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tijaŞvekilimizin Is- ;~:~~~~;:;öre ingilizlera .göre 1 Jıi,::;d~ 
~~n,.rhu~da tetkikleri Doğuda-IRusgada Çok şiddetli 

~ ~~ ve cıvar kazaların yiyecek d k • b ··- durum savaşlar oluyor 
Yak ~ k Q l U k •• •• . b ıl Is a"'a işi Üzerinde izahat aldı • otu lngılizler almanları aza 

ttılti! ~~bkul 7 A.A.- Baş yu• k t Q- . ı şehırlerden attıl~r ıı.. vo ıı~ işleri ilt1 yakacak me- Al 1 K fk 
f "'Ilı .ı. tor Refik Say- s ı · ·· · d man ar a asyaya 

"Urı 'e 881 uzerı·· e ilgililerden 'J' bl l d d 6A A ~ ı ;~led d v ·ıe 1 k ra us ıu u u . .-~ııl ıt.. .Q dıa "" en Önce sa mufass3l izahat •l ...... ıQlnrdır arruz ogru 1 r eme IS 
iP"~ ~ •dl 13 "' ·• .,, . Havns~ ajaf'lsıOfi bildiriyor: ~ ~ 8orıra e ve öğle Bu izahatı dinliyen başve tıyorlar Elulemeynde her ta• 

tıl ~llttokadar
8

~!ıny~~te dy~~ kil bütUn bu işler için ge- Su"" ratle gel"ış- Loadra 6 A.A.- "De)'- raf mevzilerinde ehemmi-
~ ı... · Plantıd b reken koordinasyon karar li Meyi,, v~ "Taymis,. ga- yetli bir değışiklik olma-

..._nbuı . " ulunmllş larım da tespit eylemi~- mekte ve Rus zeteleri Rusyadaki Alman nmtır. Elalmneyndeh katı ~ "'· ıle kauı\annın tır · 
"•inek t · taarruzu hakkında kötünı- vaya kadar olan logiliz 

~ evziatı, kar- kuvvetleri yok ser rnütııleada bulunmak- mevzileri olduğııigibi du-
art1· G 1 ta ve şimdi efkfirıumumi- '. l Oh" ı k' ~ ene Al l d 1 k .. ruyor. veııera ın t6 m ~~L man ar e i me uze- yeyi Mısırdan ziyade Bus iki gündeııberi başlamıt 
'-~ret • Alman savaşmııı aldığı 1 h 1 d 

1 , enmiz . d Olan ÜCUUl arı evam et 
qrnırd . M d I re i r nazik durum çekmektedir. mektedir. Şimdi s:ıvaı 

e ıncelemele iSi( a işga Hu gazeteler diyor ki: müthiş sıcaldar ve tahaın 
kıtıi:i6rıi bitirdi effi klerİ yerler J~rlin 6 A.A.-Almau "Bu sabah Husyadan ' mül ecıilmez hir kum fır 

A A tebliği : Doğu crphesinin çok vahim haberler geldi. tıııası ortasmda cereyan 
L. tı'-- • • ·- Dört d "b d ~1 ~~ Cu~rı ~uı·ada. bulu· en geri çeki- cenup kesimindeki taarrJZ Hornmel Lı ya an L ısırııı . etmektedir. 8 inci İngiliz 
.,. f' ... _ .. •hurı t H hareketimiz gdişmektedir. i<;erlerine doğru ilerlerken ordusu müdafaadadır. MiJı. 
~ ~I ~Ye alk Par 1 ki Buradaki öıemli llus kuv arkadaşı General Won ver kuvvetleri merl u 
d,.;, Şe~ket kreteri Mem- ece ermiş V""'ller"ı yok edı"laıek UZ""· Bok ta Ruş cephesinde boş 
:""i · Esendal b • "' cephesinde işgal ettikleri -.:... ı"ceı ura- Bı·r Aıner'ıkan gaze R O ı· · durmamış ve çok şiddetli .:, ~ eınelerini b"t" redir. uslar re 10 şıma- yerlerden çıkarılmışlardır. 
\İ\ı.. W\ l'İva k ı ır- f . b·· 1 d" linde taarruzlarda bulun- hamlelerle ileriye atılmış· Cumartesi sabahı Rommel 'i!i!· r azalara da esı oy e ıyor k l k ı tır. Aln anların şimdi Kat-

