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h e · ce 1 " t.. Y 
rıı~~i 111lıiıd<~ l.u ~n Vi dar arpa ve buğJay top· BU Şb:HRIN AKŞAMA 
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Oldı.ı;.lıluııı.ııınakıııa geçil· fından temin edilmi~ tir. BEKLENiYOR 

&U ·• tadır M I" y · . . 
llıtk lltere Ye . '. a um em tıp ekmeğın yarm Kah~re 11 A.A.- Bu· 
> 1 Yerıi '1\ tıp ek· ·· k"' ~1 a k,d lllab~ l mum un olmazsa cuma r.ıya gelen.haberlere göre 
~qllıa 11 ~~ Ve ınu~a~~kınc.ı· gününe krdar piy~s,,ya çı in liliz ve Hür Fransız kuv· 

/ c 3Q Çın blJğd at bır karılması mukarrerdir. v~tleri Şama 25 kiJom~t· 
. ~&'id Cltpa aya yÜ~· y k d - 1 a· ı<," • f k _J k 

~ 11 •t ~ Ve ) ıiıd 
20 

u ara a soy e ı,.ımız re mesa aya a :.1etr ya laş. 
çıl 1 ~ .. i\q~h e "b' · · k k · d ı· 1 dı d' Vucud rıınak sure· gı ı yem tıp e me yem mışlar ır. ııgi iz tayyare-"!' t Ancak getirilmekte· mahsul idrak edili .ı c.-iye leri dl!$man tayyareleri· 
'ı ıcl kt,tda liatayda k"f" kadar ve muvakkat bir nin molörlü kıtalar üzeri· 

'1 ll.~R 1 rıdarı Çavdar buıu a 
1 

zaman için buğdaydan ta· ne yaphğı akıaı def eyle· 
ı1l ·ıu ... ı b' d nma- f k d . . . ıı .. 1.tc 40 ıı e ekm ğ !ıarru ma s., ile sırf bir ınıştır. 
ııı Q k nisb · e e · ı · d b' · 1 k L d 11 A A Ş 
1·,ı arhl etınde ı.ıtıyat le ırı o ara tat· on ra • .- ı\m 

ttıi \ Y trılın k ar· b"k d'I k · h · · ·· f"k k 1 
,1 l.irıt ıp ek a aurelile ı e ı tc~ t.r. şe rının mutte ı ıta aı ı 

\J t tctktir ltıck vücud ~ e B•ı ye-m tıp ekın~k yal tar.ıfından işgal edildiği· 
t::~dt11 b~ Üuııun İçin gİ· ııız şehirde değil uyn' za· ne dair çıkan şayıalar bu· 

ış buı ıırlıklar s manda köylerde de tat- rada ht•nüz teyid edilme· 
/l () lltıınakta<lır. ona b•k edilecı·ktir. miştir. Suriyede ileri ha 

6 ' \it h rekt devam etmektedir. 
'<P d Sahil boyunca oaln en· 

iiıe C> Anka lln. tl f lVJuso/ini de gelıer kaldırınu~tır. 
'f,ıı it\ UıtıbUrj ta ıo A A FRANSIZ TE'3LIGI 

rı'' "tlıa Yet li . . - f k •• / d • 
t.1 d .. h Rt\ı alk p ı· . 1 n ll U S09 e l Beyrut 11 .A.A.- Fran· o "·• , ı.ıu b ar ısı 
1110 •aı1 s''r' R . lı&üıı ögle- VE TÜRK iT AL y AN sız tebıiğiııe göre, Kara, 
'~o topla aka,,,rıcıs .yekiıi Ha DOS l'LUGUNDAN HA Hava, ve deni1. harekatı 
" 'lı "ruı rıy · ~ L" 111,ıı ıırııaı Şlır. R asetınde RARETLE BAHSETTi sarı ır sur.ette ağırlaş· 

1 
,. 'l'urk~tt M .. b uzrıamede R mıştır. Merciyaı1ddi iugi· 

' .. n t " Usu B oma 10 A.A.- Mu· 1· l d"l 
1 Mıt • •tafırıd ayan solini bugün bir nutuk ız.taaruzu de e ı miştir. 

