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'Vilô.get Umuıni Meclisi 48Saatrn TO 8Nı~h."'au.1 ü!f:::: bin ZOl}ltll 
Bu·~u··n'ô! mesaisz"nı· bı·ıı·rerek dag""zldı sonra bitecek 

, 41 ~ . i\1lnsohnin idare et· Londra 14 A.A. -A· 
· tlh asr~f bütçesi de 43l5~0 lira olarak kabul Adildi tiği büyük taal uz merikanınl· "ıltereye yapa· 

ve Daimi Encürr en Azaları seçildi temamila akiın catı yardım bakkrnda be-
: .~~~et Umun:i Mecli dilerine ,muvaffakiyet diJe· ı gijn Turizm otelinde bir kaldı yanatta bulunan İngiliz 
~ ~·ll.lı.h-L 10 30 d 'l · · b · Devlet Nazlrı demiştir ki~ V. . ~ aa&t , a rız. öz~ yemeğı vernıtş ve u Londra 14 A.A. - ln· 
~11•11 iı ' <:.::L.ii Sö"kmeo· p • f • vem ekte ba ta Valimiz Bu kanunun kabulü: çok~ 

..a.-:"'" -raıır.4 .. ar.tinin zıya eh J . giıiz gazeteleri Arnavut· b 
_,... ... '~•aetinde t~..ı.. olmak üzerf" hükumet, Be . 1 k d b büyiik ehemmiyeti haiz u 
:ıı-L V. ~ Cümhuriyet Halk Par· u ta cerey6n e f"n son arp k d M -

1 
..:_~• _ili"etin 941 yılı lediye Parti erkanı ile f k d d lunma ta ır. uaızam mu 
.......... , L- J tiıi Vilayet idare heyeti h ıerin inkişa ını ay t: er· d 1 . d k ı 
v. ~~,. QUtçell·nı· mu··zakere Meclis Umumi azaları a· k 1 k d 1 ca e emız e o yanus arın 

L • • • b't• V'I" t en şun arı yazma ta ır ar: u•l et.ni"ti·r. nıesaıımı 1 ırf'n 1 ayfl: zır bulunmuştur, o bir ucundaki demokrat 
o ..,.or M ı· ı f' b Musollni, bizzat idare et· 

• u11 lQplantıda ... Vali· ec ıs aza arı şere ıne u Am~rika çok büyük bir 
11111 · •• tiği bu büyük taaruıun feci k 

· izab.t, Yermı' .ı ve ba· k 111 /J {ı ·ı • / • ~sere enerji ile başlama 
11 ~ı .,, Büyü 1v~i et ııgı iZ erın bir surette akım kaldığını tadır. 
u.._ ~r okunmuştur. görmüştür . 
.;:~af bütçeaind~de tadil 116 ı · " d s . ./ El • • 1 Bu eser ancak nibai za 
~•u•pıl ıv1ec lSln e OJ qa ÇlSl t&lyanlar 48 saatta 10 fer elde edilince bitmiı 

' nıııtır. bin ölü , yar ah vaya esır 
l' - 1 Bomba hudisesi 

.. ..ı. ~~ edı'-len431520 lira y • A..ll• vermişlerdir. İtalyan esker· 
~ enı o ıye ve· ı hakkıuda Londr:>ya 
1}73ın..raf bütçesinen 1 leri &"tık zayıf ve maneviyat 

·.~7 S3_ lirası: maarif kili hakkında Ri- lbir r·ıpo• gönd~ıdi bozııkluğu göstermekd~· 
t OOhrua nafıa 24600 li· yaseticümhur Londra 14 A.A.- Is dirler. karada, havada ve 
:~ ~t, 51105 liraıı tezkeresi tanbulda Perapalaıs otelin· denizde çük eyi döğüşen 
il\&_ lebf ve müşterek fa· de patlıyan bomba hak kır küçük Yunanistan bu kah· 
~. ·ı2 Ankara 14 A. A. da foaiıterenin eski Sofya ı ki h'" · t. ·ıı t .a_inıt' ı 976 lirası Meclis t'> maıı ı a urıy ı seven mı e • 
~ ., B'" ··k M"llet Meclisi bu Elçi~inin raporu bugün bu 1 · · l · t' t-\ ..... 

