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lllnl.!rın har kelim-.· 
40 

sinden ~ kuruf alın1r 
Ocı at peşindir · • 

manifatura 
Yakında şehrimize 
gel er ek dağıtılacak 

~l nifatur. cılar b rl•ği 
adına \1 ı iu, lst n' •ul, ve 
iz nird ·n 53 tin lirarlık 
manif luı a e~ n ı g mPk· 
tedir. Birine· parti olurdk 
gönderilen bu eşyul r lir 
kııç gune kııdur Şt--grimiz, 
g ere'• Mm fıturucılar :ır ı 
sında ta s m edı ec ktı . 
B..,nd ıı so.ı a 100 bin 1 rn 
hk ik ncı bır p rli ıııanifu 
tur FŞynsı >İr muddet 
o ıa g lı:c ktir. 

23 Temmuz 
Kurt luş bayramına 

hazırlık 

H l ın A yurd ı ret) 
en ku ıldığı ın uçuncj 

\'ı dön u ol n 2 ~ teınmuı 
h ~ılodğt.Jgıbilu}ıl 
d -ı il tuyın lıf ~ bı\urıd ' 
ç şkun t z hlır ıtlo kulla· 
lli.lC<llittr. Bu)r.ıın pı ogramı 
ııı lınzırlarıı k kurulun ko 
mı ·yon p z rt si güaU 
topl.ı ac.ıkt ır. 

... ;;ıt ~ ..... 

Brezilyada kahve 

mahsulü 
~ nl•r nsisko 7 AA 

Br zılyad.:.ı. devam eden 
şiddetlı soğuklar yUzünd n 

SAYI !;I 2 l<UR:JŞTUR 

DOncep-
hesinde 
Rus orduları 

. yok edilmek 
tehlikesine 

maruz 
Rusların elinde bir 

tek demiryolu kaldı 

Durumun va
hameti artıyor 

lr.~okholm 9 A.~- Ha
Vfi'S :ıjıınsı bildiriyor: 

\fos ·ov- Rostok de· 
miryoluııun Almanlar ta· 
rcıfından kesilmesi ve Don 
n hrinin geçilmesi yalınız 

bu bölJ·"d .ki Hus or· 
dulurının kuşatılması de· 
~ i , yok edılmesi teh ikesi 
ni de eyda11a koymuştur. 
!;i mdi lfo:slarm elinde lt-k 
lıı d · \olu kalnuştır. 

l• kat bun~n da ynkuıda 
\lmanlurın eline g~çmesi 
rııı.ıhtPme'Cıir. 

Huslam• tnlıminine gö 
.. e Dun neh inin batısındu 
200 bin Alman askeri tah 
şı l euılmiştir. Bu suretle 
durumun vahameti açıkça 
tiraf edilmektedir. Bu böl 
gı=>de şimdi çok şiddetli 
bir tank savaşı başhımış· 
lır. 

Mareş ı Timoçrnkl 
\lır şııl Fun Uokun sağ 
cenubına şiddetli bir karşı 
hucu n y..ıpmaktadır. Di· 
ğer l ruftan Rus ordusu 
cenuptaki hatlarıııı sürut· 
le takviyeye çalışmakta 
dır. 

\lo.ikovd 9 A.A.- lz· 
vestıya gazetesırin crphe 
d ki mulıabirint; göre, Rus 
süvarileı i Dun cephesinde 
Havuıaıu girmişlerdir. Don 
ne ırim geçen Almanlar 
h f fçı.- ı e~iiemektedır.er. 

Rusya da Alman 

derleyışi 

\loskova 8 A. A. 
Almanlar müthiş kayıpla· 
ra bdkınadıdan ilerileme• 
ğı• ~ ılışmuktadırlar. Ut.inkü 
tue ışlarda yalnız bir nok· 
lildu hır <ılaydaıı fazla dı..is 
man askeri yok edilmiştir. 

'• hv rekoltesıniıı yarısı 
mahvolmuştur. 

