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SALl 
Abone .. rtları : 

Dahilde yıllıCh 5 lıra 
Yabancı memleketler• 

8 Ura 
hlnların her kelime· 

ainden • 5 kurut alınır. 
Ocret~pefindir:. 

GDnD geçen leayılar -
10 kuruttur (''l' i -•Nlrn~~zılır ADRES ı YEN13GN ••• ANT~KYA - Telefon 1 • 46 ,P~sta kutusu 24 

"'lif SAYISI 2 KURUŞTUR 
~~n,.Qnha~rb~z~.~E~~,~k~---~~------~~~--.;~~~~~---~~~~....-;a 
«\~ fı S işehir Tiirkiye Bisiklet Iogitizlere göre 

· 1';;,.lc~lllda Rusganın 
-,~'·ı·t'!; şampiyonluğunu aldı llaganacağ,' 

~ ~z. ~:'';k~i 0ı:·~:.~:~ Türkiye bisiklet birinciliği müsabakası bu şüpheli 
d, ı•:kllttşını iÜndenberi b h b •• •• k b . h . d d Fakat harp devam edecek 

~ ~t y:•ılıy,t~~ır, Avrupa: Sf) a uyu lr egecan lÇİn e SOllQ er İ Ruayanına~~ı~:roç mühim 

111 ~~,11k'b ş•rk Afrkikaya Takım itibarile de Eskiş~hir birinci Londra 24 A.A. Röyte• 
3 "• •rp • adar G b rin aakeıi muharriri şun· 
6 

-~betine •rtllc bir cihan ünlerde eri baıırh· Sünbül, üçüncülügü yio~ es• Vaktin geç olm!isı ve 
6 ~ilt • Butun ~:lcniş bulu- gı yapılmakta olan Türki· kişehirden Osman Pak, g.szetemizin makineye veril ları yazıyor : 

ere 1ttyn '-1 ·ı ye bisiklet birincıliği mü· dördüncülüğü Eskişehir· mesi münasebetile müsabı Sovyet Rusyanın kara 
6 llıcr'ı'- Ye ""'td l\lt arı e d k .. h. b'' •"'ı ..ı "' "'"~... un ecıen sabıkası bu sabah şehri den Kemal Arat B~şincili kalır hakkındaki tafsilat orkusu çFo k mu ım ve u· 
.J "C •. ~•en b · d b t k R b • · A k d O h lt yü tür. • at gerek tayya· ı 18 it d '""Yılabir arp ha • nıız en aş ıyara ey li gı n ara an r an a ııı ya rmki sayımızdadır. 
) " ·YUk.'b•kş, 111 •r. Japonya· niye, Kırakban ve Antakya cılığı IstanbuldanHalitOflas, Ebedi Şefin bOatlerine releri ve gerek harp leva· 

,,. 11\ •ilcy ' sababa bu ya kadar 125 kilometrelik kazanmışltrdır. çelenk kondu zımi modası geçmis csi11· 

1

1 ~ :1~~tldırl! •. •tılacttğı an· b;r mesafe üzerinde yapıl Takım itibarilede E~ki Dün şehrimize gelerek lerdendir. En son modern 
'-IQ, t h' b' · · 1 t B ··ı t f d · f ' techizatla mücehhez olan 

1 
~tı,ıt/:tlerin mış •r. şe ır ırıncı o muş ur. o ge ara m an mıra ır 

1 
:' dt\ ~ .. •,•ılc, il-ı· b~ harbe Müsabakaya Ankara, Valimiz Sökmensüer e.Jilen 9 Bölgeııin bisiklet ~iman ordularının kctrşı· 

9 
cııi~~ •den· ıt iundenlı~- İJtanbul, Eskişehir, Bursa, müsabakaları başından birincileri ile Hataylı ıpor• nnda mukavenıeti şüphe-