1
. ~ncumen, Umumi uyu ı · tıre ~n eyı mısa ı verınış ır· 

""'ta gün ötl•den sonra Refet raya gelmiştiı. Raporda d 
be -~ ~e hususi Muhase· Cam tezin Başkaohğmda çantalar hakkında rn&l um at Faşist şeflerin e il 
9soQ ~ları maaşlarına toplanmış ve celse 'açılır verildikten sora şöyle de· bir! esir düştü 
liraa lirtaa ııbbat işlerine, açılmaz Bolu mebusu Fet· niliyor: Atina: 14 A.A. - Son 
rine 

1 
tlttat ve çeltik işle "Sofyadan ayrılmadan 

1 v d hi Okyarın Adliye vekale 
..... __ iliyetin iğer evvel bazı adamların çan 
-..rtfl tinden istifası ve yerine 

•rına tahsis olun talarımız arasına bazı ya· 
lll11ftıı,., Hasan M"nemencioğlunun bancı çantal"' koydukları 

F tayinine dair Riyaseticüm· k~ d O ı b b b 
V .. L .... •ki.r rift,.ı'lere zıraat aşi ar ır. rı ar u om a 

"'q{ Y Y bur tezkeresi okunmuş ve larm tren1~rde patlayarak 
... te~ etı tarafından verile çarşamba günü toplanmak trenleri uçuracağını ta.sav 
ıitle ~ıraat malzemesi:tak· üzere c~lseye son veril· vur etmişlerdir. Sofyadan 

tane •d . . l d 1 Ylpıını .. Y • r a ı m mı~tır. hareketten evve •· e 
'le k kak uıere 2 bin lira Hava Gedikli ha· çantaları arasına bazı 
iç;11 :cunıacdıtın ı.inkişafı zırlaına yuvası bancı '-anlalar konnıu 
llaGt 1 O O O· 1 i r 8 Ankara 1 1 A. A. _ Bu çat lar El~ilikte açıla 

ed•vil rak karştırılmış ve içle 
)~ ili aermaye bütçe Hava Gedikli hazırlama 

D .. Ve edilmı' cfi·r . k b I d' ı. tinde Ç!lm3Şlr}ardan başka 
Q y yuvasına a u "' ıımeııt k"ff k 

.._ [)11~lerin kabulünden H elektrik pilleri ve eı ı ür 
L"' •uni E .. için bu sene Türk ava gazeteleri bulunmuştu. 
-..;le ncumen aza• Kurumunun muhtelil şu · l 

11b.ı. -~ Yedek azaların ı'ntı'. Bunlar bir boşluğıl atı · 
~il belerine birçoiC murac&at· 5 d k tF. .. _-:• ieçilmı• ve daı'mı· d G mıştı onra an ·onan çan 
~ -r lar vuku bulmakta ır. e- talara dıt hakiki bomba· 
8.aphi Bn d' aıalıklarına, dildi hazırlama yuvasına lar yerleştirilmiş bulunu· 

dar- V e ır, Bahri Baba· 15 ile 25 yaş arasında 
wt.1-İ.._ edi Miinür Karabay, bulunan orta okul m~zuıı yvrdlu. / 
dit. 'i Ut Kuıçu ıeçilmi,ler lan almacakhr. ngi tere 
1'1 Se:k •zalıldara Ce- Aı erikadan tica· 
F,"- Ce k, Seydi :.oğuz 1 ürk Ha.va 
IStta~ . Dıali ve Hayda~ re ge isi iste-
-..:. •iltihap olunmuş· Kurumuna yecek 

t,.._.. Londra 15 A. A. -
•:b "'"Ulhe T b ·· d b l l d k' L ll •bırıı .. n •zatannm in e e"1U e U U· Başveki et aşağı a ı letr 

S6~rn,rıa:uteakip Valimiz nan vatandaşlara liği neşreylemiştir: 
'lll11ı kı er Dlectia azala· Amerikanın İngiltere • 
~~ ~-· YllletJi hizmetlerin madalya geldi ye kiralama ve ödünç ver 
ltll- ~•)'a L d"l k 'b" ı ... tt•--·1, ... ~f:n ı ~rine tecek T me anunu mucı mcP., n· 
t .qa ,, ' y Urk Hava Kurumu· d k ebİnJ..:_:·e iti. adan Ali Ôk gilter~nin şim i pc ace· 
. il. ... -.~~ • na yenidf!n teberrüde bu· b ıd ğ t ~..: .L tıril'i okumu•tur. le mu hiç o u u şey ı -
t L •ar\IC ~ lunan on vatandaşa mac.Jal · ı · d' B 
.!q•iaatL IDeclis azalarının caret g ""m' erı ır. u sr.· 
'iitlt Lı '91'1ndan b' k yalar gelmiftir. Bunlardan beple deniz Ticaret aıı 
be ~- ~. k ır ıımtnın Corç Mibaityana altın, 1b rı . am Amerikaya gider~k 

