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Beşer tarihinin görmediği 
korkunç ve müthiş meydan 
muharebesinin beşinci gün_ü 
Dört milyon asker karşıko.·rşıga birbirine 

ölüm ve ateş yağdırıyor 
I<ütle halinde sa.ldıran ve kati bir netice ~lmak istiyen Alman 
Ordusu muazzam zayiat vermekte, buna mukabil Fransızlar 

toprağı adım adım ve şiddetle müdafaa Etmektedirler -Alman
lar ellerinde mevcut ihtiyat kuvvetler:inin hepsini ·cepheye 
s!irdüıer - Fransızların hafif bir stratejik geri çekilmesi 

Alman planını altüst etti 
Beş gün evvel garp cep- yon kadar tahmin ed:lmekte· 

besinde başhyaa Alman tn- dir. Buna zırhlı fırkalarm 1 
'ttuzu müthiş v~ tüyl~r ür· mevcudu dahil de~ildir. 
Pertici bir şekilde devam et· Dün ve bugün Almanlar 
ie.ktedir. Tarihin kaydetme· tarafındım kazanılan arazı 
•ğı bu müthiş muharebe parı;aları, muazzam telefata 

Qijıı en son şiddetin\ bulmuş- nazaran çok azdır. 
t1'. En az dört milyon aliker Cı~phede rücat yok, stra
~arşı karşıya çarpışmaktadır· t ijik Lir geri çekilme var· 

U korkunç mücadele hak· dır. Bu geri ç~kilme, Fran· 
ktrıda gelen haberlerin hüla· sızları istedikleri yerde harbe 

~ı şudur: icbar etmek istiyen .ı\lman 
Paris 9 (a.a.) - Muha· 3eşkumandanlığınm hesabını 

~be denizden ~tibaren 150 alt üst etmi~ bulunmaktadır. 
'lometrehk cephenin heyeti Paris 9 (a.a.) _ HC1vas 
~rnumiyesinde bu sabah fe. .Ajansının bu akşam muharebe 
~itle bernber ve bütün şid- hakkında verdiği haberlere 
<!etiyle tekrar başlamıştır. En göre askeri mehafilin kana
't 100 fırka tahmin edilen ati şu merkezdedir. 
A.lrnan askerleri, yanaşık ni· 
~'rndu ve dalga halinde hü· Bugün çok mühim bir 
~~ gün olacaktır. Düşman her 
"rna devam etmektedirler. 
r ne pahasına olursa olsun tansız resmi tebliği, düşman 
la bugün kati bir neticı~ almak 
tyikına kahramanca ve ayni 

tidd için bütün kuvvetlerini cep-
etıe mukavem~t eden Fran· f k 

&ı heye sürmüş, akat a şama 
k t kuvvetlerinin, bu tazyik kadar istediği kati neticeyi 
k~rşısındu hafif bir geri çe· all\nıamıştır. Muazzam insan 
~ılıne emrini aldığmı, topra- ve malzeme zayictbna rağ-
1 tıı adım adım müdafaa edi· men düşmanın elde ettiği ka
~:tek. Almanlara müthiş za· zanç çok za'>·iftir ve 10--15 
l 11ll verdirildiğini, Fransız kilometreyi geçmemektedir. 
t~a kuvvetlerinin 150 şer İmha edilen fırkalarının ye· 
d .. Yarelik gruplar halinde rine taze kuvvetler gönde
\ı Uşınan kuvvetlerini bomba ren Alman başkumandanlığı 
le IQetralyöz yağmuruna tut-
~ğ bu neticeyi almak için Mon-tiu bildirmektedir. mediye kadar olan cephe 
I\· iğer taraftan Havas üzerinde kati bir muharebe· 
.ı lllnsı da muharebe hakkın 
"il ye girişmiştir. Fransızlar bü· 

şu tafsilatı vermektedir: ı d f 
l·ı Alınan askerleri kütle ha· tün kuvvetleriy e mü a aa 
ttd etmel{tedirler. 

