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~ ·, :PrıJctırıaı alın teriyle ulayıp yorulıpak bilmez gayretleriyle d::ğerleştiren Türk 
~lai)~l!ı!ekete hakiki servet kuand:rao en kıymetli mfidabıildir. 
~!l. t •ılediği verimli Türk topraklarının bütün servetini dış pazarlar için bazırlaya-

1\ t,._ •9
uç dolusu para getiren bu çahıkan ıilmre, bize miUi kaynakların değerini 

y ~--~:'"h bir örnektir. 
~i~4-- b kıbuı ettiği en yüksek istihsal de iıte budur 
~ 1 'feaaJk.~i~i olduğu kad r, kaundmcı bir unıuru da olan Türk çiftçisi, memleketin 

. "~' 1 ilıııni bu •ur tlc tamımiyle h k etmiş olmaktadır. 
't, p edir ki Cumhuriyet hükümeti Türk çiftçisine yaraşın ehemmiyet ve dej"erleri 

~ "~ 
~Çil{ 

'la I -- 1 FR NSIZ 326 Doğumlu-
,,, Usgaga karşı , Subagları general Do- tar çağırılıyor 

~18 bte geçe. gola iltihak edigorlar l~mİr yerli askerlik fU• 

lr 1 • ( ) S . d beııod6u : 

~mı·?, 1 Kahıre, a.a - urıye. e 19/5/941 den 2 ' /5/941 
bulunan Fransız ıubayluıle 

~~ bil gününe kadar941 yoklamala-
1• ...._t' liin cihan mat- erbaşları Hür Frenıızlara b"I 

326 ~.. ·~ . 1 b k - rıoı yaptıran ı umum ..__ 'lı.ı::.ı_ 11Y•si mahfil- mütemadiyen i ti a etmege 
-~ "

11
" b• doğumluiarıo askeri vesi-ı_ ııı, ır nıerak ve devam ediyorlar. 

" t •l&k kaları ite her gün öğleden t -, llİr- •dar eden • 4 k 
'"")•t\liipbeaiı Alman- -- -- !onra 18/6/9 1 • ıamma 

Qlld Mu••ttefı•k kadar şubeye müracaat-. •o)Jt . '1dutıda yap· 
ı t'hr:•l il mu zum ti Ş b ..., ları 
')t t 

1 •ltır. Bu mühim Kuvve er am ag. 
' ~~ .. :-rk kıyıneı •• ıarında beklenlgor ihtigat goklamaıarı 

il ih ~Ytniı gazetesi y uli a1kerlik şubesi 

* • • 

11 ı, .. ,· eliti de lüzu· ---0 ---

\ 't ' ' b' başkanlığından : '') 'tf •r mıuu' ve K bire, (a.a) - Suriyede 
, llıi •• 1 .. e!lenı .. '-tedı"r. k 1 . A Yoklamalara başlanmış· 

.,. "" " '"" lııgiliz uvvet erı yon ve 
ıa, d 

11 
•lika "' dik· ~erceyi zaptetmişlerdir.MOt- tir. 

1 ttec 323, 3221 321 16 baıi· 
'•c,.. eye kadar tefik kuvvetlerin pek yakın- ran pazartesinden 22 ha-

~ltıte1· 111D1ı her halde da Şım yolu üzerindeki 
~r ziran cumaıtesine kadar, 

lt)id ııaı gelen bağlara varmaları beklen- 320, 319, 318 24 haziran 
'dec,ı. 9 e belki de d" o 
~ t~t, "tir. Bizim fik- mekte ır. pızarteıinden 3 cumute-

~t ' 8•tlib uin Sovyetler birliiile bir ıiye kadar, 317, 316, 315 
~ ' ıle ._ en ziya- 2 temmuz pazartesinden 

lll,,,ı. ~ozunu pay· bidise çıkarmak istemesi 
"Q .. r 8 cumartesiye kadar, 314, 

'iıt d,~, d•Yetinde bu- bugüne k•dar takip ettiği 313, 312 10 temmu~ P•· 

' 
"lilaf 0 iru lngiJiz- fazla müttefik ve tarafdar 

- t ~ zarteıinden 16 cuınarteıi· 
' lltd \tc düşmanlı · bulmak siyasetine aygm olıa 

\; ~· \te ye kadar. 
1 :' 

1t~it l atcıli bir gerektir. Meğer ki, Barlin, Yakarıda künyeleri Y•· 
la ~I 0 duğu b ·· ı \ "l~k ~-il d oy e Moıkovanın imza edilmiı zıh erlerin yoklamaları ya· 
-~ o~, ·ı iplomatla· paktlara karşı gözle görüle- pılacakbr. Erler nüfus 
1.t ·~,, 1 e bir ihtilif 
'ıt t~ıni . bilecek ve elle tutulabilecek cüzdanları ve askeri vesi· 
~t ~1•ti 0 ı~ 1 dhazırla- pek bariz ve a~ikir bir yan kaiari!c birlikte günlcrin-

•ı ~a ar a ~ıa 
L 1 b:'Ydrnız. çizme ve ihıEtet eser ve de öğleden evvel gelecek· 
"'tı,ıa Ye11i umumi vesikaları elde etmiş olsun. lerdir. 

~ ""'•~':•ııda ve ce- Buna da bu meselelerde .;__---
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'"''lt" ı' Moa ova bir bayii ihtiyatla ve balti SOYUB ar r a n n 
)ı ' tı M k 

Sa\I 'Y•yı ve merd davranan Ol ovanın Tahran elçisi 
~trıı1~e; .Ruıyanın meydan vereceğini zannet-

~ fl~reÇın ıarfet- mek belki lüıumdan fırla 
' lota gelmez bir yiğitlik 1aydır. t• lre11diıi- 8rRRI SANLI 

Moıkova, ( •·• ) - Eıki 
Berlin elçiıi Siıirnof Tahran 
elçilifiae tayin edilmiıtir. 

---o 
Kahire ( .e)-Müttefik or

duları Şama 15 kilometre 
yaklaşmışlatdır. Şimdiye ka· 
dar Franıız kıtalarının ya
rısı teslim olmuştur. Teslim 
olan fransızlar müttefiklere 
kırşı sempatilerioi bildir· 
mişlcrdir. 

Kahire (a.a)-Beyrut lima· 
nı lng-ili.z avcı ve bombar
dıman teyyaıeleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

Kahire (a.a) - Suriyede 
avcılarımız mütemadiyen dev
riye gezmişlerdir• Halep tay· 
yare meydanına hücum edil
miş ve donanmaya mensup 
tayyarelarimiz de Beyrut li
maainı bombardıman ctmiş
dır. 
Şam ve Beyrut pek ya

kında müttefik ordularının 
eline geçecektir. 