ttij ....... , ltl'Qrnuna te h' o-h . ş k ki' . ~:..L ""Ql 111-· t ._ 1'a tm u anı, e ip Na· yapılacak yardmnn ş e mı 
--=~te 'ad· "'•1 emı;lif edil· ı. a ı 8 kip, Hayriye v : Meliha Amerika hükiimetile Ka • 
!~~n ~lerQ )'teklif her Asfu,.i, Selim CezairH, rarlaştırması Başvekil ta · 
.b"'llar •r ıra olarak ıvlf:'hmed ve Fazıl Tül,.yli, rafından rica t\Clilmiştir. 'llblri •aanda .__b 1 -., f, fwlect· q u e· Hüsnü Melek ve Hüseyin Diker taıaftan İngiltere • 

'- 11İfıa 11 
deYt"e içti • Kuru ve kardeşine gümüş, nin emrine verilr:cek gıda 

~-U OY~t .vermiştir. Necip Hanna Abdullah \ maddeleri hakkında anlaş -. ... _-- aaoa, e .. 
---.rına teb · ncumen ve Alber MığrıbiyP. bronz mak üzere iaıe Nazırı da 

rık eder ken• d Nevyorka gidecektir. ma alya verilmiıtir. 

günlt'rde esir edilen zabit· 
ler arasında meşhur Faşist 
ş,.fıerinden biri bulunmak· 
tadır. R oma üniversitesi 
profesörlerinden olan bu 
zat ayni zamanda yüksek 
faşist meclisi azasından ve 
binbaşı rütbeı;inda idi, ağJr 
yaralı olan binb:t~ı şimdi 
Yunan hastahanelerinden 
birinde tedavi altında bu 
lun ınaktadır, 

Arnavutluk cep
hesinde 

Atina :14 A.A. - Yu· 
nan resmi tebhği : Düş· 

man hücumunun beşi nci gü· 
nü yapılan şiddetli hücum· 
lar ~snasıı1 d düşmamı ı top· 
çu ve tRyyarelerid"' hare· 
kata iştiralc etmekt~ idi. 
Kıta!lanouz bütün bu hü· 

cumlan muvaffakiyatıe 
püskürtmüş ve düşmana 

ağır zayıat verdirmiştir, 

Hava kuvvt:tlerimiz .düş· 
man usk .. ri hedefleri ,üze· 
rine muvafakiyetl"' akın· 
hır yapoıış, hava ,dafileri
tr.iı 2 düşman tayyare$i 
dü:,ıürmıişlerdir . 

SONOAKlKA 

Almanya 
Şinıdi hayal 

inkisarına oğradı 
Belgrat 15 A.~. :-~öy 

terin busun mubebın bıl
diriyor: Almanya~ın Yugoı 
lavyadan taleplen hakkın• 
deki tereddüt Alman pla· 
nmı değiştirmiştir. Alman 
lar Yugoılavyanın _üçlü • 

olacaktır.,. 

Ruzveltiıı 
istediği tahsi~at 
kabul ~dilecek 
Vaşington 14 A.A.

Mümessiller mechsi Reisi 
lngiltereye yar.:lım kanunu 
hakkında gazetecilere yap 
tığı beyanatta kanunun aa 
h günü meclise gel~ceği· 
ni ve ogün Ruzveltin iste• 
diği tabsisabn kabul edile 

' ceği kanaatinde olduğunu 
söylemiştir, 

Vaşington 14 A.A. -
Ruzveltin lngiltereye yar· 

dım için · ist"'diği tabıisatı 
Harbiye ve Bahriye Nazır 
ları şiddetle müd~faa et· 
mişlerdir. lngiltereye 30 
torpido muhribi daha gön 
derilec~ldir. Bazı mehafil 
de bu otuz torpido ile.ba· 
zı harp gemilerinin de 
gönderileceği söylenmekte 
dir. 