ttı ~ oınuz omuza ve oto· Müttefik tayyare kuvvet· 
-~~;ık aleşlerimiz önünde leri bu hücumlar karşısında 
~i llra durgunluk verc-n za· fevkalade yararlık göstermiş 

llt Ver . v h-
~\ttn nıesıne ragmen u- ve yakaladığı motörlü kna-

;na devam etmektedir. !arla· tankları ya imha eyle· 
~ taı•sız kıtaları bu tazyik miş, yahut geri dönmeğe 
~itŞ~sıııda yeni mevzilere çe· mecbur etmiştir. Tayyareler 
lcr~~lerdir. Tayyare kuvvet· düşman hnllarındaıı başka 
İtıer ~z 15,20 metreye kadar gerileri ve garbi Almanya· 
but:ın kesif kütleler .. halinde daki şehirlerde bulunan müs· 
l~tirıi beden düşman kuvvet• tahkem mevkil,.ri lıombardı
~'\l§lardomba yağmurun" tut- man eylemişlerdir. 
ııtı'4 ır. Fransız kıtaları, General Veygan-
ttı,tıa~ukctbil hücumlarla düş-

Aı~rşı loymağa çalışıyor. dın emri ycvmisi 
de lll arılar cepheye ellerin· Paris 9 A.A.- Bu sa· 

ları yazmHktadır: 
"- Alman taaruzu • bu 

sabah denizden Monmediye 
kadar olan cephe üzerinde 
tekrar başlamıştır.· Bu taarruz 
yarın lsviçre ht:dudıına ka· 
dar uzanacaktır. Emir ve PP 
rola şudur: l imdik ve daima 
önüne bakarak mukavemet 
etmek ve düşmanla çarpış

mak. 

Fransa, ordudan daha faz 
!asını, yuı dumuz sizden da
ha çok ft>dakarlık istiyor. Düş 
man muazzam zayiata uğra· 

ml\ktadır. Pek yakıı1da bu 
gayreti tükenecektir. Bu düş 
man gayretinin son devrele
rini yaşıyoruz. Biraz dahd da · 
yanınız.,, 

İngiliz matbuatı 
ne diyor ? 

Londra 9 A.A.- lngiliz 
matbuatı, Fransız kuvvetleri 
rıin mükemmel mukavemeti 
ni tazimle yad ederek, lngil 
terenin elinde mevcut bütün 
ihtiyat kuvvetlerle tank ve 
tayyarelerini de muliarebeye 
sürmenin lngilt'"!re için haya· 
ti bir ehemmiyeti haiz oldu· 
ğunu yazmaktadılar. 

İngiliz askeri mehafiline 
göre, müttefik kuvvetler bir 
kaç gün daha mukavemet 
ettikleri takdirde düşmanın 
gayreti kırılacak ve insan 
menbat da nihayet azalacak 
tır. 

Buna mukabil müttefikle 
rin yeni tanzim edilen taze 

kuvvetleri harp cephesine ge
lecektir. Hitlerin bu günkü 
muvalfakiyeti muvakkat ve 
zayiatı hesapsızdır. Alman 
3aşlrumandanhğının bu zayi· 
atı telafi etmesine imkan 
yoktur. Zafer, biraz uzaklaş· 
sa bile müttefikler için kati 
ve emindir. 

lngilterede gemi 
inşaatı 

Londra 9 A.A.- lngilte 
rede son harpler t!snasında 
ki zayiatı karşılıyaı:ak olan 
mecmuu bir milyon ton hac
minde ve muhtelif tip-1 birdeevtut bütün ihtiycatları bah saat onda Başkumandan 

~~.: ;okrnuşlard,r. Bu kuv• Gener~l ':' e~gand ~rduy~ gön· 
00 fırka yani iki mil dcrdığı bır emrıyevmıde şun 

lerde harp gP;milerinin inşa-

sı süratle ilerlemektedir. 

Aıneı-ikada 
Müttefiklere yar
dım cereyanı git

tikçe kuvvetleniyor 
Vaşington 9 A.A.- Av

rupada harbin r:ıldıgı son şe
kil Amerika ef~arıumumiye 

sinde müttefiklere yardım 

için başlıyan cereyanı. kuvvet· 
lendirmekte ve en seri vası· 
ta ile yardım yapılması ar· 
zıısu şiddetlenmektedir. Ga 
zeteler, bitarnflık ,meselesini 
düşünmeksizin Rozveltin yar 
dım prensipine müzaheret İs· 
tiyorlar. 

Ordu ve donanma mev
cudundan fazlasının derhal· 
müttefiklere verilmesi hak· 
kındaki teklif hükumetçe ka
bul edilmiştir. 

