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A iman taarruzu.. Bugünkü va
zifemiz nun ikincigünü Sayın Başvekilimiz bir 

kaç gün evvelki nutkunda 

Fransız kıtaıarı mevzile- olan biten, dahili ve harici 
işlerden bunlara ait alınan 

rini muhafaza ediyor isabetti ve faydalı kararlar- 4 

k Af dan:hepimizi haberdar eder· 
Birço man tankı imha edildi- Taar ken bilhassa propaganda me: 

ruzun daha günlerce devam etmesi selesine ve ecnebi ziyaret. 

muhtemel - lngilterede Anavatan mü- çilerin mütehammil bazı mu 
d f · · t db • F zır maksatlarına çok açık 

a aası ıçın e ırler- ransa. ve logilte olarak işaret etti. Bizi ren· 

rede mühim tevkifat yapıldı cide edecek en ufak bir taş 
Paris 6A.A. - Bu günkü lunmuştur. kınhğın hükumetin ~demir 

Fransız tebliğine göre, dün Paris 6 AA.- Fransız yumruğu altında derhal ezi-
sabah şafakla beraber başlı sosyetesine mensup ta· leceğini ilave eyledi. Yalnız 
yan Alman taarruzu bugün nmmış şahıslardan birçok bu gibi ahvale karşı bütün 
şiddetle devam etm'!ktedir. kimseler polis tarfından tev milletin de uyanık ve hüku· 
V aıiyetin hülasasl şudur: kif edilmiştir. mete yardlmCl vaziyette ol 

Muharebe bugünde, Al· Fransız C '.imhur- malarının lüzumunu bildirdi. 

~:~l~~rm~;:n~~v~f~a~av;::e~ reisinin teş~kkürü har~~~~e~:; s::V:z~si a~l~~ri~~ 
dan sona ermiştir. Frasız kı· Paris 6 A.A. - İngiliz den başkcs mar.Pvi cepheyi 

hk
. d'l · krahnm çektiği bir telgrafa ce vıkacak v~ kalelerı' ı·ç·ı.,den 

taatı ta ım e ı mış ormanlar J " 

d b k k 
vap veren Frasız Cümhurre fethedecek akla gelmiyen net 

a e leme te ve geçen Al- isi İngiliz tayyarecilerinin 
man tanklarını imha etmek- merJ icadları da olduğunu 

d 
gösterdiği kahram;!~lık kar· evvelkı' yazılarımızda kısaca ı 

te ir. Bu suretle mühim mik • 
tarda Alman tankı imha olun şısında Fransız askerlerinin yazmıştık. MutC\arrızların işi-
muştur. Bazı hatlardi\ ileri duyduğu memnuniyeti açıklı- tilmemiş c~samett~ ve sayı • 
karakollarımız biraz geriye ~arak. iki milletin kati za· daki korkunç silahlarile bir· 

k·ı . 1 d B b h ere kadar yanyana çarpışa lik\e bu meşum kuvvetleri 
çe ı mış er ir. u sa a a· caklarını teyid Krala te· 

v S h · d k ·f de cephelere "e cephe geri· 
şagı om cep esın e esı şekkür eylemiştir. 
tank hücumları başlamış ve lerirıe sürerek milletleri iç, 
şiddetli bir topçu ateşi bu Dük Dö Vindsor ten ve dıştan ayni süratle 
hücumu himaye etmiştir. Londra 6 A .A.- Dük vurmakta oldukları artık bir 

Bu taarruz esnasında Al DöVindsor, Fransız ve lngi- hakikattir. 
manlar duman yapan mer· liz orduları arasında yapmak Dünyanın şu karışık ve 
miler kullanmakta idiler. Bu ta olduğu İrtibat subaylığı kapkaranlık h ~[ini görerek 
suretle kesil dumana boğulan vazifesinden istifa eylemiştir Sayfayı çeviriniz 
sabada rüyet meselesi çok . .-m;;E~N:-":S~O~N-;D~A:":K~i~K~A~;....-.;~..;;;-.iiiiiiiiiiiiiiiiii.;..;;_.~~~~~-
zorlaşmıştı. Bu, Almanların 
bav? taarruzlarına mani ol· 
mak için müracaat ettikleri 
usuldür. 

