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il <.okul öğretmen 
kursu 

Bu sabah merasimle açıldı 
Yalimiz Sökmensür yarının büyükleri 
tıi yetiştirecek olan öğretnıenlere , çok 

kıynıetlı direktiflerj ihtiva eden bir 
nutuk söyledi 

İlk okul öğretmenleri kur kü Cümhuriyet gençlik ara· 
bu sabah saat yedide m~ sında bir mukayese yapmış, 

~irnte açılmış ve tedrisata bilgili, faziletli, yurtsever 
şlamıştır. Türk çocuğu yetiştirmek va· 
Merasimde başta Valimiz zifesini üzerine alan irfan or 

~İikrü Sökmensüer olmak ü- dusuna muvRffakiyet temenni 
lcre Hükilnıet,Parti, Belediye eylemiştir. 
~ Maarif erkiinı ile Matbu- Sürekli alkışlaı la biten 

l'Qümessilleri hazır bulun· 
~ k bu hitabeden ,sonra Maarif 
a ta idiler. Müdürü Necdet Evrimer Öğ· 

Valimiz Şükrü Sökmen· 
~r, sırnlarda yer almış olan retmenlere iık p.!dagoji der· 

,>.. b b" sini vermiş ve45dakika süren 
&tetmenler~ hita en ır nu 
h.ı · b k bu ders "davetliler tanlfından ~ söyliyerek,yarınm üyü 
. ni yetiştirecek olan öğ· da alaka ile dinlenmiştir. 
ttınenleıin kutsal vazifesini 45 gün devam edecek o· 
illk veciz bir şekildtt izah lan bu kursa 85 ilkokul Öğ· 
~ dünkü gençliği ile bu gürı retmeni iştirak etmektedir. 

30 Ağustos zafer bt.yramı 
Hc.zırlıkla devanı ediyor, ptogram 

tesbit edildi 
30 Ağustos Zafer ve tcıy eden komisyon bu sabah ta 

te bayramı :.,hazırlıklarına toplanar"k mesaisine devam 
tvarn edilmektedir. Bayra· ve programın son şeklini 
'~ fevkalade neşeli geçme tespit eylemiştir. 

•çin liizım gelen bütün Dün de yazdığımız gibi, 
~birler alınacak ve bayram ayni zamanda Tayyare bay 
~ ramı olan 30 ağusto~ günü 

7 sene oldağu gibi beye · akşamı Hava Kurumu men· 
~~n ve tezahüratla kutla· faatine Turizm otelinde par 
taktır. lak bir gardeıı parti verile· 
~Bayram merasimini ha· cek, gece asker, spor:,ve 

1
rtrnak üzere mrvki Komu halk teşekküllerinin iştiraki-

1:~.1 Yarbay Sabahattin Sun· le muazzam bir fener alayı 
tııı riyasetinde teşekkül yapılacakhr. 

~:"ltll!IMIDli ...... miii:!3tıll~ııiıaııi--............... . 
1 etrol araştır- Beden Ter-

• • 

7 
ma ışı 

l metreye kadar 
ini di 

\ A.rsuz Nahiyesinin Çen· 
ı, tı köyü civarmda yapılmalr 
~~ 01an Pt-trol araştırması 
~\'e~~ etmektedir. Sondaj 
~~~ 1Yesi 71 metreye k:ıdar 
~~~hr.Araştırmaların müs· 
~b .•r neticeye varacağı 

l'llııı edilmektedir. 