~~ Nevyork 6A.A.- "Nev ınuş fa at kanı ayıp ar . b" ·1 lskenderiye yolunu açmak 
lnelerin" ı..· york T . R verdirilerek püskürtülmüş- kı syaya doğru serı ır ı e 1 için esasiı bir t<>urruza OAP ~ ~k ı ı ·ıtiren aymıs" gazetesi o tür. Hücumlarımız Kiyef ri hareket yapmak istedik ı .._ &"'Y ı.~" reterinıiz bugün madan hususi bir kaynak lnri anJaşıhyor. Petrol kay miş, fakat General Ohin· 

~
-~,.,._~ja dö t ld ~ h bölgesindcde:devam etmek j ' 

1 
b ~ Dmek u~.ere an a ı5ı şu &beri ver- naklarının Almanların eJi- ek bun daha evve ta mio 

llYrıl kted" tt!dir. Mısırda savaşlar de-~ rtHştır. me ır: ne geçmesi uizirn için da- etmiş ve tertibat c.l!llıŞ ol 
'rif Vekilim;z "Mihvor Gendkurınayı vam ediyor. Hava kuvvet- ha ço1< önemlidir. Bunun· 1 duğu için taarruz akim 

d ı ı.:ölde bir toplantı yuno1rak terimiz lskend~riye ve l'ort la bereber Husların Alman kalmıştır. Elalemeyoio m 11 d M t"" said limanlarındaki tasis· & '·· On u" ısır savaşlarında ıngiliz taarruzuna karşı şiddetli nubunu ufrikalı birliıner 
""~ B k leri bombalamış!ardır. Mal . t'tı..~ta 61\ aş umaodanı takviye al- bir mukavem~t göstereco- tutuyordu Celıupta 15 in-
~~ncıe bi~A·-~ğuVila- madan va tt-webbUs henüz ta adasında birçok yan· ğini umuyoruz.n ci ve 21 inci Alman tü-
,_....,Çık... teftış seya- Alman ve İtalyanların e gmlar çıkarılrnıstır. Londra menlerile VittorJ"a tümeni .... Ve'·ı·ı·ı ... lf olan Maa-~ l 

11 ıı linde iken ileri mevziler- R • d vardı. Yapılan şiddetli °'"' 
u .. · llasan Aı· y d uslara go·· re urum R d h" "9\ 
"Klin /\. 

1 U- en geri ~kilmeyi dUa;iln usya an va ım ne harebelerde Alman orduı.H 
~ı "c ietıı:kırtya dön mektedir: Moskova 6 A.A. _ ticeler bekliyor rı birçok mevzilerden ~ça-
~ -~lrıı t YOnda Vekil· İtalyan .ıiyast mahfilleri Moskova radyosuna göre, Loııdra 7 A.A.- lngi- karalmışlardır. Rommel 
~~llrıtııtır. trafından kar- böyle bir hareketin ltalya şiddetle devam eden Al- liz askeıi ve siyasi mah· merkez c •phesine taarru· 
'Jflls d • da büyük endişeler ve kö rnan hücumları karşısmda filJeri Rusyada başlıyao zn devam ediyor. Diler 
d~k· a 1 resin- tümserlik doğuracağını ileri Kursktıı durum güçleşmiş Alman taarruzmmn geliş· Mihver kuvvetleri de ei-
Lı., 1 fa h kı' kat sürdıerek bunun doğru ol- tir. mesini endişe ile takip et- maide harekatta bulunu-
,., ma ğı kaoaatındadır. mekte ve bu t.ıarruzun va yorlar. Cephede çok şidnet 
t \AddA·, M d ~loskova 6 A.A.-lfos lıim neticeler doğurma· ı· b" l a·· il hO eıLı_.1 k\il Urtaumilik bu ısır a .i.l ı ır opçu ue OSU -
"~ t teblig" i : kıtalarınıız ôtin ve sından endişe duymakta- k'"ın s·· üyor a ı de . I u ur • 

t rtn e~- • 1 evvelki gün K1.ırsk istika dır. 
~ itiyor işçi er grev i- metinde düşmanla şiddet ~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!11 _________ 111!1 

