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tllnler.ın h"1t- ke ime· 
alndım 5 kuruş alınır. 

Ooret ope,lndlr • 
anno geoen aeyılaJ' 

10 Suırıs,tur 

""" ~ '"~' ~~ -- • .. .... !""<! :!!!!!!~~~---· İilllll!~~~~~~~.1 
Sı, 1 •ürk Hava Kı,ırum.u R if 
~ L. ayYare t·· .. f b ·L osto t ~1 mo oru a rı~ası yaptıııyor, 

~~·~.: '.il~Yilr,elerimiz yurt içir.de yapılacak dÜ-cf Ü 
,

1 ~\lru~ .A.-e-Türk edilmektedir. llk olarak li- YJ 
~~alt, Genel mer sansı lngilteredE-n alınruı Al 1 · 
!~ geÇenayhk .toplam "Mag~ster,, mektep tay· man 8f'll't Şlm 
~ hPıt altı ay zar yarelerinin seri haJinde ye d · k f k 
~~ıı. l<iar an işler hak· pıl!llasına başlanmıştır. 1 a KaSyaya 
~IQO~Utıeijeyefuıin rn ~tüdhürosubijyük nakli akını bekleniyor 
\tıla l\u llıuetur. Bura· hye Wa.QÖ1'1Ü ile her cins 
4t·~d k~Olun muhtelif tayyarenin i~sı için ~-
~ ~u ~11 . ~ı~mas~mt hşmaktadır. D_iğer bir 
~~~'l\ \gil(.ır vardır. mühendis grupu şimdilik 

~ ~ N CILII(~ ~e.ktep tayyaresi m~törle~ 
, ınız ~cılı~ k rmı memlekette vucud e 
~'eı Ye~'1.nıı Ordu a ııp , getirecek bir fabrika ker 
ltı~~~tın~tırllle iş1tl ro a~ maya çalışıyorlar. 
.ılGr 8lnıışıar :p g Tayyare ve l\totör en 
~~tt~~ttcler .. ve. a- · düştri~inıle .kullanılan ham 
ı:"li\tdı' im.kan ~z%ınde madderıin tamamile yurt 
v«\~· ll ına içinde temini gayesile mü 

tu.llh- LI[( k:Nf>US' tebassıslanmız memleke-
~ ~ kanadın r~~-~ tin:kudret ve takatinilölçmüş 
~:ıd d~il~ T~ 1 urk_ f&br.ika\ar tedkik edilerE-k 
~''İ \yap/n.ak rk)abrı raporlar almıwştır. Kırık· 
~ lurk Yıllar· kale ve Karabllk Fahri· 
~ i~e ayciJ.nlarının kalarma tecrUbe için çe 
~ le&·.~ iş~rilan bir lik ;ıem.arJaıımış ve Kmkka 
' M ~ij 1 baştrmak ı lenin motör fabrikasının 
lı~t~a~! ,P~µ üze muhtaç olduğy. çeliği ve 
'l~f.~ ~va m reoeği anlaşılmıştır 
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Yurdun muhşelif 
bölgelerinde yeni 
den 32 kaza kuru-

lacak 
Dahiliye Vekaleti, yur 

dun mUlki taksimatında 
değişiklikler yapmağu ve 
bu arada yeniden 32 ka· 
u kurmağa karar vermiş 
tir. Anksradan verilen tın 
berlere .göre, Dahiliye ve· ' 
kalet> ı bu huaustaki kanun 
l~ıhasını hazırlıyarak Bü 
yük Millet Meclisine ver 
mişW.. Kanun. Meclisin 
bu günl~rde yap ®ığı lop 
la"tılarç\a konuiubrak ka 
nunlaştıktıın sonra tatbik 
yerine konulacaktır Bu 
arada vi'Ay~timizde de 
bir kaza kur~ılncağı anla.· 
Şllm&ktadın 
INGILI~ FLıTJJOLCULARI 

Adaua 25 A. A. -
Ankarada .4 maç yapmnk 
lirere memleketimiı.e gel· 
melde ol an J ngliz futbol 
takıını bugünkü ekspr~le 
ş~hrimL.ıden g~mişl~rdir. 
