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7 NlSAN CUMA 1939 Gti"NDELİX. SİY AS.AL GAZETE 
ON Oç0NC0 YIL SA. YI: 4147 

FRANSA HATA YDAKI KUV· 
VETLERINI TAKViYE EDIYOll 

---------------------········---------------------
Figaro gazetesi hududa as
ker tahşid ettiğimizi yazıyor. 
Fransız lıüktlmeti, gazeteler tara
fından verilen yalan haberler 

üzerine bıı kar•trı aldı. . 
Parlı, 6 (A.A.) - Fııa-

ıaro ıazeteıl, Hatay parll· 
meatoıunuD Hatayı• TGrkl
Jeye tlhalnnı ilan etmek 
fikrinde olduiuna dair lı· 
keaderlyeden ıelen bazı 

haberler neıretm~lrtedlr 
Gene bu haberlere naza· 

raa 60.000 kltılık bir T6rk 
orduru aetlce1e lntl:ıare• 

Hataya ıırmek (lzere hu
dutta tab11lt etmlıtlr 

Diler taraftan Haleple de 
T6rk k~mltelerl kurulmut 
•• Hatay TGrk orduıu ta
raf ımclaa f11al olunurken bu 
komiteler reımen TGrklyeye 
mthacaat ederek zulQm 16r 
melde olan TOrklerl kur
tarmak lzere lntaatın daha 

lskendtrundan bir görüntiş 
ki Hlı ıün8 •e m6tealdp Royter ajao11nın verdlil ıon 
eOnler için derpff edıl•yor. bir habere göre; frA111a, bu 

Ajıaaın notu: hafta içinde lıkenderunıı bir 

ileri yOrümeılnl rica 
ceklerdtr. 

ede· ı 

6o0mlzde BCUOn bu•lar 

Anadolu ajaaaı, bu habe !orplto ıöndertcek •• Ha-
rı telnılbe mezundur. tay ıarnlzonuadakl ku•nt-

Londra, 6 (Radro) lerlnl tak•IJ• edecektir. 

Arnavutluk ve lngiltere 
---------------------··········------------------~-

Çemberlllyn A. Kamarasında: İngilte·renin 
Arnavutlukta hiçbir menfaati yoktur. Yal
nız cihan sulh unda bir alakamız vardır, dedi. 

Londra, 1 (Radyo) -
A•allİ Kamaruında üeı•e 
itti Çemberllyn Arnavutluk· 
ltal1a meaele1ıne dair tza· 
hatta buluamuı ve bılhuu 
demtıttr ki: 

« lnıllterenln Arnft vutlukta 
hiç btr IDf'Dfaatl yoktur. Yal · 
ıuz cihan ıulhunda umumS 
Itır allkamız •ardır . 

Baı•el&al, Leblıten Harici 
Je Naatrı 8. Uel&le yapılan 

1lr61melerecle t•••• etmfı ve 
bu s6rOımelert•, llrt memle
ket itleri Qzerl•d• tam bır 
ltlllf baltncle bulundafutıu 
ı~hterdıtınl lll•• etmlttlr. 

Parlı, 6 (Radyo) - Bn
tln tekzipler• ralmea ltal· 
Ja ile Araa•utluk araıında 
ıızll mOzakereler cereyaa 
•ttlll 16yleoı1or. 

ltalyan kıtaları, V arooa · 

d k ıl!ıkarılacaktır. aa araya T 

27 ltalya ltu hareketini, 19 
ltatya - Arna•udluk anlaı· 
IDaıının, Ar•• yucllula karı• 
Itır Y• baacı tehlike takdirin 
de bu' memleket• balyanın 
••ileri yardımda b11luaacaiı 
.. •lduadakl maddeılne daya

"•rak 1apacaktar Ôlr••ll 
clıtıne 16re ltalyan aıker-1 • 
•rı, 6 ••yabud 7 oıuad• 
4tna•atluta çıkacaktır. 

1,ı halter ala• mebaf JI· 

R. Çtmbtrldyrı 
lerln blldırdıfloe ıöre, Ar
•••utluk bOll6meU, her 
tOrlG aalcer llaraaına muka
••met •IJetlntledlr. Arada 
bir uzlaıma bulmak için 
halen Roma ile Tiran ara. 
ıında mOzakereler cereyaa 
etmektedir 

Parlı mehafılı, Araa•ut
lufu• •tı•l edllmı,eceflae 
dair olan tekziplere ln••
mamaktadır. 

loıılterede htlklm ıOren 
kanaat• ıellnce, Loadra, 
ltaiyanın ArnaYudlui• ltıa· 
le teıebblb etmlyeceilnl 
ı61lemektedlr. Kral Vık· 
tor Emanuel ıeçealerde ıöy
ltdlil uatukta Ara• •udlak 

hakkında ıon derece doıtane 
beyanatta bulu11muıtur . 

Sonra l 937 ele yepılan in 
ıillz ltalyan aolaıma11 Ar. 

na vutluiun fıUkllllue kartı 

•uku bul&cak her taarruzu 

Akdenız ıtaUllünü boıacak 

bir hareket aaymltlı halya 

daha ıonra bu taehhüdünQ 
teyit etmlt bulunmaktadır. 