Girit Almanlara 17 bin 
~skerle 430 tayyareye mal 
olmuıtur. ----
INGILTERE 

KRALI 
Elenıer Kralına bir 

masaj gönderdi 
Londra (a.a} - lngiltere 

kralı majeste altıncı Jorj 
Elenlcr kralına gönderdiii 
bir mesajdı ezcümle demiş
tir ki : 

"Giridio zayii sızıa ve 
Elen mili ti için elim olmuş
tur. Bu nyi bizim için de 
aynidir. 

Yigit Elen milletinin üstün 
düşmana karşı gösterdiği 
kah;amanlık biç bir zaman 
utulmıyacaktır. Meınletiniz 
istiliya uğremışhr. Fakat 
Yunan milletinin maneviya
tı ayni derecede yüksek 
kalmıştır. 

İşbirliğinizden kazandığınıı 
şanlı muharebelerden ve 

düşmana indirdiğiniz l•ğır 
darbelerden dolayı ve hepi
nize teıakkür ederim. Size 

ve milletinize karşı miuaet
tarım. Başvekilleriaizi ve 
Koriziıi unutmıyoruz. 

-----Berlio, ( a.a ) - Anadolu 
ajansının buıuıi muhabiri 
bildiriyor: 

Aşağıdaki telgraf metni
nin aynen keşideıi bususaa
da bana 11libiyet verilmiıtir: 

Ecnebi gazeteciler tara
fından Almaoyaaın Türkiy• 
topraklanndan geçmek ml
aaadesi talep dtiğine dair 
BcrJinde yapılan ıayialar 
hakkında ıalihiyettar mah
fillerle yapılan konuımalar 
ıu suretle bülisa edilebilir: 

Almanya biç bir vakit 
T6rk ara.ziıiaden a1kerl ma
hiyette transitler icrasını ae 
istemiı, ne de düıünm&fl&r. 
Böyle bir ihtimal bir hayal 
mahıulünden baıka bir şey 
değildir. 

Irak ve Suriye vekayii 
Almanya devletine isnat olu· 
nau planların hakikate te••· 
fok etmediğini ve Almanya 
devletinin biç bir suretle 
Türkiyenin emniyetini tehdit 
etmeğe ve Türkiyeye karp 
Türk hükumetinin ıeref 
veya menfaatine mobalif ta
lepler aerdetmeii düıünme-
diiioi iıbat etmiıtir. 

Almanyaya isnat oluaaa 
transit projeleri ecnebi ıa · 
zetecilerin tertipleri ve Tir· 
kiye ile Almanya arasındaki 

- Deoamı 4 ncü ıalaileJe -
---o--

Çun -King 
Japon tauuareııri tara. 
tından bombalandı 

Tokyo (a.a) - 72 Japon 
tayyaraıi dün Çung - 'Ki111'l 
bombardıman etmişlerdir. la· 
sanca zayi•t az iıe de bina
larda basarat f azla'dır. ---
Bir toplantı 
Berlin, ( a.a ) - AlmaD, 

ltalyan ve Franıız otomobili 
eodüıtrisi müme11illeri bir 
loplanb yaparak aralanada 
bir iş birliği için görilşmlt
lerdir. __ .. _ 

--o--- Bulgar Kralı 

Malta~:ı .. 2 !a~: Musolini ile giriıtl 
yare duşuru\du Roma (a.a)-Bulgar krab 

Boriı Venedik sarayında 8. 
Mussolini ile görüımüıtür. 

Malta, (a.a) - Ada üze
rinde keşif uçuşu y•pan 
düıman trıyyarelerinden bi
risi düıürülmüı ve diğerle" 
ride ptıskürtülmOıtür. Denize 
d6ıen bir ltalyaa tayyare
side parçalanmıf ve müret
tebat kurtarılamamı hr. 

-----
8. Lav al 

Vişi (a.a) - Viıi ci•ana· 
dakı malikineainde iıtira ... t 
etmekte balunaa bay LaYal 
Pariae d6•m tir. 
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Ni MÜTHiŞ 
SiLAHLA 

' 

ll l~el~d~ OOta Asker ail Je· jKa ataşta bir 
... oı - Anjelos'ta tecrübe İne yardım ev yandı 
hiyetinde olmak üzere Hükümetirııiz Hker aile- Düa g-ece saat 21,50 de 
kalide mua:ııanı bir :ıır hh leı ine yardımın yalnız bele- Kara taşta T cş,ikiye soka· 

INDobil tipi yapılmıştır. Bu diye ere inbis•r etmemesini, ğıııda dit clokloıu Davi 
hh otmobil, müteha11ik devlet bütç sicıden ayrılacak Mizrabinin sahip bulunduğu 

taretin içiade olmak üze· tahaisatla bu yardımın daha üç katlı ahıap evin kilerin· 
alb .. r paıluk iki topla geaiı ölçüde yapllmaıını ka· den çıkan ateı evia tavanını 

lcehlaezdir. rarlaıtırmııbr. Bunun ıçin Hrmıı iıe de ıiiratle ydiıen 
Bu zırhlı otomobiller, bom· bütün vifiyet ve belediye· itfaiye ateıi etrafa ıirayete 
lara vo top mermilerine lerdea bu buıuıta mütalia- meydan vermeden söadür-
ıtkavemet edecek kadar lar ıorulmuıtur. milştür. 
ha bir zırh tabakaıiyle Aıker ailelerine yardım Ev ve eıya bin liraya wii· 
lphdır. Otomobilin bilhHH mevzuu üzerinde lzmir be· kerrer ıiıorta tirketine ıi-
tör ve makiae ak11mı lediyHi de basaaıiyetle dur· gortalıdır. Yang.a, dikkat-

lrı ve huıuıi bir zırh ta- maktadır. Şimdiye kadar ıizlik eseri o!arak ablan bir 
kaaiyle mubaf,.za lhna ~r~~olarıa .zamanında ye· kibritten yatak ve yorganın 
•mııbr. tııtırilmemesı y6zünden ma· tutuıma11ndan ileri gelmiş· 
Ba tip ıırblı otomobilin aılar ayıD on beşinden evvel tir. 
lkerlakleriade me9cat ain· tevzi edilemiyordu. Belediye 
ırler, arabanın uatte JOS reiıliii bordroların ıamanın-
ometre bir s&ratle hare· da yetiıtirilerek maaşluın 
t etmniae imkia ırermek· ayın ilk g6aleria.de teuii 

flllrler. için liıım gelen tedbirleri 
lAteı eıaHında top kaleıi ittihaz eylemiıtir. 
•aıi bir takım ayaklarla 
lpraf a iıtiaad edilmekte
ır. Bu "seyyar kaleler sa· . ~ 

1 taıade tamamen mBdafaa-
1 • bir ezici parçaıı, bir ge

içiade m&ıtahkem bir 
, t•ki haline ifrağ edilebi-

ı .. Seyyar kafeler" in ayrıca 
, . tane de aiır makineli tü. 