Bahriye Nazırı , Alhlly 
Noks yaptığ bir beyanat 
ta Okyanus fiiosunun İnfa 

sını şiddeti~ talep ettiğini 
ni söyl~miş ve Amerika· 
nın deniz kuvvetinden 
bahsederek demiıtir ki: 

Geçen ıene deniz kuv 
velleri mizl milyon 2 50bin 
tondu Halbuki bu sene bu 
miktar 1 milyon 850 bin 
tona baliğ olmuıtur. 
Amerika hükümeti harp 
m~lzemes~ imahm tesri 
için yenide Amele kaydı 
na başlamıştır. 

p1t.kta hemen girişmesini v~ 
bunun per'şembe a:ünü imza 
edileceğini beklıyorlardı. 
imzayı müteakip Almanlar 
derhal Yunanistan üzeri
ne hücumvedecelderdi. 
Fakat Almanya Yugoslav· 
yayı daha fazla sıkışbra • 
cak olursa Yugoslavyada 
kargatahklar çıkacağım 
bildiği için itina ile bare
ket etmektedir. 



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

1 1esleki ve teknik 
tedrisat 

MttlO.mdur le\; onbeş 
ve 16 ınct asırlarda o 
dt-vre nazaran ~leri bir 
milti a •i sistemih ~8• 
Hk bulu ydrdu. Bu • .. is • 
tem hatta 18 inci as;rda 
da artık oldukça sarsılmış 
olma ına rağm,..0 bazı şu· 
beteri itibarile kısmen 8 • 

yakta totunabiliyordu 

Yugoslav.:1a 
Almanya n ~ na
sıl bir an1 rışma 
İıraz::tltyacak ? 
/\nkarıı 14 ( Radyo 

ı gazetesi ) - Yugoslavya· 
n ı ı VHİ ·ı~ti h~kkrnda g'! 
len hab!'!r)er biribirini tut
mıamakta'-hr . Fakat en ' oğ 
ru haber, Afmilnyea e 
Yugo~lavya a:asında ıo 
zakerel'!rİn devam etmek 
te olduğudur. ilci hükume 
tin alcdedece~i dostluk 
ve ademi tecavüı pa tı · 
nın aşağıdaki iki esaslı 

maddey! ihtiva ettiği tab· 
min oluı.m ıktad&r. 

1 - Dostluk ve ade-

Hıtlbulci; milletin kabi· 
llyetine, ince Vf• işlenmiş 
bir Zevka Vt" köklt-rı tari· 
hin det inıiklf'rine kadar mi tecavüz 
ı·ne · ~ 2 - Bu münasebetle· n zıru~ ananelerine 
• • 1 

ıstmad eden hu milli H· r~ rf}:tmi bir mahiyet ve· 
r~cek bf"yannamenin neşri 

Fakat bu ıson cümle 
nayım bilhassa 19 uncu 
asırda tamamile per1şım 
olduğunu görüyoruz. muğlaktar. lııikla in~ hür· 

F le m~t dtirmrak istiyen Yu· 
a at. 16. 17 ve hat• 

t 18 · . goslavyanm yeui nızam 
8 ıncı unlarda Türk ı<J 

h vaziyeti ile bu ıoaadele · 
Şt> irl~rinde ve-_ ürk :sanat 

b 
:in telifi mi.imkün değıl 

t'r abı tarafından imal e · 
d·ı · gilii görülüyor. 

1 mış olup şimJi nümune· 
. •~r• nialaıı ve fak:at müze Almanlar 
Jerd~ 7.t:'ngin bir şekilde Hol anda da 'f 15 ki 
tt!msil oluııan T urk do~ U· • • • • 

~acı.tığı, deri i~ı ri, ğaç ı şıyı kurşuna d:zdıl~r 
ışlerı. her çeşit işlemeli Amslerdam 14 A. A . . -
demir ve çelik matnulları AJ'lldn as eri Komutanlı 
sıl~hlar v,._ tw rŞyusı ve ğı te6liğ ediyor : 
saıre bu eski sanayi kül· Holandadıa bozguncu -
turumüıun yüksek ve ha· luk, tedhiş ve casusluk 
ı~n ögıindüğümüı «idille· gibi bar~ketlerdt" bulun· 
ridir . mak töhmetileLihey aske· 

* • • 
Herkr~çf" l>ilineıı st-bep 

l""rl?, yanı bilbass • yl'"nİ 
denız yÔHanınn aÇıhnatttrll 
takip ~den nıüstemlek~ ti· 
caretinin inki ... :sfından son 
ra yalcın şarlcın garbi Av 
rupuda mey<lttn alan 11 • 

navi in kilahının ı.:r.u" 
h ~I ... ve 
ttrcı a t-m amtea sr-lleri 

altında eski milli sa . 
nayı 

sıStf'rnl,.. rimizin tanıanıile 
çöküşü Osmanlı ekonomi· 
sitH' de süra.tta~ adeta 
tam bir yarı mü't'"mlek.e 
eko ıomi si k rakteri ver
mişti . 