Londre, 6 (A.A.) - loıt· 
lfz Bıtvekılı Çeml»erliyn, 

Avam Kamaruıntla Arna 
vutluk meaeleıl hakkında 

ıunları ı6ylemlttlr: 

«Romadald elçlmlz ltalya 
hGkaD1etlnta nazara dıkkah-

•• celbetmlıttr. V ••lyetın 
lnkltafı bGyllr hır dtklratla 
takip edilmektedir. ln•llte 
renin Araa•utlukta dofru· 
dan dofruya hiç bir menfa 
ah yektur. Fakat laslltere 
•I• cihan ıullıaunda btly8k 
bir meaf aatl •ardır bu ••· 
.. ı. hakkında Belsratla da te 
mHa ılrltllmlttlr. » 

Londra,6 ( A A ) - lnıılts 
Baı••klll ÇemberllJ•••A. •am 
Kamaraaı•dakl beyanahaa 
16re Londrada bul•nmakta 
olan Pelonya Harlcl1e Na· 
ııra Bekle yapılan 16rG1me 
ler ıeolf bir ıalaatla cer•-

TiJrkiye-Ame
rika ticaret an

laşması meri
yete girdi. 

B. Ruzuell 
Vatlnıton, 6 ( A.A.. ) -

Amerika Cumhurrelıi Ruz
yelt, Anlrarada fmıalanan 

TGrklye - Amerika ticaret 
aolatm•aı•ı merlJete ko1an 

bir beyannameyi imzala
mııtar. 

Mısır Ba,vekili 
iatifa etti. 

Londra, 6 (Radyo) 
Royter ajınaıoın btlcllrdlflae 

16re Mıaır Baıvekllt All Mab. 
mut Pat• epe)' bir uman· 

daa berr rahataız bulundu
iuad•• kabineden çoktan· 

beri çekilmek olyetlnderdı. 

Saaıldıiına 16re yeni lcabloeyl 

Alı Mahir Paıa kuracaktır. 

lngiltereye Ka-
1 

radenizde bir ii• 
verilecek. 

Bükr~ı. 6 (Radyo) - Ro 
maayanın lo1rtltere1e r<ara · 

denizde bir deDlz ü11ü ver· 
meie hurr bulunduiu an· 

laıılmakta d11. 

Sadıabat kon
seyi Tahranda 
toplanıyor. . 
Par.ı, 6 (Radro) - Sa

dıabad paktını imza eden 

devlctlH harlclJe nazırlara· 
aıa yakında Talaraada top 

lanacaldarı 161lenlyor 

yan etmlf •• iki htUnlmetl• 
itası umumi prenılpler I 

hakluada tam mllf halinde 
bulunduldarını 161termlt ol-
.auıuau beyan etmıı •e la 
sılterenla Polonya ile ak. 
detmek lıtecllll aalaımanıa 

f ıaaaayı Polonya1a batla· 

yan anlaımalara benzedlll
al 161lemtıt1r . 

LoDdra, d (A .A.) e.,. 
••kil Çemberlly•, Hariciye 

Lebrön tekrar reisi~u~ 
mhurluğa intihap edlldı 
M . Lebrön beynelıÜiİİİ vaziyetin . n~zaklti 
d~layisilı vu~u ~ulan arzuya. ıe~a~n ~,a,:ızıf~yı bbıl 

atmık ııc~urıyetınue ı ıı. 
6 (A A ) ·- Lebr6n 

Par•ı, · , 
umhurre •· yeniden fran11ı c 

lifine intihap edllmtttlr 
R d ) fran Parlı . 6 ( • JO 506 

111 Relılcumhuru Lebröo 
d mhurrelıl rey ı le yeni en cu 

lntıbep olunmuıtur. 
Seçime fıtlrak eden aza 

adedi 904 dOr. 
Sa.ı. cenah ınttbıpdan ıon· 

• ı 1er 
ra milli martı ı&v em f ' • 
muhalifler ile letıfa! .. lıttfe .. 
Diye bıfırmıılardır. 

Parlı, 6 (Radyo) - Me 
D 

mecllılerf, 
buaaa ve aya 
dün not 14 25 de Ver 

d yan relıl 
eay ıarayıo a • d 
Jul Dejıınenln rı1uetln e 

' ı cumhur 
top ıanmı~ ye yen 
re ı l ol seçmlttlr 

Aaamble topl•nır toplan 
1 x. baılan· 

mas reyler atı m••a 

B. Ltbrön 
ııttrak etllil ve 6 m6ıten . 
klften baıka hepılnln, me• 
cut namıedltre reylerini 

verdikleri anleıılmııtar. 
ra netice 

mıı ve bir uat ıon - 1 
btldırılm 1ttlr Taınlf netice 

•erime 
ıınde 91 O azanı u ... 

Jul Oejanene. kanunen 
(Sonu . dördOncG eayfada) 

A r a P ta h r i k a t ç ı s_ ı 
h a Pisten k a ç_t 1. 

Fevzi KavUkÇuFilistin top~a
ğına geçti. isy~ncıların ;eıs-

1 iğini üzerıne alaca . 
ıeçerek relı olacatı ıl)'-

Londra, 6 (Radyo) - leamektedlr. 