~ ftllen l SON ,DAKıKA "'lfıq Uzu li çarpışmalar yapmış ve ~..ı ijUdiirUr.e ~üzerine lan', etm·ı~ 
,. ·•lereır · ışten el '11 yeni mevzilerine ~.ekilmiş-
\~Qılllbilik defterlere müd Stokholm 6A.A.- Mı- lerdir: Başka yerlede önem 
~"tuı. larafmdan sırdan buraya gelen ha· li bir değişiklik yoktur. 

~ıtırı u Ve tahkik~ be~ere ~öre Mısırın büyük Mosk·>va 6 A.A.- Hus 
~ "'i'acıdl-i 1 Yazrnııtak. ~hırlanndeki endüstri fab tebliğine ek tebl ği: Alman-
~" •e Urtıurnilik gerek rıkalarında çalışan işçiler lar Kurakta çok ağır kayıp 
\.."' llıenKerek diaer ki grev yapmışlardır. HUkQ- lar pab21sma biraz ilerile-
~lt-. · llde labkı"" met ı'ıu>"l · ı mişlerdir. Tank teşkille l.~ ,.ırrn· aatı nl erın tekrar fahri- 1. 

'• ~dcnış ve nUfua kaya dönmesi için patron 1 rimiz bir günde 24 düş· 
S,. '1rn8la lfert-ken İUl !arla işçiler arasında bir man tankı tahrip eylemiş, 

t l' devam eyi ı 1700 Alman öldürülmüştüı. 1 
' 11b1t· e 1 an 8tl!.?a çaresi bulmağa ı 
IQ11 ıc_'katan daha saııımaktadır. Taııkları.nızın karşı hücum ı 

clır &Urnıeai nıubtem ld" s 1 0 alrı dü~rnana ağır kayıp· ı 
e ır. lar verdirmiştir. 

Mısırda 
Savaş İngilizl~ri mem -

r un edici şekilde 
Kahire 7 A.A.-· Sa-

vaş mülll-fikler için mem 
nun edici bil tarzda cerc
eaa etmekte ve teşebbüs 
lnS?llizlerin e'iude bulun· 
m;ktadır. Savaş Elalemey 
niıı solunda cereyan edi
yor. Alman ordusu tedri· 
cen ~ıpranmaktadır. 

1 Dehşetli baskı 
1 karşısında 

Ruslar gerı çekiliyor. 

MoQkova Hodyosunun 
b ldirdiğine göre, Harkof 
ve korskd' dehşetli Al· 
man baskısı nltında Rus
lar geri çekilmeğe başla· 

mışlardır durum vahimdir 
ve meydan SJvuşı bqla-.-: 
mışllr. 



Alman 
orduları 

Rusyada sür
atle ilerliyorlar 
Don nehrini iki nok
tadan geçen Alman
lar f'-1oskova-Rostok 

demiryolunu kestiler 

Durum karış,k 
ve vahim gö-. . .. 

runuyor 
lstokholm 6A.A.-Huvns 

.ıj ll$1Jllll muhabiri bildiri
yor: Fon Bokun kumanda 
sındaki Alman ordusu bir 
lıaftad:.ı 200 kilometre 
ilerileyerek Don ıı~hrirıe 

~ııyfa- 2--

ÇORÇiL 
Çinlilere bir mesaj 

gönderdi 
Londra : 6 A. A. 