1\. .. Haıkevi 
oy gezilerine baş 

11 lıyor 
lııı.. alkevi köycülük kolu "lll .. 
li!>q uıdeki pazar gününden 
6_ ,ten k'" b 
,~ak .. oy gezilerine aş· 
'tı:ıış\ı Uzere bir proyram hazır 

li t, 
~.. . aıırlnıı w •• 

biuesi 
~ 

Bölge Asbaşkan· 
lığı Hal kevi ııe 

taşındı"" 
Beden Terbiyesi Bölge 

asbaşkanlığı Belediyenin ar· 
kasınd.l bulunan şimdiki bi· 
nasından muvakkaten yeni 
Htı!kf>vİ binasının alt katına 
taşın rnıştır. Bölge Başkan lığı 
için haz1rla"lmakta olan yeni 

bi:ıa iknı.ıl edıliııciy<> kadar 
B .. de.ı Terbiye:ıi Bölge As · 
başkanlığ~ Ha•kevinde çalışa 
cak ve 15 - 20 gün sonra 
yeni biııasıııa yr.rleşecektir. 

Binaenaleyh, Beden fer· 
biyesi mükelleflerinin yarm~ 
dan itibaren yeni Halkevi 
binasına müracaatleri lazım· 

dır. 

Milli ef Inönü 
Seyahatlerinden avdet ettiler 

Çorumda tetkiklerini ikmal buyuran 
Cümhurrcisimiz ,dün akşanı Ankarada 

coşkun merasimle karşılandı 
Çorum 14 A. A. - Dün 1 sillerini kabul ederek kendi 

a~şam Çor~mu şer.e!le?dir - ~ lerile görüşmüş ve saat 10 u 
mış olan Cumhurreısımız ls· 1 25 dakika geçe halkın son . 
met İnönü, Vilayet, Parti, l suz heyecan ve tezahüratı 
Halkevi ve Belediyeyi teşrif arasır.da Çorumdan ayrılarak 
etmiş, mebu~lar ve halk mü Ankaraya hareket eylemiş -
messillerile konuşarak mem- lerdir. 
leket ihtiyaçları hakkında Ankara 14 A. A. - Or 
izahat almış ve direktifler ta Anadoluda bir tetkik se· 
vermişlerdir. Bu sırada bi • yahatine çıkmış olan Milli 
nanın etrafını dolduran bin- Şef Cümhurreisi ismet İnönü 
lerce halk Milli Şeflerini saat 21 de Ankaraya avd~t 
görmek için coşkun tezahü - buyurmuşlardır. 
rat yapmakta idi. Milli 'Şef istasyonda Büyük Millet 
balkın bu arzusunu yerine Meclisi Reisi Abdülhalik Ren 
getirmek için pencereye çık da, Başvekil Doktor Refik 
mış ve halkı selamlamışlar • Saydam, Genel Kurmay Baş 
dır. kanı Mareşal Fevzi Çakmak 

Mitli Şef, Belediye tard· Cümhuriyet H .P.Genelsekre-
fından şereflerine verilen teri Vtıkiller, mebuslar ve kala 
akşam yemeğinden sonra ka balık bir halk kütl~si tara -
zalardan gelen halk mümes fından istikbal edilmişlerdir. 

lstanbul - Is 
kenderun 

\ lngilizlerin 
. sovukkanlılığı 

Vapur seferleri başladı Almanların daha şid· 
İstanbul-Mersin, lskende j, detli hücumları 

run ve civarı limanlarında 1 bekleniyor 
mall~rı biriken ve çürümekte Londra 14 (a.a.) ~ lngiliz 
olan tüccarların müteaddit matbuatı son Alman hücumun. 
şikayetleri üzerine Denizyol· dan b•hsederken lngiliz mil
lt rı idaresi nihayet Arma-

letine şunları söylemekt"dir. 
törlerden kirahyacağı şileple Düşmanın daha ciddi hJcum-
rin uzun süreceği anlaşılan larını beklemeliyiz. Fakat bu 
muamelesini beklemeden Is. 

hiıcumlar ne kadar şiddetli olur 
kend~runa kendi vapurlarını sa olsun lngiliz milleti üzerinde 
göndermeğe karar vermiştir. 
Jlk 1 k D 1 P 

hiç bir tesir yapamıyacaktır. 
o ara um u ınar vapu 

ru limanımızdan hkenderuna Çünkü İngiliz milletinin bü
yük vasfı soukkanhhğı ve 

hareket etmiştir. sağlam maneviyatıdır. 
Yalnız vapura ·•'ıııacak 

yükler eski tarifeye gört:: yüzde 
elli fazla ücrete tabi tutulacak 
lardır. Vabura yolcu alınını· 
yacaktır. 