Alman Başkumandanhğı· 
nın kati olmasını istediği an 
!aşılan bu büyük muharebe·· 
nin henüz başlangıcrnda bu 

lunuyoruz. Hücumların daha 
bir kaç gün tevali etmesi 
mümkündür. 

Hava kuvvetleri dün mü 
temadiyen faoliyet göstermiş 
ve birinci derecede vazife 
görmüşlerdir. 

Londra 6 A.A.- Röyter 
ajansı bildiriyor: Anavatanın 
müdafctası için yüz binlerce 
kişiden mürekkeh motörlü 
kıtalar taşkil edilmiştir. Bu 
kuvvetler radyo mücehhez 
ar abalar kulldrıacak ve kendi 
[erine meslektek yetişmiş za 
bitler kumanda edecektir. 

lngilterede beşinci kola 
karşı lazım gelt"n bütün ted· 
birler alınmış ve bu arada 
beş binden fazla tevkifat ya 
pılmıştır. Diğer taraftan neş· 

redilen bir emirname ile 
lngilterede ikamet eden Al· 
man vo Avusturyalıların raıl
yo kullanmaları yasak edil
miştir. Ayrıca beşinci kola 
mensup olduk!arından şüphe 
edilen 5015 kişide tecrid o 

M egdanm:ıharebesi 
Bütün cephede ve bütün 
şiddetile devam ediyor 

Hücum eden 2 bin Alman tankından 
.~00 tanesi iki günde imha edildi- Fran 
sızlar muhteşem bir şekilde harbetmek

tedirler 
Paris 7 A. A. ~ Dün bütün gün devam eden mey· 

dan muharebesi bu sabah bütün cephelerde ve bütün 
şiddetile tekrar başlamıştır. 

Emsali görülmemiş bir şiddetle ve 2000 )an kın iştira· 
kile yapı)an hiicumlara karşı Fransız kıtaatı mevzilerine 
yapışmış bir ha1de ve muhteşem bir şekilde harbet· 
mektedir. [ki gijnde 300e yakm A1man tankı imha edil
miştir. Bazı mmtakalardn hafif terakkiler kaydeden A i
manlara karşı Fransızlar şiddetli bir mukabil hücuma 
geçmişlerdir. 

Hav<s muharebeleri 
tayyaresi düşürülmti~, 

Fransız 

çok şiddetli olmuş, dün 40 Alınaıı 
56 bin ton bomba atılmıştır. 

Başvekiliniu nutku 
Paris 7 A. A. - Dün akşam Radyo ite Fransız mil· 

letine hitaben bir nutuk söyliyen Başvekil Reno: muhare
benin henüz başladığını, Veygandın her ne pahasına 
olursa olsun mukavemet tarzında verilen emirlerin ordu 

tarafından Fransızlara yakışan tarzde kahramanca yerine 
getirildiğini, düşman, cephenin sağ ve solunda ancak ı O 
k\lometrelik hafif bir arazi parçasından başka bir ınu
vaffakiyet kazanamadığmı söylemiş. dünyanın mukadde
ratını tayin edecek olan bu muharebenin mutlaka ka· 
ıanılacağını ilave eylemiştir. 



Seyfft - 2 

Çağhyaolar bölgesinden 

de vefa •• 
Beılibaşlı meziyetlerimizi.n biri de ahde vefa göster· 

mekten ibarettir. 
Devletler arasında layık olduğu saygı ile sevgiyi hak

kile kazanan hükumetimiz, siyasal duru.oda dahi, bu 
milli meziyetinden VetZ geçmediği içindir ki sözüne gü
venil ir şerefli b\r devlet mevkii ihraz etmiş bulunmaktadır. 