Bır Arap tebllfıoe bu~::· MUSUI hldiselıri: 
Bajdatta hııpllte Fev· Bafdad, 6 (Radyo)-Mu. 
makta olan tahrtkltçı •ulda vuku bulan nOmayftler 

18 katı tle .. 
al Ka •ukçu ar yaffak oellceılode lnııl ız koaıoloı· 
birlikte kaçmıi• mu haneıloe hücum edtlmlı ve 

1 Kavukçu 
olmuıtur. Fen '-onıo•oıu yaralamıılardır. 

u berh• • 
bir petrol boruıun Konıoloı , aldıfı yaradan bl· 

f t l lıtln 
Ya etttkten ıonra raz sonra ölmütlir. 

l 1 uıtur ken 
topuıfına dahi 0 111 Niimaylıçıler, konıoloıha· 

1 n batına 
dtılnln lıyancı arı neyi yajma ya teıebbih etmlı· 

Alman Propa
ğantla !Vtı_!!!!_ 

Kah-i'iede. 

)erdir . 
Hükumet , oümaytu~ıler 

hakkında t&ktbata l.aılamıı 
ve bir çok kimeelerl te•klf 

eylemtıUr. 

Muıul, 6 (Radyo) - la· 
sllfz konıoloıuDUD katli Ye 

kons'11oıhanealn at•ı• •erli · 
raeıl Qserl•• bu sin 6rfl 
ld•r• illa edtlmlttlr Bu hl· 
dlıelerl• •ebebl; Irak kralı-

ID'dııler tarafı•d•• 
aıa, 

aldOrOldlftl hakkı•da ~ıkan 
haberdir. Zabıta koaıoloı · 

haneyi ateı• .erenlerin bir 

kıımını yakaltyarak tevkif 
etmlıttr. Koaıoloau• cena -

ze•I, cuma eOaG lıaldmla
caktar. 

Nazırı Lortl Halıfaluıa So• - 8. G6btl• 
Jet btlylk elçlıtle ıılra te 6 (R d ) _ Al-

8aitlad, 6 ( Radyo ) -
Baıvekll Nuri Paıa, Muı•I 

konıoloıunun katli hl•ııe· 

ıl•den del•yı lnıJltereye te · 
e11lrlerJ•l bıltıltrtılı. 

b 1 d Kahire, • 1• 
maı halinde u un ufuau •• N G .. 

1 

p pafa•d• azarı u Amerlka11ın da lıtltarelerdea m•o ro ı 
haberdar etlıldlflal ı&Jle belı tayara ile Redoıtaa 

• •ı ltura1a ıel•ltlir · • f• r. 
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onomide • ~ııe..~~~' 

• 
illi e 

hay a cdığı yerı 
da az e-t yemekte olma11-

dar. 

i -
~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Memleketimiz için baıh 

baıına lktııadi bir kıymet 

olan hayvancılık, ıerek ken· 
dılerlne zarar veren imlller 
le mücadele ve gerekıe lı· 

lib ve çofaltma yönlerinden 
mulatıç olduiu müeyyldele· 
rl ve teıvtkt, ancak cumhu· 
rlJetlo kurtarıcı elinde bul-

uıtar. 

Cer Ye it kudreti, eti, de 
rlıl, ıütü, yünü ve ukatları 
ile mtlU ıelJr ruında zirai 
iıtlheal kıymetinin 1 - 4 
n6 teıktl etmektedir. Bu 
aun dörtte flçQ lröylO olan 
Tnrk mtllettnlo, ıerek· ııda 
Ye ıerelue dlfer zaruri ı h 

tlyaçlat1 y6nlerlndeo, bala 
oldulu ekonomik kıymet •e 
ehemmiyetinin kıaaca izahı 

faydah ıörGlmQıtOr. 
Hay.-an eei.-etlml:r.lo baı 

itibarile mevcudu •• çolalııı 
ı&yledlr: 

923 de 23.tOO.oOO •e 
938 de 38 000.000 dur. 
Bunlar, yalnız nynna da· 

bil olan ba yvanlar olup ıa 
yı• harici kalanlar da ıon 

yekaaa tla•e edtllue TorklJ• 
de 50.000.000 baıa yakın 

bir umumi ı.me•cut tahmin 
edilebilir. 

Milli Hnettmlz arHında 
bunlar1n kıymet ltlbarıle 

tutarı 968.&C0.000 ltre ka
dardır. 

Ziraat •konomlılnln muh . 
tehf aabalarına a6re ayrıla· 
tında bay•an mahıullerloln 
aafl lıUhut kıymetleri ıua

lard1r: 
Sıt •• m miilltı 52 milyon ltra 
Et .-e iç 1alları 29 .. .. 
Yon ve tıftlk kıl 1 1 .. .. 
ıUerJler 3 .. " 
Yumurta 8 ,. ,. 
KGmeı haJt'aaları 3 .. .. 
ve dlier haaılat 2 ,, • 

Yektan 108 mllyon lira 
Yek nazarda ıerek baı 

•e ıerelue aaft lıtıhıal cep-
heaınden bu yek6nlar ebem· 
mlyellt bir kırmet naaara 
arz edene de htç biri l Türk 
mllletlnto hakll.41 lhtıyaçlerı · 
aa ce••P zerecek ••ıfyette 

deitldır . 