EN SON DAKiKA 

Halbuki Alman bu yaptık· 
ları hiicumları akla hayret 
ve durğunluk verecek kadar 
izam ediyorlar. Bunu da yap· 

Sonu 2 incide 

Ticaret Vekilimi .. 
ziıı nutku 

Nazmi: Topçuoğlu tüccarlarJa konuştu 
Ankara 15 A. A. Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

Ankara Tıcaret Odası taraf ndan şı=-rdine verilen bir zi
yafette hazır bulu.ımuş ve m .. nl k~t tüccarlarile hasbi
haller yapmıştır. 

Vekil, Tacirlerimizin ken Ji meııfaatlarile birlikte Milli 
menfaatlerimizi göz önünde bulundurduklanna emin bu
lunduğunu ve bunun lüıumunu tebarüz ettirmiştir. Naz
mi Topçu bu gibi toplantıları11 nt"mleket iktisadiyatı için 
büyük faydalarma işaret eylemiştir. 

" 'ki k .. an proS?rama go• 
~~~lik a~amızm hemen biitün 

"' ~ ief~o~~ri gezilecek ve 
'd,t 

1
dt't ,..dk teşrinin 27sin e 
evaın edecek tir. 

Beden terbiyesinin y~ni bi· ~ 
ııası Adabahçesi karşısında 
.. İngiliz kışlası,, denilen yer· 
de kurulacaktır. 

ZağradC!& bir yer sarsıntısı 
Ankara 15 A. A. - Bu sabah saat 5 te Zağrada beş 

saniye devam eden orta şi ~dette bir zelzele olmnştur, 
Hasar yoktur. 

Kıı;aca : 

Biı günlük 
haberler 

Çok değil, üç, beş yıl 
evveline ait rasgele bir 
(Yeni gün ), bir ( Atayolu ). 
bir ( Hatay ) nüshasını aça· 
rak oradaki yerli .. haberleri 
gözden geçiriniz. Bulacağı • 
DiZ haberlerin başlıkları aşa 
ğı yukarı şu mealde o1acak· 
tir. 

.. Topboğazında bir soy· 
gunculuk " Karbeyaz köyü 
hadisesi maznunları mahke • 
mede ,, , " bir serhoı bir 
genci bıçakla yaralayıp öl -
dürdü ,. , " bir milis takımı 
bir köyü bastı ,, . 

Diğer taraftan : 
" Muallimsizlik yüzünden l 

bir köy mektebi kapatlldı ,, , 
" Lise talebesi grev yaptı ,,C 
" mekteplerde Türkçe ders· 
leri haftada üçten ikiye indi 
rildi ,, . 

Veyahut : 
''Falan tüccar iflas etti ,, , 

".:'pazar bulamıyan sebzeler 
nehre döküldü ,, , " vergi 
borcunu ödeyemiyen ... köyü 
harmanları toptan hiczedildi,, 
vesaire ... 

• *. 
Dünkü Y enigün gazetesi 

nı okuyorum : 
" İlkokul yardımcı öğret 

men kursu yarm açılıyor, ,, 
'' Köy enstitüsüne girecek 
Hataylı talebeler pazartesiye 

gidiyorlar. 
'' Köylerde seyyar sanat ... 

kurslara tesis ediliyor. ,, 
" Akşam Kız sanat okulu 

hazırlıklarına başlandı ,, ve: 
Valimiz petrol mıntaka • ,~ 

smda yapılmakta olan son • 
daj işlerini t~tkik için bu 
sabıh Arsuza gitti. ,, 

" Vali muavini çeltik iş· 
leri üzerinde tetkikatta bu • 
lunmak üzere Reyhaniyeye 
gitti ,, ves8're ... 

* • • 
Kısaca : Bir gazete yap 

rağı üzerine dün· ve bugün 
muhitten akseden hareketle