~ •tıf y lı Mııd· f an Yeri· - ı· Suhil bo.>yuııda harp gemi· ıı t • ck·ı Q aa soy ıyerek askeri vaziyeti 
,e; Q~rı b· 1 l~r:ııi ve Ma- izah etmiş, bu nrad.ı Tür- !erinin muzahere!İ ıe rağ· 

"' .. ı ' ~u· .ı '
1
r ta~t'ır alakadar k" d k d nıen dü•ınaıı 1"lerlı" yenıe· 

J'' ı '4ft v ıyP.ye knıas e ere c· ,. 
: ,J .. ' l~ti , aa Vt ardı. Mil mektedir. Cebelıdürüzde 
.1oı· 't:"'"l ı.ı\ı suaı Mttari( Ve mişti r ki: 

~ ~ tı 1• 'r c f "Türkiyeye gelı'nc.-. kayde değer bir şey yok· 
IJ~ t tc t· "er"'· ınu assal ı"I "tn "''!: TürViye Cumhurrcisi tur Riyak.veTüdmür tayya· 
,~•. "tt' •s ed \, ayni lak d l d 

; V ~~tııd ~- 'Uatı e~ bazı Ha. ismet lnön5 şimdiye katlar re mey an arı üşmarı ta· 
ı 1, 11, 'l(t~ Ctıne bütüı1 lngiliz taleplerini rafından bombudımaıı 

ve Ct11ı· ıı so Ct-vap dd 1 . • 1 I d·ı· . . 
p:1,ı I' iştir rıra ceıs re ey emıştır. ııörıa, n· e ı ımıştır. 

, tl e so giltereye &yak uıduran Su • J k • 
ııl 1 k 'tsQh milletletıerin Jııştüg"ü fe- r ıge e l ,. ,,ıh A ~ Q,. ., il lakelleri çok ıyi bılen bü A / / 
e Jı Uıf{ Q €i . yük b~r adamd•r rap ar a 

1

:11 J c~tvıE:Lıy Çlsi ismet lnonune şunu Dürzüler 
11; a, 1\ 11~,INDE:, "'1 NE.Tı. sri.vlemek istPrim k:, lıal-i', J tıı,, A tıt ıo \JLDü ya fürkıyeye karşı 9ı8 f~GıUZ KUVVETLE-
'\o q~1 li11~11kıtr .. U ~·A.. - Fra de akdedil~n dostluk ve RlNl MEMNUN! YET· 

> t 0 .. 
1 b, o . uyuk •~ı n i~birl ig· i siyusetı' ıı·ı bugı1·11... , LE. KARŞILADJ I•'' 11,u~ '"Çı: A "'llrı ıı a.:. çisi ' l u"}-.tıllnt:rık,t11 a~.' 14 ü kıdar takıbeylemiş ve ey· Kudüs 10 A. A . 

~ t>y" u~ l::ı.~''ııJc aı''uınurıe l~mekte buluıımu9tur. llu Suı iye hududundan bildi· 
ı ~ ıı. l l ~• k tnü"'t sıyasete devam edece:ırıı. rıldiğine gör<", Qıirzüler, 
1ıı'' ~r,l ••tu<. ır ka . y ur. 6 

' 11.. t i'.rt llı,,,... \t o 1•1•0 rek-Je; 7 • h f il . · lııgiliz ve lıür Fı ansız kuv .. .. _, c:. vmış ve a ı emıştır. 

O~ ı,,1 \11ı.ı lıtı~ } ha,taı.... H lk vetlerinı hanır etli tez ah Ü· 
ı .ı ~ 1.tırıı ıast h ... " artık evlerıne Jön • ti k 1 1 J ·r 

\l'•iı Oııııuıt ın,ş v il aııe. nıekte, evleri harap olan ri\ ıı arşı aın•ş ar ır. e· 
~ 'de ı tıı. ~ y ı h" tç 1 b d jP ııu "•tı /<Jııda apı. ar Kuılayın verdigi Çü - u urB 1 arın aşın a ıneş 
ıy,, '''l ıtcrı 01 kcıı. d~ ·lurdıt oturmakta1.:hr. bur Dürzü lideri Sultan At 

ll"dav~'rıı~~ 1 1ıı~tekıu.., h"r fEYlZLl YAGVJURLAR raş paşa da bulunmakta 
1(\· Yl' t ilır. aıııe. A idı lngi!iz kuvvetlerinin • k il \' b tıkara 10 A.A iki 
"'ı ~ llrı-. ktııı:11 8 l>ı1arı k Surıye- üıerin~ ilerleyişi "u ''4 ı uçu ay devam eden yag·. 