Deniz
lerde 

Yeni bir Al
man muvaffa 

k ıyeti 
Rusyaya f'-1alzeme 
gotürmek~e ol::tn 
38g~milik bır kafi· 
leden 32 si batırıldı 

Berlin 8A A.- Alman 
tebliği: 

Bava ve deniz kuvvet 
leriıniz, 38 lngiliz ve A · 
ın~rikan gemisinden ınü· 

rekkep bir deniz kafiles:
le çarpışmışlır. Kuvvetli 
savaşgenıilerinin himuye 
sinde olan bu kafile savaş 
malzemesi ve yiyecek yük 
lii olarak Amerikadan Rus 
ytıda Arkant>jl limanına 

gitmektP. idi. AlmP n do· 
ııanma:ve hava kuvvetleri 
onısındu sıkı bir iş birli· 
ği yapılarak bu kafileyi 
himaye eden An:erikan 
zırhlılarından birinci ,sınıf 
bir Krov1!zö,. ile kafilede 
ki gemilerden 122 bin 
tonluk 15 ticarel vapuru 
denizaltılarımız tarafından 

da 74 hin tonluk 9 gemi 
batırılmıştır. Kafiledeıı 
gel'İ kalan kısmı sıkı tı!k~p 
}erimiz sayesinde 24 bın 
720 tonluk dört ticaret 
gemisi daha batırılmış ve 
bu suretle bu kafileden 
217 bin tonluk 32 vapur 
deoizin dibinegöuderilmiş 
tir. Batırılan gemilerin A 
merikalı tayfalarından bir 
çoğu ku,.tarılerak esir e· 
dilıoiştir. 

Mısırda 
Veft Partisi i
kiye ayrdıyor 

8Qn0 geçen sayUaP • 
1n lturustur 

Ruslar 
Cepheye mu 
azzam ihtiyat 
kuvvetleri gön 

derdiler 
Her karış toprak 
Almar.lara çok pa .. 
hahya mal oluyor 

Moskova8A. I\ .·-MareşalTi 
moçenırn Alman baskısıoı 
önlemek i<;iu cepheyf' mu 
aızam miktarda tank uçak 
ve piyadu kuvvetleri yığ

mıştır. HuHlar her karış 

toprağı Almanlara çok P• 
halıya ödetmektedirler. 

Sivastopol ' 
Nasıl müdafaa edilmiş 

ve niçin bırakılmı~? 
Moskova 8 A. A. -

Sivc1stoınl müdafilerinin 
baş kumandam Prı:.vda ga 
zetesiııde yazdığı bir yazı
da Sivastopolun nasıl mil 
daf aa edilniğini :ve niçin 
boşaltıldığını anlatarak Ji· 

k. ~ 

yor ı: ~--
"- Almanlar Sivaeto

pol etrafında muazzam 
kuvvetler yığmışlardır. 
Gümle en az on defa hii• 
cüm etmekte idilr:r. 20 
mayısta başlayan hava ha 
cumları gittikçe şiddetini 

arttırıyordu. Şehre lıergilo 
ortalama 6 bin bomba 
atılmıştır. Bu suretle şehre 
düşen bombaların yalnız 
100 kiloluk kısmı 12S bin 
ctir. Almanların Sivasto
pold:ıki kayıpları asker ve 
szbay •>lrnak lizere 15~ 
kişi olup lmnlarııı 60 hı· 
ni öHidür. 

Biz Sivastopolu terk 
ettik fakat tarihte t•ir eft 
daha görülmemiş şekilde 

0

galip olarak çekılJik~ 

Kahire 8 A.A.- Dün 
sabah Veft Partisi arasın· 
da ihtilaf çıkmış ve Parti 
"ıkı·ye ayı ılmıstır. Bu illti19f 
~!e~~~~~~~!!!~ ..... JIJl/-?C !"' • 
SON DAKıKA. 

neticesin foNahh3s Paşanın 
vekili ol l G"'nel Sekreter 
aıledilm~ş, Partinin en es
ki nıasmd<ın bir kısmı a
zalıktan ~ıkarılmışhr. 

noktadan eh~mmiyetli as· 
Almanlar k:er kiıtlt~lerite göÇememit 

.. terdir. Geçirilen kuvvetler 
Don nehrinden bu az sayıdadır. Hunlar da 

yük ölçüde aker yok edilmiştir Rus kuvve~ 
e irememişler l leri ~imdi batı kı~ısındakı 9 
ç köprü başlımu:t hUcunı e-

Moskova 9 A.A.- Al diyorlar. 
manlarDon nehrini hiç bir 
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1 Belediyede Mısırdaki Meyva ve sebze fiatları ihtikar .
1

1 
Seyrü sele r ve seb-I d u (um Beled; ye l\eis\ığiııdeıı: c. M. uııı0"'~, ı 
ze narhlaıı sıkı kon- Ci•ısı Kilosu ı .. ptuıı oulış K. perak,.nde oulış K. Dülckılnıııd~ ti• t 