1\i10Qı tıc k,dıden Baltık lzmir, Balıkesir, Denizli, soouna kadar alaka ile cuJar sact 18 d ~ Belediye lidir. Bununla beraber Ruı• 
) -"u, Cltc ~r olan 2400 Seyhan, Kocaeli ve Htttay takibeylemiştir, bah~sindeki Atatürk ve ya lehine üç mü~irn amil 
~ "ııd:llQl bir~~nluğundı.ki bölgelerinden 34 genç iş Müsabakanın sona ere lnönü büstlerine merasim· vardır : 
2 

lttj~iı/' bav' anln kara- lirik eylemiş ve ruüsaba ceği sahada P•.llis tarafın· le çelenle koymuşl.ardır. 1-Adetçe çok wuıız.· 
e ff biı b· 1Q >'al l&lnda beş""r ka bu s1bah saıtl G, 25de dan alman t~dbirler saye Merasimd~ başta Valimiz zam bir orduya m!likdir. 

/941~ t1:~b~~ b~tu~'dığı rnüt .. Gençlik kışlası öniinden sinde müsabaka tam bir in olmak il zere bükume~, be· 2- lcabırıda geri çekil 
jı) Yottd, ''de c l b •şlamış başlamıştır. tizam içinde sona ermiştir. lediye, parti erkanı Genç· diği yerlerede harp malze 
o,6, bot.ı 11 '•ılıa ~ a~ lü ınil: Müsabaka dolayısile, Sporcu'arıruız ~erefine Be l\k teşkilatından bir grup· mesi ve gıda maddeler: bu· 

ııt~ 1 il <> l hıa b • b' b b b ki k l b 
0

1 !. b• li Jk k .. 1 1 L bı.lı erce~ 6e Ilı~. •An ogaz şe ır aştan aşa ayra ar lediye bu akşam 100 kişi ve a a a ıııo ır a •ıt e unacaıdır. 

üıde1 t.yhr ~Q~ Yu;~: On bin- la dcmanmış ve halk dal li~ bir ziyafet verecektir. s~ hazır bulunmuştur. 3 - Almaulara karşı ko 
ıarı 11 tth\tı' • ın,, •ne yakın galar halinde müsabakanın münistlerin müthiş kin ve 

rı " er "L tı k "ti l B 1 .1 T. •• k A J f • f k f ıcte Jı ()~ Uır.eri U e erile &ona erecegı e t!Jiye 1. Ur • mail lCQre pa l nefret. 
,rıe 1 ~ A' Ql hi'.dne kan, ateş meydanına toplanmıştı. Mü Bu amillerin neli· 

l._,p.,,&.ı ... 6 ırdığ b b k ı_ .. k · · Yakında bir Alınan heyt'tİ miizake· ~'it~ ,,,,111ll ı u c.n. aa a a uuyü oir be)ecanla ceyi geciktirebilir. Almın 
~llt "~ kıpk i4rp luıını devam ederek sonn ermiş kerelere iştirak için An karaya geliyor Iar Ado~aya, Kırıma Sivas 
~ıt.ş ~. h,htı ııl\ bir ce- ve Eskişehirden Ali Çeti· Anlc:ara - l ürk - Al· Almanya ıle akdi der· topoh kadar iterliyebilir: 

tlbct ~:~erJıa~~aınakta. ncr 12ıJ kiloınetrc-lik me· man dostiuk nnlaşmasınm piş olu'laıı yeni ticaret Moskovayı alır, Fmlıırıdi· 
""tiiı\ -eye ~N, ev- aaf~yi 4 saat 15 dakikada tasdikine dair layıhayı hü· rnuahe.Jesi :çin hazırlık lara yalılar Leningardı up· 

1hfih 0rıbinl donerken alnıak suretile fürki}e bi kümet Mecl.se takdim geçilm1~tir. Müzakereler tedebi1irler. Buna rağcn'!n 
~ ~~~ık•dın '::e gen<;, rincisi olmu~tur. edilmişitır. Layıha ve mer· şehrimizde cereyan edecek Rusyıyı fethetmekten çok 