Tü~k- Rus 
yakınlığı 

iki memleket mü
nasebatı mükem

meHeşmiştir 

Londra - · Bundan bir müd 
det evvel Kafkas cephesine 
yığılmış olan Türk ve Sov· 
yet kıtaları tamamen gc:ri 
çekilmiştir. Türkiye ile Rus· 
ya arasında hiç bir gerginlik 
yoktur. Türkiye ile Rusya 
yakın komşuluk ve dostluk 
münasebeti eri ne maliktirler. 
Rusların takip ettikl<:>ri Bal
kan siyaseti Türklerle Sov
yetlerin münasebetlerini mü
kemmelleştirmiştir. 

EN SON DAKiKA 

HAtıralar 

Yanılmıgoru; 
Bazı kısa .. görüşlüler garp 

ceph('sindeki vaziyeti hakiki 1 

bir muvaff akiyet sanarak çe
şitli fikir -1e mütalaa yürü -
tüyorlar. Şundan hiçbir ki.n 
senin şüphesi olmamalıdır ki. 
zafer muhakkak müttefikle -;; 
rııdir. · 

Bugüo müşahede edilen l 
muazzam .i s t i l a halin.:
deki Cermen akını, Nazi he-
yulası hesabına parlak bir J 
zafer teşkil edem~z, muvak
kat olan bu y&yılış çöllerin 
sernbıdır ve netic~si sıfırdır. 
Bunu emniyet ve katiyetle" 
ifade. ediyorum, bu mutalaa 
ma şaşacaklar ın aklına ben 
şimdiden şaşarım . J 

* .. * • 
Cihan harbi yangınının · 

ateşlediği cephelerden Çanak 
kale, Karpat, Galiçya, Ver · 
dön •!ephelerile Suriy.e çöl-

:ıerinde silah:arkndaşlığı yap ; 
tığım ve umuz, umuza çar -
pıştığım Cermen döllerinin 
kudret ve kabiliyetlerini, mi
zaç ve karakterlerini ölçmek 
fırsatlarını bulduğumdan ve 
harpte nasıl ve ne vakit pa
nik yaptıkları,ı gördü~üm • 
den, şimdi de ne vakit pa -
r.iğiıı başlıyacağırıı kestir -
mekte müşkülat ç1::kmiyorum. 

Aşağı. yukarı üç sene -
den fazla yanyana kıtalarda 
döğüştüğüm ve bir aradci 
savaştığım Cermenlerin snl -
dmşları ve ileri akışları si -
!ahlarının hasmın silahına fa. 
ikiyl!tirıi muhafaza ettikçe 

Sayfeyi çeviriniz 

Bir türlü çözülemi .. 
gen:muamm·aı 

ltalga ne zamaµ askeri müda
halede bulunacakmış? 

ltalyanlar şimdi Girit ve Korfudanda dem 
vurmağa başladılar 

Roma 1 O (a a.) - Röyter Ajansı bildiriyor: İtalyanın 
hangi tarihte harbe gireceği hakkında kati bir tereddüt 
hüküm sürmektedir. Siyasi !ınahafil, bu müdahalenin Fran· 
sacla cert'yaıı etmekte olan muharebenin:neticesine bağlı 
olduğu kanaatindedir. "Telegrafo,, gazetesinin müdür 
Ansald0, rac.lyoda söylediği nutukta, Fransa ortadan 
kalktıktan sonra lngilter(> ile mücadt-le başladığı 
zaman İtalyanın hayati nıt•nfaatleri mevzuu bahis olacıt· 
ğrna işaret ederek İtalyan isteklerini şöyle hüıfısa etmiştir. 

"-- Tunus ve Korsikadan başka Süveyş Vf.> Cebf'lütta
rikle Maltanın ltalyaya iadesi lazımdır. D iğer taraftan 
Korfu Vf' giritteki toplar İtalyayı tehdit etmektedir. 
400 Kilometrelik bir cephe üzerinde 
dünvanın en çetin muharebesi oluyor 
Parjs 10 A. A. Fransa harbi 400 kilometrelik ' 

bir cephe üzerinde ve 4 milyondan fazla insanla binler 
ce tayyare, tank ve topların iştiraktle bütün şiddetile 
devam etmektedir. Yer yüzi.ınde vukua gelen muharebe· 
ferin en müthişi olan bu savaşta insanlar birbiri er ini ca· 
navarca boğazlamakt..ıdırlar. ~Cephede artık ~iper yoktur. 
Mukavemet ve istinad merkezleri görünmez bir hale ge
tirilmiştir. 7 buçukluk ~oplar Alman tanklarını mükenı 
mel surette tahrip etmektedir. 
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Köylü memnundur 
Kozacılığm en çok yetiş

tiği bir yer,olanSüveydiyeJe 
bunu yakıııen ve gözlerimiz· 
le gördhk. Biz de onlar de· 
recesinde memnun olduk. 