ı mezcuddur. Bu makineli 
1 
fekler, "seyyak kaleler,,in 
kısmında, motörüa yanın· 

; bulunmaktadırlar. Bu 
•yyar kaleler" Amerika t duıunda 4 aydanberi tec-
be edilmektedirler. 

1 YENi BfR •YAKICI 
' MADDE 
1 A9uıtralyann.1 Melburn 
• ihriade doktor Etçerli is· 

mde bir kimyaker, hava 
J temaııada yanan, tayyare 
ı tmbalarnada kuJlanalmıya 
ı ıbıuı yeni cinı bir yakıcı 
~ ddo ketfetmiıtir. 

Ba yeai yakıcı madde ha
f ile temaı eder etmez 

9 
ıadi kendine alev almakta 

1 mulaitiai tutuıturmaktadır. 
eai Jakıcı madd., yaJaız 

• arereti düıük yerJerde yan
~~ ıdıiı için, bu yeni yakıcı 
1 ıddeleria bombalara dol· 
.ırulmuş, huıuıi ıurette ya. 

~ lmıı, barereti alçak, ıoğuk 
1 boratavarlarda vukua iel
ı ,ı1ktedir. 

1 
Bu yeni yakıcı maddeoia 

t tfi, tayyarelerde kulJanıJ-
1 ıkta olan yangın bomba-

---111----
1941 Fuarı 
lnriltere hükümeti 1941 

lımir Enternasyonal Fuarına 
resmen iştirak edeceğini biJ
dirmiıtir. 

Geçec sene fuardı, lagil· 
tere pavyonu g"aiı bir alika 
görmüf ve pa•yoada teıhir 

edilen Domiayonlara ait 
eşya ile lngiliz mamulib 

maddeler ve grafikler halkı
mızın belli bıılı ziyaret 

ettiği bir meşher olmuıtur. 
Bu defa lnıiltere hükümeti 

fuara daha reniş bir şekilde 
ittiıak edecektir. Bandaa 

baıka lnıiliz ticaret birliği 
de hususi bir pavyon yaptır· 
mık ıuretile fuara iştirak 
edeceiini bildirmiştir. 

--ıa-.._, 

Gelenler, Gidenler 
lımir mebuıu Dr. Mustafa 

Beagiıu Bandırmaya, tapu 
ve kadastro bat müfettiti B. 

Vehbi Oıan Ankaraya, Sivas 
mebuıu B. Mithat Şükrü 
BJeda ve lzmir gümrükler 
bıı müdilrü 8. Seyfi Aydın 
ile Kadastıo müdür6 8. Mu

zaffer lıtanbula ritmiılerdir. 
.__ .. ___ 

Bir ·kadının 
ölümü 

----
Kükürt 

Ziraat bankası umnm mü· 
dürlüğü tarafından bankanın 
biit&n ıube ve ajanlarına 
röaderilen bir mektupta; 
çiftçiye lizım olan kükürtftn 
dağıtılmaaında azami kolay· 
lak ve has111iyet · gösteril
mesi tebliğ edilmittir. 

B ğcıfuımn:, KeçiborJa kü
kjlrtleri Türk Anonim ıir
ketiuiıı lzmirdeki büroıundan 
doirudan doğruya kükürt 
alabileceklerdir. 

---o-----
Yamanlar 
kampı 

Yamanlar dığanda Verem 
Mücadele cemiydi taıafıa· 
daa her sene te1İI edilmekte 
olan kamp bu seıı e ı Tem-

muzda açalacaktır. Kampa 
gitmek için Karşıyıkadan 

her ıün kaptı kaçta iıliye· 
cektir. 

Yamanlara giden yolun 
tamiri ilerlenıiştir. Kampa 

gitmek istiyenier ıimdiden 
m6racaate b•şlamışJard1r. 

---o-..--
Kanlı bir vaka 

Torbahoın Karao. köyün· 
de bir düğün evinde yara· 
lama vak'•ıı olmuştut. 

Köy bekçisi Meıtan oilu 
Mustafa Bakır, ayni köyden 
Necip oğlu Ethem Ôzkan 

ile Mehmet oilu Muıtafa 
Uslunun düğün evinde ta-

banca ve bıçak teşhir etme· 
lerine mıai olmak iıtemiı, 
fakat ıiddetle hareket ede· 
rek elinde bulunan tüfenk 

-7- ' 

,,Ben sana biraz sonra göstetl 
rim!'' demek istiyordu 

----11111111110----

Deli Memişe geliuce: O, bu meçhul delikanhd• f-:; 
yine son derec~de sakia, ı teıir bıraktığıDı görıac• ~ 

batti hasmını ayı boian Ha- parçada oDu medb•tol' 
lil, d&nyayı .sarsan bilmem böylelikle vazi7eti dBı•lt"' 
kim 0!11, yine mığlüp ede- iıtiyor, hiç tanımadıi' 
ceiiat', ayak!arrnın altında delikanbaıa 6ıeriae d 
cibre ezer gibi çii4eyece· eğiliyor: Jj 
iiae emindi.. - Söyle bıkayılD •' 

O da iri kollarıaı yanla- senin adıa ne? Diyordll·İ-
rında heybetle ıavararak, Deli Memiı, b•flDI 6• 
kendiıi için bir seviile 1e1- eğmiı, daliın topr•i• 
reden halka güler bir y&zle k ıyor: 
baknak Halilin yaaıaa ıo- - Kurıuaa röil' ' 
kuluyor, kızanın baııada datlara dehfet ıaçı• tJ 
yağJaamığa baılıyordu. Memiıt... Diye aıırılcll 

Dakikalar, o kadu uza· yordu. . ,a 
yordu G:i, h•llun sabrı artık Deli Memiı, bunlar•~ 
t6keamitti.. lerken, Halil pehliY•• 6 

Fakat giireı ıaab da ar· altından gil&yor, 1•• I 
tık relmİfti.. hHmıaa bakarak: ...... 