•ıı tİdi~"ç b,:tir-. Ço1~uk lltinciliği tekerlek butu anlaşma hari c i y e tir. Müzakerelere iştirak uıak kalacaktır. 
a ıor ... ye K f k ·· · b l ı d k Al h · LONDRADA MÜHİM h, ~- !lıijtb: ur- ttr ile lzmirden Ahmet encumenı ıe ava e o un• e ece man eyeh ya· TEMASJ.:AR 

t '''rt' 't ba·ı . ............, • muşt1.ır. kında gelecektir. 
'lı,1 ere ~•d 1 eınıı <la- le aramızda bu esaslara Lon<lra 23.A.A- Ame· 

ttı,lt ı;.lll't~d '" uz.ana. dayanan auıaşmillar v.ır • Alman ı·lerı· . Amerı·ka rikanın büyük ı:.ıç\si bugün 
, ~~L~tec~l>i-~ ~e nez... • d B S El · · · k b ,11~~ıt~•wı ~er ... ır. umuahedder bizim HENÜZ RUSYAYA ovyet çısını a .ıleJe· 
b" .a,fı...'1..etildı'r s ırcnek harici siya.setimizin :uıa har ek eti rek kendisile ıöruşınliştür. 

L Y!Q • Av h YARDIM KARARINI ı ·ı· ı.: • 
t ''-' ~ ıi rupa atlarını gösteren canlı BiRiNCi GÜNÜN y ARI· ngı ıı uaricıye nazırı Eüen 
ıckrlt ~il be~~.Yct eden bırer Yesikadır. ,/ERMEDi de So\'yet Elçisini Öğleden 
'"•&ı, 'l\lrt ~' SıNDA 15 KlLOMErRE Vaşington 23 A.A.-
·~ ~ k 't~l~1., 1 ,.. Y•rın T· , sonra ı.iyaret etmiştir. 
~~ lıdar ... lzın, Ya· Üret milletinin menfa· Ji..ERLEDlLER Siyasi mehafile göre, Rus 
~ L_ ıQ, le i~lcbilir C- ati ve Türk vatanının is· Moskovn l3 (A.A.) - ya ile lngiltere ve Ame· 
ı.ı ""1t••· 0 P•11 b ' t· tikl "l llkR ~ bl ' · " k d b' ) ~._ diL~'~ hi . u fırtı. a ve emniyeti tehli· us. resmı te ığıne go· ri a arasın a r iktisadı 

'111 ~ltli llı:q rot" keye düşmedikçe bu yol· re, dün sabah bütün hu· i~birliği yapılması ltalC:errür 
tılıkt v.,. l~k i!lhtılk 'bu- dttn ayni namağ.ı karar dut boyunca başlayan Al· eylemiş bulunmaktadır 
~•l . ~il ~-~ au bi , 1 ti· 

dıt. ""'•k, b' r seyir. v:rmiş bulurıuyoruz. Çün man taarruzu öğlt ye d\lğ· Fak!ll AmE.rikıt hükumeti 
t' t~\l b ır §ey de. ku başımızda Türk' ün bir ru ağır zayıat verdirilerek bu hususla şimdiye kadar 
'<l1&tl&a• ltbin b damla kaıuııı bite boş yere durdc.rulmuştur. Almanlar henüz resmi beyaııatta bu 
"' , '-tt. 'ıındanbe akıtmaınoğa kanr vernıiş yaın1z bazı ·mmtakalarda lunmamıştır. Amerikan 
"'(i"'"- Q\ Ve olan hakiki sulh perisi ve hututudan 15 kilometre h du~~~"'~eı ~tı. realist ha k h · mı fili Rusyaya yardımı 
L :?'\~ ' ... ede rp a raınanı Büyük mesafeye kadar il'!rliy~rek ileri sürerken, Amerikan 
ıı:,, fl b bük" n lNôNO mevzii muvafakiyetler ka· ..... ''"ııd.- U s0,, Uıncti, var· Hariciyeıi henüz kara mu 