YENIGON 

GDn aşırı : 

Miııi birlik 
Nasıl ki, zerrelerin kaynaş· 

masile meydana gelen koca 
akar sular, her türlü manianın 
tesiri altında kalmadan taşa
rak, yı1rarak, köpürerek man 
saplarına doğru akarlarsa; 
birbirlerine her cihetterı bağ· 
lanmış bulunan fertlerin teşkil 
ettikleri miJletlc?r de, guyele
rını kucaklıyabilmek ıçm 
ayni vaziyette harek~t eder
ler. 

Üç dört sene evvel matbuat umum müdürlüğü eli ka· 
lem tutan her vatandaşa birer taahhüt senedi imzalatarak 
uun.:lan böyle öz Türk keliınelerile yazı yazmalarım di· 
lem işti. 

Bu çok.önemli teşebbüs, çok geçmeden, maatteessüf Kafaları ışıtan, üstümüze 

d k k 1 zehir üflemek istiyen düşman 
hızını kaybetti ve ne hazin ir i eski yabancı elime er 
bu defa da milliyet ve tabiiyet değiştir~rek ana dilimizi ağızlarını tıkayan ve ilkbahar 

hüneşi kadıar tatlı bir sıcak-
eski~i gibi, hırpalamağa koyuldular. 1 kl k l . . . k 

. . . . ı a alp erımızı ısıtan nutu -
Gazetderımizuı sık sık kulJanmağa başladıkları Üınamık, Jıo 1 d B k'l' · d bı'l 
E l k ·· l ·· T .. k ı ·· T · l ·· · . arın a, Rşve ı ı mız e -ntel e tue , strateıı, ur o OJI, ermıno oıı vesaıre .. gı· i h b k t 

b
. 

1 
b k 1. . 1 d'l' . assa u no taya temas e -

bi yüzlerce ve ın erce ya ancı e ımenın ası Jı ı ımıze . ) d' 
tahakkümünü kolaylaştırmağa çalışmak, ~üphe yok ki, mış er ı. 
l>ir nevi ukalalıkhr. Fakat bunun dıtha ziyade genişle· Evet, devlet olma hak-
mesıııe tahammül etmek te ona benzer bir vefasızlık kı.nı ~zbanmhışkbulunan • ~ir 

mılletın u a tan azamı ıs-
olur. 

M. YELTEPE 

Amerikanın 
mukadderatı 
Müttefiklere bağ

lıdır 
"Pa ri Suvar,, gazetesi ya· 

zıyor: 

Cermenlik,' bütün dünya 
için bir tehlike olduğunu nİ· 
hayet gösterdi. ihtilafın dı
şında bulunan Birleşik Ame 
rika devletleri, bütün dünya 
milletlerini tP.hdit eden bu 
çirkin teşebbüslerden heyf'ca 
na düştü. Reisicümbur Ruz
velt beyaz saraydan radyo ile 
ııtşredilen bir fiutuk söyledi, 
silahlanmayı arttırmak ıçm 
gayret istedi ve heyeti umu 
miyesiyle Amerikan umumi 
efkarına tercümaq oldu. 

Almanya, bu umumi endi
şeyi, yapmış olduğu çetin ha 
reketlerle, tecnvüzlerile mem 
leketlerin dahilinde yapmı· 
ya kalktığı her türlü hile
lerle yaratmıştır. Bütün Al 

As/ at gol g&.p 
tırılacak 

Hatay Vilfıyetinden: 
1 - Vilayet yollarının mub 

telif Kilometrelerinde (250000 
m2)bir kat asfalt kaplama ve 
yine (15000) m 2) bıokajlı şo· 
sa inşaatı ile iki kat asfalt 
kaplama ve Antakya, İsken
derun, Kırıkhan şehirleri da· 
bilinde (40610 m 2) şosa in· 
şaata ile üç kat asfalt kapla· 
ma işi kapalı zarf usu\i\e mu 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Haziran 
940 Perşembe günü saat t5 .. 
te Antakya Nafıa müdürıüğO 
odasında müteşekkil komis· 
yonca yapılacaktır . .. 

3 - İsteyenler fenni ve h&J 
susi şartnamelerle- evrakı kel 
fiyeyi (468) kuruş bedel mu· 
kabilinde Nafıa Müdürlüğünde 
alabilirler. 