Bu iki pt1blivan, biraz biru sonr• göıteririlD!., 
sonra ortahiı toz duman mek iıtiyordu .. 
edeceklermiş, biranda birbir- Şimdi ihtiyar çazı•'• 
leriaia ıeluiuaa keıecekler· yiae halka doğıu ç• 
miı gibi, azaın bir hır1la titrek sesile tekrar b• 
"b • , 
ı tiyarıa uzatmıı olduğu 10• rıyordu: 
paaıa altında kurt uykuıuaa - Buaa derler, lıotf 
yatmıı duruyorlar, ak ıakallı göiüı açan, dailar• ~', 
çazgırıa titrek ve boiuk Hçaa Deli Memi' pebl f 
sesine kulak kabartıyor· Deli Memiı, iılDİ dll 
Ja;dı.. duyulmaz, herknia ·~· 

ihtiyar, ıopasının altında bir defa daha ,,Mdlir" 
duran ayı boğan ff•lili iıa· dHı çıkıyor: 
ret ede.relr, halka doğru - Haydi Memiıf .. . 
fUDları haykırıyordu: - Varol ar1laD! ... a,1kf 

- Buna derler, meıhur - Yaıa k•plıD 
ıyı boğan Halil pehlivan!... pehli•an! ... 
Attığını vuıur, tuttujunu AvızeJerife ort•hlı 
koparır, hHamlarını fıhak Çın! Çınlıyorda .•. 
kuıları gibi bıiartu ! . "Be- Artık halkın reril•• if 
nim!,, diyen baba yiiitler, tıbımm61üaü k•ybetlll il' 
onun altında ıolukıuz kalır!.. luauyor, ihtiyarın.~''.., 

Bu seılo:r biranda halk uzun siirea ıözlerı• 'tİ 
üzerinde teıiriai göıteriyor, kıp bu ilci pehli••• ~bi 
b k nıa altından iki olı ır 

er es, çazgırıa bu ıözlerine 
bak Yermit gibi baııaı öaO· fırlamrı oluyordll··;.·~ 
ae eiiyordu.. Biri bir taraf•, •el,_ 

taraf. riderken, ıo•1 
ihtiyar, titrek sesinin bo- baba g6aiiaii yıfl1°'' 

ğuk ahengile devam edi· güneı yavaı yaf•f 
yordu: ki ya ••11ordu... . 1 

- Halil pehlivan, buaüne Deli Memiı. iti ~ 
kadar hiç kimseye yenilme- lnsbetinia ya;Jı P' 
miı, bu meydanlarda en bir iki defa vurd0,,,_. 

korkunç hasımlarını, davul: can alıcı bir nazatl• 
'IDID vazife1ini ve yapılma

' 11 feYkalide kolayJeıtır
fl fbr. ÇDakti bu madde ıa
~ ıli•de, ayrıca ibombaların 
- De, timdiye kadar olduğu 
~ :ti, muıam bir tutuıtarucu 

Torbalı kazasının Meraiali 
kahve mevkiiade tütDn ame-

leliği Y• pan Aydının Ortak
lar köyüade11 Sükrü kızı 3S 
Y ft da bayan Fatma öf& 

olerak bulunmuıtur. ÔlümDn 

sebebi tahkik edilmektedir. 

namlusu ile Ethem Özkanın 
r6ğ•fiae vurmuştur. Ethem 

"Dum!,, derken yenmiı, çı· baktı: ı.JI 
nar ağaçları gibi ayaklarının - Ohoyda bre P' 
dibine devirmiıtir!.. Diye bir nira attl~ı··· 

ıclde koymıya Jüzam kal
al IUDıtbr. 

Ba yeni yakıcı madde ile 
_ lclarulmaı bir bomba, he-

( 
le veyahut topraja İH bet 
er etmez bombanın cıdara 

., 'Pla•makta ve içi•deki 
MI.--

Dr. Fa ri Işık 
l.ımlr Memleket baıtaae1I 1 

Roatlrea mOtebuıııı 
Ro•tkea •• Elektrtk tedaYfıf 
J•pıhr. lldacl 8e1Jer Solıaiı 

iP' f2 , 

Ôzkan •iır ıurette yaralan· 
mıı, tedavi altına ahomıı ve 

hidiıe hakkında tahkikata 
batlanmışbr. 

Citt ve Zührevi Hastahklan 
Müteba111sı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
llrlacl Beyı.. So. No. 79 

lbtiyar, bu ıöıleri söyler· larını yana açh, d~ ~ 
keo, Deli Memif, sopanın Ayı bofan t1•1Ji~~ 
altında iki b&kl&m duran ni11n1n meçhul de ,, 

d raf.adan aavraJd~r.., 
'ücu unu yaaa doğru çevi- yuac•, içine tub., 
riyor, içinden ateı fıılnrao t 
ıiyab iÖZlerini korkunç bir akhfını, bütila ~ 
bak11Ja ,.azaırın vijzfiae doö DID keadiıiae ,.e bİ 

-r • ı • biaaı biıaeder 11 

ru çeviriyordu.. hiddet ve aı• 
ihtiyar, Halil pehlivan kuduruyordu... A 

hakkında ı6ylediji 161f eri11 -Son" 
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'ddea~· -~ -
' S •tıpJırd b h lıriye ( h • .. · de ri:CC)iode is .fa d . odt b.1 · 
~••et;. Y• ut Aram mesine mnoi Q du 
1 .. ŞQ b . 
llıe~ı udutlar S · b' - d •kett• 'b u:ıye ar mu dı.:t Rom · 
Ilı "D 1 :ıret- d Jd ( 

•, '( 1 Far at, an ayrı ı . Antuan burası · 
l Ord,11 garbi nı, Kleopatradan olın bir 

P•onrları - ı . . ) F k A 
d og UDa vermış \J. a at u-
t "Y b~ ukırı S . gust ( =Ogüst) memlek.,ti 

"il •ilailelar· uraye" yeniden Rı;>may bailadı, 
"'Otfe ı uasın- T . S . S . 
- 'Ytie d' raıan ve ephn· everın 

1~ 1l'ıl11ıı1ta. •ye kı- Partblara karşı kanadığı 
~l, t. bu ın 

1 
. muvaffakiyetler üzerine şark 

~tı ••lcit y'ID eketı cihetinden rahatladı; refaha 
tıai,· ' unaıalılar k , Ptf ı Fi1ailc avuştu ve Romaya Suriyeli 

•tt·ı eıoPota e ve Yu denen büküm dulu ailesin i 
t 
1 
''· Ptıeıoınyaya da verdi . (Septin Severden 
Surfyeai Potamya, Aleksandr Severe kadar.) 