"'4led "'d ·• d T k b zanmıc:lardır. Hava kuv· R \ıtı;.. 1en ,• bı,. t Ururnu .• opra ütünlüğüıniize ~ vermemiştir. uzvellin ya 
~1 ıı:• • er .. dd ınıllı şeref · 'ki" l' . vetleri tarafından yapılan k d b tt b 1 lir •r,ı1,1~rattrıı " üt '- ve ıstı a ımıze m a eyana a u unma· 

v Karş1 k b taarnzlara kar~ı Sovyet ta• 
' 1 flı ıl" erırıis vu u ulacak en kü· 1_ sı be\clenmektedir. S ''' .. ı"'k arruzuda ço~ şiddetli o!· 

'İ" lllh \ etnıiş. .(U tecavüzü her nereden 
• .. tn~ e em • ve kimu 

1
. . muş ve aür. 65Alman ' tay-

rur~· "'Ya lll,Yet b" .. en ge ırse gelsın yarcsi düşürülmü~tür. 
lu 1Ye, S rı,rı 1( Pten. tı\uıı vaı·lığıımıla önle • PARAŞÜ rÇOU~RE 
'vt~~Q ilter~v~etler~:'~Hııt rn_~k İçin elimiz tetikte ve KARŞl TEDBiRLER 
~()'t~j•aıhn~~ lnütle~~: r~z.lerinıiz havadadır. Ku- Moskova 23 A.A-Ruı· 

llr, i-ler .~ haki~\ b· l~ larımız ve kalbimiz Mil· )aııın ber tarafında para• 
llç '1evıet.ır 1

. Şct'an küçük bir işareti · şütçülere karşı mühim ted· 
tıı bekliyor. ~ birler alanmıştır, Bu .4 bin· 

S. ÇELENK lerce insan Alnıun puraşüt 

yazılmıştır. 

Rusyamn her tarafında 
büyük insan küttderi Al· 
manya aleyhınde nümayiş· 
ler yapmakta ve bu düşman 
yenecekledni söylemekte· 
dirler. Moıkova 11kir.Jir. 

SON DAKfKA 

Almanlar iki ~ 
şehri aldılar 

KlZlLORDUNUN TEBLIGI 
Moskova ~4 A. A. -

Kınlordunun bu sabıbki 
tebli~i : 

Düşman Kıradeniz.Jen 
Bıltıka kadır olan cephe 
boyımca taarruzunu inkişa 
fa çalış mı~ fakat hiçbir 
muvaffakiyet elde edeme~ 
miştir. 

Taarruzlar ağır ıuyı• 
atla püjkürtülmuştür. 'Bir 
mmtakada ~ü~man ilerli· 
yerek Breıt ve Kovno ıe· 
birlerini işgale muvaffak 
olmuştur. 300 tıanlc tahrip 
edil;niş, dün 51 tayyare 
düşürülmüştür. 5000 eıir 
öldık 



GOn aşırı ; f 

Sıkaı~ııı 1:'/ine 
.. ' gore •.• 

Bugün siyaset güneşi • 
mizin arlık doğmadığt ufuk, 
aydmlat'lmadığı kafa bu
lunmadığı bir d evreyi iıl· 

ı·rak etmiş vaziyetteyiz. Son 
*Türk - Alman anlaşması .. 

bunun, lıııkiki bir sembo· 
lü olarak günlerd~nberi 
ıdüoya matbucı.hnda, diplo· 
matik mahfilletinde kafa, 
kalem' meşgul ederek coş 
kun bir surette ilan edil 
mektedir. 