H ft k d ı l 

. 1 fıa ~o 

trol edilecek a a so:. una a ar 'ut ıcaıı ı 13 14 ıe ve ı az • ıııııJI ~ 
Belediye, şehirler "aın- belli olacak Do n•les 1 5 6 satmak~?\;~; ııı~:,,ıl sınJa motörlü nakil vaBı- 1 on•ira 9 A.A.- lngiti:z Kabak 1 8 10 yanın hını ğhl tJı1 t•larınıu sıkı su -elle koı:ı- gaz•teleriııin bir çoğu, Mı· Taze fasulya 1 18 ' 20 <len Atınıel o wınd• 

rolü içi ıı yeni tedbirler alın sırda · du rıı ııı un 1 ngiliıler Luby • 1 17 18, 19 U le ucu 1 ıı r lı • ~ ııı•b~'~ ıı ıştır. Nekil vasıtalarıll'I için elverişsiz olmadığı Bamya 1 22 25 fısliy• ı.eı• 0şııı• ~ 
1 

k ğ 1 de vopılall dur ı.tılli ~ 
nizami haddiııdsn fazla hususunda müttefiktir. Ge- 1 ·uru so an 10 11 J.. 

0 
•• ıı 

l h
. \\1 ,.r.., ı'l \·be lC.0 d a· 30 35 lla.· :1.t,ızo~ıou 59 ı.~ 

yo cu bindir en veya narlı- ııent U ınlek n areş~l Hom ı .. ş ıı " » e ı t' •
11

uo ti'' 

tan fazla t:cret alan şoföı- nelin yeni ve kesin bir l Karpuz 1 9 10 ma Kanun~ ·bif1
1

'e 

h 
· K 1 13 ıııaddesi ınucı ... si1

8 

lere cığır ceza verilecek ve ucuma ge~mesinc engel nvun 15 a oJ.,,.. . ıı 
t kerru rü halinde ı..u ceza o laı uşlıo r. El ıo a 1 15 1 f; 17 · 22 ena la '" ağır ~·r •• 1 ıı"., ı 
!ar daha çok arttırılacak- Mısır cephesinde duru 1 Armut 1 1 5-22 16-25 ·• k fıın iyeli 

0

' ı ııı•~ tır. Her şvför, otomobil- mıın kesin gelişmes; hallu :;>eftali 1 15-25 18-30" kfinır ııı 1<apall d• ti"'~ 
de görü!Ecek hır yerde sonuna kadu belli olacak Erik 1 15-17 16-20" müddet zartı? i•ci• 

t Ak 
~ lf'll · k 1) •• 1 1314 meninl} ve P'~ .• , .... oıı 

Belec.Ji)'tCP. hazıılanan üc- ır. s en mu ı ı erm a· l ıuın · 15-16 htı~.., b~ 
ral tarif esini a&m ağu mec- na• ~ı na !(Öre netice il zerin 1 ne ir 1 12 13-14 deresi ne ::,rafı •

1

:
1 

nur lululacalılır. Je tesir yapacak en önem Yukar.da odları yazılı sebıe ve meyvelerin loptan sasının n ··111r• g rıJı 
ff ger taraftan sebze Ji ŞP.Y ihtiyat kuvvetleri- ve perakende sntış fiatlurını göstel'ir cedvel~ir ait oırnnk6u942 t~I d. neşrine 3 ı.atı 

ve meyvu fiatları h =-r gün lr · ar ' . 1·t 1 t bl Z t• <J. 1 I "" ver_,en kar ı,t<.ızete ue ııan eı.iİıeCı k ve 3 yan e ıği ey tnyagı Ve an ııarlıtaıı fd1laya sebze ve Horna 9 A.A .- lt•ıly ... ıı tir. hsıJl~orls' • 0 dd lskenderun C.Müddeiumu-ıııey va •alan !au ceza veri tebliği: sa i r m a e 1 e r il' iliğinden: zeylin rna ~ıod 
lecektir. .Mıs r cephesinde du··şıııa 1 \'akıflar f · ti sk"'nderun Adliyesi t'· 

Bundan b.ı~ka lokanta nın ş"ddelli karşı hücum- la arı manet da resi .~e nıev- den: b•d# 
'"rdaki yemek fıutları da tarı ağır kayıplar verJiri A l3ekdiye1 8 

.. ft 
b 

ntakya Fiut Müraka cul eşyayı ciirmiyenio tas- V y •· 
tes ıt edilmektedir. Tesbit lerek püskilrliilınüşlil .. Diiıı lin e ve aı.ıfl"'9'

