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Sı\YISI 2 KURUŞTUR 

Moskova 
Tahliye edilEcek mi? 

Cevat Açz .. 
kalııı 

Diin Viyanaya 
geldi 

Berlin 16 A.A.- Bay 
cevatAçıkalınViyanaya ha
reket etmiştir. Aç1kahn 
Türkiyenin Berlin Büyük 
Elçisi ve Alman Hariciye· 
si tnafından selamlanmış· 
tır. 

Bulgarlar 
. tekzip edi

gorla r 
Türkiye hududun· 
daki tahşidat ta
mamile uydurına 

Sofya 15 .AA - Bul· 
gar ai uısı tehlig ediyor : 
Son ~ünlerde buı ecneb; 
ajans~ar ve billhassa Tass 
njaıısı, Bul~ar kıtaularının 
&Cıya Türkiye hududunda 
tahşid edılJiğini ve Buğaz· 
lara karşı bir harek~t ba· 
zırland,gıın yaymışlardır. 
Salahiyetdar resmi Bulgar 
makamları bu haberi en 
kati bir sun tte yalanlamak 
tadı~. ilul~arist<tmr, Tür· 
kiyeye kar~ı muslihane
dostluk siyaseti ~ pek a:a 
nıalumur · Ve bu dosııuk 
)'eni bir pakt ile takviye 
olunmuştu. 

Sovyetıerin ber
liu Elçisi 

h.tanbul 15 A A _ 
Bir - . • 

kaç gun evvel Edirne • 
Y_e gelmiş olan S lwyelle· 
.r,ırı Berlin Büyük elçisi 
ı e f'k 
b
. re ı ası husuc;i otomo· 
ıll · ı erı e Edirneden bura · 
~ Vcııroıışlardır. Diğer 
b us tebaaları da 1ki trenle 
•ur aya gelmektedir. 

Bırn 15 A. A. -
Moskovadan burAya gelen 
haberlere g5re, sivil hal· 
kın Moskovadan çıkarıl • 
ması için henüz hiçbir e· 
mir verilmemiştir. Tahliye 
işinin başlayıp başlamıya· 
cağı henüz belli değildir. 

Sovyet erlf anı 
GorkT.de 

Berlin 15 A. A. -
Buraya gelen haberlere 
göre. Stalin ile di~er bü· 
kumet erkanı Moskovayı 

terkederek Gorkiye gitmiş 
lerdir. Bu hususta ı~osko· 
vıınm yapbğı tekzip doğ· 
ru d .. ğildir. 

Almaı1 - Rıls 
cephesinde 

Dünyantn en müt
hiş muharebesi 

oluyor 
Berlin 15 A. A. -

A\m1n resmi tcbiiği : 
Cephe boyu ıca ileri 

hareketimiz plan dJiresin 
de devam etmektedir. Ki· 
yef civarında motörlü kıta· 
lurımızı durdurmağu teşob 
büs eden mühim mH ta:-da 
Rus tankları tcımaınen im· 
ha edilmiştir. lmlıa ~dilen 
bu tankl :ırı l hepsi 50 ile 
Jı) ton arasında ağır tank 
lar o lu,:> 15 lık ağır top • 
lar a müc~hbez b ılunuyor 
du. Butün mukabil taar • 
ruı.lar tarded1lerek Kus 
ordusu bu mıntak.tda <la· 
ğıtılnuşhr. 

Mareşal 
Peten 

Suriyedeki askerlere 
ve ha.ika bir mesaj 

gönderdi 
Vışı 15 A.A. - Mara· 

şal Peten mütarc:kenin İm· 
zttsı münasebetile Surıye· 
deki Fransız. askerlerine 
bu mesaj göndermişdir. 
ilu mesaıJa demliyorki : 

-Yakın Şarkıcı rnun· 
vatsıı v°' adeletsiz bir dö· 
ğüşmeden sonra silabları
mıZl bıraktık. Fraıısaya 
layık evlatiar olduğunuzu 
kuıınızla isbat ettiniz. Va· 
t'tııa :;adakatmıza bundan 
sonra <la devam ediuiz. 
Fransa sıze m dyunu şük· 
randu .,, 

Yakmşark halkına hi· 
tabcn neşredilt:ıı mesajda· 
da ~u cum\eler vardır : 

az = ~ 
acemi atışluını ikmal 

"fransnya göııleıdiğiniz 
sa da kattan dolayı s· ze min 
netdarız. utıkbal kran1'k· 
tır. Fnınsayı gönhiı.üzde· 
mu haf aza edinız. 

etnıiııı. l l . lib v o an ar araamdan ın• 
•p olunacaktır. 