K1sa, uzun denemeler· 
den ve enhisı tetkikler • 
den sonra yüzlerini lıirer 
birer günetapım 'ııebah gi· 
bi siyaset güneşimize çe
virerek öz menfaatlerini 
onun ışıklaı ı a ltında 1S1ta· 
rak yıkanuyan rtık yok 
d!necek kadar kalmamış · 

ttr. 
O güneş ki ışıklarmı, 

yalnız bugün değil idari 
manzumemizdeıı fezaya 
yukseldıği andanben mil
ıeıl eşen ccnıiye tlc rin 
menfaatlerine uygun ~ve 
beşerin zararmı mucıp oı· 

mıyacak bir tarzda oe;,rc 
bnşlamtşlı. 

lıkin o ışıkların bünye 
vi. teşekküller ini deruııi 
olarak unlayamıyanl r, ön 
lerine şüpheli fikirlerini 
fırlatıp bır küsuf günü ya· 
ratanak \ tesirlerml kendi 
uzerlerinden uzaklaştırma• 

ya çalışmışlardı. 
Fak t hakıkat, daima 

entellektüel bı r z .viyeden 
zaruri v.. mautuu netıce • 
lt:r doğuracağı için politi· 
ka yollarımızın nerede 
ve nasıl bir düğümle aiha· 
yetlendığı aklıselim Hhip• 
len lanıhndan erken veya 
geç anla~ılmış ve ~ .. bu~un 
şahıdı bulunduğumuz coş· 

kun tezahürlere vesile o· 
lan mesud hadiseler mey· 
dana gelmıştir. 

tierkesı bıze yakınlaştı• 
ı an ve bız.i herkesle k ~ y· 
na~tı r an sebep, yine her• 
l\e~un l Cb UU! euığı gıbi 
tcpra~.larmfü.ı çe vreh )' e " 
ınırlarıom.dan bı~ı ayır • 
wUuı topraklara yalnız 
bır ~ey. uzatmamızdır. 

.l:.veı, l'oroslJrdan c~· 

nuba, Ağndan 11 arka , 1'.a· 
radeuız bıyılarından şima 

le, Egeden garbe yalnız 
bır şeyı uzatıyoruz. tlu u· 
zatugıoıız şeyı. ne (Kale J 
dekı uıun menzı!lıleıden, 

ne brnuı.ya sabıllemıde 
parlayıtn dah bataryaların 
Jan, ıae potansıyd eı aerji· 
h mayınlardan, ne kanı 
d4mhyıuı süngü ve ne de 
kan suçan ıhtirasl ı gözler 
dendir. Ha)ır ! o sadece 
Jört tarafa ayni uzunluk· 
la, ayni r.ıyetle uzaniiD 
ve parmaklarında defne· 
den yuzüklcri bulunan 

Nakliyat münakasaS1 

lnhisarl.sr JBaşmüdürlüğünıi ~n: 'h''' 
Tiirk /lava 
A rumuna 

9 1". ') ,' HALKI 359 
LiRA "ll BERRÜ ETTi· 

... R 

Şanıın tah
liyesinden 

sonra 
HAREKAT ÇÖLE iN· 

TlKAL EDlYOR 

Nc1kledilecek Muh. be:lel Mu . . temin~t Mıı· 1
, 

{ Eşya miktarı ~Betııer ton için _: iG&i1'
11 ~ 

Ton Kuru) L. K. ~.1 

Şehrimizde olduğu gi
bi köylerimizde I' Je Türk 
Hava Kurumuna yardım ve 
teberrüler devıtm etmek 
te ve bilhass& bamiyet\i 
köylülerimizin gösterdiği 
alaka iftihara layık bir 
mertebeye varmaktadır. 