FutooJ~ul{lr ~en terb.iya· 
si mü~lefleri ve Gençlik 
~l~hü n~ümessiUeri tarufın 
dan selAJAlanmı,ştır. -tona çtkarıldığını ve Tür· 
kiyenin bütiln ilıtiyacları 
nm lngillef\t tarafından te 
miuine ç.alışılacıığmı beyau 
etmiljlir. 

Herlin 23 IA.A - Res· 
mi Alman tebliği: 

Şiddetli ve kanlı mu• 
harabeden sonra milltefik 
ordular Rostof şehrini iş · 
gil etmişlerdir. 

Loadra 23 A.A. - As 
kert rnehafllin kanaatine
göre, H.ostofu aldıklarım 
iddia eden Almanların şim 

di *afka~t üzerine akın 
ları beklenmektedir. Al 
rnan orunları Moskova 

önlerind.:: çok şiddetli mu 
harebeye başlamışlardır. 
Mütemadiyen yeni kuvvet 
Jer alanAlmnnlar ağır zayi 
at pahasına bazı noktalar 
da Rus hatlarını y-armağa 
muvaflak olmuşlardır. 

Moskova teh
likede 1 

Alman orduları 
Moskovaya doğru 

ilerliyor 
:3tokholm 24 A.A 

( ;elen haberlere göre,M s· 
kova meydan mubareb .. si 
her ztımandan daha büyük 
bir şiddetle devanı atmek 
tedir. 

Moskovayn giden 11 
demiryolundan beşi ·Alman 
lar tarafından .kesilmiştir. 
Şimdi gariyc alan 6 yo 
luh daha kesilmesi için 
çaJışırıyor. Alman ordulu 
rı Moskovaya doğru ilerle 
m ek için biiyük bjr gay 
r .!'l sarfediyorlar. 

Moskov.ıdan buraya 
gelen haberlere göre, \fos 
kO\Tada durum çok tehli· 
'kelidir. Rus orduları bu 
mıntakada yeni mevzilere 
çekilmektedirler. Rus ku· 
maddanlığı lialka bir be
yennnme n~roderek A.l· 
man ordularına kıtrşı koy 
mak ve Moskovayı müda 
faa etmek içm bir adım 
bile v,erilememelerini bil· 
dirmiştir. Rus halkı bu 
muharebe nin kati bir mey 
dan muharebesi olduğu i 
kanaatindedir. f 

Rostofun Almanlar tn .. 
ranndan alındığına dair o 
lan haberler Ruslar taraf m 
dan teyid edilmemiş ise 

lar Libg 
meydan 1 Sayıca üstün 

savaşı 

lngilizler Bar
diyayı aldılar ; 

Muharebe bütün şid- i 
tile devam ediyor. 1 
İki tarafın tank kavıbı 

l kuvvetlerle hü
j cum ediyorlar 

Almanlar ağır kayıp 

çok fazla 
Kahire 23 A. A. 

Resmen bildir,ildiğine gö 
re, lngiliz kıtaları Bardiya· 
yı . almışlardır. Cepheden 
gelen telg~flara göre, L\b
yu meydan muharebesi 
daha ik:i üç gün sürecek
tir. Büyük mikyasta tank 
kayıplari varsa da, Alman 
Jarm tank kayıbı dnh~ hü
yilktür. Alman zırhlı teş· 

killeri inatla döğüşnıekte 
dir. Am~rikan tanklıın rım 

bu muharebede büyük fa· 
ikiyeti görühmiştUr. i 

K'fthire 23 A. A. -
Libya meydan muhnre~e· 
si çok müsuit şekilde ge· 
lişmektedir. Almanlar çe· 
kilerek harp meydanını in 
giJizlere bırakmaktaıiırlar. 
Muharebeler· d ha ziyade 
Ingilizlerle Almanlar ara 
sında olmakta ve lwl:y~-.m· 
lar henüz fsarsılmarnış bu· 
lunmaktadırlaı. Bu 1nuhıı 
rebenin en büyük vasfı, 
lngilizlerin ilk defa ol~rnk 
bir hava üstünlüğü ile sa· 
vaşa girmeleridir. 