Bedirgede 
150 yataklı bir ya ılı 

ınekt p açılıyor 
Maanf ic.laresı, Bedirgc-

de askeVİ) ye cıiJ kışlayı 

Hususi ida
reler içiıı 

Yeni kanun Proje· 

tifadeyi temin etmesi, layık 
olduğu mevzıa tam manasile 
yerleşmesi ve dünya .hadise· 
!erine günü gününe kendini 
uydurabilmesi için bütün 
enerjisini snrfederek milli 
birliğine dört elle sarılması 

si hazır!:?!!!;'')!" lazımdır. Aksi takdirde en 
,.. .. hesaba alınmıyan zayif propa• 

J manyanııı hın; v~ teşebbüsle 
rin:ien kt>ndisini emniyette 
bulan tek devlet yoktur. Hat 
ta kuvvetli olmasrna ve uzak 
ta huhııımasma reğmen Ame 
rika bile ... 

4 - Bu işin keşif bedeii 
(Doksan üç bin altı yüz kırk 
bir lira) (seksen bir) kuruş· 

tur. 
5 - Muvakkat teminat 

(beş bin dokuz yüz otuz ikiJ 
lira (dokuz) kuruştur .• 

6 - Taliplerin ihaledefl 
en az sekiz gün evvel bu işe 
benzer inşaatı başardıkıurın• 
dair evrakı müsbitelerile bir 
liktı: Vilayete müracaat ed~ 
rek alacakları ehHyet vesı· 

kasını (2490) syıl kanun8 

uygun olarak hazırlıyacak 
teklif mektuplarının ve bun· 
[arla birlikte teminat mektoP 
veya makbuzlarını ve ticaret 
odası vesikasını ihale gün~ 
saat 14 e kadar komisyon 
riyasetine makbuz mukabiliı> 
de vereceklerdir. 

:,utm ttlmı,Ştır... UrJsı bO 
yataklı bır köy } atılı ınek· 
tPbt halın~ ıfr ığ edi it cek 
vı• bu sur etle bu mıntakanın 
çok muhiın b r ıhtiyacı ön
lenmiş l ulun,ıcaktır. Mektep 
önümüzdeki ders yııındaıı 
itıbaren tc;Jris&ta başlıya-

c·aklır. 

Bir kitap s tış mağa· 

• 

zası açılacak 
Maarif vekaleti şehrimi

zi11 kitap ihtiyacını karşıla· 
mak üıerf' lıir kitap satış 

mağıızası i\e kitap deposu 
tesisine karar vermiştir. Te 
sis edilecek oıan depo ve 
magazanın yeri Hususi Mu -
hasebe dairı•sinin altıııdaki 
kahvt·hane o .ırak tespit olun 
rıı ış v buraJa lazım gelen 
1adtlat.ı b Lşla nmıştır 

yalmz milli emniyet ve sela
metleri namına lıudutları11da 
lıaztr duraıı herp harici mil
lt'llerin birliklerirıi 1 birbirle-
rine olan ba$!ıılıklarını ve 
iliınadlarını sarsmak ıçın 
ecnebı zıyarelçilerin ayağil~ 
her yer de nüfüz edebilen bu 
ka a günün bir düşman or
du ,unun Lir memleketi isti
la ı kadar ıehlikelı olduğu 
cin bir çok milletinin hayat 
',.. istikl:ıl erine mal olan m· 
!>ılı ve kur h.ı111 çok bir va· 
kıadır. 

Şu lııılJ • doıima uyamk 
1 u uıuıı ılıyıı. lmanımız ve 
ınillı ,.uuru ıuz ıetıkte olma-
ldır. ApJçık görüyor ve an 
h) o ruz ki yalnız lıudutları 
gözlemek or.ıdaki kararhla 
rı krıtik etmek kafi gelmiyor. 
Milli imanımıza sanlı olarak 
içimizi de gözetlemeliyiz. 
Orada hiçbir ... mikrobun yaşa 
n asına, boz2uı cu ve müfsid 

bir fikrin dAgil yay,Iması • 
na lafınııı bile edilmesine 
asl.ı musaadc t•lmemeliyiz. 
Uugün m;lli vazifelerimizin 
<'n ehemmiyetlisi ve mukad · 
dasi budur. 