Eski Tiirkiyf'de mevcud 
o ın ve fakat }'"Uİ 'fürki
yenin dQğuşu iltr berab"r 
tarihe karışan kapitülasyon 

· ıar ise bu akih.-tin t.ahal< 
kukuudu Byı ıca müesıin 

clmu~tur. 

* * • 
lşt -ndi yeni Türki· 

y,.rırn sı1 asi sabada tam 
istiklale; cihanın medeni 
milı~1l~r camıası içinde 
kayıisız ve şartsız müsavi 
hakl(a sahip bir ülke ha· 
tinde du~uşu seyrint- ınu· 
vazi olarakdır ki, yeni 
'fürk ekonomisin j~ de, 
bugün iktisadi büttinlüğün 
şartı olan yüksek tekııike 
müıt~nid ınilH bir sanay İ· 
lı-şme bare.kr.tine tam ma· 
.nasile hız verilmi§ buJu .. 

ri mahkemesinde nıuhake 
me edil~kte olan L8 ki· 
şiaen 15 i kurşuna dizil · 
miş, 3 tanesi de müebb~d 
küreğe mahkum edi miş .. 

tir. 
1)( 

nuyor. 
Bu vadide daha uzun 

mütalealar s~rdile o\cuyu· 
c\llanmızıh ~ :UfeklCi )eri · 
ni yGrm •ııak ıçm Ededi 
Şef'in fe , din ve devletin 
büyük eko.ıomi davasmda 
işbirliğini gösteren şu ve· 
cizelerini lcaydetme ~de 'ki· 
fayd t-deceğim; 

" Devletçiliğin maoası 

biıde şudur : 
F ertİlerin huıusi t~4eb 

l>üslerini ve\ şahsi mehfa· 
atlerini esas tutmak. fakat 
b~yük bir ınilı'etin ve ge 
nış bir memlel<etin bütün 
il.tiyaı.;laruu ve birço~ y 
luin yapılmadıgmı göz iin 
de tutdrak mem1eket i Ji 
sııdiyahnl de\ etin ehne 
almak . ., • 

Bu ifade Türkiyenin 
ekonomi sfyasetinde bü • 
tün kuvvefür. hakimdir. 

• 
B · ı .•• 

u ı ert yürüyüşü hız 

landıracak tedbirlerin bir 
kısmını okuı cepheıilld,-n 
almak, kültür vekiletint! 
verilmiı.ı t-n önemli işlerden 
biri olmuştur. 

( Sonu var) 
Şükru oGUZ 

Berli eyapı 
lan müthiş: -.. 

hUC m 
Bu hücunı ş~,n .. 
d~ye kadar ya· 

1 
flllan !-taaruzla:nn 1 
en şıdtietıisi ordu 

Londra 14 A. 4. .- lr.· 
giliı H:ıva Nazırmın istin 
barat Şubes· ,dürı ~~ce Ber 
]in ve Almanyanın diğer 
şehirleri üzerine ynpılan 

hücumlar hakkında aşağı· 
da ki tafsilau verrnt'ktedir. 

Berliıı Ü z ~ r ı ıı e 
laArruz gün battıktan son 
ı a başlarnı~ ve şafak sök 
ınederı bır saat ~vvel so 
na ermiştir . Bu tayyareler 
arasında en m'>d~rrı ve 
en b;ivülc tayyareh~r bu
lunmakta idi. Bu hücum 
:ı\1t'ia1n aya intliriien zsr· 
belerin en büyüğüdür. Al 
roanlar bu t2larruzft mani 
olmak içın e!l •rindeiei bü· 
tün manı,1arı kutlanmışlar 
dır. Bertin Ü7.erindP-ki hü 
cum uatlarca sürmiicı vra 
çık, n yangınlar her t.,raf 
ta gündüz gibi ,görünmüş· 
tür. Berlinde çıkan muaz 
zarn yangınlar 160 kilo· 
metre uzaietad görülmelıtte 
idi. Berline varmcıy~ ka· 
dar birçok barni ateşin· 
den geçmeğe mecbur olan 
lngiliz tayya relerı şel•ir· 
deki fabri kalarııı uzerıne 

pike uçuşu yaparak 70met 
reye leadar indikten sonra 
ateş açmışlardır. 

En büyük hedefi mu· 
him bir harp malzemesi 
t~ş:cil et r.1ekte idi. 