de gazeli\' ter vaz\yt>t' o oıd 
dt olduğunu yazmakta ır· 
hır. Moslrnva gazetele i · 
ne göre, Almanlar bu böl· 
geye çok mühim kuvvetler 
göndermişlerdir. Tank 
ve insan bakımından 
sayıca üstün bir vaziye te 
bulunan Alrr.anların ka 
yıpları ~ok ağırdır 

Tass ajansın bir tel· 
grafına göre Almanlar 
Rustofun il ... ri lrnt .ırı ıı,ı 

girmişlerdir. Şimdj şehi r 
de svkak muharch:>leri ol 
maktadır. 

"Pravdtt., gaz·~t+J.-ı.i de 
Moskova meydan muba· 
reheiiuin rnUteaddıt kısım· 
larında }{usların yl"ni nıev 
zilerine f."ekilmekt,. olduk
ıanm düşmanın inatçı bir 
iayr~t sarfetUğini yuzm.!k 
tadır. 

lar pahasına biraz 
aiazi kazandılar 

1\lo~kova 23 A. A. -
H uı tebliği : 

Kıtalarımız dUn bütün 
cephe boyunca düşmanla 
çarpışNışlardır. ç:arpışma· 
lar en çok Moskuva ve 
Hostof l ö!g Jerinde çnk 
şidd~tli uıruu~tur. 

l\loskova 23 A. A. -
Tass Ajansı bildir;yor : 

Almanlar cepheye ~ok 
büyük miktarda ihliyııt 
kuvvetleri ve adetçe Cı>k 

üstiln tanklarla hücum et· 
mektedirler. Heı· tarafla 
müthiş tank muhaı ebHlt> 
ri devam ediyor. 

Ru lar sayıca. üstiin 
düşmana ağır kayıplar 

verdirerek yeni mevzileri· 
ne çekilmektedil'ler. Bütilo 
g yretlere rağnıan Almau 
tanrruzu Hus hatlarını ya· 
ramam1ş, yalnız bir miktar 
arazi kazanmışlardır. Mos 
kovdmn etrafıı1daki tarla -
lar A lm~m cesetleri ve 
tahrip edilmiş tanklurlu 
doludur. 

SON OEKIKA 

Akdenizdeki 
İtalyan filosu 
Hl~Bm: HAHEKETGÖS 

TEHMlYUil 

Londra 24 A.A.-Ahd0 
nizde •'Gmb:.ını,, zırhlısın 
dnn Höyter muhabiri bildi 
ri) ur: 

Jngiliı donanması 6 pus 
luk topiarile bütün libya 
sahi Jerjui dövmektedir. Bu 
sur tle Libyadaki ltnl 
\'UD ve \lmım ordularını • 

,malzeme ve t \kviye gönde 
r ilmeme&i içirJ üzerine a 'dı 
ğı vazifeyi b:ş ,H·aıı filo l 1 

giliz ordusuna büyiik yal'
dımı yı.ıpmaktadır. 

Akdeni1.deki lt.ılyan 

filosu hiçbir hareket ese
r i gö~lcrmeıııektedir. } rt lbu 
ki ltalynıı r:ıo~u suyıca 
Ingiliz fıloı-·una çok ils Uu 
dür. · 

•. 



Antakya Ger.çlik Klubü Ha
tay Futaol Şampiyonu oldu 

'AJm~nla~a gör~ Fransa 
Almanya ile bir ~ba· 
rış mı imzalıyacak? 

Dün İskenderun'a Antakya Klüple:ri ara-
sında çok güzd bir maç ya pıld r 

Çok gü1.el bir havada 

Al \efrım ll}ıını Kemal Mıs 
tığın lınkenıliği ııllmdı• ya 
pılun rn;w <;ok heyl'cnnh 
olmuş ve hııştau s0ııuııa 

k:ıdu:· mük~ııımel idartt 
edilmi1:1~ir. 