Cumhuriyet hnlı 6metlnln 
mevzula olan yakın ve l:.ü 
y6k llglıfntn mucıp ıebtple 

rint ve lhtıyaçları kerıılamek 
Ozere ted•lr ettlil kanu
ni mOeyyıdelcrl e a ldıiı trd 
birleri o mahiyetini ize h için 
TOrklyede et meıele1ent L.r 
mlıal olarak " a 1 e l ım 

Etin ııda •e ıfzıuıhh ka 
idelerloe aö ı e be-r f6h. baı · 

"a dtier aıdalu da alme. k 
1art1le aOnd~ 100 aram t tc 
muhtaçtlr. 

Bu haddi ııarl b!r va 
bit olarak kabul ol un ursa 
yılda uOfuı batına aaı rl 36 
kllo et lıtıhllk edtlmeal icap 
etmektedir 

Elimizdeki • elkalara ıö 
"re 937 yılanda mezbah la ~ -
da b6y6k ve kOçük 3 541. i 03 
bat hayvan keıllmtı ve 

l 86.021.SlJO kll• et lıtıh16ke 
arz edtlmfıttr . Bu ıur tl 
ıehlrlerde htthllk olunan 
et n6fu11 b ım gOnde 60 
ıram Ye yılda 21 kilo 900 
ıremdır. K6yl rd lıtlbl&k 

e den ti• b kiki mtkt fi 

malt\m d ilidir. Fakat bılt 

nen, k&1l6müzOn maaleuef 
beıaba de tyıcek miktar-

Bunu da büyük bir ıhtt · 

maile yukıuıd ki rakamın 
aynı olarak kabul etaelr bı. 
le TCirklyede urf ve lıtlh 
lak ~ilen et mlkt nnın mil
li hıfzıuıhha lcaplamıa uy 
maktan çok uzak butuodu
lunu aöıOrü:r. Aııul • ola 
rak ıftnde 100 ıramdan •• 
yılda 36 ktlodeo mılleun lı 
Ubli.k etmek mecburiyetin
de olduğu et miktarı takrl 
ben 650.000.0CO kıloıram 
olmaıı iktiza eder. Hayvan · 
larımızın ~t olarak •aı ti ılk 
letl 6zerlnden yapılan he 
ıaplara 16re memleketimiz. 
de m .-cut bOtln et hay
vanlara bir bıçakta keallmek· 
fcap etmıt olıa bu ıuretle 
alacaftmız et miktarı mille 
tin ancak bir buçuk 
yıllık ihtiyacını kartılıyabt 

lecek vaatyettedır. 
'J Ork milleti hıfz111ıhha 

icapları dahlllnide hıddı at · 

ıarl de olıa Y•tamak ve 
çalıımak için et yemek mec
buriyetindedir. Mezbahaaı 

olan ıehlrlerlmlzde nüfuı 

baııoa vaaatl olarak tatıhl&k 
edilen 21 kilo ete mukabil 
umum n6fuı batına: 

Arjaotlode 120 kilo et 

Yeni Zelllndda 103 .. ,, 
Avuıturalyada 91 ,, ,, 
lngllterede 63 ,, ,, 
Amerlisada 62 ,, ,, 

Tüküre ferden 
ce.za alınaca • 

Bel diye, tük6rmekle 6· 
cadeleye ıtrlımeie karar 
•ermlttlr 

Sokak •• caddelere tükü· 
renlerta ııhhl kaidelere • ylurı 

hareket ettıkler lnden dolayı 
haklaranda takUıat yapıla
cak •e bet ltra para ceza· 
11na çarptmlncaklardır. 

Belediye bu maluatla, ba
zı yerlere ev.-elce konup ta 
bozulan t6k0rük hokkalarıDı 
tamir tUrmeil Ye dOkkanla 
ra da birer t0k0r6k hokkaaı 

Gelenler~ Gidenler: 
Btlecık mebuıu .-e eıkl 

Sıhhat M6dür6 Doktor Mub-
Ilı Suner bir ıün önce; me
buılar1mızdan feyEI Sözener 
dün Ankaradan Şehrimize 

ı•lmf tlerdlr. 

T ivuk ıe hindi hu sızı 
yıkaland1. 

Çartı poltı karakolu aun 
takaı;ada• bir kaç bindi, 
ta v\lk •e maraaaoz etyatı 

·çahnmıı. yapılan 

tahkikat ıonuada 
Kayıerlı Rtfat adında birinin 
bu h1rııalıiı yaptıjı anlatıl 

mııtır 
Almanyada 49 

" " Rıfatıo aynı zamanda Çulııur· in içrede 4'2 " " h6ıeyio lıtaıyoouodan da kırmal 
Belçıkada 36 " " tOfekle dıjer b • zı eı1a çal· • 

ııuhllk edalm~kte H kom 
dıfı ıaeydaDa çıkarılmııtır . 

fU memleketlerde bu noktal E.,.alar ıahlplerloe ve 
nazudan bizden ileri nzl· 
rette bulunmakte.dn· 

Memleketimizde et latıh · 

liklnde' keıllebl~ecek hay 

vanlar küçük bat olauk 
mevcudun 1 - 7 ıl ve bü 
yOk bat olarak da 1 - 16 
11 hesap edtlmekted ı r. Ve 
ecnebi memleketlere çıkarı · 

lanlarla beraber mezbaha
larda keaılenlerln e yııı da 
esaaeo yuka rıdekl mlky ı 

dahilinde er. çok Ull\Ulllİ ve · 
rlm kapulteılne uyııun gel· 
mektedlr . 