t1ı r. A :rııı" ı.ıi.ıyük m araplar arasında çok bü· 
1 l\q~11 "'rık,t o1ar,k . ursuzıukton sonra uün 
'ıı 1 .'l,)c,·1 ay,. ot. Kasta Ç yük bir tesir bı .. akınış ve 

ı.. "ı "' 0 ı 
1
. moııu ve ı:.nlurıyıdey z 

... ~il~~-- •ı d "ıı '"u "'t dıği möınnuııiyet doğurmuştur. 
··nı •ıı. ·• §k 1 ya ğnıurıar yagmı.: ve ku ' ıı1 1 ~ık uı ş ki '"# Resmi tebliğlere gcire 

\1 Qtıı 1 • tıı ıı "•ıtıfc c. ra ık lehhkesi katti suret 
tı11 1

11 51 t\ ~d sıııi le ıail olmu"lur. Şum, B~yrut v Halep Ü• 
\lıtllı ~it Uıtıı.ı /\ ~ 11 Ji.ıı v '"# zerine yapılmakta olan as 
,l.l'~'· lct:~ • 11 kıırbd tılinıiz islenderunzı n'ıtıı k - l k" "" l.~r. ..,Ut U ., erı ıare at meınııuııi)•et 

r lt• u" _ V Qlıınız <..ükru Sökmen ı. '\ 1 ~ s~ "llıı. 8 · °" verici uir şe 1t ilde inki~af 
""~( 11~, ı.:..Yl{ı:, Uer iaşe ve diğer işleri etmekkd•r: 

1-~ ~1" :o A.. ~·E.} ~etkık < tnıek üzere bu sa HAVADAN YARDIM 
cıl~clclcı · ah lskenderuna gitmiştir. Beyrut 10 A. A. -. 

Rey. Yalımiz öğleden sonr.ı Şimali Afrik tda"i f ran:ıız 
§t.hriınize dönecektir, ha va fılolanndan müreli:· 

Hess mese
lesi gine fa

zele1ıdi 
FAKAT ÇôRÇIL IZA· 
HAT VERMEKTEN 1M-

1TINA EDiYOR 
Londra l 1 A. A. -

Avam Kamarasında Ru • 
dolf Hess meselesi dü 1 

tekrar müzakere mevzuu 
olmuştur. Birçok mebuslar 
He~sin billmssa bir sulh 
teklifi getirip getirmediği 
ne dair uzun sualler sor· 
muş, fakat Çörçil bu sual 
lere cevap vermekt~n im 
tinll ederek kısaca demiş· 
tir ki : 

11 
- Bu ~ah·s hakkm· 

da şimdi yapacak beyana 
tım yoktur . Fakat Hessin 
lngiltereye uçu5una dair 
bittabı Amerikaya malu • 
mat vermiş bulunuyor uz • ., 

Uundan sonra Çôrçil 
GiriJ, Irak, Suriye ve di· 
ğer meselelere temas eden 
uzun beyanatta bulunmuş 
tur. Çörçil, tenkitlerden 
kiıns'!niıı şikayet etmedi
ğini, fak at Avam kam na 
sı harp vaziyeti hakkında 
ki harekat hakkında· faz· 
la izahut istenmesinin doğ 
ru olmadığını çünkü iza -
hatın düşınana mühim mı 
lümal V.!receğini Musolini 
ve Hıllerin hiçbir muvaf· 
fakiyetsizlıği ken Ji mec • 

!islerinde iuh etmek lü • 
zumunu duymadıkla~ın', 
binaenaleyh bu izahatla 
düşmana ip ucu verilemi · 
yeceğini söyleınış ve de· 
ıniştir ki : 

• - Harp vaziyeti 
hukkınJn verilı.::c~k izaha· 
tın zamanını b.uıa bırak · 
manı~ı ricı elerim Girit 
le a•tı 1;.y zarfında ni, in 
hazıriunmadığımızı soru • 
yorıun JZ. l3una da verile 
cek cevabın ztımanı gele· 
cektır. tlu e,,uada Atlan
tık muharebesi m -,mnuni· 
yete şayan bır şekılJe in 
kişaf etmekte idi. Gırit 
ad sına yerleştirılecek top 
lardan oır kıs 01111 ticarvl 
~eım terine yerleşlırJık. 
~uı ada burada kullaıula • 
mıyarak yata'\ ful• tepin· 
rırnız olduğuna inaııaıı a· 
dam mükemmel bir ah • 
ıu tkhr. 