Başvt·kil Çürçil Jupoııya 
nın çine h np linının tail 1 

ci yıldöııi mü lnılinaseueti· 

le (;in rn illetine bir ınesıı j 
göndererek ,Bri tuııyunı ıı ,dıı 
bir tecavüze karşı tek ba
şına koymanın ne Jem~k 
olduğunu bildiğini, şimdi 
Çinin de yaluız olmadığını 
1ngiiizlerin Çine ·maddi, 
manevi ve ruhi yardımda 
bu'u11dukiarmı, urkaların
da Bir? eşik Amerikan m 
zengin hı-rp knynaklnrınııı 
mevcut olduğunu veıl u,.s~
va~ta-muzaffar olacaklrıııı 
bıldirmiştit. 

Lord Halifaks 

Londrada 
vurmış ve lıirnoktada11 lıu· 

Londra 6 A.A:- lngil nehri geçmiştir. .Moskova 
ile Hostok arasınd.ıki de.11ir terenin Vaşington Uüyük 
yolu kesilmiş bulunmakta Elçisi lord Hu lif lks J (ükü 
dır. Vorotof şehri şimJi melile temaslarda bulun-
Almanların elindedir.Kursk mak üzere uçakla buraya 
hı Don srasmfüı Alman dönmüştür. 

kıtalan büyük bir faaliyet Mısırda Amerikan 
göstermektedirler. askeri yokmuş 

Londra 6 A.A.- Höy-
ter ajansı Moskovadan Vaşington : A. ı\ · 
bildiriyor: Hus cephesinde Orta şarkta bi:hassa Mı 
durum karışık ve vu'ıim- sırda Amerikan kıtaları 
dir. Her şey Fon Bok bulunduğu haberi burada 
ordusunun iki kanadını leyid edi'memiştir. Askeri 

mahf ıller hu husust" sos· teşkil eden uçların kap~n- 1 . . .. 
masıııa b:ığlıdır. Bu tak- makta ve iııç bır şey soy 
dird Timoçenkonuo ku- ( ıer;ıekte~i:Jer. , , , 
mandasındaki Hus orduları 1 ).ABANCI ÜLKELDRDE 
Alınankısk.ıcı içinde ezilme Ki AME::~dKAN A~KEtU,ERı 
f!e mahkQmdur. Askeri . Vaşıngto~n 6A A.-. . ~,ar 
mrhfillerin knnaatına göre, b~y~ Na~~rlıgınd~n bıl<lırı · 
böyle bir duruma düşme- dağına gore denız:ışırı rnem 
mek için Hus ordulı.ırının lekPtle. de ve yabancı ü!-

. 'le Do 'eı... .. aşar k kelerde bulunan Amc•rı s ıru. n n l'rını a . . 
. k'J . 1 r kan sılalıh kuvvellerı bu-

gerı çc ı m sı gere i ır. d kl h l" 1 ilk" 

S'ıvastopolda lun u arı ma a J ~ ·u-

Ruslar 97 bin esir 
verm ış 

Berli11 6A.A.- Ask~ri 
bir kaynakt ın bildiriliyor 

Sivastopoldaki alınan 
esirlerle ganimet'erin sa
yım\ bitmek üzeredir. Bu
ruda Ruslardan alınun c· 
sir mil.t ırı 97 bini bul- 1 

• 1 
muilur. lhnl ırın arasıada 

1 
iennaller vardır. 467 t•Jp 
90J mitralyöz yüzlerce 
tank v~ uça rsava,· topla-
rı ele geçirilmiş, 137 bin 
ma~ın t hrip edilmiştir. 

mete pura vermeksizin ki-
ralama ve ödünç verme 
kanunlarına tevfikan para 
sız yivecek rm1dd~leri ala
calardır. 

FHANSAI>A KOMÜNIZı\l 
HAHEKETLEH1 
~larsilyd 6 A.A. Aske 

ri mahkeme Komünistlik 
tt.n suçlu olanları hir se
neden 10 sen~ye kad11r hap 
se muhktlm :etmiştir. Her 
tarafta komünizmden suç· 
lu olı:ınlar altı ile on beş 
sen arasında habis cezasına 
çarpılın aktadır. 