Mıllete hiç olmaz1a aa · 
garl had dahıltnde et yedi 
dir bilmek için bu gOnkO 

hayva n uuı' cudumuzuo kı • 
f & :ye\ al7.llAt \' e haz. 11 dut llmu 
ve bunun kemrnl ve ke)fi 
)önlerden çoğftlı§ v ükıe · 

lı ı ne .. ı d n üdt vvrntı l \ e 

tedbirler cumhuriyet hük6· 
metinin el koy«J utu an tı it 

lerden bir i ld ır 

Okuyucularımızı ı ı kmamıt 

o1 ak için ellmfzddd ez çok 

h ktkat y kın t h t ra 
1 rı vYel dera, ıQt, yOn 

veı lre glbl hayvan moh
ıull rlntn iiemmi ve keyft 

duru unun etle muk yese edi 
leb!lecek v zly tte oldulu 

nu ve bulunduğunu arz et · 
ckl tktıf deceAlz 

Şu h J gor• Tür mille 
Ji h y• 11cılık huıuıunda 

eni mt ata yetlttlrfcillk 
e ı lahcılık lhtly cı kar1111n· 
dadır. T6rk 6lkeıl hayvan 
beılem te eı çoi ltmaia 
müı id 45 000 000 hekt r 
araziye m 111.:ttr. Ve bu top· 
raklar, mevcudun yüzde 82 
ılodea f aal .. ı ıle, laay.-aaa 

rllmıı, keodbl de adliyeye 
tecltm ı.. olunmuıtur. 

* Çocuk dünyası 
bir alemdir. Onun 
ufuklarında istikba
lin şafak/an görü
lür. 

AbdıWıuk Hamil 

~~ 23 Nisan çocuk 
bayramı. 

S/t:t>Iııa su/ıiplerine : 

Çocuk bayran11n
da çocuklara öğre
tici, eğlendirici. ter
biyevi lilinıler hazır

lıyarak bayrama iş
tirak edin iz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkeıi 

t alncetnde yer verecek, do· 
yoracak ve beeleylp çojal 
tacal' vaziyettedir. 

l 1 <l0.000 000) Beı hay va 
na doAru ııtme milli e o · 
nomlk ihtiyaç ve mecburi 
yetlerlo doiurduju bir he · 
def tir. 

Cumhuriyet hü ümetlntn 
a 1 v nizami t dbtrlerı 

memleketi bu hedefJn ~·~l 
larına ıokmuı veı buol rın 
tatbt atıDdan hn o sonuçlar 
bizi 6ıalt dolu bir atiye 
b ilam•ttar 

Meml et k11 z mand bu· 
ou tdr.ak edecekttr. lkı el 
bir yazı de bu meYzua ıtek · 

rar ıellnecektlr. 

ş yüz k lı 
bir v ka oldu . 

Bir adam evd~ği kızı ve köy 
muhtarını feci şekilde öldürdü. 

Gönen, (Huıuıi) - G6 
nenla Kurudeilrmen klyOa
de kanlı bir vaka olmuttur. 

Aılen Deitrmen kö1ünden 
olan lbrabtm jandarma ola· 
rak dljer bir yerde bulua· 
maktadır. 

Kendlıl mezuniyet alarak 
bir m6ddet tçlD k6y6ne gel 
mittir. lbrablm, çıl· 
ııaca Hvmekte olduiu 
Fatma adıDdakl kıza 11.lr 
lıaıkatının talip çıktaiını ve 
o adama verlleceilnt du· 
yunca feaa halde mltee11lr 
otmut •• derhal kıza mil · 
racaat ederek beraber kaç· 
mak teklifinde bulunmuı 
tur.Fakat kız lbrablmln b6. 
tüsa lerarıoa ralmen kaçma 
la muvafakat etmemlıtlr 

lbrablmln bundaa •. bthbl· 
t6a canı 11kılmıı ve bu JG•
den &1a .. t1ete kapılarak 

ma •zerlyle zazalh kızı bir 
kurıunda yere ıermlt, 

bir defa atet etmeli de 
kifl ıörmty rek kanlar tçln · 
de yero yıkılan· Fatmanıo 
üzerlae blr kaç el. daha 
kurıun ııkarek •ücuduou 
clehk deıık etmııur. 

Bırblrl llzerlne. patlryan 
ılllb eeıleri k6yde biiyük 
btr heyecan_ uyandarmıı, 

duy olar teliıla ıllah ıeıl
nln ıeldtit t rafa doAru 
koımuılardır. Va a f rlne 
evveli muhtar "J Utmlı, 

fak at çılama d6nmilı •e 
fUÜruou · kaybetmıı bir va 
ızlyelte olan lbr h1m muh 
tarın kendine doiru ael 
melde otdujuDU g6rünce 
ılllbını ona dojru 
çevirerek bir kaç el 
ateı etmlt ve za·u l lı muh
tarı yere aermlttlr. 

Mavzerde kurıun kalma 

,ıaca bu defa tabanc&11oı 

çıkarmıt, onunla ıafa, ıola 

atet etmele baılamıttır. 

Bu ıırada çıkan kurtunl rdan 
biri de oaaılH kendlal yara· 
lamrt •e yere yıkılmııtar. 