Avam kamaras1 bu iza 
hattan sonra reyı· müraca· 
at t•lmeden ,lağ:lrnı~hr. 

kc-p tayyareler cüreıknr 
l.Jir uçuş yapırak Suriye -
ye gelmişlerd>r. General 
Veygırndın Ceza)irde bir 
teftiş .seyalıatirıe çıktığı 
haber verilmektedir. 

Çatşamba 
----.c~-..;.,~~~~-

A bone f•rtları : 
D•hllde yılh~h 5 İira 

Y•hılncı memleketlere 
8 lira 

lılnların her kelim•· 
alnden 5 kuru, alınır. 

Ocret:pefindir . 
GOnD geçen sayılar 

10 kuruştur 

Amiral Dar
lan şeref Jİ bir 
sulh arıyor

muş! 
VIŞININ BAŞVEKlLl 

FRANSIZLARDAN Dl· 
SIPLIN VE FERAGAT 

ISTlYOR 
Vi~i 11 A.A.- Ami· 

ralDırlan dün akşam radyo 
il~ bir nutuk söylemiş ve 
<l~miştir ki: 

"-Fransayı kurtar· 
mak için lıayc1llnı vakfeden 
Mareşal Petene ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Fakat 
Fransa henüz kllrtarılma· 
mıshr. Bütiiı1 Fran~ızlar· 

dan disiplin, feragat ve 
Mareşal Petenin etrafında 
ittihad istiyoruz. 

Eger millet bunu anla 
mak ist,,mezse ölecektir. 
Mülilreke sulh deıne:C ,{e

~ildır. Eğı!r sulh yap ·n ,k 
istiyorsak roağıup bir mıl· 
letiıı yapıciğı fedalralılda 
rın en azile; Ş'!refli bir 
sul :ı nkdetm ::k ve Alnun 
ya ilt: m iukereıe giri~ · 

:ne: lazımJtr. Ak:si tak· 
dirdc em !lder boşa gide· 
cektir. 
~ 

SON OAKIAK 

KIBRIS 
HE.Nül HÜ ~U.vlA UG· 

RAMADI 
Londra 11 A. A· -

Röıte" ajansınm salahiyet 
tar kayılliklar lan a\dığı 

haberl~re göre, son 48 
saat içinde Alınan ve ltal 
yan tay} arelerinin Kıbrıs 
adasına hücum ettiğine 

dair düşman kontrolü al· 
tıudakl rc!dyo istasyonla:ı 

nın verd • gı habdder doğru 
degıldir. böyle bir hücum 
yoktur. 

MAYIS A Yl IÇh~D~ 
D:JŞURULE.N f AY -

'i A.KELER 
L'>ndra 11 A.A.-A· 

vam Kamarasındakı soru• 
lan b ·r suılc cevap veren,; 
lngiliz Ha\ a Num geçen 
ın..ıyıs ayı ıçud~ 45J dÜj· 

anan tayyareı:nin ehi , ürüt· 
duğuııü beyan etcı:i~tir. Bu 
l.tyyarel rdeıı.45 i 1ngili.ı 
.daları üz~nnde dü~ürüı~ 
müştür. , 

MUTTEFtK O~DULAR 
ŞAıvl KAP1LARINDA 

Londra radyosunun son 
dakikada ,bildirdiğine gö
re, müttefik ordular Şam 
kapılarına varml~lardır ! 