rin hülasası ibretle mütale• 
aya değerdir. 

Cümhuriyet idaresinde 
nura doğru uçarak gidiyo .. 
ruz. Halk için ve halkııı için~ 
de çalışıyoruz. NemuUu bi· 
ze ! , Ş ... B. 

Italyan şehirleri 
bombalandı 

Londra 15 A. A, - lngiliz 
Hava Nezareti tebliğ ediyor: 
Ağır bombardıman tayyare
lerimiz dün akşam ltalyaya 
hücum etmişler ve Milano 
ve f orino tayyare:fabrıkaların 
müessir surette bombardıman 
etmişlerdir. Tayyarelerimiz 
salimen üslerine dönmüşler• 
dir. · 



Göklerde birer 
cephedir 

2 
Tarihin en büyuk cidali 

olduğunda hiç şüphe olmıyan 
bu harbin yerden ve deniz· 
terden ziyade gökleı·de yapıl· 
dığı bir devird~yiz. Günün 
en mühim harp havadisleri 
gece ve gündüz göklerden 
yapılan mütemadi akınlara 
ait bulunmaktadır. 

Dünyanın üç büyük dev· 
leti birbirin,,. nf"fes ldırma· 
dan mütemadıyen havalarda 
vahşi kartallar gibi savaş· 
maktadır. Her iki taraf yek· 
di*erinin kolunu kanadım 
kırmak için savaş kudretleri· 
ııi göklere nakletmiş ve et· 
mektedir. Azami yüz tnyya 
renin mücadelesini işittiğimiz 
bu giınler çok yakın bir is· 
tikbalde binlerce tayyarenin 
gök yuzüııde kıyasıya çarpı· 
şaca~ın t::n açık bir işaret· 
tir. Geçmiş devirlerin harp· 
!erinde oldu .u gioi milyon uk 
orduların hazırlanması bir 
yerden diğer yere hareketi 
veyahut ilerleyişi havadisle· 
rinden ziyada hergün her 
saat tayyare mütemadiyen 
tayyare sözünü onun muvaf· 
fakiyet ve ademi muvaffaki 
yetini işidiyoruz.Bunuıı manası 
şudur: Gök, artık Karade· 
nizden daha mühi l bir cep· 
he olmuştır. Hasma yet ... cek 
onu ezecek ölçüde uça· 
mıyan bir millet yerde sü· 
rünmeye m hkum olac:\ktır. 

Polonya harbinden bu· 
giine kadt-r baş döndürücü 
bir süratle olup giden ha· 
diseler milletlf•re çol- açık 
dersler vermiştir. Bu deTs· 
!erin tesiriyle dır ki büt5n 
dünya milletleri hnv&cıhğa 
dört elle sarılmışlard1r. Dün· 
yanın hemt-n her tara~ında 
şimdi binlerce tayyarPyı uçu ı 
mak, uçurmaya amade kıl
mak faaliyetimlen il ride 
ge!en hiç bir faaliyet yoktur 
Türkiye de bu faaliyet çerçe· 
vesinin içindE'dir. idealimiz 
gökle,.e hakim olmaktır. Kılıç 
sünc{Ü bizim için neyse tayyar 
de o olacaktır.Yurdun her t~ 
rafında hnvn si 1 ah1arınm ço· 

ğalmasına ç ılı~tş im ıkt dır. Ha 
yata gözlerini ) umarken va
rını yoğunu hava kurumunc. 
bağışlıyan Türk analarmın 
bu ülvı harek Heri milletimi· 
zin hökl,.re: ha m olmuk mef
kuresmde muv.tffak olacağına 
en k ti ddildir. 

Yurt müdafaasına ait lü· 
zumlu vasıtnların başında ge· 
len tayy ıre günün en ebem· 
miyetli mevzuudur. Çünkü 