Kanlı .-aka kazaya ba · 
ber .-ertlmfı, müddeiumumi 
derhal Kurudeilrmea k6y6 
ne ıtderek tahkikata ba9. 
lamıthr.Yarah Atık ta Han· 
dırma hutahanHine kaldı

rılmıttır. 

Dü~~an~an d risi çıhnmış. 
Pabuıçu Alt adında biri 

pollee ml~ecaat ederek LOtfl 
achnda bırt tarafından 

dOklıaaındın dört adet derinin 
ç hndıiıoı ıddta •e tllıllyet 

eltlilnden tahkikııta baılan 
mııtar . 

r il buğday. 
Tıtko1lü lımail kızı Fat

ma adında bir kadının lrva 
na köyünden Mehmıedln bir 
ktleden fazla buid yını ça· 
larak ıattılı bıldırlldlitnden 

ıuçlu yakalanmııtır 

Kumar oynarlarken yı~a
landıl r. 

Çaiıt nahly ılnden Aziz, 
llalalca köyünden Caf r, 
adında tici kiti, S k rya ma· 
h lleılnden kahveci Ahoın 

kahveılnde kumar oynar ar
ken kırk lira p "a ile bir· 

lıkte clrmümeıhut halinde 
yaka lenmrıl rdır . Suçlular 
ve knbvecl h k ıod t hkl.
knta b ıl nmııtır 

Çocuk Haftası h zırlı arı 

Çocuk E k eme Kurumu, 
yaklaısn 23 Nıı n bnyr mı 
Ye Çocuk Haftuı zerinde 
h zarhklara ba1l mı tır . 

DLlo bu ati C H. 
P rt inde Çocuk Eılrgeme 

Kurumu m erkez ldare he 
yeti tle Maarif MOdQrQniin, 
Ltıe ve Ô ret .. ok lu 

Dırektörl rl , ilk okul baı · 

öğretmenlerinin lfUraktle bir 

topl oh yapılrnıı, hafta proğ 

ramman eauları teablt edil · 
mtıtlr. 

Boftanm ca nlı eeçmeıi 

fçlo zenıln bir pro ram ha· 

zırlan kta ar. 

Halkevi şubele
rinin toplantı 

giJnleTi. 
Halke•I ıubelerlDID iki 

yılda bir y pı akta olan 
toplantı1 ranın baılamıı ol
dujunu yazmııtak. 

Şubelerin toplantı alnlerl 
ıu ıuretle tesbJt edtlaılıtlr. 

Soıyal yardım tubealDİD 

cuma ıünG eaat 20 de. 
KöycülGk 8 cumarteet eaat 
20 de. Temıtl 9,pazar ıaat 
15 de. Spor 10 paaarteal 
ıaat 20 de. Ar ıubHI 12 
çarıamlta eaat 20tde. Halk 
deuahanelerl ve kuular 15 
camarteal eaat l 5 de. Mnze 
ve sergiler 15 cumarteel aa 
at 20 de. K6t6pbaae •e 
netrlyat 16 pazar ıfin(i ıa 
at 20 dedir. 

Polisde ~ir tayin. 
Hal1a pollı üçüneü komi· 

eerl Muharrem, ıkıacl ko 
mlHrlfie terfi etmlt ve Ça
nakkaleye tayin olunmuı· 

tur. 

RADYO 

NIARA RADYOSU 
·Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KYv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

7 · 4 - ıY3H Cuma 
12.30 Proiram l ı 35 Türk 

müzlit - Pl. 13.00 Memle
ket ıaat ayara, ajanı ve me
teorolojt haberleri, 13 15 

14 Mnzık l Karııık proj~ 
r m - Pi.] 18.30 Projram 
18.35 Müzık (~eıelı mQaık 

- Pi.} 19.üü K.onuıma 19.15 
Tirk müztil lfHıl be1et1J 
Çalanlar: ll k1u Derman, 
Eır•f Kadri, Hatan Gür, 
Hamdt Tokay Burt Ufler, 
Oku.yanlar: Celil l okıu. 
20.00 Ajanı, teor lojt ba • 
berlerl, ziraat bonuı (fıatJ, 
20 15 Türll müz jJ, Çalanlar: 
Veclbc,Etref Kadri, Kemal 
Ntyazl Seyhun, Cevdet Çatleı 
Okuya lar: Necdl Rıza Ab11' 
kan Ye Radife Neydik. 1 
Nihavent peırevt . 2- lıma· 
il Hakkı - Nıbavent yilrOlı 
emal - Feryadlle yadeyler 

ken. 3 - Hacı Arif beylf' 
- Nıh venl ıırkı - Şar•l' 
cç-ınlf caı ! ode. 4 - R hırı 1 

beyin - Nihavent ıarlu ,.,, 
SOzüp ıOzüpte ey mel•" 
5 - Fahire Feuan Takılll'' 

6 - 1-ahbe Fer1&n Nıhayeot 
takı-Söyl e nedır balıl ahıt'' 

7 - Fahire i enao Nıha•eı:>1 . ,. 
ıarkı- 8 kmaror çeıml 1 

yah 8 - Refik Feuan tJO 
seynl ıarln Bir bakıçı bl,. 

le erel1. 9 - Sa dettın K•>' 
/ 

oak - Muh yy r ıarkı 

8 at o güo lı:ao beozı1°~ 
1 O-Sa dettloK yna k - H•1 

tor uı6 - Ay do du atıı>'1 
dımı 21.00 M mleket •'' . 
aynr.a . 21 00 Konutma [H•ft; 
lı · epor ıervlıl.) 21.15 Eeb' _,ı 
t hvlllt k mblyo - oU" ıı 
bo11a11 l fı t ] 21 .25 Nef~~ 
pl&klar - R . 21 30 MO'so 
l S footk pil lar ] :tZ

1 
1 

Mozak [ MelodJler f'tll· 
23 00 Müzik [C zb nd - ,t 
23.45-24 Soo ajuu b•" 

1 rl Ye yar1nkl rotr•"' 



5 

" 5 

ı• J 

,, 
r. 