, )' ,. •dını Fakat Partb devletinin ha· 
~ '•e S11t· rabeleri üzeıine yeni lran 

flııd, •ye ıebirle- · 
lt-ll ., leliJordu ımparatorluğunua kurulma11, 
~et 138 1 • Suriye için yeni felaketlerin 
d'n l' •rlat ~De evvel başlangıcını teılcil etti. Au-
~ 6· Cy,~1 balezarın relien, Diocfetien ve bilihı· 
, •lıı,t S ~•IDanın· re Juatioieo Suriyeden lran 

la~'lld Urıyeyi fet· istilasını güçlükle defettiler. 
ttçti l er burasını Onların ve Heracliu• zaferi 
I~ • ttıı d l ' " 
d '••ııd, ey eb- ıayeainde gerçi Suriye lran · 

Lı'"'• bi ı '. •onra,301 lılardan kurtuldu: fakat bu 
~,. t •cı S 1 
~ 11•de S e eucu- aefer de Arapların eline 
) dıa, Bu llriye kral- geçtJ. (638) 

~, ~'11 b. de•let, nef- 661 de Şam, emevi beli-
'~ 1'•tt, ilca Anıdo· felerinin devlet merkezi ol· 
İ) --~ ~ ta 

111
d11aa ka· du. Bu merkez ancak ertui 

· '•dla 'Y•1ı da 'bt' 
Q~ • F le 1 •· aırın sonlarında Bağ'dada 

So ~ltfta,~~ Seleu· intikal etti. 
"' t,~ ırıncı An-'"4' • ıt Do•nızu acu ve onuncu 
t\ıı.~ l>•tr 1211 •n111da bu ~ it, .,, •lldı . aıırlarda Abbas balifeleri-
'"ı •U·- · nin yumucıı:khg'" ı yüzünden 

~~1~1 • f' .. L•ıı İstilılili- " et;!tl,:p• ıeçıneden suriyede bir nevi fecdal 
dd~' •ıthlar oau puçal .. ıması kRydedildi. 

, 'ııı 1084 de Selçuki TUrkleri 
•iıııd e'•eı Halebi aldılar. 1095 de Ku-i~i ': ~,,,,_ ~-186 
-ıJ llıtl ~ " dıye ta- düı Mısır Fatımi lerinin eline 
' ı ~:ııı~, .. llt~c:~uı Mı- geçti. Kudih krallığının ve 

~ ~'•t haılceyi •e tibi prensliklerin kurulması 
~. liı4-ııı ~l~ı; Anado- e1naaında bir müddet hriati-
,-,llılıL Qlt L , ) • k } d S &._ti .._td,, IQSmıaı yan ara ıati a e en uriye .. 

b )tli ı_ koparttı. Jİ araplar yeniden fethetti-
~, ~'•I k l9r• b'I ço reç· ler. Mısırhlara verdiler. D er · 
19() d, l\ llletile lrar.. ken Osmanhlar burasını 

1 
d, ''IDapy le- Yavuz Selimin idaresinde 

'~lal> l Pttag11eaide zaptetti. Fakat mahalli şef-
t ~-.~0• dıila- inin, bilhassa DDrzileı in 

t oluyu kay- muhtariyetini tımamile yık· 
d~'~"'•deaı madalar. Canbulad ve Cezar 
\t ş,t~t Filiıtia paıa ile Dürzilerin bazı is· 
'~ ~~~U ' Partblar yanları kaydedildi. ikinci 

1 
A J R 

Uçan kalel rden sonra r ••• 
---o---

-Baştarafı 2 incı sahifede- ! Toprıaksız köylüyü, kulı 
ın d · e yaunııya b şlamak ta· nılmıyan d vlet to p r kl rı 
dır. 1 tevzii urctiyle topr k sabi-

Bu yeni yakıcı m ddcnia bı ) ili p .ı a k b , t kıod ld tı. li 
neşrettiği hararet 3000 dere-
ceyi bulmakt d ı r . Doktor , matnRmenin t t bikiu e dev m 

E 1 
olu nm ktadır. Maliy.! \ c kt.-

tçer i yeni keşfettiği bu 
yakıcı maddeye "lgaayt" is· 
mini t km ıştır. 

lngocyt ile dolu bomb 1 r 
ilk önce ı ~bor tuv r larda, 
!Onra da, tecrübe bomb rdı · 
manları da tecrüba ediimiş
lerdir. Alı nan netice müı
bettir. 
TAHLiSiYE PALTOLARI 

Ingiliz mucid lcrinden birsi, 
lagilterc harbiye nezaretine 
müracaat ederek yeoi keşf 
ettiği ve "tahlisiye paltosu., 
ismini verdiği bir "can kur
tar n.,ın resmen hükumet 
tarafıadan kabulüoü istemiş
tir. 

Mucidin teklif ettiği bu 
"tahlisiye palto u", mantar
dan alh defa daha bafif, 

yani mantara naz ren suyu 
üzerinde altı mıali d ha faz· 
la durmaya kabiliyetli yeni 

bir madde ile kaplı palto
lardır. Bu madde paltonun 
veyahut pardesünüa içine 
astar gibi dikilmekte ve 
palto ile beraber taşınmak
tadır. 

"Tabliıiye p ltosu., fev
kalide hafif fakat o niıbet· 

te inıanı sıcak tutmaktadır. 

Çünkü, paltoya astar vazi
fesi gören yüzücü madde, 
dışardao biç bir suretle so-

ğuk bav nın geçmesine mü
saade etmediği gibi içeri
deki 11cak havanın dışarı 
çıkmasına da hiç bir ıuretle 
müsaade etmemektedir: 

Yapılan tecrübelere naza
ran bir "Tahlisiye p ltoau,. 
ferah ferah dört kişiyi su .. 
yun üzerinde tutmaya muk· 
tedirdir. 

-- --

leti, t limatoarne hükümleri 
cümlesinden olan heyetlerin 

nyısıoı a rttırmıştır. Heyetler 
gittikleri yerde devlete ait 

ara:ır:iyi ve bu arazi üstünde 
veya civarında topraksız fa· 
kir çiftçilerin adlarmı tesbit 
etmektedir, neticeyi birer 

reporla teah•t eylemektedir
ler. 

içinde bu,unduğumuı !e
ne urfanda memleketin ya
rısında topr klana tevzi f -

liyetinioin bitirilebileceği 

tahmin olonmaktadır. 
---o---

Yerli malların 
fiyatları 
hakkında 

Düo v li munvini B. Ek-
rem Yalç1Dkayau1n reisliğin· 

de toplaaan fiyat mürakabc 
kmisyonu, lükı maoif atura 

eşyasının sataş fiatleriyle kir 
badlerioi tesbit eyJemiştiı. 

Yerli mallar satış fialeri
nin hariçten ıelen emtiaya 
niıbetle fazla miktarda yük
sek uluşu hararetli münaka-

şalara sebep olmuş ve bun· 
l ra ait fiatlerin t ıbitinden 

evvel bu husustaki tetkikatın 
tami i için lkb at vekaletin-

den izahat istenm si lüzumlu 
ıörülmüştür. 