havalar da vatan haritasina 
dahil olmuştur. Bu hakikati 
herkest~n evvel anlamış bir 
milJetiz. 1925 te kurulan 
Türk hava kurumunu, onun 
şimdiye kadar başardığı bü
yük işler b\I idrakımızın ve 
ıstikbali iyi görüşümüzün mü· 
.sahhas nıisalidır. 

Gökler~ hakim olmak ide· 
ahnıızdı . Bu ideahn tahak
kukunda hepmizin hissesi ola· 
caktır. • 

Hasan Fahri Ôzkaynak· 

Bu gece 
Nöbetçi Eczane 
lpokrat Eczanesidir. 

Zıraat Veki
limiz 

Siya&İ icmal: 

Japonya ve 
Kiralık dük

kan 
Ulu dağda 

Bursa 14 A. A. - Burada 
bulunan Ziraat Vekıli Muh
lis Erkmen beraberinde Vali 
ve mP.huslar olduğu halde 
<.lüıı Karacı mıntakasına gide 
rek birçok müesseselerdt: tet· 
kiklerde bulunmuşlrrdır. Bu 
arada Merinos koyunlarının 
yetiştirilmeleri hakkmda iza
hat almış ve 240 h11yva~hk 
iki ahır Jaha inşa edilmesi· 
ni emir buyurmuşlardır. 

lrigilizle in 
soğukkanlılığı 

(Başı Birinci•Je) 
mıya mecbur Qlmaları Alman 
maneviyatmın çok bozuk ol· 
ması, en kiiçük hadiseleri 
milletlerine büyiiterek göster· 
mekle onların bozuk oları 
maneviyatını düzelt er ek yapı 
lan hücumlardtı muvnlf kıyet 

ng •ıtere Vilayet Makamından: 
U k k ı . 1 - İnönü cf!ddesinde Ga· 

za şar ta Japonya ngıl · . k l · · 1 • d k. du .. k · l h" . zıpıışa o u u ıttıs am e ı 
terenm a e-y rnde v zıyet al· kA 1 v ~1 "n "b" d'-'tı ·· .. ·· B k a agu t :n.11 tarı ın 
mış gorunuyor: una arşı "t'b 1 ·ı ka1 l T l ç· d k' k 1 . l ı ı eren arttırma eY.sı tme 
?gı ız er 10 e ı 85 er e nı ge nunu htikumlrr irıe tevfiKoll 

rı çekmeğe karar verdiler. 
1 

20 gün nüdd tle açık arttr 
A_v npada Al~anya ve lta. maya çıkarılmıştır. 

kazanmış hissini verdirmektedir 
Son hücuı lar bir 

yıldırun harbi değildir 

Y? ıle harp ha,1ınde olan İn· 2 Dükkanın aylık mu· 
giltere lJzak ~arka aynca hammen k'ra bedeli üç lira 
Japoııya ile d • harp hal"ne senevi 36 liradır, 

Londra 14 A. A. -lnğiliz 
ma•buahnın kanaatına göre 
son Alman hücumları bir yıl 
dırım harbi değildir. Her ne 
kadar ilk defa 200 fakat son 

girmek istemiyor. Onun ıçin 3 - Arttırma 20,8,640 sa 
geçenlerde Bırmany. dan Çı lı günü saat 11 de Vilayet, 
ne şilah ve mühimmat geçir makamında müteşekkil dai[JJI Seylap felaketine uğrayan 

köylüler hnyvc..nlarına ot ve 
saman temininde muşkülat 

çektikleri için bunların hara 
!ardaki ot ve Ramandan isti· 

memek yolunda söz verdık encümende yapılacaktır. 
leri gibi bu defadaÇinde imtı 4 Şartnamesinin görnıtk 
yazlı mevk1lerin muhafazası· isteyenlerin vlaarif dairesine 

ra yavaş yavaş artllrılarak müraca tları ve talı"plerı"n se• 