Rus-İngiliz 
ittifakı 

lNtilLIZLER HU iTTi· 
FAKIN MUHTEMEL NE· 
TıCELERlNI TEFSiR 

EDiYOR 
Loadra 16 A. A. -

lngiliz - Rus anlaşması 
nm burada büyük bir mem 
nuniy•!t uyandtrdığt mu • 
hakkaktır. Lakin bu nok· 
ta pek hafif şekilde teba· 
rüz ettiriliyor. Buna se • 
bep.te şu sırada lngiliıle· 
rin ancak realite ve tat 
bikatla meşgul olmalttrıdır. 

lngili:derle Rusların 
Moskovada imza ettikleri 
muabedeye göre şimdi şu 

lnesele ortaya çıkmıştır: 
lngiltere İle Rusya Hitle· 
re karşı ayn ayrı mı har 

bede-cektir. Yoksa bera • 
ber mi karşı koyacaktır" ? 

Muı:ıhe~eJ.!n sonra Çörçil 
ve Molotot'un beyanatın · 
dan arı !aşıldığına göre 
ikinci şık kabul edilecek· 
tir. Asıl mesde de ~udur: 
insan vesaire kaynakları • 
na lngilter~ ve harp mal· 
zemesi ve mbimmat bakı· 
ınııı<lan da Amerikan yar 
dımı karşısında .Hıtler ne 
yapacaktır ·~ Ask ~ri müta 
bassısların kana ıtin~ göre 
Almanlar süratli bir mu • 
vaftakiyele güvenmişler 11e 
Moskovayı bu ayın 13 ün 
de almak kara.rıoı vermiş 

bulunuyorlardı. 
lngiltere Suriyı~nin İş· 

galile Giridin lıcayıbmJan 

sonra hasıl olan müşkülü 
yenmiş .;e orta şarktaki va 
ziyetini düzeltmiştir! 

Londrd matbuatına gö 
re de Almanlar Rus hıl
htrını motörlü kııalarile 
yarmış ' ar fakat asker bu 
kıtaların arkasınd ı yar • 
dımlarına yeti~eme ı i. t l", 

Londraya göte 
vaziyet 

L'>.dra 1) \. A. -
Moskovadan gelen haber· 
lere göre, Rus hava kuv • 
vetlerınin şiddetli hucum• 
ları i<:arşısmda Alman l,ü 
cumu hafile niştir. Bu süye 
de hilhassu oıotôrl i kıta• 
!arın süru•i yan yarıya a· 
zalmışlır. 

Bir lngiliz geınisi 
battı 

Londra 15 A. A. -
Amirallık dairesi tebliğ 
ediyor : 

Ofien adındaki devri· 
ye gemisi bat~ı~b·r. .Bu 
gemi 1938 c.ı~ ınşa edıl 
miş olup 1200 tonluktu! 

.Çarşamba 
Abone .. ;:n:~ı : 

D•hllde yıllı~h 5 lir• 
Y•b•ncı memleketlere 

8 ..... 

lllnl•rm her kellme
alnden !5 kurut •hnır. 

Ocret P•tlndir;. 
iGDnD geçen HYıl•r n 

10 kuruttur 

Surigedeki 
Fransız kuv

vetleri 
TÜRKIYEYE ILTLHAK 

EDECEK MI'? 
Berlin 15 ( A A) - Anı 

dolu Ajansının hususi mu· 
habiri bildiriyor : 

Siyasi mabfillt r Vişi 
den gelen m:ılum.\ta isti· 
naden General Dentzin 
ordusi)e birlikte Tiirk top 
rağma ilticaya çalıştığım 
tahmin etmektedir. 