T ayyarevege
mi kayıpları 

Lomlra:6 A.A.-Höyter 
ujansmın havacılık mu• 
lıarriri yuzıyor: 

Salfıhiyetli lngiliz mah 
fillerinden alınan ıııulilmnln 
gfüe, haziran ayı ivincle 
422 tııyyare kaybettik. 
Bunlardan 271 i Almanya 
.;ıe Alman işgali altında lıulu 
mm memleket\erde 151 i 
orta şarlı.ta düşürülmüştür 
Haziranda havalar mayıs 

ayına nisbetle daha müsa
it olduğundan daha iyi 
neticeler alınmış ve 5 Al
man hedefine oıı altı defa 
taarruz edilmiştir. Bıı uk n
lardun ikisi biner t.l~yyarn 
ile yapılmıştır. Yine haz:
mn ayı içinde Almanlar 
318 tayyare kaybetmişler· 
dir . .Maltaya 53 alın yapıl 
mıştır. Bu müdJet zarfında 
32 Almaan ticaret ,gemisi 
batırılmış ve uzuk şarkta 

müttefıkler 21 düşman be 
defıne 61 taarruz yapmış 
lardır. Uiişman gemilerine 
karşı yapılan hareke tlere 
Amerikan tayyareleri de iş· 
til'ak etmiştir. Avustral)·a 
ıçık ~rıııJ a 6 Japon geıı i 
sini lıatırılmıştıı·. Bunlurdan 
b şi denizaltı, Liride tı 
caret ge:nisidir. 
Ruslar şimdiye kadar 

1008 alman tankı tah 
rib etmişler 

l\loskOVd : 6 A. \. -
neşr~dilen resmi bir istatis 
tiğe göre Sovyot kuvvetle 
ri Alman'arın 1008 tankını 
tahrip etmiştir. 

almanlar biraz geri-
lemiş 

Kahire 6 \.A.-. Mısır
daki savaşlar hakkında 
bugün neşredilen resmi 
tebliğde, Elalemeyıı çevre 
sindeki bir tep~ye yepılan 
hücumlarla Almanlar bu
radrn \'ıknrıhmşlardır. 

ilan 
Hatay Ufteerdulığmdan: 

l\1uhamn•en bedeli 200 
Cinsi Ev 1\lahallesi lııeta 
ğa Mmtaka:ı u. 2 Parsel 
1'o. 158 İzahat tamamı 

Yukarıda pars~l ve 

Almanlar bir günde 120 

uçak düşürdüler 

muhammen bedeli yazılı 
g ıyrım~:ıkui 249) s :ıyı· 
h kanunun 41 inci rn ad-

Kayıp şahadetna ıne desi mucibince 15-7942 
1328 Yılında Antakya ç rşamba güp_.,U mülkiyct.i 

Hüşdiyesirıden aldığım şa· \ satılacaktır. Salış bedelı 
hudetnameyi kaybettim. pe~iııdir. Talip olanların 
Yen!sini aluc ığımdan hük- yüzde 7,5 teminat makbıı 

1 

Berlin 6 A.A - Alman 
hava kuvvetleri dün cep
helerde 127 Hus uçağı dü 
şürmüşlerdir. ~lısırda lngi 
liz h ·ıtlıırmuı gerilerine 
h ıcunı eden hava kuvvet 
leriruiz düşman taşıt kol-

mü yoktur. zile defterdarlığa müraca· 
' · at etmelf:'ri ı Şamil oğlu Ahmed 

------~--==~~' lle\laliye ilin ve 8air 
lurına ve kıtalarma ağır masraflar alana aitıir. 
kayıplar vorrnişlerdir. 3-6-9-13 

-

Umum Vekaletnaoıe 
T d da": antakya icaret ve Sanayi o asın. ·ııı 

Odamwın fevknlfıde sınıfında ve 73~ .. s ~~- \ 
ııumarasıııda mukayyet ve müse ecel sun~ od' 
li .l\lallur Pazaıı Jldlay '.\1ıığuzası şı:-fıif1111~ 1110 1 
verdiği ı~tanlmı uirinei rıoteriııden 16 ıı~ıı "e~,J 
T. ve 6316 nuıuıru ile musaudak unıunll da 
me aynen aşağıya ç·ılrnı ıldığı ve odunıııcıı 
edildiği ilan olunur. .. 