Hasan Fahri Ôzkaynak 

Ankara - Ba~vekal~t m.us gandalar bile onun içerisinde 
te~a~ı _B. Vehbı De~~relın I tamiri pek güç panikler ya· 
reıslığınde toplanan musteşar ratabilirıer. Belir en o panik· 
lar komisyonu tarafından hu !erin neticesi de malum: Yal· 
susi muhasebeler hakkında dızlı bir boyunduruk, yabancl 
h.azırla.m1ş olduğu .. rapor tet• bir bayrak gölgesi! İşle mil· 
kık edılmek ve luzumlu pro letleri her geçen dakikanm sır· 
jeler ha7.ırlanmak üzere da· tına yükleyerek derin uçurumla 
biliye ve Maliye Velaletleri- ra karanlık mağaralara surük-
n~ verilmiştir . )iyen iki şey! 

Komisyon raporunda kar· .:::.n Lulamk havalarda, 
şılığı temin olunmadıkça hu· atacağı silahı, yiye~eği yeme· 
susi idarelere masraf tahmil ği bulunotadığt günlerde hiç 

edllmemr.sini kabul etmiş,ispir· bir ~tye kulak asmadan milli 
tolu içkiler üzerinden vilayet birliğini tesiıı eden, ettiği 
hisselerinin çoğaltılmasını, yol için kuvvetlenen, kuvveılen
paralarından ayrılan yüzde d~ği için yurdunu düşman 
1; nafıa hisselerinin vilayet· cizmelerinden, yabancı bay
lere bırakılmasını, merkezden raklardan temizliyen mille· 
tayin olunan nafıa baytar, timiz, bugün yine ayni vazi
ziraat müdürır.ri nezdindelc:i yette, ayni metanetle her 
müstahdem ve saire masraf· tehlikeye garantiler kadar 
)arının muvazeneiumumiyeye sağlam göğsünü açmış dim 

almmasını muvafık görmemiştir. dik durmaktadır. Bu duruşu 
Müsteşarlar komisyonu,mek ile dir ki (siyasetimiz Anka· 

tep, hastane ve saire gibi ranın havası kadar temiz ve 
yeni inşaat için 1940 vilayet saf) kalmıştır. 
bütçesine talısisat konmama· Bu durumu ebediyetl,.n: 

' sını, 1940 bütçeleriuin yüzd~ kadar devam ettirebilmemiz 
10 eksik tanzim olunmasını için, yabancı milletlerin ken· 
hayır cemiyetlerine ayrılım di menfaatları icabı tertip 
tahsisattan yüzde 25 tanzim ederek ortaya attıkları ze
edilmesini kabul etmiştir. birli propagandaları sınırla· 

Komisyon 789 numaralı ka rımız içerisine sokmamak ve 
nurı mucibince verilen makam onlardan mümkün olduğu 
tahsisatının geçen sene 738, kadar uzak durmamız lfızım· 
000 lira olduğunu, yapılacak dır. Zira düşmanımız yok, 
yüzde 50 tanzilatla 370,000 dediğimiz blr anda (boğaz· 
lira tasarruf temin olunacağı lar)ımıza saldırmak istiyen 
nı yiizde 2 beden terbiyesi bir pençe, yurdumuzun her 
hissesinin yüzde bire indiril hangi parçasını istilaya kai-
mesi suretiylP. 351,017 lira kacak bir kuvvııt buluna·• 
tasarruf olunacnğını kabul et bilir. 
miş ve 381,546 lira tutan Binaı::naleyh her ihtimali 
merkez bankası hissesi ile 693 göz önünde bulundurarak 
060 lira tutan arazi vergisin ihtiyatlı davranmak, her söy
den ziraat bankasına verilen lenen şeye kulak vermemek 
yüzde 6 nın hususi idarelere vrı bütün bu yalan şayialara 
terkini kabul l!tmiştir. bu esas milli birliğimizden doR'an 
lara göre lüzumlu kanun pro sarsılmaz imanımızla karşı 
jeleri hazırlanacaktır. koymak mecburiyetindeyiz. 
Neşrjyat Müdürü Asırlarm her yılını, tari· 
Selim ÇELENK hin h{"r sayfasını bitmez tü· 