Vişi 23 A.A.- Alınan 
ajansı bildir :yor: 

Son bu hafta içinde 
Babaforun Nahiyesinin 9 
köy balkı kuruma 359 li· 
~eberrü eyl'!mİşlerdir. Bu 
rada Som köyü 50, Fırlak 
göz,36, Keft r Abit 30, 
Karbeyaz 40, Beşirbay 37, 
Türkmen Mezraası 25 lira 
teberrü eylemıştir. Yine 
bu arada Domal köyünden 
Seyfiddin ve Rif at Rüstem 
kardeşler 40 Fırlakgöz 

köyünden Memet Kahli 
20 lira kuruma teberrü ey• 
}emişlerdir. 

Kazanç ver-
gisi mükel

lefleri 
Ay sonundan ev· 
vel borçlarını ya 

tırmalıdır 

Kazanç vergisi:m~kel· 
ldlerinin ay sonundan ev 
vel borçlarını tahsildarla· 

ra _yatırmaları lazımdır. 
Vaktinde ödenmiyen vergi._ 
ler sonra yüıde 0 .1 zam· 
ht tahs l edılir. Kameti 
mükelleflerin de yine bu 
müddet zarfında karnele· 
rini t~cdit ederek ilk altı 
aylık vergi taksitl~rini ya• 
tırmaları gerektir. Hunlar 
da vaktinde ödenmezse bi 
ıahare yüzde on zamla tah 
sil edilecektir. 

Faydah bir müsa· 
baka 

btanbul: (Hususi)Üskü 
daı Halkevi Ütl ve Ede· 
biyaL 'hdayd:ılı ı..i • mü 
sai>ab l • • 1 ~ıp etmişt \r. 

Hu 'ıisabakaya Türk 
kahraruaı. 1 '~ nı anlahıcalc 

ş~ir, hikay~, piyes ve ~her 
türlü yazılar kal>ul t'!dile· 
cek, birin~i, ikinci ve Ü· 

çünl ülüğü kazananlara kıy· 
metli bediyel~r verilecek· 

• tir. 

Bu ruüs tbakaya iştirak 
etmek istıyeolerinlS tem• 
muıa kadar yaıılannı gpn· 
dermel~rini tavsiye ederiz 

dostluk elidir. Bir el ki 
sevimli olduğu kadar na· 
sırh, bir el ki nermin ol· 
duğ u katdar heybetli, ıılca· ı 
nın eline göre değişir. 

SEZER 

Suriyedeki harekat sa· 
hasında Şeımn Fransız as 
keri komutanlığı tarafın· 
<lan tahliyesinden . sonra 

Ingilizler tarafmda.1 işgal 

edHmiştir. Şehit civarında 
ki tepelerle Beyrut ve bu 
susı yollan F ransız!ann 
elilldedir. Iraktan iki kol 
dan ilerliyeu motörlii in· 
giliz kuvvetleri Tüdmür 
ci varmda yerleşmişlerdir. 

Kudüs 23 A.A.- A-;· 
keri sözcüye göre, Merci 
yun etrafınJıtki noktalar 
Fransız Vişi kuvvetleri ta
rafmdan şiddetle müdafaa 
e,fümektedir. Şehrin şar· 
kında dikeı.li teller vücu· 
de getirilıı:iştır. Diğer ta 

raftan Kunıtr~den ilerli· 

yen kıtalar memnuniyet 
verici lir ş~kilJe ile-rlemek 
tedir. 

Şam ve mezzre civarın 
da muharebder ulmuş ıur. 
Muh ırebe şiındı çöle inti 
kal eylemiştir. 

FRANSlZ TEBLıGI 
Beyrut 23 A.A.-Vişi 

kıtaları Müslünıanlar naza 
randa mukaddes bir şehir 
olan Şamıo tahribine mey 
dan vermemek için bura· 
yı tahliye ederek çtkil
mişlt":rdir. Hu yüzden Şa· 

mm zarar görmedıği tc1h 
min edılmeıcteJlr. tiakıki 

mutı~rebe Şırnın 15 kılo 
m~tre uzagında yapalmak· 
tadır. Iraktan gelen lııgi 

liz kıtaları Tüdmure doğ· 
ru ılerlemişlerdır. Fransız 
bava kuvvetleri duşman• 
fasılu•z bır surette hucum 
ederek agır zayıal verdır 
mışlerdır. Harekatın başla 
dığı 15 günd en beri 15UU 
den t.zla esır aldık. 