Seyfa-2~ 

Birlsviçre gazetesi diyork:~ 

Yakznşarkzn 
'ınahtarı Jnö 

nünü;1 elinde 
En kuvvetli kozu 
Türl<iye elinde 

tutuyor 
Cenevre A.A.- Jurnal 

dö Jönev gazetesi, " Av· 
rupa ile ortaşark Ması 1· 

t'da köprü., başlığı alhnda 
§U makaleyi yazmışhr: 

"Harp Batkarıla~ca bitti 
ŞimaliAfrikada" devanın edi· 
yor. Orada Mihverin Mısı· 
ra karşı taarı uzu ciddi ola 
rak başlamıştır. lngiliı ler 
Tobruk ve Solıumd çe· 
tin bir mukavemet gös· 
teri~or !ar. Uaba Cen1Jl>i 

~Şarkide, Habt!şistcı.nda ltal 
yanlar mubasamah lızak · 
tan ve Generl\I Vavelin 
Dıcle ve Fırat kıyıl randa 
pek ziyade 11.uhtaç olduğu 
kıta lan tutmak için azami 
ga} ret gösteriyorlor .ihtilaf 
lraka da sirayet etti. Al· 
man b,ımbardınıan layya· 
rt-leri orı.ıya gitmiş 'b\:lu· 
nuyor. ~Fransız m.mdası 

.. lıın.lA ~·ıuriye _toprakları 
nıu~kul bir vaziyete düş · 

l.,D U~llİt. 
1ngilizler- .ticat gemisi 

zayıatma rağme-n umumi· 
yelle deoiz\eri tut~yorlar. 
Karada hakim o\an Mıh· 

ver A vrupadaki kıtalar ile 
~ .Şımaıi alrika ve Yakın As 
~yadak\ haq1 sahası 11rasın· 
da ırtibattan mahru'lı bu 
lunuyor. Avrupa ile Orta· 
_Şark arasındaki köprü şim· 
aıye kadar .mubasamattan 
ışarıda kaldı. Harbin arı i 

L netıceıi Türkiyenin verece 
ğ ı iı:uara bağlı olabilir. 
Gerek Berlinirı, gr.rek Lon 
drcınm elde etmek istedik 

• erı , bu köprfüıün anahta: 
n ismet lr.önünün elinde· 
dı r. 

Ankara, muhariplerin 
aiya~i faaliyd merkeı.i ol· 
du. Nazik bir va1iyet, t~h 
lıkeli bir vazivet. 

Tiırİ<iye şun<liye kn· 
dar mütemadiyen lngiliz 
illıtakına Sl\Olk old J~ ULU 

beyan edegeldi. Türki) e 
kendı uıenfacAtlc:rinin en u 

" zak ve l>inaeoaleyh ken· 
diıti için en uz tehlikeli o 
lan devletin menf ıılleriııe 

uygun oldugunu duşunU· 

nu) or. Şarka doğru Alman 
genışlemesi Ataturkün v • 
tanındın geçmektedir. G& 
ziuin lıaletı hakim bı.;lun· 
duğu yeıin dvarlarında 
Alman genişlemesini ler· 

viç etmekte hiç.bir istilüdesi 
)Oktur. Hıç şüphesiz bu· 
mın iç o olccak ki daha 
h rpten evvel büyük ._Bri· 
taıı) uıın )anmda yer aldı. 

Httrp esnaıunda ise 
Turkıyenin duyiuları mü· 

İskenderi
yede 

HAVA BO~lBARDl • 
MANINDA 517 KiŞi 

ÖLDÜ 
Kabire 11.A. A. -

Son iki ba\'a bombardıma 
nrnda lskenderiyede 517 
kişi ölmüştür. Kral Faruk 
lskenderiyeJen Kohireye 
g elecek halka yiyecek da 
ğıtılınasmı emrt ylemiştir. 
hkenderiyeden Kabireye 
gelen balkırı s ym 200 
bin kişiyi bulmaktadır. 

Bunların hepsi yerleştiril
miştir. 