C.H.P.Matbaaamdabaalmııtir kenmez zafer destanlariyle 

Amerika Avrupada olup 
bitenlerle fazla meşgul olma 
dan münferit bir halde uzun 
zaman yaşıyabileceğim zan
netti. Hadiseler bu la kaydiye 
nihayet verdi ve Amerika 
birleşik devletlerinin, Ameri 
kan müdafaa hattının nerede 
bulunduğunu yeniden tetkik 
etmek inecburiyetinde kaldı 
ğını Ruzvelt de söyliyebildi. 

Birleşik Amc-rika hakiki 
bir endüstri seferberliğine 
kalktı ve muazzam bir gay· 
ret sarfetmiye başladı. 

Amerikanın kendi başına 
vereceği hükümlerin sonu 
nedir, bunu aramıya mahal 
yoktur. Kaydedilecek bir şey 
vardır ki, oda Amerikanın 0111 

kadderatı müttefiklere bağlı

dır. 

ilan 

Postada olan gecikmeler 
kabu edilmez. 

•z-.----------... ~ 
vi ve mahiy~li her Vilayeti11 

P.T.T. Merkez müdürlükle" 
rinden öğrenilir. 

imtihanlara Vilayet mer-~ 
kezlerinde ortaokul meıulU 
lan için 3Temmuz 940 çat 
şamba,lise mezunlara 5 te~ 
muz 940 Cuma ve Yükse 
okul mezunları için 8 te~· 

P.T.T. Umum mlidürlüğ~n- muz 94J pazartesi güıılefl 
den 1 saat tam 9 da başlanacaktır 

İdaremize yüksek, lise ve Taliplerin evrakı müsditel~ 
ortaokul mezunlarından mü- rini tamamlayıp Vilayet : 
sabaka ile memur almacak T.T. Müdürlüklerine mürac• 
hr. atla isim ve adreslerini ks>" 

B b k 1 · · .. k .J ~ • l · t ·· • ı · 0111 u miisa a a ara ıştıra u,,ı::;ttırme erı uzumu ı an 
iı;in aranacak vesikaların ne nur. 

Yulaf, saman, ot ve odun 
alıııacak 

k' Aşagıda yazılı hayvan ye,nleri ve odun ayrı ayrı ~ .11 
sıltmeye konulmuştur. İsteklil erin şa,.lnameyi görmek ıÇ', 
her gün Antakya kışlasında Seyyar jandarma alayı le"' 
zım müdürlüğüne ve ihale günü mezkur kıolada alaY'

11 

satın alına komisyonuna müracaatları itan olunur. 1' 
muhammen muvakkat eksiltme ihale güııli 

Cinsi miktar b .. deli teminatı usulü saah 

Yulaf 
Kilo Li. Kr. U. Kr.:kapalı zarf t' 

84436 5056 380 22,6,940cıi111d, 

Saman 
Ut 

tesi saat 10 fi 

78 açık ebiltme 22,6,94'1
40 

,, 
69 

1 71 " " 22, ' 40 " 

52216 1044 
57274 2290 
98300 1474 50 110 58 " " 22,6,9 ~ 

Hı::JDl~b.'i!!l&W::~g;zmi:Ei:i;;E)~----:aB--...... ~:~· . i 
Odun 

süs\iyen milletimiz, hiç şüp· 
hesiz bu imtihandada zaferle 
çıkacak, icabederse son yıl· 
larnı son günl~rine ve tarihin 

boş sayfalarına yen1 eıı'I' 
destanlar, unutulmaz . rıı 
beler ilave eyliyec;~ 

' 