•· 

,: 
al 
leı , .. 

7 Nl!AN liti9 

SIMALE O GRU 
BiR AKIN MI? 

«Drang N<tch Noı·deıın 
PABIS - MIOi 4~AZETESiNDEN; 

«Taoeoberı bozıuaundan 

ıonra 16ton kanununun bü 
yük ef endfılnln durduiu 
yerden, altı aıar ıonra b iz 
baılıyacaiız.» 

Bu ı6zlerl «MGcadelem» 
tımlndekl . kitabında Hatler 
ıöylüyor. Hıtlerln ea Hdık 
tefmenı Alfred RoHabera 
«Yirminci aarın efeaoeal»ad 
la eaerlnde: 4<Gelecek mil 
yo•larla Almanlar l~ID «ha· 
yatl aaha» olarak ıtmalde 
fQtubat yapmak. lizımdır, 

diyor. 
«Dranı oacb Oıt~o» ıar· 

ka doiru yayılııtan ıonra 

bir de «Drang oacb Nor 
den» ıtmale dofru akın: 11-
te Baltık kıyılar1na :rayılıı . 

Polonya kendlıtnt çember 
içinde btı edlJ or Bir kaç 
haftadan beri Varıo•aya 
karı• Alman yada bir mi••· 
dele baıladı . 

Polonyada 'bir ml(Jondan 
çok Alman azhfı vu. Bu 
limanlar 1938 eylulilnlieu· 
beri •yandan Raıbaeh tara 
fından organize edltmıı bir 
haldedir. Bu teıekkül Po 
lonya tar3fmdnn Polooyaya 
karıı müstakim ve aadık te· 
l&k1kl ıedllmtıtır . 

Geçenlude Polonya Al 
mantarından bir deleıe, 

Hamburıda Memel diyor
du, Alman imparatorluğu · 

nun eekl hududuna atılm,ı 

bir adımdar bu ve Polonya 
koridorunun kaldmlmuıoa 

kadar ııder . . 
Buadan b61le, Oanzıı. 

16ya «Serbeıt ı•hlr», üçün. 
cü Kelchın Ruıyaya kartı 

bahri bir Q11Q hizmetin i aö · 
recekUr. Şehir dtyetloln 72 
ınebuıundao 70 taneaf na· 
:ıtdır. 

Haltık memleketleri de 
Polonya kadar tehlikededir 
Eıtonya harlclfe nazır1om 
Berlloe yaptıfı beklenme 
dtk ziyaret de bunuol lza h 
edilir. Gamalı bayrsk Me 
ınelde d trele çe~lltnce Le. 
tonya ve Eıtooyada lll Al · 

m n azlı'kları aııınlsklaranı 

lkl mllh artırdılar. Maliim 
olduiu üzere bu azlıklar 
uzun zamandanberi tama 
men Nazlleımltllr 

Balhk memleketlerinde 
lotlıar eden Alman aazete . 
lerl kendilerine Dr. GCSbbel· 
sin ıönderdıfı makaleleri 
ıOzel aOzel D~ttederler. 

Letonya hükQrnetlnlo Çe. 
koılo•ıllıyanın haline düı· 

mem•k için bQUln altunla· 
flDI laıtltereye naldetmlf ol 
dulu ı6yleolyor . 

Dıfer taraftan ff ıtler ller· 
leylfl lnkendinav memle
k tlerlal a6z0De kHtlrmek 
tedır . Slenıı meaelHI reni 
aOfuz için vaz edılmtıtlr. Bu 
vilayet eskiden Pruıyanindı. 
1919 da Oantmarkaya ba 
iıtlanmııta . Bu •lllyet de Al 
mani ar taraf andan Alman 
laıtmlmııtar. 

Uzun zamandır bu •11& 
yette d~ndıt an ah Voıelı 
ıanı»lımlnde earareoıtz bir 
-eml6.k ıtrkeu bulunmakta 

dır. Bıı ı ! rket Oenlmarke 
Slenlg lntn tıırlalaranı ipotek 
etmektedir. Naziler tkUdar 
mevkllne ıelmeden evırel 

o.nımar •de, bu ıtrlıetln 
merkezini Cenevrrde, ve 
eermayeelal de J>Ck muaz
zam zan ediyorlardı . 