Bahri baba 
parkı 

Belediyece Bahribaba par· 
kının daha mükemm l bir 

t ~ ,, k 
' ) la d 'Ydettiler Mahmut zamanında M11ırlı Bel d• d hale getirilmesi k ararb ştml· 

~ ~t-ı trec d. . . ıye e it,, •t,~ ~ e ıdın· lbrabim paşa Sam ve Ada· rnıştar. Bu husus için bele-
't, ~ llıe"i" 'ıneıliıtan na cihetlerini iılili etti. O· Belediye z bıta müfettiı· diye baş mühendisliği t ra-
~ -..'~t b ltbliyetinc raların idareıi ' de Mıı1rh lerinden B. Su pbi t erfian fıodan bir plan tanzim edil 
'~ ~~t P 'I •ırada da Mehmet Ati paıaya devre- birinci ıınıf müfettişliğe, miştir. 
l_.,)tllötıaa~ .. tbpe Aıya - dilmişse de çok geçmeden Karşıyaka be l ·diye mınta lI ------- ----

~~,' ~-~k h&lrihnda.. lugiltere ve Avuatury•nıa imiri 8. Ahmet be led iye z - Bir daktilo kız İ' arıuor 
' Ga:,t' , .. d,11 gel· miidabalesile Mııır askerleri bıtası müfelti~lığioe, m rkez y 

' ~ ' 111t S mmtak imiri 8 . SRbri Hiç· Oıta okuldan diplomah 
' 'ıtı 'ilet~, 1 tıriye, Suriyeyi terketmek mecbu· yılmaz teı fian Karşıy ka be· daktilo u çok kuvvetli bir 

' t 
1 

olmak riyetiade kaldı. k · ld b \~ hletj b . . lediye mıotakası imirliğiue gebç ız ış rıyor. are a-
~ alt11 1 1914·1918 h1rbı neticeein- tayin edilmişi rdir. nemize mürac t . 1- 3 
S~.~le~ de Türkler Suriyeden ç~kil· 4 ~) 'tleri · d'I M'll C · . b : Hergiin ilk seanılarda Birinci (15) kuruş • 

Beledıyemizin 
Dikkat nazarına 

A . Heybeli imzasile aldı~ 

ğımız bir mektupta deni
yor ki: 

"Onbeş günden beri sa
kinleıinden bulunduğum Ha
lil pa şa cıtddesinin 401 nu· 

mar h sok ğından çöpçü 
ar b2Jım geçmemektedir. 

Böyle sıcak ve sinek, siv· 
risinek mevsiminde bu eba
liaio ne kadar üzüntü veren 
ve g yri rhhi bir vaziyeti 
ıbdas ettiğini ıöylemeğe lü-
züm yokt~r. Halkımızın 1ağ· 
hk işlerinde pek titiz davra· 