Japonya 
b0uUı~ J\.A . .. . ·u<ıNl 

Vfü<t:ı...:t.t< 

Tokyo 2J A . A. -
Başvelınl Pren~ Konoyi 
bu sa JUb lmp.aralor taı a • 
hndan kabul edılerd' Av· 
rup• vazıyeti hakkınd<& 
kendisuı\! izahat vermiştir. 
'( ann Japon kabınesı ıev· 

lıcalade oır toplaolı,..yapa • 
rak Alman - t<us harbı 

·karşısıudaki vaziyeti tespit 
eyhyeceklır. ln~llteremıı 

Tokyo elçııı bu~uu Japon 
Harıcıye Na:ı:mnı ı;ıyaret· 

le göruşmü~lur. Alman el· 
çısı de tiarıciy .~ Nazartie 
ıkt -.:.efa görü~mü~tür. 

Ne~riyatJ Müdürü 
SE.LlM Çt.L~l'1K 

C.H.P. Matbaaı Antakya 

3000 125 281 ~ 25 21 1. 
lsken,lerun istasyon ve lsketeıinden idare' 

larm;l ve idaremiz ambarlarından işbu istast0:;; 
le veya limın am~ırlaranı nakle iilec!k tı şt f 
(30001 üç?in to . ı miktırınd • iduemiz' ait b ,J 
emtianın şarlnıme:;ind! yaıtlı esaslar dabiliP~el; 
ye işi elcsiitmete konulmu$ is' d~ ı0' ,• 

lüzum üzerinde o 1 gü il daha temJid edif ere~ 
1 

ıı' 
kat ihal6sini~ 27 -6 -1 ll tuilıi ı~ m in:iıf c 
nü saat 14 t,, icrasına kıirar verilmiştir. 'b'' 

.. 2-lşbu na\cliylt işin'! ~irİ$n ,'< istipn\;rif1 l 
1
(. 

atından evvel muvakkat teıninı.ıt akçalınnı "eıııf 
ze vahrarak atacakları mılcbı.ıılnla birlilcte ~ d~ D .. 
gü~ ve saatta Hatay lnhisırıu Baş niiJürlüA'~~li ~Grki;n 
c.ekkül edecek koı:nisyonu mıbiuu mlirı-:aatl• ıı u e 
'I ~ 16hak 
dır3. N kl' t . B "d" l"V.. üı ı•t~ ~~İııcid - a ıyıt şar namesı aşmu ur uguın lıs•b 

besile lslcende "Un idırmizdeg öre bilirler. •dı,,,: 
;;;:;=ara i[ >fi 11,l ı 

Resmi harp 1 • tl_ Mı~· ~r~ 
Erkek Lisesı . .Jı •ki, t ~ 

tebligtoJ lerİ ğünden: d• 'J. l11td,~ 
~ 1-Ankar• tfO li~ 

ALMAN TEBLlvl resim sergisinde ~ ~ D c,· 
Berlin 23 A.A.- Al· Fuarında teşhir ~ detl ~· 

man tebliği: üzt're okuld• '°~ııİ r, hil(ırL 1 

Alman harp tayyarele lolarınıı adreılerlıerİ~J le~ 
ri Si vastopol limanmdaki mak için tal.ebe -~ ..... 
tezgahlara 11e askeri hedef öğretmenlerıııe A ~ 
lere200bin kfü.dan fazla in~ lan. de b ~ 
fi lale ve yangın bombaları 2 -Sergiler ı. jt tti y 