fade ettirilmelerini söylemi:s 
ve bir kaç gün istirahat et· 
mek iizere Uludağa çıkmış· 
Jardır. 

500 na memur olan askerlerini 
tayare ile hiicum etmiş- nelik bedeli icarın yüzde_7,5 

lersede bundan b0 kledikleri geri alıyorlar· l F k 1 tutan o an teminat akçasını 
neticeyi alamamışlardır. Çlin 8 at Japonyamn ngiltere tmaliye veznesine yatırarak 
kü ln~lliz evcı tayyarelerinin ye karşı son zamanlarda al· makbuz almaları, ve ih le 
faikiyeti Alman tayyarclerini j dığı bur;umet t vrı ayni za arihinde bu makbuzla uai· 

Arnavutlukta çok müşkül vaziyete sokmak \ man.da demokrati ida.re si~ mi Encümene müracaatları 
ta ve günde vasati olarak 60 temım bırakarak otalıter hır Bir memul' alınacak 

isyan mı çıktı tayyarelerini düşürmekterdir. 1 rejim kabul etmesi Almanya Vıiayet Makamından 
Roma - Stafani ajansı bil lngiliz lruvvetlerini işgal ede ve İtalya He~ ittif k mas ~ın? 1 Antakyada çılacıık 

bildiriyor: bilmek için lta(yanların Mı· ahnm m k lazımd~r. ~akıka olan umumi kütüphane iç'ıı 
Selahiyetli Roma mahfilleri sırda b;r bu.cuma kalkmaları ten Japonya İngılız duşmam (1.)) hra ayhkh bir ınemut 

Arnavutluğun şimalinde Yu· ihtimalıda çoktur. Frırnsız düşmanı, Amerikan alınacaktır. . 
goslavya ile olan hududunda 3 günde: 196 Al- düşmanıdır; fakat on~ .Alman 2 Alınacak olan memu• 
vahim hadiseler vukubuldÜğu t • d · dostu, ltatyan dostu gıbı duşü 1 ruıı ..>rtaokııl mezunu olması 

ınan ayyaresı o- k d v d ·ıd· J ı ve müsalemetle.~tirmek ıçın •. .. .. me .ogru egı ır. apoıı ıırı a kerliğini ikmal etmiş bu• 
gönderilen İtalyan subaylar1 şuruldu umum.ıyetle Avruplılarm ve tlunması, lazımdır. 
om if>yan t!derı Arnavutlar Londra 14 A.A·- lngiliz Ame:ıkalılarırı düşmanıdırlar 3.. Taliplerin taaddüdülJ" 
tarafmd n katledildiği hak Hava Nezareti tebliğ ediyor: İngiltere ile mücadele ed..er· de aral.:ırmJa Maarif Müdlif 
kında bazı yabancı propagan Dün İngilterenin muhtelif k~n Almanya ve ltalya ile lüğünde müsabaka imtıhanı Y' 
dalar tarafından yayılan ha· mıntakalarına 3 dalgada 500 dostmu, gibi görunm~leri U· pacaktır. 
berlerin tamamen hayal mah kadar düşman layyar~si hü· zak Şarkta bu devletlerin a· 4 Bu memuriyete ahP 
sulü olduğunu bildiriyorlar. cum etmiştir. lakıılnrı kalml\m.asm:hn bun olrınların J 'ekç feri, o l 

Arııııvutluk topraklarında Attıkları ho.m~a'~r pek mukabil İngiltere ve Fransa iplo alııı ı 1 Üvıyet cüzdat1' 
Yunan hududunda maruf Ar az hasar yapabılmı tır. ya ve Amerıkaya düşman o· lan, . skerl k vesıkalnrı, IJttı 