lngiliz 
kuveileri 

Londra 23 A.A.-
Sundey Eksp;!rS gazetesi 
nin Nevyork muhabiri bil 
diriyor. Blllge lık ına..-l..Hıııın 

sor.uncusu dün öğlt deu 
sonra Gen~~lik kışlusmua 

ve çol· kalabalı hi seyircı 
kütlesi önünde yopılmış 
tır. 

Son taarruzda 
260tank kay .. 

bettiler 

Vişiden gelen haberlere 
göre, Mareşal Patenle Arnı 
ral Darlan bu günlerde 
Alman hava nazırı ~1arc· 
şal Göriııgle görüşecekler 
dir. Mareşal Peteniu Fran 
.sanın son hürriyı!t izlerini 
de silecek olan Almanya 
ile bir barış imzalayacak· 
ları hal>er verilmektedir· 
Bu barış anlaşmasının ana 
hatları şunlardır. 

.,. . 
Sl'hcla karşılaş m Is· 

kendsrun ıh~ \ntu~ıı t-:;en<; 
l!k tlüpleri lakınıhm n· 
rasıııdu ~:ok gii:t.el Vt> Tek~ 
nik hnkımc.lun Çı) mükmil 
mel bir nuu; yapılmış lı4· 
kt nı.ldruulıılıırııı fovkctlatie 
o~ u ıla. ıııa ruğmen, muç 
sıfu a knrşı b s<ıyı ile ve 
Antal\yu gençlik kliibiini\•ı 
ü8tüııliığü ile sunu 13rnıiş· 
tir. 

Bu surctlo sona eH.>n 

hu ıırnç'ıt 1ik rıuu,:~urııun 
sonum·u. u yup1lmış ve 
Antakya G .. ıı..-hk l'liil,n 
Huti:ly !juınpi} oı.u olmuş 

tur. 

-·---
Acı bir ölüm 
l\ırıkhıın lllrnlrnl Beşöğ· 

rı•I nı1 ... ui Şiil.rü Tür krıP'lllll 
rtf ı I;: ,:-;ı öğl'cl nwn 
Bayan ~lt:lıha Tiirk 
men dun ukşnm ç,ocuk 
vt"t ırıı l~ n ölmiişliir: <;uk 
gt:>ı •v y~.şta h<ly. t,1 gö:t.\eri 
nı lıı.ı ·ıy 111 mciİnıuıuıı Ct~ 
nazesi hugih l\~naı if ailesi 
ııi ıı v.. ka~ahalık 

bir ldi\ln in işıirnkilt> kal· 
<lırı•ıınştı . l\.tdeıli :·h~ ·im~ 
t .. ı.iy- lcriııı zi suna ız 

Yenice vapurundan 
kurtulanlar 

Dlinkü ov unla hiz.e ı;ok 
şeyler vadeden g«-ııçlerirııi 
iı lt1brik f'der, kendilerine 
tiılha çok b~şurılar dileriz 

Atış kursu 

Gcnı.:lik Kı~luşıntir.ı u· 
1,;ılaıı nişırn alma kurı:;ları 
devltm ~tıııokte<liı',., 

Diin yapıl.ltl nllŞ mü· 
sabakttl:ırıntla "ok iyi so 
nuı.;lur verilıuiş ve utışa gi 
ren 4U ~en(( mükellef mu 
vaffaki.yetli atış\ar Ydl'ınış 

tardır. 
Atı~laı·a dP.vam t.ıdile-

cektir. 

·---·---- ·-
Yunanistand a 

açhk var 
Ö\ü1er yakılacak 
:3ofya 73 A. A. -

Ofi ı\i msı hiluiriyoı· : 
Yunan İHlan<lrt çok kor 

lmnı; hir :ıçlık hiikCiuı sür· 
meklclliı. 8-,şyckil 1(_.:olak 
oğlu Yunan zenginlrriııe 
hitaben bir uı;yaııııame 

neşr~derek fakirlere yar • 
dıın edilnwsini istemiştir. 
llükürıı··l vuıiyete çuıc 

' hulmoğa ı.:alışımıktadır. 
lltıl k foct bir gıdasızlık 

} 
lıdı-mLııl 23 .A. .- K l 

T obruk muhasara 
çeoberi ., yarılm dı 

Berlin 23 ı\.~\.- Al· 
man resmi tebliği: Uoğu 
cephesinde yapılan }ıücum 
!arda yeni muvaffakiyol· 
ler kaz.anılmıştır. 