Fransa Londra ile barp 
halin da değildir. Yalnız 
mevıii bir ibtil aft hal il~ 
menuıdur, Bundan dolayı 
Genaral Dentz'in ordusuna 
bir pulis vazifesini ifaya 
memur müdafaa kuvvetleri 
s•f atı pek ala verilebilir. Bu 
s~beple Denlz kuvvetleri· 
ne karşı hukııkudtiveliı• 
muhasım k ıvvetler bıkkı'\ 
daki ahkamını tatbika kal· 
kışmak ve bu kuvvetleri 
enterne etmek bir adalet• 
sizlik olur. Dıger taraftan 
bukukuldüvel ve hamul 
Sııriyeden rical eden o:· 
dunun bitaraf bir memleket· 
topraklarından geçıneıine 
mani de ~ildir. 

Suril}ede , 
Mütarek-e şartla 
n ; lan edildi 
Kahire 15 A.A.- Su· 

riyede Jngitizlerle Fren· 
sızlar a-a~ı ıd ı ak !edilM 
mütarekenin şttrtlan ila:ı 
edilmiştir. Bu şartların hü 
lasası şudur: 

15 temmuz akşamına 
kadar lngilızler Suriye ve 
Lübnaoı işgal etmiş bulu· 
nacaklarJar. Suriyedt-ki 
Fransız lutalarrndan arzu 
edenler Fransayı gönd~· 
rilecek ve istiyenler Döıol 
kuvvetleriııe iltihakta set 
bt"st olacaklardır. 

Dc::rıiz ve karadaki ma 
yın tertilJa ' ı lngilizlere 

(Sayfeyi ç~viriniz) 

SllN DAKiKA 

Sov9eller 
131R u').~uE 5:l ALM ~N 
TAYYARE.Si D.vt~Ü.{· 

L>ÜLER 
Moskov.ı lti A . A. -

Sovyet tebliği : 15 Tem· 
muzda Vitesk bölgesinde 
bütün gün çok şi 'detli mu 
hart"' beler devam etmiıti r. 
Sabahleyin cereyan eden 
bir zırhh kuvve'tler muha
rebesinde bt ·çok l!üşaıan 
tank, zırhlı otomobil kam 
yon veher türl~ıilab iğtinam 
edılmiştir. Duş manan şar· 
ka doğru ilerle nesi durdu 
rulmuştur. 14 temmuzda 
52 düşmar. layyareıi düşü: 
rülmüştür, 

" 



- Sayfa-2-= TENIGO!'; 

lngilizler 
Rus - Alman har 

binin ciddiyetini 
saklamıyodar 

Türk /lava 
Kur ıınıuna 

Köylülerimizin le 

lıerrüleri 

Mamut Karagöz 
izzettin Yılmaz 
Osman KaraR'OZ 
Mustafa Yılmaz 
Memet zorlu 

Kuruı 
150 
100 
50 
25 

Resmi harp 
iebliğleri 
in giliz tebliği 
Londra 15 A.A.- Or· 

taşarlr Hav" kuvvetleri 
umumi karargahının tebli 
ği: Bombardıman ta) yare· 

lerimiz pazar günü Trab· 
lusgarp açıklarında düş

man gemilerine bücttm ~· 
derek 7 bin tonluk bir ge 

Londra 15 A ... A. -
Mo\kova müzakt":releri 
Hiçbir fasılaya uğramamış 
lir. Ana hatlar tespit edi· 
lir edilmez anlaşmanın iyi 
şartlar dahilinde tatbiki 
için tetid!.at yapmaya ba~· 
lanmıştır. Esasen Alman, 
lar Rus erldinıh u bıyesin-! 
harekattan başka berhan• 
gi bir -Şe} i tetkik için va· 
kit bırakmamaktadarlar. 

l Muharrem Aracı 
Hasın Henefi ! A'· m~t Karagöz 
Osman Atar 

100 
25 
20 
25 
10 
50 
50 

miyi tahribetmişlerJir. Bu 1 

gemiden muazzam duman 
sütunlarının yiJkst-ldiği gö· 
rülmüştür. Üç dire'di di 
ğer bir gemiye bomb1lar 
düşmüı ve yüz tonluk kü· 
ı,;ük bir geminin de alev 
ler içinde olduğu görülmüş 

tür. 