Hatayın çok eski devir · 
lerindenberi en başta gelen 
varidatı kozacıhktır. Mahsu· 
lün mühtekirler elinde düşü
rülerek yok pahasına satı! -
ması alınan neticenin yapı· 

' }an masrafla harcanan eme· 
ğin yerini doldurmaması bit 
tabı sene besene kozacıhğ1 
dfü~üroıüş, rekolteyi azaltmış-

tır. 

Sayın valimizin bu ehem 
miyetli mevzua tam vaktin · 
de el koyması, koza fiatları
mn hükumet tarafından tes· 
pit ve tanzimi vaziyeti bir · 
denbire değiştirmiştir. İşin 
asıl ehemmiyetli ve icıyme-tli 
tardı senelerdenberi kozası 

111 tüccarın dilediği fiata sat
maktan canı ya•ımış olanlköy 
lünün bugün kilo başrna 70 
75 kuruş alınası belini doğ · 
ruhmuş, yüzünü 1güldlırnıüş 
ve geh,cek sene için ılaha 
çok koza }di , tırm" gayn.:ti· 

11\ uyandırmı~hr. l!..vet köylü 
bugunkü kou alış v f•tişiııden 
son d erect• memnundur. 
İpekçiliğe he r b ıkıından çok 
elverişli bır du u nda o •an 
H.ıtay hükümetin müzahere· 
ti ıle bu işte süratlc ilerliy~ 
cek , memleket bu yüzden 
zengin olacnktır. Malının ı;a
hl<.hğını hem de umidinin fev 
kinde bir değerle alındığını 
gören köyhi · bundan sonra 
kozacılığa daha genis ölçü· 
de emt"'.k serfedecektir. 

Türkiye cümhuriycti hü· 
kumetinin bütün kanunlarile 

devam edebılir . Ostiın silah · 
la karşı karşıya geldikleri 
gün ne kemiyet, ne keyfi -
yet onlan tutamaz. Tabansız 
lık her arzu ve düşünceye 

galeb ~ çtılar. 
Ben bu hastalıklarının 

ilk t~zahürüne Çaııakkalede 
19 rnartl91S muharebesin
clP şahit ol<lu~um gibi, en 
so ı tecelliyatını da Suriye rii 
cntinde gördüm . Karp:ıt dağ 
larnıd:•,Romanya ovaları:ııd,ı 

çeşitlerini gorenle rin adedi 
Hitayda ckserıyet teşkil e· 

der. 
16 ncı fırkanın 78 nci 

ve icraatına bilhassa köylU · 
nun mahsulünü lay,k olduğu 
fiatla satması meselesi üze · 
rindeki hassasiyeti hepimi -
zin malUmudur. Bu hassasi· 
yet ve alaka bir cins mah · 
sul için değil zürram göze 
gelen bütün mahsulüne şamil 
dir. Ve bu hassasiyet, ala -
ka muvakkat değil daimidir. 
Bu itibarla ~ zürra1m1z fazla 
ekip biçmekten ve yetiştir
mekten zerre kadar çekin -
memelidir. ı Malı hiçbir zaman 
elinde kalmıyacak, düşük fi. 
atla satıımıyacaktır. 

Hükumetin ziraatımızdan 
istediği· fazla istihsaldir. Bil· 
hassa bugünlerde kudretimi· 
zm son haddine kadc.r çalı
şarak her nevi mahsulümü · 
zü bir misli fazla yetiştirmek 
le Avrupa harbinin ortaya 
koyduğu iktisadi zorlukları 
azaltmış olacağız. Bizim top 
raklarımızın yetiştirdiği her 
çeşit mahsulün dünyada alı
cısı çoktur. Harp < lolayısile 

bilhassa toprak mahsullerinin 
ek~eı i devletler tarafından 
kısmenveya külliyen ihracınm 
menı bunların değerini çok 
arttırmıştır. Toprağımız i'C : 
niş ve velimlidir. Bizim bu 
sıralarda yapacağımız fazla 
istihsal dışarıda çok alıcı 
ve ümidimizin üstünde fiat 
bulacaktır. 