Son boml>ardıman tay:
yaresi aaat dörde cfoğru 
liamburgtan ayrılarken yan 
gmların 120 kilom ette u · 
zaktlln gorüldüğünü sôyl~· 
miştir. 

İngiliz gaıeteleri dün 
akşa::ıki hücumun har',in 
iptidasındnn beri Alman· 

yaya yupılan en şeddetli 

taarruz olcfo~unu ve Al· 
manyada lngiliz tayyuele 
rine karşı· alman müaafa· 
a tedbirlerinin hiçte mü· 
esıi: olmadığını yazarak 
diyorlar lci: 

"Şimt.li biz de inandık 
ki Atmanyaya karşl şiddet. 
Ji hiJcumlar yapmağa muk 
tedir bulunuyoruz. 

'feşebbüs hareketi 
lngilizlerin elinde 

Nevyork 15 AA. -
Kışın nisbi sükiirıuııddn 
sonra Avrupada Hava fa. 
al:yetiriin tekrar başlnııa· 
sı AmerJkau gazetelerinin 
ba~lıca mevzuunu teşkil 

etmeletedir: Amerikan ga· 
zeteleri mütt"fikan lngiliz 
terin Almanya üzerine baş 
ladıldarı l:>ı.iyülc taarrutun 
natbin l>aşından beri ya· 

Almangn 
Şi i 'Cie nr.11 boz 
n ~ y çal.şıyc.,. 

Lon frı 14 .\ A. -Röı 
ter Ajırnsın1t. diplomatik 
n:uharriri yaz\yor: Alman 

Y", lngiltere il.- ban bitaraf 
memleketi rin ara .. 101 aç· 
mak için ncvmidan.. gay· 
:etler sarfetmt"kted\r. Bu 
da Almanların istikbalôtn 
omin olmadı~larını göste· 
rır. Almaalann bu uğur 
da Siyam ve Afgarıstaı l· 

da sarfettikleri . ga ·retler 
boşa gitmektedir. 

Bu gayretlerini -bir 
delili de ıngiliz ~ fıirk:mü 
naseheılerini boımaya Çf\· 

lışmıılartdtr. Şimıli Tıirki· 

ye ile Bulgaristamn. arasl 

nı bıisbutün ı:çmak istedik 
ini aşikardır. 

f rans1z ticaret g~miıe 
ri.n~ ha'rp gem1 r.inin re· 

fakati hususundaki tazyik· 
!er eğer Amiral Darfan 

. 1zeriı1de bir tt""sir yapabi· 
lir ve buna r dZt ol urs'l 
Frahsn:ları Ingilizlere kar· 
şı kullanmak kolııy oiacak· 
tır . ispanyanın vaziyeti ka
ti bitarafhgmı gösteriyor. 

Maca·t'İl3tandiL yalan 
Sanan bir haber 

Budapeşte 14 A.A.
Macar Aiansl bikfü·iyor: 

Macaristand11 bir, hı· 
sım efradın ıiJah allına 
çağrıldığına ve bazı budut 
larda tuhşidat yap.ldığrna 
dair çıkan habr--rler sala· 
hiyetdar mehafilde y .ıl rn· 
lanmaktadır . 

Açık ti!ş kkür 
Sevgili babamızln vefa· 

h dolayısile alfra8a ve alı· 
baplanmu:dan birçok tazi· 
ye telgrıtf ve nHtuplal'ı 
almakdayız. Bunlara ayrı 
ayrı cevap verem;yeoeği· 
mizden teesürlerimize işti · 
1 aJcforinden lioliyı açak 
t şekk'ürlenmize sayın ga· 
zeteııiziu vasıta olmasını 

dilerizf 

Mustafa Sabuncu , Kadri 
Sabuncu 

~Ş?"'rat Mü 1ür j 
Seılm ÇELENK 

C.H.P nıüb~t•!A.NTAKYA .. 
--üft~ 
pılau t>r\ şıddetli ve müthiş 
bir hiıc-um olduğunu .kay• 
dederek havalardada ha

rekat teşebb ·sünün Jr.gi. 

lızlerin efioe ge~tlğine I· 

şaret eyleme'ktedirler. 

Bir gecede 13 tay· 
yare düşürüldü 

Lnndra 15 A.A.-mgi 
iiz Hava Nezareti dün ge 
cc ııog'1tere üzerinde dü· 
şürüıeıı Alman bobar<lı· 
man tayyaı-elerinin sayısmın 
13 ü bulduğunu resmen 
ilin etm~ktedir. 