Buradaki askeri melıa 
filin kanaatine göre Al -
manların plana Lenİnlrad 
ve oradan , demir yolunu 
takip eden bat üzeı inden 
yürümektedir. Alman teb· 
liğleti artak sabırsızlanan 

. Alman halkını tatmin için 
ifrata kuçmaktadır. Asle· 

• ri rnütabassıslnrm kanaati 
ne göre Ruslur topra" 
terkı pahasına olarak Al· 
manlarm ibatasındao kur• 
tulmuşlar<lır. Bununla be· 
rabt'r vaziyetin ciddıyeti 
saklanma.naktadar. Mama· 
fi bu hareketlerin tesiri 
olmıyacağını dı iddia et
miyorlar. ÇoL- le niş arazi· 

• ) e maıık olan l<usya için 
ııraıi ka) ıbı ~henımiyetsiz 

· olabil'r. Rusyanın yıkılnıa 
sı içrn Moskova, Lenin -
grad ve kiyef gibi esaslı 
merkezlerin düşmesi kafa 
değildir. Almanların 5 lr.· 
cı kolu şimdiye kadar 
gördüğü vazif el'!rin Ruı • 
) ada tanıameıı aksini yap 
maktadır. Şımdıye kadu 
Lu lıcol ı~gal edılen mınta 
lalarda brp tahrip nl'!r • 
di. r nkal bur& d l<usla· 
rrn tahrıbahna mani olmak 
Jçın çalmyor 11\t• 

bıldirilect: , bütün nakil 
vasıtaları aynen ve tah· 
ribedılmeden teıkoluna· 
cttkhr. 

Fransız subayları şah· 
ı:i siıahıaruıı muhafaza e· 
decek fakat mühimmat ta
Ş\yamıyacaklcırdır. Bütün 
mülıimmat, tar k ve silah· 
1 r lngilizlerin ue2aret'nde 
toplanacak. Fnu sızların • 
liı ı deki lngıliz esirlt'ri bı· 
rokıl"cak, lngilizler:n el:n 
dekı Frausız esirleri mü· 

tareke ahk~ııunın tamam en 
tatbı~ine kader kaltcakhr 
Bütün tayyare istssyonlari· 
le stratejık noktalar der-. 
hal l slim oh•nacaklır. Te 
davülde Lull nan ve Bunka· 
lardü mevcut nakid ve di
ğer kı)n etli evrak h .;bir 

sure1 le ta hı ip edilnıiyect ktir. 
ln~ıliz nıak11mlırı ar• 

zu eaeı lr!rse yerlılerden 
gönülliı a&ker tophyacttk· 
lardır. 

Mutareke ahkamını tat 
bık 1çin 3 lııgiliz ı\ti f ran 
~ızdan mürekb~p bir ko· 
misyon Beyı utla kal11c.ık 
ıhtılat çıkarsa lngılızce 

mt:tin n:u .- beı olacaklar. 

l Mevlud Köylü 
Yuıuf Karagöz 
Ahmet Karadeniz 
Sabit Yılmaz 

· Abdülcelil karagöz 
Mehmet Abiddin 

Sıtkı Doğru 

Sadık Sıtvaıkan 

100 
100 

25 
50 
15 

250 

Arif Savaşkan 250 
Bayan Dudu 50 
Yekun 1445 

BlNA TAHRlR iŞi 
Vilayet dabilindö yapıl 

o.ıası mukarrer olan bina 
tahrir işlerine yak1nda baı 
l•nacaktır. Tahrir için la 
zıtn olan cedvel ve def • 
terler hazırlanmış, tahrir 
komisyonları da ftipİt e • 
dilmiştir. Tahrir işlerinin 

birkaç güne kadar ba:lıya 
cağı anlaşılmaktadır. 

<(Cumhnriyel»refi 
kimiz 

lstanbulda çıkan .. Cum· 
buriyct" Refikimiz Vekil· 
ler heyeti ~ararile üç güı'l 
tatil edilmiştir. 

Birinci Genç· 
lik klübü mü
kellefler ine 

Klüp Reisliğinden : 
ı'emmuz Kurhıluş 

Ba> im hazırhk prova 
lar. •mmuz puar gü 
mi ya. l;aimdan ktübü · 
müıde h. yıllı her yaşta 
Bed~n Terbiyesi mükellef 

lngiliz ağır bomb;rdı
man tayyareleri Bingazi li
mam ile D<!rne Hava mey 
damına hücum etmişlerdir 
Bir Yünkers Libya sahi· 
!inde düşürülmüştür. 