uan belediye reisimiz bay 
doktor Behçet Uzun dikkat 

nazarını celbetmeaizi rica 
ederim ,, 

Halk rn Sesi Hakkın SeaiJiT 

DOKTORUN KöŞESi 
~~~~~~~ 

idrar kesilme9İ 
tehlikelimidir? 

idrar kesilmesi, oldukça 
korkulu bir arızadır. Çün
kü bütün vücudun zehirlea-

mesi ihtimali baş göstermit 
demektir. idrar böbreklerin 

bozulup bütün bütün iflis 
etmesi yahut böbreklerin ••

zifeleri bozulmadıiı lıalde 
idrarı dış rıya atan yollana 
berbanki bir ıebople, tıkan
ması gibi hallerde kesilir. 

Buolard n birinci lıal çok 

tehlikelidir Çüa.kü vücuttaki 

zehirli maddelerin ıüzülüp 

dı arıya çıkarmamaaını mu· 

cip olarki bu taktirde ölüm 
gibi fena bir ikibet buıule 
getirebilir. 

lkinci halde ise, böbrekler· 

de bir bozukluk olmadıiı 

için, yollardaki tıkanıklığı 

ilale etmekle tehlikeyi önle· 

mek kolayhkla mümkün o
lur. Bunları izah edelim: 

- Sona oar -
m ıummnwı 111mmıııuuımmnnm1111nr11-

DİŞ Tabibi 
Muzaffer HUanU Levent 
Hast 1 ını müst•kil olarak 
Birinci Beyi r sokağında (10) 
No. da her gün kabul eder. 

,., ... a hın Y•- 1 er. 1 etler emıyetı, u : Bugün m tinelerind n itibaren iki nefis filim ı 

A~:'..:·~~k~~:; :.;.:!e~:~::,~:~" maada•• i ELHAM A Sınem sı da i aha-
~toVA··A···;.·A·· .. M .... E •• M .... N .. U ..... N··~.: i 1-Leyli il ecnu TORKçE sözLo f rat 

\.. I U : Beıte:S.Kıyn k:.Şiir:V.BiJJgöl Şarkıl r: tNur tlio-Müzeyyen: lde OSU 

~~'ile llCALARI i i 2~ Ka Altı da J:v.!~~;n\ T~::i~ i 
'•,'-'ctı t, .~tlşt~bir Balço•• Aiamemaun Ihcıeları: t Seanslar : Leyi il Mecnun 2.30 6 9 .30 ı Her cins baharat, Tuva-

'll6ıt:;. 1Dde11• İlibare11 küıat olunmuştur. 2 : Karlar •ltand 4.30-8 de : let eşyasıt kumaş ve mobil· 
~l S ılere b r yi malümat arzolaaur. ı ı Cumartesi ve Paz r günleri 11 de başlaı ı ye boyaları, Karpit, Kar• 

\ MÜSTECiRi ı ı Yaz fiatleri : Birinci 25. Balkon 30. Kollu · 40. ilk ean· : boya, Zaçyağı, FILIT •e 
'''·, B H 1 ·ı K k zııı ı ılarda Birinci 15. Balkon 20. Koltuk 25 kuru tur. • diğer asitler fi•tfer normal 

~.~. ey ancııı ımaı ara ı C t • T ı b ı 10 k t : ..... •• ... ••••••••••••••••••••••••" ı umar e11 • e • • ıı uı urUf ur. • ılite cluılradır . 
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~RA!!!!!!!!DY!!!!!!!O • TELGRAF 'HABE L_~RI !M~~~~;;:~ 
Anlaııhyor ki, askeri ba

•ekita tekaddüm eden gün· 
ler zarfında, lagiliz kaynak
larından Suriyede Alman 
aıkerJeri bulunduğu hakkın
da verilen haberler teeyytlt 
etmemeştir. Anlatılan lagi
Uzler Viıi ile Almanya ara· 
aıadaki münasebetlerin umu
-' maazaraıından kuıkula
aarak bu harekete giriımit 
balanuyorlar. 

~~ii~i..~~~llıİİliiiıiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiili~~~~~~-~iiliiiiiiii~~-iiiiiiiiiiii~mıııiıll-• : biye merkezine r t 
ANKARA HALKEVINDE Almantar ı hurum~z Miıli. Şe!~iı 

il . 1 tir ı İuönünua hedı1• Z 
VERiLEN TEMSiL IUSSD nın n nu ıUDU : dukıar. imzalı fo:C~ 

b d·ı : n diio partili •• ~ hiç ıuınme 1 er. ı kala yurttaılar b•::d 

Evvelki g&n Musıoliai ta
rafından ıöylenen nutukta 
mihverin müıtakbel Balkan 
haritası hakkında verdiği 
mal&mat her tarafta alika 
wyaadırmııbr. MuHoJioiye gö· 
re: Bulgaristan Makedonya
J• ve 1rarbi Trakyayı ala
kbr. Arnavutluğun hudutları 

••m ıimald.:n hem cenaptan 
s••iıliyecektir. Karadaj (tal· 
JAD niifaı daireıinde kala-

Ankara - Din akıam devlet koaıervatuvarı şubesi meıı-
ıupları tarafından Halkevi ıalonunda Madam Beutterfly 
Opera11 b&yük bir muvaffakiyetle temsil olunmuıtur. 

T emıilde Milli Şefimiz ve sayın refikaları, 8. M. Meclisi 
reiıi, buıvekil •e vekiller, Parti umumi kitibi, kor diplo
matik ve ıehria yiiksek mahıfiline menıup pek çok rüzide 
zevat hazır bulunmuıtur. 

Temıilden sonra Halkevinio şeref salQ:ıunda büy&k cüm· 
hurreiıimiz ve refikaları yanlarında meclis reisi ve bışvekil, 
parti umumi katibi olduiu hılde genç saaatkirları huzur
larına kabul ederek her birine ayn ay11 iltifatlarda bulua
muılardır. 

Batırılan Fransız gemisinin 
mürettebatı Tırban vapuru 

tarafından kurtarıldı 
akhr Macar hudutları gc- lıtanbul - F ıaaıızlaraa Alberto petrol gemiıi Eıe deni· 
llifUyecektir. Alman badat- zinde torpillenerek batırılmııtır. Geminin 23 kitiden mü-
ları Sava nehrinin iteıiae rekkep milrettebah bir ıandalla sahillerimize iltica etmek 
adar ilerliyecektir Slovenya· iıterken *Tırbaa,, vapurumuz tarafından görülm&t ve kur-
aa• aahil kııımları it•lyaya tarıhp tebrimize getirilmiıtir. Tayfadan biri aJdıiı yaraların 
Ulaak edilerek bir ltalyan vi· teıiriyle ölm&~tür. Diğer iki yaralı tayfa ıebrimizde bir 
llyeti olacaktır. Hırvatiıtan · d"I k d' 
L• it 1 p . . .d haıtahaneye kaldırılmııtır, tedavı e ı me te ır. 
ull' a yan ren11aıa ı are· 

alae krallık .olacaktır. Fiy~- JSTANBULDA 
mede Macarııtaaa ve Hınatıı- KAHVE TEV

ZiATINA BAŞLANDI 
taaa mahreç verilecektir. 
Dalmaçya ıabilleri ltalyaya 
Ulaak edilecektir.. Y uaania· 
taa barbia devamı m&dde
cliace ltalyan ask rleri tara-
fıadan işgal edilecek ve harp· 
taa aoara da lhlyaa hayat· 
ıalaamaa girecektir. 

itte mauolinin Adriyatik 
ve Ege denizlerinin milıtak
bel vaziyeti hakkında verdiii 
mallmataa h&liaaıı budu •. 
Berliadea ıeJen bir haberde 
Almaa payitahtının bitaraf 
mahfillerin kim olduiu tasrih 
ecliJmektedir. 
Alm•ayaaın yakın iıtik

.. lde atacağı adım hakkın~ 
daki tahminler dünyayı ali· 
kadar eden ehemmiyetli bir 
mevıa olmaktadır Almanya 
lseadiıine mabıuı düıüace
lerle, Suriye itine karıımı· 
1acajını bildirmiıtir. Fakat 
J•ı geçmeden evvel bir şey 
ppmak mecburiyetindedir. 
malııtelif kaynaklardan gelen 
hal.erlerde Almaayanın, Av· 