ıınvut vatanperveri Davut Düşmant tayyarelerinden 1 d ı ti 1 · b" rv. d kıta ves ka fotografla·ı şiııJ 

32 agv ır bombardıman 23 bom ~nb. e.~ ~ er ekt ış ır ıgfı e 
1 
er. diye kadar başka hizm;t]erdl 

hocanın Yunan ajanları tara b d t . d'' gı ı gorunm e men aat erı bu unmuşlarsa ona ait ,vesi• 
f ından katlinde başktt katil ar ıman avcı ayyaresı U· b 1 d d . 

cı.ürülmüctür. u unmasın an ır. kaıarıle 18 ai7ustos 940 akşl 
hadise-si kaydededilmemiştir. v " ş h ld J b Atinı. Arnavutlukta Da Son üç gün zarfında du· u a e aponya mağlup mma kadar Vılayet makaınr 
vut hoca adında eski bir ka şürülen düşman tayyareleri olan Fransanın Uzak Şarktn na miiracaatları 
tilin katiliode Yunan ajanla· 1?6 ya balığ olmuş ve 18 ha a~akası .kesil?ikten sonra İn Kayıp tasdikname 
rmm medhaldar olduğu hak zırandLn bu güne kadar dü- gılterenın alakasını kesers~ 937 yılmda Anlak Tise' 
kında Jtalyan makamlarının şürülenler de 528i bulmuş· s~rcı Amerikaya g~lt cek~ır sinden aldığım tasdı~:ameri 
notası hakikate uygun değil tur. Fakat bu devletlerrn yerıne kaybettim. Yeni. ini alacağı11' 
dir. Hükumet bu vaziyetin De.ıiz/erde 1U:aık Şark1:a Alma yanın ve dan eskisinin hükmü yoktut'~· 
içyüzünü bugün bir tebliğle talyamn a aka peyda etm~ R h · d 0 

D ·· ·· h" h · 1 ~ .. h ey anıye e ilaı' etmişür. n mu . ım mu a lerıne asa musama a etmi· H'· . C ·ı MERİr4 
k 

. useyın emı "I 
Londra - 8000 kişi Ar rebeler oldu ı_;.y.e~c~e__..,..tı.,...r .......... ---~--

navu• silahla isyan hareketi· ı d 14 A A l 
l 

.. on a ·~. . - ngi· 
ne başlamıştır. Bunlar tal- liz Amirallık dairt!si tebliğ e-
ynıı askeri kuvvetleriylf! çar· diyor: Sabahın erken sııatle· • • 

avını ,s pısmakta<lır. rinde düşman hafif kuvvetle 
Italyanların Malta- rile Torpidobotlarımız ara,.rn lngiltereye tehditler 

Ya hücumu ~ da ve Manş denızi.ıd bir 

1 

h L savu uyor 
fdlta 14 A.A.- Röyter mu are.oe olmuştur Havanın y· { D N B 

Ajanı.ından; ltalyan tayyarele çok bulutlu olmaı;ı Jtişm m ge· 1~~rrn a:a.) · ı · · 
ri ay ışığından istifade ede· mi~erini ·uzaktan gôrmeğe rna Eyaleh .'~ares nde. vuku. bu-
rek Malta üzerine dün gece ni olu} ordu.Bır torpiJobotumuz lan .t~dıl~t dolay sıyle Vı>'ana 
2backın yapmı_şlar,yangın ve bir düşman gemisini ar.cıık l d.~ oı~ toreıı ?'~pllmış ve bu 
yüksPk i fılaldı ~o. balar at- yüz ~etr.e adar y kından ' torenın muavmı Al.man Nazırı 
mlcl r<l u··h· h görebı!nıış ve manevra yap- B. Rudlof Hes bır nutuk 

'i ..ı ır.·vıu ım asar yapa· . 
madan ve tayyare dafi batar· mıya vakit kalmadığı ıçın ırad ederek ezcümle şunları 