INGILIZLER 1 t TA YY A 
RE DÜŞÜRDÜLER 

Kalı:re 10 A.A.- lngİ· 
liz rt smi teblif!İ : Ağır 
bombardıman ta) yareleri· 
miz dün' Derneyi, Hayfa yı, 
Ga"aleyi bombRrdıman 
etmi~ 14 düşman tuyyare · 
sini yakan k tamame.ı im· 
ha eylemişt r. iki tayyare 
miz ka;ıphr. 

bir dost olan eski düşman 
Yunanistana karşı Mihve· 
rin taarruzu Ankara<la şid · 
Jelli bir infial uyandırdı. 
Bizim bildiğimize gÖrt", 
Mıhvere karşı t~bevvür 
ifadesinde Türk gazeteleri 
kadar :l i d d e t gös· 
kren ve lugiltere için de 
iyi temenniler i!adeıi11Je 

yine Türk gaze teleri kadar 
ileri giden dlinyada hiçbir 
gazete olmamıştır. 

Bununla beraber Tür· 
kiye: ne 'iuıın•stıın, ne 
Yu!!oslavya lehiuoe müda 
ht"lede bulunınamı~tır. O· 
nun siyaseti, tama:!lİl~ Sov 
yetler Birliği 11\n siyaset\n ~ ! 
tabi olmamak!~ beralıer r 
Stal·nin .. aıdıgı Vhziyete 
kısmen bağlıdır. Nıçin ·~ 
Coğrafi sebt'pler dolayıs\ 

le. Eğer Tütkıye Blllkan· 
!ardan harbe girmı~ olsay 
dı kendisini Ku yamn frab 
zoıı ve Erzuı uma,,,. kcırşı 

muhk mel bi hareketine ma 
ruz bırakmış olurdu. Garp 
te çarpışırken şarkta aı ka 
can vurulan Po c oyanın 
akil>eti Türkler için hiç ca 
z p bir şey olmu. 

V hkıa Moskova, Ro • 
manyadaki Alınau lehtarı 
ıh 1 !lale karşı mubter ız 
davr nJı, Bulgurıstarıııı 

ut.:lu pdkta iltıtıakaol tak• 
bın ellı ve t u6o;ıavyada· 
kı ısyau bcu eke tını alkışla 
dı. föka t tlolşt.vıklerııı 
efendısı duygulu değildir. 
Onun duşenc alakası yok 
tur. Sırpltum a5ıkerı Z"lfın 
dan hayal sukutuna uğra· 
yarı Sıalırı dalıa geçenler· 
d~ buyuk ıtibu gosttmJi
ği elçıltm Gabrılov ı ç'ı Rus 
yadan çıkarmak suretıle 1 
Sırpl :ı rı en acı .bir ıarzdH 
reddetti, 

Çok vahim \ 
bir hadise 

ALMANLAR BlR AME· 
RIKAN GEMJSI TOR· 

PİLLEDlLER 
Nevyork 10 A. A. -

Alman denizalhlan 490:.> 
tonlu\.- bir Amerikan ticaret 
g~misini torpilleyerek ba· 
tırmışlardır. Siyasi mchıı· 
fil ve matbu1t b ı hadise· 
nin t;O-' vahim neticeler 
doğuracağını beyan dmek 
tedirler. Gazeteler Alman· 
yanın bu suretle Am .. rika · 
ya meydan oku-:nak istedi 
ğini kuvvdli bir lisanla 
yazmak tndırlar. 

AVAM KAMARSINDA 
MUNAKAŞALAR BEK. 

LlENYOR 
Londra 10 AA. - Avam 
Kamarası yakrnda müzake 
relere b!ışl acaktır.Müza· 
kere mevzuunun Ortaşark· 
taki hadis•lt!r ve harbin 

sevk ve idaresine ve bilhassa 
yeni bir harp kabinesi el· 
rafında ceMyan edeceği 
tah.nia edilmektedir. 

tema Jiye ı arttı S ımimi 
ismet lnönü'nün vatan 

daşlarıııı düşünürken diğer 

bir sebep <laha vardır. Bal 
kanlardaki harLe varınca 
ya kadar muharip ve va· 
trınperver l>ir ukm kuhra 
manca müdafaa edec~ği 
Anadolu dağlarını her • 
hangi bir ecnebi ordusu• 
nun geçemiyeceğine kani 
idiler. Fakat Yugoslavya~ 
nın yıkılışır.dan ve Yuna• 
nistaıırn fethinden sonra 
ne düşünülmelidir ? Polon 
ya, Bel)(İk a, Hulanda, Frnn 
sa, Yunaııisten mağiup ol 
dukları hnlde fürkiye için 
çok kuvveLii Alman ordu 
suna karşı muzafferane bir 
mukavemet çok müşkül -
dür. 

