç gündenberi Libya ha 
rek~tlerinin Mihver lehine 
gitmediği bildiriliyor. 2Al 
man zırhlı türııeni dağıtıl· 
mıştır. ~ldeedilen bir til
meııin raporundan 2nJdŞıl 
dığıııa göre, hu tümene ve 
rilen emirde kendilorinio 
yalnız b&şına bir iş yapa
rnıyacakları bildirilmiştir. 
İtalyan Vittorya tümeni 
30 ht•ziranda yediği zarbe 
nin al tından knlkamamış
tir. Mnvnalarla Marsamat
ruh ve E.lalameyııe getiri
len tLkviye kıtaları Alman 
kııyıplı.:rmı karşılamaktan 
uzcıktır. 

Havalarda taaliyef 

Kuhire ; 6 A.A. 

' tide Yı takiben 11 kıtalar y(. ı. 

İstanbul - - Şimdiye ka
dar Mersine işliyen Ttirk 
Posta Vapurları. bundan 
sonra 1skenderuna kadar 
işletilecektir. J lk lskendt
run ı>ostası temmuzun 3 

gilizlerin mevzii teşebüsü 
1 ellı>rine aldığını göstermek 1 

tedir.Elalemeynia cenubun• 1 
da tutunan Hommel kuv
vetleri bu tep~d'!n atılmış 
tardır. Durum ceQaret ve 
ricidir. Jfommel lıuradan 
lskenrleriye üz~rine akın 
etmek niye.inde idi. Çöl 
tarnfmdan Alman çevirme 
hareketi muhtemel görül· •••••-•••!lllmCMiill mektedir. AJııumlar şimdi 

ünde limanımız lan hare- büyük bir su sıkıntısı için 

Müttefik bava kuvvetleri 
Mısır havalarında rnuvaf 
f alciyetli taarruz kudretle
rine iki gündür bütün şid· 
delile devam ediyor. Son 
uçuşlara Amerikan bom
bıı uçakları da katı!mıştir. 
Gundüz 9, gece 5 düşman 
uçağı düşürülmüştür. Bi
zim kaybımız 5 Harikan-ket etmiştir. dedirler. 

' dır. .. 



YF'Nlt.tiN 

Devlet daire· 
lerinde 

Halka daha çok ko 
laylık gösterilecek 
Ankara - Dahiliy<" Vc-

Yüz milyo.1 Hint 
li müsliman 
İngiltereye şimdi 
meydan okuyor 
Bomlıay SA.A:- Müs 

lüman Part\si şefi Cinna 

Sivastopola Resmi tebliğler 1 

b illiği, Vilayet idare kanu 
ııunun, kuza idı.re heyetle 
r·niıı çıılışmalarına ait olan 
hükümlerini1 bü}iik bir 
titizlikte yerine getiı i mesi 
için lıütiln valiliklere bir 

H1 nim göndermiştir. Hu 
tilmim<lE-; neticelendirilme-
si kaza idare hey·tlerinin 
kbrarlarma bağlı ohm me 
selel rin kısn bir zaman 
içinde haJledilrnesi hususu 
na son derece dikkat erlil 
nıesiııe işaret edilm1:>kte
dir. Hu kururların gecik
mesinde mesuliyetleri gö
rillecek olan memurların 
şiddetle cezalandırıluc ğı 
bildirilmektedir. Tamimde 
mütekaitlere, mnlfıllere ve 
bunların dul ve yetimleri
ne ait olan her türlü işle· 
rin en kısa bir zamanda 
neticelendirilmesi ve umu 
miyetle hiç bir yurttaşın 

işinin hükümet dui esinde 
sürünctimede kalmaması 

lü~umu kesin olarak emro 
lunmaitadır. 

Türk - Alman 
ticareti 

Yeni bazı mukave
leler imzalandı 
Ankara - Türk-Al· 

man tiearet anlaşması e
saslarımr istinaden bundan 
iki ay kudar evvel demir· 
yol arı ve denizyollnrı mal 
ıeaıesi mübaytı .. sı için 
Almanya' a gitmiş ol :m 
devlet demiyorJları ve de· 
niz yolları müteh&ssısla
rından mürekep heyetler 
Alman mümessilleri ara· 
smdu yapılım müzakereler 
aona ermiş ve bu münase-
b ti yeni ba~ı mukavele
ler iınz.ılnnmış•.ır. Bu mu
kaveleltlrle AlınunyaTôrki
yeye \okomo1if, vagon ve 
sair demir ve d'!nizyolla· 
rı ımılz mesi vermeyi ta
ahhüt etmektedir. Heyet 
bu as sonunda Ankaraya 
dönecdı:lir. Diğer taraftan 
dtvlPt fabrikalarının mnh
taç olduğu makina alat 
ve edevatı mübayaa et
ru~k maksadile Stimerbank 
Umu~ Müdür Muavini Ca 
bir Selek in ı eisliğinde fab· 
rıku ar müdürlerinden mU
dürlerindrn mürekkep he
yet Bükreş ve Budapeşte
de bazı temaslar yaptık
tan tiOnrcl Almanyaya var 
mışlardır. 