Y l f al. t . düşman ~"misuıi mahmuzla- iyad etmiştir: 
a arının a ıye e gcçmesı k b . . d k 

üzerine gt'rİ dönrneğe mcc· ma mec urı~etıı~ e alınış· Bu eyaletler tek bır cep 

b ı 1 d tır. 1 orpıdobotumuz he teşkil eden Avu turyalı· 
ur o muş ar ır. h f'f d · · · d v 

Alınan tayuareleri ha ı uşğman ~emısı e agır 1 ı~, faşist halya ile bi~likte 
• • J asara ıı ruııııştır. Juşmaııı sulh yapmağa ıbbar 

logıhzlerden zayıf Saatlarc siir~.ıı bu çar· bJr edeceklerdir. Plotokrat· 
Londra 14 A. A. - Nev· pışmada molorbotlarımız 1 · t"bf f · t"h ·ı . . arm ıs ı a ve ıs ı za ı e 

york - Taymis gazetesi son düşman gemılerıne mitrdlyöz dd tt ki · .. " "k 
ingitiz Alman bava muhare- ateşi açmış ve müessir has rat Jrt>. e . 1~ erı ved~ur~km ;perı • 

ı · k A · erı ezı ıp yere uştu ten son 
beıen ha kında yazdığı bir yapmışhr. ynı çnrpışmay<t f'·h · 1 ·ı b. · · ~ k 1 d.. b. ra ıı rerın ngı terc-ye ır 

makaledeAlmau tayyarel•rinin ıştıra e .J~n uşınarı111 ır k d h 'f . 
J 

. . . v b b d . "'rre a a teklı etmış oldu-
ngılız tayyarderı yanmda agır or ar ıınan tayyaresı v •• 

_ _ı h 'f ld y., Al en son görüldüğü zaman gu sulh ıçııı muhcırebe ede· 
~ a zaı o u~uııu ve ınan 1 1.. . . d d' <.:eklerdir. 
h.. I i T k a ev _r ıçın ey ı. 
u~um arının ngı ız uv~et· Mahmuzhyarak hafif hasa Artık bugün Almırnya 

lerı tarafından Ren ve Rur ra uğrıyan motörbotumuz ve İtalyanın kuvvetlerini teş· 
mıntakaları~a yapılan hücum müstesna dığer kuvvetlerimiz kil eden bütün unsurlnT İn· 
lar kadar müessir olmadığını salimen üsll~rine dönmüşler· giltereye karşı teksif edilebi· 
tebarüz ettirmektedir. dir leceği cihetle, milletin talebi, 

Neşriyat Müdürü 
Setım Çr:LFNK 
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ta İmparatorluğ"u imhası~9 
lrndar İngiltere .. vvetleritll11 

.ezilmesidir. 
F uhrerin sulh teklifirıiO 

oir aciz işar~ti olmadığırıı w 
bat etmek için bütün tedbif' 
ler alınmıştır. 

Alman millt:.ti bütün kuv' 
vctlerini sırf harp üzeriı1e 
biriktiği zaman ne gibi şer: 
in tahakkuk ettirebile"4'İ~ 
ni gördüğü zaman İngiltere1' 
ha) retlere düşürecektir. ~ 

Evvelce n.evcut olan h~, 
fobrıkalarm d ha birv" • 
fabrjkalar ilave edilece" ' 

ti~ ı-1 
B. Churchill müsterih O • 

Alman deniz.altı gemilerirııll 
adedi hergtin artmaktadıf: 
İngiliz fabrikaları çoğal:~.~ 
maktadır. B. Churcbi~l, ~r 
ta gittikçe harabe hatıııe 
mektedir. ...,. 

sO'" 
"B. Hes nutkunu ş~ .ıJlj~ 

lerle bitirmiştir: indirdıkı tli 
dttrbeler ne kadar ku'-';:". 
olursa, suıha o kadar 
laşmış oluruz . ., 

Is 