1 

he i"oınisyonu lleisliğin- fiye muamele.;i yııpılacak ı-. " 

olunacak fiatlar zabıta me her iki taraf lJüyiik l.ıir fa ko··yünde Vfl ·11 den: tır. Bu eşyular meyanında ·oıerı .... 
ınurları tarafından ınunta- ali) el göstermiştir. 1- o o.5 muamele ver ilhak t3rihinden evvele ait ne ait zeytı arttır.,,. ıaman kontrol edilecek- Maltaya yapılan hava eşyalar da bu'undugruııd"ıı sulleri nçık lhllıe910 
t

. gisi zammı dolayıs!le rnfi u t · il ır. akınlarında dün 15 düQ- 23 temmuz 942 tarı·hıııd 0 ıı karılmış '
1

• dU 

S k d 1 
"' Uf', suzesti ve .s.,bunluk ıube "'· ıca a gası man uçağı düşiirlilmü~, 4 zeyliııyağları ile sabun fi· evvelki umaıın ait eşya ~b2 :.·';:kıll•' d•' 

B 
uçağımız \föıımemişlir. atları uşağıdaki şekide ye iizerinde herhımgi bir hak ~ıı 

ir kaç güne kadar Yeni İngiliz ve alman niden teslıil edilmişfü. idd" asıoda bulunanlaıın on icra 
0111.?::~,ıl•''f 

hararet yükselecek kayıpları be-:: güı~ iç0 1i:ıinde ls\.en- lerin ınu u) Hafinc zeytinyağı An ~ 
~1eteoro1oji lslnE-yonun Londra 

9 
A.A .- L~va· takvda b her kilosu p ra d,,.rıı, Cümhurivet müddt>i nur. ilaf1 ~ 

dan aldığımız ın ..ıJUmata kende fi atı 115 kuruştur. unıurnilığine murueaat et-
zım Nazırı ~fısır savaşla-

böre, !..ızy1 { nrtmış oldu- rında kullanılan taüklar b}Su zeyti b~her kilo meleri ih\n oh.:nur. 

tcrB 
AotukY8 

ğundan: ğıfl t~ ğımdan bir kaç güne ka- hakkında demiştir ki: su perakende fıtıtı 90 ku-
dur hararet dern:esi yük- .. _ Alman tanklarında ruştur. 
s 1 cek ve bu hal lir müd ki sovuk huvıı tertilıntı lıi· c) Sabunluk zeylin y~-
d t devttm edt•cektir. l>'"'re zim lanklaıımızın so-vuk ha ğıııın beher kilosu p ·ra-
c nin 35 e kadar yUks .. l· j kende fıatı 84,5 kurnc:-

va terlibatrndan daha üs- .. 
mesi muhtemeldir. tur: tün d, ğiloir. Bizim tankla d) Zeytinyağı darı ına 

rımız da büyük tndilfit mııl sabunun toptan bel er Mrl .Rommel 
İşlerini gizlemekte 

bir üstadırıış 
Berlin 8 \.A.;,ı- Yarı 

ı srr i bir kayarktaı· bildi 

yopılm1ş ır. 
Alman haberleri çok . kilosu 83 pJrakende 87 

kuruştur. 

mübalağlı e) Defne yoğındım mu 
Loııdra 8 A.A.- Hus rnul sabunun kilosu 85 

rıli~ or: 
Mısırdu Elum yn nıe\-

zıı trı fındal,i sav. ş1ar hak 
kında lngiliz\eriıı son giin 
it rl e ya~d1ğı halJ rler Al
ı. n mahfıllt: ı iude gülünç 
sn) ıhiıal tadır. Mareşal 
Hommel ~ımaı Afrıkadaki 
bütl ıı urruz arında hiç 
b klenmedık hareketler yap 
ıuıŞ ır. Hommel niyetlerı
nı ~ızlt>mc::kte iist d<lır. Ve 
ı ıg 1 zler her zaman onun 
h.ııeketlerine u danmışlar-
<lır. 

Veyvil -Timoçenko 
görüşme\eri 

&mlınY 7 A.6ı.- Ge-

yaya gitmekte olaJJ bir 
muttefık gemi kafilesin
den 32 geminin batırıl 
dığu.a dair Almanlar tara 
fıadaıı çıkarılan tebliğ bu· 
rud çok nıübal11guli g<>riin 
mekltd r. Vurumun aydın 
lanması için raporların "e\ 
mesini beklemek lfizıcı.-

dır. 

Çinde Japoıı sermayesi 
Tokyo 9 A.A- Çiı de 

ki Jap11n s~rm'ayesi biı 
buçuk milyara yükselmiştir 
Çınde ulalrnHı olan Japon 
ların sayısı ua bir yılda 
20) binden 500 bine yük 
selmiştir. 