5
seg# 

Sümer Bank Yerli ~fallar p zulı:ırı ıu?e zB. ~ 
Hatuy mııgnzaı:n nanıınu bi inci derecede 1 ~tiot! ıı 
me::.un kılınan nıaguza şefi ~tu t..ıfo fepeCI ll~~ 
ikinci derecede nıuanıelüt memuru U~reııı{Btllf ıll 
müştereken inızcı etmek kHyıt ve şartıle 1. teııf' 

1 zası namınu gerek müesseseden ve gclrek ııarıÇ ıir \':,,,. 
Jecck bilcümle emval ve c.şyayı Devlet JJell

9
pJ " 

rile Deııi:t. yolları idı.relerinden ve diğer rern,g"P 
husus1 nakliyat vasıta ve idarelerinden 

1 
j~O 

namı ıa tesellüm etmeğP ve 1 lı..tny ınağJı":rsuıel';j 
derilec k parıı ve paket vesair mesajeri ııı.~si id'~ 
postane ile diğı:ır ait olduğu resmi ve JıoSU nı•::tl 
rinden keı.alık almuğu ve rnüessesemiıdell dllir'.J 
bunkulara vuku bulacak işar ve havnle . ııulfll 
gönderilen p ıraları alnı ğ ı ve yukarıda~ataY 111 
için icap edAn evrak ve mııkl>uzlurı imzaya d ~airt 
~sı içiu mahalli maliye şubelerile diğer .. 8

10rif16 
derilmesi icap t•den evrakı kanun hiik~~ ıs!!!ıJ 
guıı olarak tanzim ve imza ve tevdie nı:ıı-aııa oel 
usulen sarfı lazım t,elen tediyelere ait .. :urloğ 
yaparak tediyeye evv~lce müessese ınu tll, il 
mezuniyet almak Ş•ırtile malıallind·~ ınağıı]ell•~ 
t.lepo, rlükkHn kiralamağa ve kira rnuk8"8ııitJe'1 
imzalamağa ukli feshe ve yııpılacak kira 8 

18JtP 
mütevellit biitün kanuni hakları istimal "8 effl.J 
rneğe ve müesseseyi ilz11m t-tmiyecek oları .. j111P 

·nı 'fu ~ sair muhab~rah majtaZ11 namına tanzı olfll' 
tevd:e müştereken mezun ve selabiyettar ·ııli 4 ıJ 
re Hatay mağazamız Şefi ~lustafa T~p.3Cyiııe11 

muamelat memuru Ekrem İlge1..diyi vekıl ~42 
16 Haziran ~ rııalll' 

D.ıml1a: Sümer Bınk Yerlı si 
o 1·· ... asese zarları l\ Utrı !JJll(l 

lmza: H. Koray. lmz<J: ~· Sar~aY~oııl 
Bin dok11z yüz kırk i ci ı.'enesi ;1zıran akİ ııO l 

allmcı günü tarihli hu vek§.letnanıe altınd IJ811~ 
şahıs ve hüviyetleri dairece maruf "5ürtl8~~1 
1i Mallar Pıızurlttrı Müessesesi,, ııamına ~oıJJ~ 
imzaya mezun mü .. sse..;e müdürü ve idar.~i fB. 
Reisi .Hamit Koray) ile muhasebeci v~kı tıısd'~ ıJJ 
komitesi az:ısı (Şükrü Sırpınaıı)ın oldu~ıı 81ıfl 
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