Düşman hava teşek· 
külleri Radosa htkum et· 
mişlerdir. 

Lomlra 15 A.A.-Tay 
yareleı imiz pazar gunu 
Şimali Fransaya da hü· 
cum etmişlerdir. 

Aynca bir diğer Ha· 
, a teşek\tLi!ümüz Serburg 
ve Havra hiicum ederek 
dokluı ve gemileri bom 
balamışlardır. 6 bin tonluk 
bir gemİ)'e isabet kayde· 
dilmiştir. 7 düşman avcı· 
sı ile iki bombardıman 

tayyaresi . tahril ıoluı• muş 
ve 2 bombardıman ile 4 
avcı tayyaremiz kaybo~muş 
tur. 

Fin tebliği 
Helainki 15 A.A. 

Fın resmi tebliği: 
ı<ıtalarımız Düşmanııı 

kuvvetle tahkim etıni~ 

olduğu Lııdoi4 ve Kareli 
cevhesinde S<•n Rus me\ı'• 
zilerini de yarmışlardır. 

Kuvvetlerimiz uazı yerler 

de huduttan 60 k lomet• 
re İlerilere kadar varmış· 
lard ır, 

1\1acar tebliği 
Budapt>şle 15 A.A.

Macar resmi tebhğı : 

Kıtalarımız düşmaııı ta· 
kibe devam edi)or.ı1ır. 

!erinin o ~ün saa 7 de 
örnek dbiselerini , kiymiş 
oldukları hald' Gençlik 
kışlasında ispatı vücut et• 

meleri, herhangi bir ma• 
zereti olanların daha Ön· 

ceden klüp Rei.sliğine ha· 
ber vermeleri tefhim ve 
ilan olunur. 

Buğday fitılı ~~ 
Hatay Vilayeti fiıt mu Jhaf e f e"ıdzdl 

rakabe komiıyonu Riyue· Belediyec~ sathğa çı· 
tinden: karılarak 15- Temmuz 

30- 6 - 941 tar;bioden 941 de ihalet kat'ısi yapı· 
itibar~n Dörtyol kaıaaı ha· ıacağı bildirılen Belediye· 
riç olmak üzere Vilayet ye ait garaj ve itf ıiyt: bi· 
ve mülbakahnın h•r tara· nalarınln ihalei kat'ui yev 
'ında buğdayın azami ıatıı mi mezkur' Js komisyon 
fi atı 11 kuruş olarak teıı· azlllarınrn toplıwaın ısın ian 
pit edilmiştir. Joltt)'I yapıla mı nuştır. 

Bu fi atan üstünde aahş So·1 defa olmak üzt re 
yıpanlttr hakkında k•ııuni 21- Temmuz - 94 l paıar· 
takibat yapılu aktır, tt"si günü saat on bire talik 
han olunur, edilmi~ olduğo ilan.olunur. 

Erzak salınalınacak 
Hatay seyyar Ja ndarrn:ı birlikletİ s 

tınalma korrisyonundan 
Miktarı Teminatı Muhamaıe" ~ 

Cinsi Kilo L K. Ura ()O 
Toz şeker 3500 136 88 1825 (jJ 
Sabun 4200 138 60 1848 rfJ 

Yulaf 36000 175 50 2340 ('} 
Arpa 30000 146 20 1950 
Saman 108000 324 00 4320 ~ ·~ 
Gaıyağı 800 13 79 184 (fi ( J 

Kuru üzüm 5000 98 75 1250 oJ ,J 
Kuru ot 83000 249 00 3320 O q 
Zeytinyağı 3000 126 00 168 J ('}J 
Zeytin tanesi2000 67 5J 900 rJ) 
D. rsalçası 1500 22 50 300 01 \! 
Nohut 5000 60 00 800 rjJ 
Mercimek 5000 93 75 1250 cı illı 

-1 Hatay j i\ndarma birlikleri için yukarıd• p ed 
miktarları yazılı erzl\k ve yem açık eksillıJle 
le satınalı~acaktır. .. ~ 51, 