tef'' · .J Yef 
atmış ve çok büyük yan· örnekleri de lif f" v ırıd 

ceğindeo ınuhtt .. ,,~ · e tıı 
gınlar çıkmışhr. Bu yAn· k ll ~ lçi1pı nekleri alının• ~e 
gınlarm ışığı Fransız Sdhil ıebelerin Tiirk;e ·-' cı.ıı,,. 
terinden görülmekte idi. }-lıl1 b 
Hücum bu şebre şım· menlerinden teri· ~ \ 'rıd, 

la temas etınecı/ıJJ. Ctct 
dıye kadar yapılan hüc1Jm KA YlP .rtı1•,. 
ların en şiddetlisi olmuş· içerisinde ı .. 11ı6..J ~ 
tur. yet cüıdanın•~ J;).-\ 

Şarkta Kızılon!uya kar :ahsıma ait bı cO•~ 
şı Alman ordL1sunun taar netler bulun941 ~~ .~ 
ruzu muvaffakiyetle ve 18 haziran .00ı~ ~· 

kaybettim. lç• 1~k l plan dııiresinde devıtm et· 't o fi"' ı 
mekteJ ı r. Baltık denizin· ra bulana aı ıırıl l 
de 4 Ruı vapuru torpille- cüzdanı bulaı> ,iıl' ~ . ii4ı Ş 

gün ldarebaoe .. t' bit" 
' erek batırılmıştır. Dün t " .J ht 
gece 11 lngiliz tayyaresi terini insaniye İ"~ . t 
dü~ürülmüştür. ca ederim.· 1311;~ ~ t~ 

8erlııı l3 A.A.-- Res Suphı pol•* ~ ~tıl 
mi tebliğ: Ankara tJ' oı._ 

Kız.ılordunun zayıatı lejine tal~ tı 
saattan saata artmaktadır. nac' ~·· 
Ezıci hava kuvvetlerimiz Anlcara'd• P Jı'11 

.. . b' . 'ı ,,., ,~,, J 
l<.us tayyare ıneydanhlrile l'nın ~ ırınc 1 ,11'" r, 
askeri hedef terme ağır be le ayıt.ve ~1111d•; f 
Jarbder indırmişlerdır. l~nmaış <;>l.d'-' .ıı"'' 
35 l.ıyyare!ık bır Ru3 fi· rm şeraıtı 81 .,ıiil1 ı 
losu Alman topraklan u· Emniyet ı"1Lid~jı&ll1 
zerınde uçmak isterken şube mü:Jü:-lıJ ,,,.~'' 

ciatları iliıll~ı~'~, buuların 3.~ duşürülC1.üşttir U /t'J1 .v 
lı~GıLıl f C.öUGl fl a fıı~ 

Loadr.t lJ A . \. - dah· A~~ ~~o~ 
ı iye ne~aretirıın tebligı : Oymyanl•'• ,,,~ 
4417 tonluK bır Alman Gelecek proJ,ıt' 
iaşe hemm loiıl z donan· rlAl{Ot rfoi' ~ 

_.. ...... ,.,,,~ .11" 
• ması ta r J . t ı ıt d )' ıı r, Sovyetle~ııl 
yak.tlanını~tır. du geınıde bartneyi k• e~IJ 
e~cı.imle IUUO toıı mültine dab•le çeldl~~~ 
ytıgı l>uluııın41'la idt. atindedır .. ~ıılJ~I 

JAPüN ıvlı:'..tiAFıLlNIN Rusyad•"' f'fa 
ıVlU fALt:t\LAt<.l rını Vô s•0" 

fıJıcy.> l3 .'-\. A. - rini eııertn" ~ 
Japo: aikeri m~hatııi Al· sonra bt1r•t~,,,, 
maıı - Kus h•rbuıde her celderdır • . ~,,4 
ikı tarafın tüzer farka as· kov.t, Len• ' 
kerle çarpışhkları Ktnaa. r.anyaıı el0 

tmdec:hr. du ıue ulflle gô· barp de~aıJI 

•ı ,, 