Yukarıdan beri söyledi -
ğimiz gibi çiftçi hükumetin 
kati müzaheretinden daima 

emin olarak bütün mevcudi~ 
yetile çalışmalı, çok ekip çok 
biçmelidir. Biz çiftçiyi zen 
gin görmek istiyoruz. 

Hasan Fahri ÖZKA YNAK 

ve muvakkattir. 

Bu muvakkat ilerleyişi bir 
muvaffakiyet gibi gösterme 
ğe çalışan beşinci kolun yay
garası, hedefine vasıl olmak 
için şuurlu adımlarla yürüyen 
müttefik orduların! (ileri) ku 
mandasındaki ahengini boza 

maz. 
• • • Şunu da kaydedeli.m ki; 

hu yazılarımızda mubalağa 

1 
arayanlarla hayale düştügümü 
ze kani olanlara ve bu yolda 
kanaat vermeğe çalışacalda 
ra ilk ve son ibtarımız şu 

olacaktır. 
"Türk yanılmaz ve yenil 

mez. Müttefiklerin tuttuğu 

yol doğrudur,, 

Gün aşm: 

Halayda ilk 
kamp 

7 Haziran cuma günü Ha· 
tay Erkek Lisesi,Anavatana 
kavuşmaktan mütevellit tari· 
hi günlerine bir yenisini da
ha il ive etti. 

O gün sabahın altısından 
itibaren yenilmez ordumuzun 
kahraman Subayları idaresin 
de Hatay çocukları da kampa 
başlamakla şerefi bir· vazife 
nin temelini attılar. 

Daha ilk adımda başladık 
lan her hareketi, aldıkları 
her vazifeyi büyük bir mu
vaffakiyetle başaran ordunun 
madeten en küçük, manen· 
en büyük rütbesini takman 
talebeler, iftiharla söyliyebi
liriz ki üstlerine çevrilen dost 

gözlP.rine memleket müdafa
ası bakımından çok şeyler 

vadetmeğe başladılar. 
Hiç şüphesiz yirmi günlük 

çalışmalar ve onu takip ede 
cek olan gelecek senelerin 
yirmi günleri gençlerimizi 
her cihetten eneriik kılacak 
ve Üzerlerine alacakl~rı her 
türtü ödevi metodla ve disip· 
line riayet ederek ifa etme· 
IP.rine sebep olacaklardır. 

Vilayetimizd~ km·ulan ilk 
kampın, ilk elemanları olmak 
şerefini kazanan genç talebe 

terimizi ed~r, tebrik her yeni 
günde birgün evvelkinden 
çok, ertesi günden az muvaf 
fakiyetler kazanmalarını di-
leriz. SEZER 

ltaıgada 
Harp hazırlıkları 

Roma 9A.A.- Amerika 
sularında bulunan bir çok 
İtalyan gemileri, hükumetle· 
rinden aldıkları emir üzeri
neMeksika limanlarına gıre
rek oralarda demir~emiş· 
lerdir. 

Diğer taraftan İtalyanın 
her tarafında bulunan bütün 
meşhur abideleri hava hü
cumlarından korumak ıçın 
hususi sığnaklar vücude ge· 
tirilmiş. müzeJ ... rdeki h:blola
rın kaldırılması işi hızla iler 
!emiştir. fıu ışı başarmak 
içirt müz~ler halka kapan· 
mıştır. 

Papa, kendisi için hususi 
bir sığınak yapılmasına mu· 
va fakat eylemiştir. 

Yol inşaatı ; Açıkrartiırma 
Hatay Vilayetinden: 1 } T 

1 - İskenderun Payas t l.l.Q T l 
yolunun(? 296)dan(21 713 
Km. leri arasında (14 417) 
Km tulünde yapılacak tesvi
yei turabiye, menfez ve şosa 
inşaatı kapalı zarf usulile mu· 
nakasaya korıulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 haziran 
940 Pazartesi günü saat 15 
te Antakyada Nafıa Müdür· 
lüğü odasında müteşekkil ko 
misyonca yapılatır .cak 

3 - lstiyc>nler fenni ve 
husuc;i şartnamelerle evrakı 
keşfiyeyi (477) kuruş bedt> 1 
mukabilindt" Nafıa Müdürlü
ğünden alabilir!er. 