Türk devlet ada .,ılnrı

nııı l ugun karşılaşhkları 

mesele fevk iade çetandır: 
Eğer kararlarını meınle -
ketlermin daimi menfaat 
icra oldrak telakkı ettık 
leri lıususata istiuıtd ~tti· 
rirl .. rse mufnt tela'< kı f.'· 

decekle•i her türlü Alman 
leklıfine karşı koyacaklar 
ve istıkbıılt korumak iç•n 
mılleti en büyük t ·hl•ke 
ı~re maruz bırakacıakl tr 

dır. E~er günün vazıyeli 

nı acil tehlıkeııinı nıutal ea 

ederlerse kırılmamak ıçin 
entl~Cek:l~rdır. 

Üdhli geçe:llerde Türk 
vekilıeri f.jeııle g örü~üyor 
lardı. 13ugün Von Pap ~n· 
le müzake re eJiyorlar. Zıı 
manın müşkülatına rağmen 

Tü rklerin dinde hala çok 
güzel bır koz var.fır. Bu 
koL du Avrupayı orlnşar · 
ka bağlayan köı,rü üzerin· 
de sağlam kök bırakmış 
bir dev lelin 11üfuıudur, ,. 

Vatandaş! 
ihtikar yoluyla öz kardeşlerinden gayri nıeşrıl e 

surette kendine menfaat temiııioe c;alışan bir kiıt15 

büyük vatan haini, beşeriyet düşmanıdır. 

Al manga 
Fransaya derhal va mü
sait şartlarla su'h tekli· 

tinde bulunmu, 

Berıı 10 A. A. - Is· 
viçre gazetelerinin haber 
aldtğana göre, Aırr.anya, 

Vişi hiikumetine derhal 
bir sulh akdi için kaH tek 
liflerde bulunmuştur. Bu 
sutb tekliflerinin Ana hat· 
lan şunlardır : 

Framız imparatorl ığu· 
nun mülki tamamiyeti ka· 
bul edilecek, Fransız do
nanması ile silahlı kuvvet 
leri lngilizleri Suriyeden 
çıkarmak için kullanılacak 
tır. Bunun için Almanya, 
Fransadan iğtina:n ettiği 

bütün silahları v~ tayyare 
lı•ri Fran;aya iıı<le eyliye· 
cektir. 

ALMANY AD\ YALAN· 
LANAN BiR HABER 

Berlin 10 A.A.- Al· 
rnan Ajansı bildiı iyor 
Almarı mehafili, lngilizle 
ıin Suriy~ işgalini hak!ı 

gcstfrmek için guya 140 
Alman pJraşütçüsiine kar· 
şı Fransızların lngilizlet · 
<len yardım istediğini ve 
bu paraşütçülerin lııgiliz· 

ler tarafından esir edıtdi· 

ğitti beyan etmektedir. 
Bu hab~r Alman ınehafi· 
linde tamamile uydl r· 
ma biqey olarak yalanlan 
mı~tır. 

HAREKA r D C. V AM 
EDIYO.{ 

Kahire _10 A. A. -
Ueş noktadan Suriye ve 
Lübnan içlerine yspıl n &k 
ta olan ileri b!\rekat sü· 
ratle ink ışaf etmektedir. 
Bilhassa suuri kıtaları 

S ıriye topraklarnu· karı~ 
karış tanıınaktadırl<ir. 

Sur ci\arında mukave 
met etmek isti yeıı Fra!!Stz 
ve müstemleke kuvvetlerin 
c.Jen l>i r kısmı 12 su at s:i· 
ren bir çat pışmadan son· 
ra teslim olnıu~, dığer kıs 
mı da esasen harbetmek 
istem~ mıştır. Litani nehri 
uzeriodt'ki köprıinün ber· 
hava edılmiş olmasına rağ 
me n m uvaftakiyetle geçi
lerek Beyruta doğru hare 
kata devurn olunmaktadır. 

Gündüzde 
Türkç,, sözlu BARBAROS 
devrinde VeııeJik ve Ba· 
ba intikanu 

HATAY . 
Fiat Müraka be l(oıl115 