Rusy Jnın T okyv Bü ral Veyvil ile Mareşal 
! moçeııkonun görüştüğü yük Elçisi 
hakkında <;ılrnn rivayetler , , 
burada r ı:mıen yalanlan- l okyo 9A A.- füısya 
11 uktudır. 1 nw yeni Tokyo Elçisi dün 

....... == ( ..,ı ıyut L\1uc1uru • İmparator tarafından ka-
~ ım ~e enk bul edi erek itimatnames!· 

C.H.P. \latt>.ıa::;ı Auta kya ui vermiştir. 

ve perakende 89,5 kuruş-
tur. 

2-Nakil Ucretlel'inin 
aı ltınlnıası dolayısıle şe
kerin toptan ve penı kemie 
sııtışlnrıuda lll numaralı 
kurı rdtı gösterilen fiatlarn 
betler ki oda 20 ~ııntim z ım 
yapılınıştır. 

3 -Kuru ot ve sama
nın Heyhaniye ive Kınk 
han bölgelerindeki fıatları 

a) Yığın halinde kuru
ça~ır olu kilosu 4,5 kuruş 
b) lp ualyalı kuru çayır o 

l 
tuııun kılosu 6,S kuruş 

c)Td balyarı kuru çayır 
otunı1ı1 kılosu 7 kuruş 

, d) Yığııı hahnde s.ımanm 
ki'osu 3 kuruş 

e) balyalanmış sama-
nın kiıoeu S kuruş 

4- ra ip Özkanını ge 
ttrcıiği kundura mukavva 
tarının 115 kumaralı ka· 

ı rar gereğıace perakende 

ilan l3ir ulsC . ,ıtı.,.. 
Mm taka Tica· el . . ı1(Jcı~ , 

fosı ıçı n - 1'111'8 1 
Müdüriüğiindeıı satılcııasıııa. ıOOo 
Müdürluğümüzde rniinhal ve tema(l)ıo~il6" 
bulunan 120 hra 0Crt'tli met takd~~ıc .... 11,o 
memuriyete şimdiye kadar k··çu w O 
tahrireu til'p olanlar ara- yanın u sel l 
sımla 10 temmuz 942 sa- de 

164 p::ırrl51110 bir kıta t
3

2 J>3!'.,J 
al ıs de nıiisab.tka imtiha 3 ı-7 -94 tıLlıd' 
m yapılacağın fan nıüraca· nil saat dO de 1>

1 

at sahip'erinin mezkfü gün kadar daire 1tııc'~ 
vt~ sautta dııiremizde y pı tırmabı yaP tılııJ 
lacak iıı tihanda hazır Aıttırfl~ıde f 
bulunmaları. kıynıatııı ~ sJ'*" 

Ş•·ıai bu ldllglı'e"i 
beher kilosu 92 kuruştur ·tıa " O 

5-- ıskenderunda a- ııaınını:r 1 

• de gO ~ 
k·~ ticı re~hanetoinin i\lısır aksi takdı·~dil tı'..fi nın te ıbhu a./9iı 
dan getirdiği iki cins çuva ıo,......o ı''" şartile . 'i"i 1 im toptan ve perakende fı :,. . 1 a ,,., .. t si gun 51 ıv 
.ıtlrrı : tl ~la l c_i ar ır• ... 

a)2,5 librtlik lbs kana 
b l tır. oıı ~ 

viçe çuvalın t heri sken Arrtıı ı ,,ıy•-, 
deruı da toptan 162 pen ... - .1 d. l)ıılıfl ı e ır alı 
kentle 177 kuruştur. 013t alrıı94ı t''.J 

b) 2,5 lilırı~lik ikiuci 12-7-- ·rede tr~ 
malın toptan 151 ve peru- baren da1 rt 
keııdc 165 kuruştur. duruıııca1'5 ş:.L1aıJ 1 

6 -A la kya Siirel tica 942_ -41 .. ,ı r 
rethanesinin kırtusiyeciler rrnzn 111 ura~ıJlll 
namına lsti.lnbuldaıı geli -

1 

zumu iUillO· 
diği ve f<ıturalurıle masraf ---~~~ _ ..... ~ 
senetıeri komisyonuP.!uz nın ° o 

1r~l' 11 

dosyalarında malıfuz bilfi- 0 
0 30 o 

8 ·oe " 
muaı klrtasiye eşyası ve ği ve ak:~J dl 
mekt<·p levazımının 129 sa- ı ler hukıııı>1,al 

kl. bat yııP1 

yılı kararımız gereğince top 
tan satışlardu klir hadd\- nur. 