Libya hududunda taar
ruza geçen lngiliz zırhlı 
teşkilleri 260 tank ve 200 
kadar da zırhlı otomobil 
kavbetmişlerclir. Tobru\i 
çenberini yal'mak isteyen 
düşman uğır zayıalla püs 
kürtülmüştilr. 

Seydi Omerde 
düştü 

Kah1re 24 A.A .- Hind 
li kıtalar eski ve yeni Sey· 
di ömeri :mptedmi~lerdir. 
Askeri rneh 1f ıle g3re, şi 
mali Afrik da NHzi)erle F'.i 
şistlel''n ilk dl}f.ı ani ve 
şaşırtıcı bir baskına uğra 
rnalan gönillori ferah 
la1 clırrnaktadır. 

Kahire 24 A.A.- lngi 
liz\erle Almanlar an.smda 
ki zırhlı meydan muhare· 
beleri bütiiı• şidddile de· 
devam etmektedir. 
S !ydi Ömer, s~ydi Aziz 
ve kapuzzoyıı z.apltıden kuv 
vetler ilt:ıri hrreketlerine 

Fransız donanması Al· 
nıan ~emi kafilelerini hı· 
maye edecektir. Almanlar 
ordularının Tunus ve Ce· 
zayirde Us leri olacaktır. 
Fransadaki A\rmm esirleri 
serbest bırakıla~k, Paris 
ittibart olarak Alman işgah 
altında bir şehir sayı\nıı· 
yacaktır. Cezayirdeki 250 
Fransız tayyare:side Alma.1 
lara teslim edilecektir. 

Vişi ile sıkı münaseba 
tı olan mahfillerin beyana 
tına göre G~neral Veygıınıl 
Almanların verdiği 24 su· 
atlik lıir ültim~\loın üze rinc 
vazifesinden a·l:ledilruiştir. 

Amerikan-Ja-
pon konuşmaları 

Ta \amen ümidsiz 
gö:-üuyor 

Va'jingto:ı 23 \ A. -

rtı<.lerı~1.<.I? toı p llem·ı t•k ha 
bın \ eıııl:(• ge:oisiııden kur 
tulilıı b rirır·; \'•· il(rn•i b.~p 

t tnl ır Hulg.trist.rn yolile 
EJiın~~e gelnıişleııl11'. Vu 
plll't:tı 12 kişil:k tuyfaımı· 
,1 .. n ıu 1ki ki~itt.n lıa~k1 
lrnrlu;an ~ ı>ldur. 

içinde olup ölüm vakulan 
endiŞ'! vr•rici bir şekılde 
nrtmakta<llr. Yunan ht>kim 
ler birliği· ölenlerin wsel 
lnini yu\.rnıak için Semü • 
t od rnel'liıimfrn m iismu.le 
islu niştir. Hunun bir scbe 
bi de talıut it;in tahta hu 
lunmam asıdır. 

duvurn elıuektedirlor. Tob 
ruktun ~ıkan lngili:t\erde 
ileri yüriiyüşe devam ede 
rek birı;ok esir almışlar 
tiır. Hu esirlerin yarısı AL· 
mandır Kupu7.·wiın aııının 

z·ıtJlı ı_:ok ıniihimdir. 