Alakadar makamlara 
~ e 1 e n haberlerde 
~ukreş ve peştede yapılan 
temaslarda iyi neticeler a 
badığı bildilmektedir. 

demiştir ki: 
"biz ·şimdiye kadar 

lngilterenin savaş 'gayret 
lerine engel olmak iateme 
dik. Fakat İngiltere ve A 
merikabizim istddiğirniz 
şeııilde hareket etmezlerSPo 
bunun ııeticesi felak\lt o· 
lacaktır. İngiltere şiındi~re 
kadar uzattıjtımız dost eıirıi 
kabul etmedi. ~ğer bizim 
taleplerimiz kabul t:dilmez 
se lOJ milyon H•ntli Müs 

Nekadar mermi a
tılmış 

Bem SA.A.- Berlin
den bildiriliyor: 

Sivastopol cephesinde 
sa vaşun Al muıı geTJerulle
rinden l>iı i ~ivastopohm 

zaptı !ıakkmd l demiştir 

ki: 
"Siva "'lopol kalesine 

topçumuz 50 bin, uçakları 
mız da 70 lıin ton ağırlı· 
ğıııda bomba VtJ 'Jlermi 
atmişlır. Bundan başka 
88 milimetrelik t•>plarla 
da 180 bin mermi atılmış 
tır. Ağır: çı:ıph:ı ti topları 

mızın ateşi <;ok tahribat 
yap~ırrı11ştır. 

Iüman İngiltere için dost 
o'mıyacaktır. Alman kayıpları 
Süveyş Kana 

hna 
almanlar mayın 

döktüler 
Berlin SA.A.- Alrnsn 

Başkumandanlığının l>i\dir 
diğine göre Alman uçak
ları dün Süveyş Kanalına 
nıayın dökmüş ve kaoJ1h 
tesirli surette bombala 
mıştır. 

Elaletrıinde durum 
Londra 5 A.A.- Sala 

hiyetli İngiliz kaynaklarına 
JÖre Elalemeyndeki İngiliz 
mev-ıileri olduğu gibi dur 
maktq ve İngiliz karşı hü
cumları devam tilmekte· 
dir. 

Kahire SA.A.- lngi· 
liz kuvvt lleri.E alemeynde 
ki Mihver birlılclerine hü· 
cuma d~vam etmektedir.Düş 
man bir tepadeu çekilmek 
m cburiyetinde kalmıştır. 
lsker.deriyt-y~ yapılan' ,hii· 
va akınlarında 5 A iman 
uçağı dtişürülmüştür. 

Mısırda vaziye gergin 
Lizbon A.A.- tefaoi: 

Kahire len alınan :telgraf· 
lardu anluşııdığına göre, 
Mısırın dahili siyaset vazi· 

1 
yeti pek gergindir. Hl kO.· 1 
met merkezinde bü}ük bir 
asabiyet .lıüku~ sürmekle· 1 
dir. Şehırdc sıyasi gurup- j 
lar vediııi cemiyetle top \ 
lantıhır yapmakta ve bu 
toplantalara logiliuleri ka-
bul etmemektedir. ! 

Eden, ahas l'aşava 

bir telgrar göndererek in· 
giltare l!ükümelinin Mtsm 
müdafı.taya azmetmiş oldu· 1 

ğunu bildirmiştir. Lon Ira· 
um bu hususta Kahire hü 
kümetine teminat vemeyi 
lüzurnlu saymtısı pek m1 
nidardır. 

hakkında 
Ruslar ne diyor? 

l\foskova 5 A.A.-Tass 
ajansı bildiriyor. 