2- Eksıltme 19-7-941 cu nartesi guntJ 
le yapılacaktır. 'fi -

3- Talip olanlarııı o güııde teminatları "~rıl .linı 
odssmd4n musaddılc vesikaları ile birlıkte ~e tı11 
kışlasında mı.i.te~ ek kil satınaıma komisyoııt1~5 .. 11 k 
nameyi görmek üze re alay levazım müdü_rltJgıı / <! 

racaatları. ~.(fi 
~,. bb, 

Amık batak- Def ne s ,~~ 
Lıklarzmn ku- aboneler; 
1 rutma müna 

kasası. -
NAFIA VEKALEflNDEN: 

Eksiltmeye konulan i~: 

1- Hatay su i~lni on 
dördi'ncü ~ube Müdürlügü 
mıntıkası dahilıııde bulu· 
nan Amı" gölü ve bı!ak · 
lıkl rınan kurutulması, ve 
ası ııehrinin islaha işlerin· 
den bır kısınım.ıhınımen 
keşif bedeli vahidi fiat 
es'\Sı uzerinden (244 154) 
lırn (97) kuruştur. 

2- Eksiltme 31- 7 -
1941 tarı hine raslayan per 
~embe günü sual (15) de 
Ankarada su ı~ıeri Reisli· 
ği binası içiode ,toplanan 
su eksiltme komisy Jnu 
odasıııda kapalı zarf usu· 
lile yapılacaktır. 

3- lstekhler ~ksiltme 
şartnamesi, mukavele pro· 
İ~>i, bayıudırılık ışı en ·ge· 
nel şartn tmesi, ıunnmi su 
işleri fenni ~artna mesih~ 

hususi ve fenni .şartname
leri ve projeleri (12) lıra 
(21) kuruş ~mukabilinde 
5U işleri reislığinden ala· 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye gıre· 
bilmek içi ı ı istek !ilerin ( 13 
457} lıra (75) k nuşıuk mıt· 
vakkat teminat vtrnıesı ve 
ek.siltn enin yapılacağı gün 
den "n ~ı üç gün evvel 
ellerinde bulunan v~sika· 
larl t bırlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekal · tine mil· 
rac&at edere" bu işe mab· 
ııus olmak üzere vesika 
almal rı ve bu vesikayı ib· 
raı etmeleri ş>rt ır. 

Bu müdde. içinde ve
sika tal!İıinde İJulunnıay • .m 

BELE.DiYE RiYA 
DEN, .;e 

Gerek to0 J" 

masura ile defile ' ı 
h saat korırı10ş 1 

d•Ye Ctı 
mantara belek jçill 

1 
t 

kavele yapaıa ke''e •rı 
mühlet bUk 11 ıer , 
cü defa olr:JJ8 tiıle 
muzun nihaYr" tif• 
'<!mdid edilrıJ'~ ıı>'ı 

Sayın bal"'~''' "e kalır.ama 111 _011e
1 

m~mıısını dıH tıı' 
• (l) ~ 

Yemiı su tal• eıtı.>~ 1 b b1 ,, 1 

kendısine il ıl'' 
hh eli kulla:: o> f' 
nÜz muktı.;ele .,f~ 

abonemanlar• ıı,~eb 
ğe şımdılik ıe " 

d. ve 
mekte ır. ·e 
k · · · .,ef•1 .. a tı ıçırı y Je1

• 

0,ı J' 
bu kerre 'I ıı:t' 
daha uzatııı• b re 

BınaenaleY d'' 
. . ek• 

nıhcıyetın ı~' 
le yapıu•'/80tıı'"1 

. ııt 
artık tah(l. 511' 
om vead18'1 

b" 
mal edete~ e1'1 

~ ııe 
sula;ırıın IJİ' ~ 
kadörarıs 
ila ı oıuuıl'' 

Ha1""18 
oANıı~ç' 

Fı<s•u t.r~ 
-NeşriY1~~ 

seıiıtJ J" 
C H.r.M' • 16 

la r eksıllııt~ 
mezlc r İste~ 

5 -ı.,ı•";, 
ınektuP11 ''J de ysı• lı:' 
ev~elicıe ~' 

~ 11 ıOI! ... 
reı:;I gı ,rır 

d 
ı/' . JI 

bilin edıJ ';" 
posta d'' 

kabul t 