npaaın her tarafına doiru 
Wr laareket yapacak vazi· 
Jette olduğunu bildirmekte
dir. Bunun için Mitlerin han· 
si tarafa tevecc&h edeceği 
Wlinmiyor. lagilizleria kana· 
atine l'iire Almanların ıoa 
laarelretleri taıırtma har&ket· 
luiclir. Ç&aktl kıta üzerinde 
ukeri tahıidahnı gizlemek 
Jlzamaaa Almanya hl11et
memektadir. A11l hedef iıe 
•ttiaya adalanna blcamdur. 
liaaeaaleb laıilbler bu yaz 

~pkımadan Almanyanın lnıil-
ye t:rruz edecejinden 

iaclllftlr. Faka~ böyle bir 
li~~ 0 arJ.• h•~ırh kh <' l-

akta! ıw •. aıx.o:r•~· 

lıtaabul - KabYe ihtiyacına dair yapılan mllracaatlar 
&zerine iaıe milıteıarhiı lizım ııelen miıaadeyi verdiğin
den ıehrimiz g&mr&klerinde baluaan bin beı y6z çuval 
kahvenin piyasaya arzına intiur edilmektedir. Teni mü
aaadesini havi evrakın bugün gelmesi mabtemaldir. Lizım
gelen bnırlıklar yapıldıiından kahveler derhal tevzi olu· 
nacaktır. 

Türkiye 
bu sene 

bisiklet birinciliii 
Hatayda yapılacak 

Aokara (a.a) - Türkiye biıiklet biriaciliii bu ıcae 24 
haziraada Hatayda yapılacaktır. MüHbakalar 24 haziranda 
Aotakyada yapılacak ve mesafe 120 kilometredir. Biıiklet· 
ç'ler Hataydan Ankaraya gelecekler ve burada 100 kilo· 
mdrclL:ı; bir ko,uy& da iştirak edeceklerdir. 

~--~--~--... --~~~~~-
LIBYADAKI 

VAZiYETTE DEGIŞll
Lll YOKTUR 

Kahire (•.•) - Libyadaki 
yaziyetle deiitiklik yoktur. 
Adiaababanıa 270 kilometre 
ceaabuadaki Latent ıebri 
imparatorluk kuvvetleri ta
rafından zaptedilmiıtir. Dit· 
mandan yeniden 300e yakın 
esir alanmııtır. 

Habetiıtaada temizleme 
ameliyeıioe devam ediliyor. 

--o--
ALMAN 

8. Bitler GI. 
Antoneskoyu 

kabul etti 
Münib (a.a) - B. Hitler 

dün parti merkezinJe rene· 
ral Antone1koyu kabul et-
miı ve kabulde Alman ha
riciye nazın Ribentrop ha· 
zır bulunmuştur. Hitler mil· 
likattan ıonra generali iiğle 
yemejine abkoymuıtar. Ge
neral Aatonesko ziyafetten 
sonra Münibtea Bllkreıe 
hareket etmiıtir. 

--o--
Mekteplerinde Sekiz inglllz tauuarası 

Berlin {a.a.)- Maarif ne- Oslarııa do'"nmıdl 
zart.ti mektep taıdikaame-
lerinde talebenin hanri dine 
meaıup oldakları bakkıadaki 
ka71tların ve mekteplerde 
din derslerinin kaldırılma-

Londra ( a.a ) - lnıiliz 
bava kuvvetlerini• Blum ve 
Roterdama yaptıkları hücum· 
)ardan 8 lnıiliz tayyareai 
Bılerine döamemiıtir. 

-•-- ! : luDduiu halde 111 ~ 
'ı ihtiram mevkii•• Berlin (a.a) - Hususi bir 

muhabir bildiriyor : : edilmiıtir. ~ 
"""" ........ Mu11oliniain ıoa nutka 

Almanyada çok fena akiıler 
bır•kmııtır. Gazeteler, bu 
beyaubn mıbdud bazı yer
lerlini iktibas etmekle iktifa 
etmiılerdir. 

ALM.ANL 
"Eski müttafll'1l 
sillh arkadaııılZ 
tiuıdan hiç "r 
istamiuoruz!" • 

Hiç bir gaz.ete Mussolini
nia baricib ir yardım olma· 
dan Yunanistanı mağlup 

edeceği hakkındaki fikirle· 
riai yazmamıotır. . 

Bu da göıteriyor ki Bay 
Mu11oliaiain nutkunu Alman· 
lar biç beğenmemiılerdir. 

-----o---
INC:ILTERE 

Ozıriıı uapılan haıa 
hOcumıarı 

Loadra, ( a.a ) - Lordlu 
kamaraıında Devlet nazarı 

Lord 8eaverbrook sorulan 
bazı ıuallere cevaben beya· 
natta bulunarak şöyle de· 
mittir: 

"·- Diiımaa bava biicam· 
larıaıa aıtmaaıaı beklemeli
yiz.. Ahnan tedbirlerle bun
ları karıılamığa baınız .. 

Sivil müdafaa tertibatının 
yalaız bir nezarette bıilaa-
maıını doğru bu1mıyoraz. 

Nezaretler muhtelif itlerle 
o kadar mahmuldar ki bu 
vazifelerin yalnız bir neza
rete baj'lanması isabetli bir 
hareket olamaz .. " ----
ALMANLAR 

SOVYET HUDUDUIA 10-
Hll MiKDARDA AS
IER YIGIYORLAR ! . 

Londra ( •·• ) - Ahaaa 
ıon haberlere göre Almanya 
Sovyet hududun• killiyetli 
mibtarda askeri tabıidat yap· 
maktadır. Bu tabıidatan ana 
sebepleri ıu noktada toplaa
maktatlı.: 

1 - Şarki Avrupa araziai 
Alman büyük ordularının 
yerletmesine mü1aittir. Bu 
auretle de lagiltere toprak· 
)arının iıtili edilemiyeceii 
kanaatini vererek icabi ha
linde buradaki kuvvetlerini 
ıiir•tle ıarbe nakledebilir. 

2 - Almanya ba hareketi 
yapmakla Sovyet Roıyayi 
tehdit ederek daha mtibim 
tavizat isteyebilir. 

3 - Almanlar Ukraaya 
bağclaylarıaa ve Kafkaa pet
rollarıaa göz dikmit olabi
lir. En çok ikinci ihtimalin 
varh olduiu ıöylenmekte .. 
dir. 

••• -Baştarafı 1 acı ~ 
münasebatı iblil ıt ,-,,. 
yen ecnebi maD•''.,. 

Ayni z . m•ad• ı,ir 
batla Almaayad~ ~·-k 
llmel hmule getifP-.. 
takbel hareketler ....... 
Alman askeri pli ki• 
lamak gaye1i de ta 

m11ıtur. • .~ 
Almanya, taı~7 

herhanıi bitar• ~ 
karıı bealeditiad~• 
vetli ve b111uıi ~!~.-f 
beslemektedir· p.uı- 1 

yaıi ve askeri :,.
inkitaf ettirecek 'k,.. 
rarlar ittihaz eder 1 

f 'k' ol•• eski mitte ı ı 11111 
ile bir ibtilif 111 k•tt" 
bilecek ber bar• ~ 
kinmek lüıuaıu•• 
öaünde tutmllftar~~ 

Zaten hakiki 'bi,.. 
lamak içia bu•0 tk~ 
ve akla selimi• t• j 
kifayet eder. Ej•~ 
bitaraf meaılek• _. 
tarafına a1ker ~ 
iıter1e eliade bll ~.il 
Eıe adaları il• V. 
• 1 •• ~ kı mlkem~~ .... ar•bİ 

yol hizmetıaı • ta• fi 
din zapb kıta• 
levazımının )ıar• d•' 1.1! 
müracaat edil&ıa•I if'""J 

1111• imkinını tam• ..,,a.a 
mittir. Buıiiokl kit' 
ler için ise Tir 1-'!A 
nın ve ıarkl oJP~ 
tek hatb dem1'r 1a 
bir orduyu aaki ~ 
lizım rele• -·:. ,, ' 
yaçlara ae det8 il. 
bili edebilec•ti 

1
, 

defildir. ~~eti 
Suriye bidıt• 9'İ 
iıbat etmiıtir ol~ 
Tilrkiyenin e~..11· 
bir •akit ta •'- · 
emelini betl•~ıt'1' 
ma•yaDın 1'':' ~ 
olaa ıiya1etlaill,1;a-; 
t&rlll ihtilıfa 111 ~ 
mektedir. 8°~ 
evvel anlem•111

1;.;lri 
bebiyet veref~l1' 
tini• buı&a --.d!. 
taa uzak _. ,,..ı 
otdupau girdi 
için liifi bit 

olarak tellldsl 

___ a_bmz._ • Çor~~ap•--~~ ~ 