Almanlarıu bir yıl için 
de verdi~leri kayıplar hak 
kında Alınan Haşkuman
danlığı tarafından neşredi· 
len tebliğ llerlin tebliğle· 
rindeki yalarıııı mahiyeti
ni gösterecekseni .. ve beliğ 
bir delildir. Bu tebliğe g ö
re Alınan ordusu bir yıl 
silren doğu savaşlarında 
271 bin ölü ve 65 bin ka 
yıh vennıştir. Bn rakam 
lar Alman ordusunun kn· 
~ ıplarıııı enaz3Cdefa el· sik 
göstermekiedir. 

Rus tebliği 

Mos'·ova 5 A ·A. 
Tebli~: Cephenin merkezin 
do ve cenupta Kursk böl
ge~~nrle çok -.siddetli ve 
korkunç bir savaş cere.)'nn 
etmektedir. lkitı•rarta pi· 
yade ve topçularının 
l\ e p s in i sür 
müştür. Bu savaş düşme 
na binlerce insan ve yiiz 
lerce tanka mal olmuş, ye· 
ni ihtiyatlar getirmek zo 
runda kalmıştır. Al
manlar çok ağır kayıplar 
vermektedirler Yulnız dün· 
kü çllrpı~mularda 1200 
Alman suluyı ve eri öl
dürülmüş.ür. 

Fazla iyimerİik yok 
Londra 6 A.A.- An· 

nalistin ııakert mütalaası 

Mısırda cereyan etmek 
le olar. savaşlar bir kaç 
gün evvelsine kadar ceia 
ret vericidir. Fakat hudut 
suz ü:n·de kapılmak duğ· 
değildir. Hommelin hücu· 
mu akl!mele uğramıı gö· 
rünüyor. Rommeli olduğu 
yerde durdurmk yetmez. 
Onu yok etmek Ulzımdır. 

Neşriyat Müdürü 
~ lim Çelenk 

; C.H.l'. l\latbaası Antakya • 
j 

elice ne olursa olsun bu 
günkü durum bizim için 
bir baoarıdır. 

Alma:-. tebliği 
Hrlin SA.A.- Almuıı 

tebliği; 

Bir kısım Hus !dökün 
tiileri temizlenmiştir. 

Bu suretle Sivastopol 
muharebesi sonu ermiş bu 
lunuyor. Esir ve ga,1imel
lerin i.am t-tayısı sonra bil 
dirilecektir. Rustof suların 
da l hrvat hava ordusu 
na mtmsup uçuklar bir 
düşman botunu batırrm:;
tır. Harkof \e Kursk ara· 
sındaki Hus ordusunun 
ortasında bir gedik açtık· 
lan sonra Alman ve mütte-" 
fik kıtaları geniş bir cep
ht>de Don nehrine varmış 
lardır. Rus zırhlı teşl'kkül 
terinin ümitsiz kerşı hiicum 
Jarı en bnyük kt1yıplarla 
püskiirtülmiiştür. fS,.iyef ke· 
simin le düşmanın Rahnı· 
mevzilerinde mayınlı top· 
raklarda ve çetin yerlerde 
gösterdiği mukavemete 
ra~men taarruz inkişaf 
etme~tedir. 

Mısırda Elalemeynde 
lngilizleriıı kacşı hucum la 
rt güskiirtülmüştür. 

Süveyş kanalında ~l
kalra hava üssü bombalan 
nııştır. Malttıya yapılan 

hücumlarda giindüz 15 ln 
giliz uçağı düşürülmüştür. 

Berlin S A.A.- Baş
komutanlığın bir tebliğine 
göre düu İlmen gölünün 
cenubundaki düşman top
luluk [arına ve topçu]mev
zilerine ksrşı devamlı hil 
cumlarda bulunulmuştur.Al
man savaş uçııkları dün 
gece süveyş kanalına ma
yın dökmü~ ve kanalın 
dolaylal'ını tesirJi şekilde 

bombalamıştır. 

lngiliz tebliği 

Kahire 5A.A.- resmi 
tebliğ: 

Kara ve havu kuvvet 
leri dün Elalemeyn çevre· 
sinde Mihver kuvvetlerine 
hücuma devam etmi~tir. 

Düşman zırhlı kuvvetleri 
Elul~rneyıı civerında biı· te· 
pAd~n çt ki!mek zorunda 
bırakılmıştır. Uçaklarımız 
9 düş'Ilan uçağı dü~ürınüş 
tür. Dün geçe orta ve 
ağır bomba uçaklarımız yol 
larda motörlü taşıtları 
boru balamıŞlh . Kanal ve 
1skenderiye çevresine dün 
gece yapı'an 1-ıavu akınla 

• n sırasında uçaklarımız 5 
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