4 Bu işin keşif bedeli 
Doksan beş bin üç yüz yet
miş bir lira yirmi dokuz ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat Al 
h bin on sekiz lira elli altı ku 

Antakya icra rne
murluğundan: 
İpotek olup paraya cev· 

rilmesİn"" karar verilen ve üç 
yeminli ehli vukuf Marifetile 
temamına (1400) lira evrakı• 
nakliye kıymet takdir etti
rilen aşağıda evsafı yazılı 

Antakyanın Ciimi Kebir ma
hallesinde kain beşinci nunta 
kada 90 metre murabbaı ge 
nişliğinde 137 numaralı bir 
evin temamı ııçık arttırmaya 

k<'nulmasına mebni6, 7, 940 
gününe tesadüf eden cumartesi 

günü san t9 dan 12 ye kadar 
dairede birinci açık arttırması 
icra edilecektir.Arttırma tak· 

dir edilmiş olan kıymetin 
yüzde 75 ini bulduğu suret 

ruştur. I te a ıcı nnmına ihalesi yapı 
6- TaliplP.rin ihaleden en lacağı aksi takdirde son art 

az sekiz gün evvel bu ışe tıranın taahhüdü baki kalmak 
benzer inşaatı başardıkları.ıa şartile arttırma 15 gün müd 
dair evrakı müspiteleri!e bir detle temılit olunarak 22,7, 
likte Vilayete müracaat ede 94 gOününe tesadüf ederı pa 
rek alacakları ehliyet vesika zartesi gunü ayni saatte dai· 
sırıı 2490 sayılı kanuna uygun rede yapılacaktır. 
olarak hcızırlıyacakları teklif Satış peşin para iledir.art 
mektuplarını ve bunlarla bir tırmaya girmek istiyenler gaY 
likte teminat me~tup veya ri menkule mukadder kıyme 
makbuzlarını ve tıcaret CJdn- tin yüzde 7 S 'sb t' d e\/ "k "h 1 .. .. , nı e ın e p / 
sı vesı asını ı a e gunu saat j akçası ve ı · l sal 
14 de kadar komisyon riya· I b" b k rme erı ~eya u 
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. kb k b·ı· d ır an anın temınat mektu se ıne ma uz mu a ı ır. e b . . 

, vereceklerdir. ı unu ıbraz etmelerı !azım· 
Postada olan gecikmeler I d~r. Hakları .tapu sicilile sa· 

kabul ledimez bıt olmıyan ıpotekli alacak· 
54000 kilo ekmek ~ıl~r!a diğer ala~adarların "e, t 

ırtıfak hakkı sahıplerinin bu , 
ahnacak haklarını ve hususile faiz vemaS 

Antakya ceza evinin birse rafa dair iddialarını ilan tarihİtl 
nelik ekmek ihtiyacı olarak den itibaren yirmi gün zar· 
tahmin eJilen(54000)linir nevi fında dairemize bildirilmesı 

<ilo ekmeğin yevmi.ihalesi ol.ın bildirilmediği halde sahş be· 
31,5.940 tarihinde evsafı ka delinin paylaşmasından harİÇ 
niyeye haiz talip bulunmadı- kalırlar. 
ğmdan ayni mil-tardaki ek (Gayri nıenkuliin 
mek ayni şarait dairesinde 
ve kapalı zarf usulile 25,6, evsafı) 
940 salı günü ihalesi yapılmak Antakyanın camii kebir ı:o• 
üzere yeniden arttırma ve hallesinde birinci mmtakada 
eksiltmeye konmuştur. ka~n 90 metre mürabbaı ge· ' 

isteklilerin yüzde yedi buçuk nişliğind~ eski tarzda yapıh 
hisabile (389) lira pey akça· bir oda ve ittisalında ufalc 
sını yatırmış olduklarını mü· bir kiler ve kilerin iistünde 
beyyin makbuz veya banka ahşaptan yapılı ufak bir' 
mektubile birlik 25,6,940 sa- o.fa ve bir mutfak ve yüı 
lı glinü 14 de C. Müddeiu· numarayı muhtevi hir evdi. 