Lon<lra 24 ı\.A- Lilı 

yaduki biiyük meydan mu 
hnrebesine dair gelen en 
son hab r1er, lnKiliz\orin 
1.liiı,tıuan kuvvetlerini ayn 
a; rı beş parçaya böldükleri 
ni hiluirruektedir. Bugünki 
intiba şudurki, meydan mu 
lmrebesi çok iyi gitmekte 

Jap0n fevkalade murahnsı 
Kurusu ile Jııponle''tisi dijn 
ak~·ım Am~l'ikıı hariciyo 
nazırı lLttl He üç saat su 
ren bir görü~ıne y. pınış 
lurdır. Konuşmalar lhak· 
knıdct ]apoıı\ar hiç birşoy 
söylemenıekh~ i:;elerde, .iyi 
haber alan Amerikan mah 
fıilel'ine göre bu görüşme 
ler çokümidsizdir.Ancak bu 
göı üşıııelcrin kesilmesi he· 
men bir Amerikan-Japon 
mulıarelıe:>inin başiayaca· 
ğın:ı işaret sayılınıyacak · 

Çankırıda talebe yurdu 
1 

Ç:ıı kın 24 ı\ . .\. - \ 
koylii \t-, fakir vat. ndıışlu· , 
ı ın oı ta t. lısilın. ~·ardını 11 

om.ık üz ı~ llalk ·vi t .. r.t· 

Komünizme 
karşı koyma 

pakt.ı 

dir. Bardiya işgal od;ldiği 
:t.aınaıı düşman burayı bo 
ş:ıltmış l.Julunuym·<lu 

tır. llununlu lıcrauer bir 
/\ mel'ikan -Jupon haı lıi 
çok uzuk değildir. 
LE~h GRA'lTAKI HUS· 

LARIN TBŞEtrnOsü 
Berlin 24 A. A. -

frnclau ıu:ılnıı l:ıkbc> yurtlu • 
du ı faahyelc f:!eçıııiştır. Bu 1 
l uyıilı teşeiıbüsten dolayı 
trnlk bliyi\k bir t:cviııç için-

Alııwnyanın k~clılJüsü ile Almau Ajansından ; 
Kom\ini~tliğe karşı kuynıu HolşeviLdiğe karşı koy· 

Yarın Berlinde böy 
le bir anlaşma imza 

la nacak 
Sto!dıolm 24 /\. A. -

. Alm lll Ajansındaı~ : 
llolşevıkler LeninJrat 

muhasara çemberinı yar -
ruak için dı.in leşeblniı>ler· 

, de bulunmuş ve bütün çı· 
kı~ d~ııemtM)l'İ gılJj bu da 
düşınamn ağır zayıatile g~ 
ri atılmıştır. Yuzlerce Rul:i 
askeri bu~lar i.ııerinde kal 
ını~\ardır. Huttin silahların 
yardıınile yapılan bu çıkış 
1ıarek6tiııden Rusıar <;o~ 
aetır kayıplar veraıişlerdır. 
Alman tupçu:::ıu mütemadi 
yen Leııiııgrallükı iıskeri 

llt•<lı ı·. 
paktı yunrı Bt-rliııtle iınz l· ın.tk üzere birçok. d("vlet 

- --=..-=-~ ... r lanııcaklır. Bir ~ok dıwlt!tle adamları uugiin Berliııe 
l .. A YLP I\1ÜHÜH \ rin hıı paktu gireceldcri I g ·lN~eklcı<lir. Yanıı yapı· 

Ad.ı.rna mulıkuk 
1
..ati ı nnl<ışılmaktnclır. imza töre l lac:ıl' ohm lıir opluntıda 

nıührumil kn~belliııı. )'ı·ni ninin yarın Berliıı<lH y11pıl Lüylt.i hir p:tkl imıa).ına· 
s.ni kau:hrac •. ~mıdı.m p,:;ki nıası mukuncrdir. cul< ve bu ruüııasehc le 
sinin lıükınti ) oktur. Herliu 24 A. /\. ~- · resıııi tün·n yup·lacaktır. 

Mclımcl Kuı.~ık ~ı ~w. .,~·· MMP 

Yurtdaş I iııiıkU'r7'. -2mmt = r 

Neşriyat Müdürü 
::;l•.l .lM ÇELENK 

C. H. P. M;ıtLaasi Aut.akyM 

Mulılekiı· ocuğıımz.ın düşınu l ve vatan lı.ıiniJir. 
Onunla muca.dele t;Cieu:tıukfüud~ yardım t:!t ! 

wevıileri bomlıarduııaua 

uevaw etmektedlı·. 