mumiliğinde hazır. buı~nma- ı Kendisine ihale o~unan ki~ 
ları ve şartnameyı gormek se derhal veya verılen nıeh1 

istiyrnlerin ceza evi müdür- hitamında parayı vermezse 
lüğüne miıracC\at\an ilan olu- ibal~ kararı fesh olunara"·f 
nur. ıcendisinden evvel yüksek,tekh

1 //an te bulun n kimseye arzetıuiş o, 
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a!ayı ve l.ıunu teşkil "<len 
Cl·nup vilayetlerinin kahra · 
man Türk çocukları olma · 
saydı Bükrf>şİıı fethi ta o za 
mandan Alma=ı ordularının 

mağlubiyetine mal oiacakh. 

Gelecek yazımızda zaferin 
kime ait olduğunu okuyacak 
smız. 

lngiliere ve 
Fransaııın 

duğu bedelle almaya razı olı.1 
Vakıflar müdürlüğünden: sa ona olmazsa veya bulun· 
Camii kebir ~vakfıııdan 21 maz:;a 15 gün müddetle te~' 

ve 22 numaralı dükkanların rar arttırmaya çıkarılıp ~ 
arka tarafından ve cauıi itti- b ı· •ı 
salindeki avludan evrakı res· son arttıranın üzerinde ır · 

* * • 
Bu h. tıraları gözönüııde 

tutarak Cermen çocuklarile 
umuz nmuza dôğüşmüş bir 
asker ve yedPk topçu yüzba 
şılığınu kadar tecrübe gör -
muş bir subay Vt' Cermen -
Nemse ordularmın bozğuna 
uğradıgı n ıııtukalaröa müt · 
tefık <ırdulann felaketini ön
lemiş bir 111illetin ferdi sıfat 
ve salahiyetile bugünden ha· 
ber vc·rebilirim kı: Nazilerin 
garp cephesindeki rnuvatfaki 
yeti sabun köpüğünden uçan 
baloncukıaran ömrü gibi kısa 

Hô!~~l~ ş~~:~e~GUZ Yeni Moskova 
sefirleri 

Zaraat Enstitüsü 
talebeleri Bükreş 9- İngiltere ve 

Ankara 9 A.A. ·-Yüksek Fransanm yeni Moskova Se· 
Ziraat Enstitüsü talebel("rin- firleri Atinadan Sofyaya gi
den mürekkep 54 kişilik bir dcrek orada iki gün kahp 
g~up, meml~k"t içinde ?.ir ted··ı Bulgar Devlet adamlarile gö 
kık seyahatı yapmak uzer'! rüştükten sonra tayyare ile 
bugün şehrimizden ayrılarak buraya gelmiş ve Romen dev· 
Trakya ya har ~ket etmişler- let adamlc1rile görüşmüşler-

dir. dir. Her iki Sefir, bugün tek 

Ne~riyat Müdüri.ı rar Sofyaya dönecek ve ora 
Selim ÇELENK dan İstanbul yolile Moskova 

C.H.P.Matbaasmdabaalmııtir ya ~~çeceklerdir. 

· kılır •iki ih..ıle arasınd•~' 
nıiye gör~ bu dükkanlara ye· · 'ı> 
mek ocağı yapmak için ze- fark ve geçmiş günler ıç• ~ 
minin 1,6,940 dan 31,S,941 yüzde 5 faiz hisap edilere ~ 
e kadar bir senelik icarı a· ayrıca hükme hacet kalcı1a ıl 

sızın daıreınızce resen tabS 
pk arttırmaya çık1trılmıştır. 
Ihalesı 15,6,940 cumartesi gü olunur. ..ııı 
nü saat 14 de vakıflar idare Gayri menkulü:• terakı.111' 

d etmiş vergı, rüsumu deli'' siıı ! ıcra olunacağından ı 
müracaatları ilan olunnr: lıye ve bılcumle tapu nıasr ıJJ' 

Gündüzde 
Avcı Bay Tekin 

Halkta 
KASIRGA 

rı ahcıya aittir duha fazlll 9~ ıuınat 11lmak isteyenler ı 2,6i,ıı· 
tıarıhınden itibaren açık ve • e, 
lundurulacak şadnamcsıcı ııı"' 
940,612 sayılı dosyasına •'' 
racaatla ıcap eden ınaıuııı.,tı 
almış olac klan ılan 01&1° 