Bundan bir müddet evvel 
bu kredi ıtrketı foyaeını 

meydana çıkardı: Mahıulle 

rlnl eatamıy n ak f akfr düten 
D anlmarks ç ftçl ler lnln ara· 
zılerlnt ellerinden yok ba 
huıoa ı tın alarak A iman 
çıftçılerlne baiııladı 

lıte o zamandanbertdır k i 

Danimarka lalarla bu eera · 
renırlz «lıırlçre» tlrketl ara
tında «toprak lçln mücade· 
le» baıl adı H,.r çiftlik, her 
mülk ve hattl en kGçük btr 
toprak parçası «eaadet dev· 
rl» ndekt delerloden çok 
fazlaya eatılıyor •e hepıt 

de redl t lrketl tnrof ından 
alını yordu . Bu müddet zer· 
fmd a dn, A lme n n z l ııtı Ret 

0oDDTürkdıltotn Tefrik 11: aaaaaaaagaaaaaaao• 
1 \ ! C ıe (1., i Jr. 1111 A IJ1ıl ! 

a a a 
'O~.Yaıan: ll. 'LAMI' Çtviren: !:,,',\VER A1'Al·RAT •" 

Oanaaaaı:raaaD lefrıka Ng 3 8 aaaaaaaaaaao0 

Maı1et1 erkanından pek az 
ları etr fıoda bulunurlardı, 
Ye Ltu Chulaay ıQılO elbı
ıeler içinde, bakanlara em 
niyet baht edeo uzun ıakalı 
•• derlo Hılle bunlardan 
•D mühimini teıkil ederdi, 
ondan baıka, elinde kalem 
•e kllıt bulunan bir Uygur 
lciup ve bir de kad b tutu 

f bir C• u11vanlle ınOı rre 
lttotol Noyon luourdu. 

Davarlar ımttdadıoca uzan 

tnıı ııralar (lzerlad , uzun 
•Galü kGrkler ve parlak ke · 

Qıerler lçt11de dtier uıller 
•'kur bir ıQkAt ile 111 la· 
tııtlardı. ~adırın orta11nda 
dtk nll kamıt veJ• kuru te · 
ıtltteo bOyOk hlr at•ı ya · 

''•ela. 

H l'kes tarafmdao eevlltın 
ve hürmet gören T r·hanlar 
aızu elttlderJ zaman çadıra 
girerler ve alçak ııralarda 

ayak rı alt tauftao bal 
datlaomıı, ırara yerlerlle 
dolu lır.u••etll yumruklar ın 
varı kalçalarda ıılnlmıı ol. 
du§u halde otururlardı Or · 
boalar ve alay kumandan 
ları, uzun çubuklan ellerin · 
de onl rı takip ederlertll. 
Herke• alçak sule &ıonuıur 

ve han ı6ze baılar batla 
maz her ıey dtleiz olurdu. 

0 koouımaya ,baılodımı dtjer 
biUGD meuular ka1bo1ur,btç 

klmıe bir kelime daha ılive 
etmeJI düıiiomezdı . ltıraı 
adeta taarruz ahllkl kan· 

lcllD ,. ID• ,.ilmek d11nk· 

TORKDILI 
• 

Maziye ai~ meseleler. • talya - Fransa < ra~nnda 10.200 Me!re 
«Bizim metodlarımızlorıltz · •• yükseklikte 

lertn hoıuna ııtmedlil gibi uç .. 'k ş ev z u Şubat ayıoın sonlarına 
hartket tauımızı da tenkit ' doğru, Sovyet Sivil Havaca· 
ediyorlar •e bu hallerlle ha· 1 - ----- - } lak fı loıuna ınenıup ptlot '.a~· 
fıf bir mukabil tenkide mey- · Tunus, Cibuti, Süveyş kana 1 daD Fomln Ye Polr-.,ıukln, 
dan veriyorlar. YAZA~: Pıyer Domlolk Sovyetler Bırllğl 1',.,m Aka· 

Orta çafıo karanlıklarına bl 1 kabul et- deıulılnln org•·,,.ııe ettiği bir 
«Mu,.ollol nutkurı u ıö,fedl - \ l arı o ı prenıl 0 10 200 

avd t etme~e hacet yo"tur. ll nıf haklar? balon uçuıu. y pmıı ve · 
Hatı btn belağatt mal<imdur; mesln l istiyor. a 

Jamt son cenubi Afııkada · 1915 Anlaım•ııoıo icabı olan metreye oıkmıılardır . ' 
dün bu belağat bılheua par "' 

Boerlere ealdardıiı zaman, I ha'· lar mı? Yalnız bunlar mı? A~ronot r, bu yükt ime alc: olmuıtur 8 Munollnl " 
buaGn it baıındo bulun o d Ouçe bize buou açıkça ıö1· ~ın sınde, Am rlk lı ilim alma bir polemikçi, he m 
beıkan 30 Y•tında ıdt. Brl· Openhetmerln kask t naza · 

de ateıll bir polemikçi o l lemlvor. 
lan ya anıtklopedlslnde de 17 lk'·a~ nun tarihli lt lyan rlyeılmb dojru olup olma· muıtur; evvelce Almanyaya H 

lcaydrdtldtil ııbı, Cthan bar k d notaıı bAt.tr.a talep lerl tbt
1
t•a dıfıoı anlamak üzere koz· 

artı ıon erece ıert nutuk · u u 
binden ıonra Black and · ı l un ar· mlk ıualar Qzerfnde teclktk-

ler · ıöyl~rdl . Yalnız 1914 edlyormuı Meıe e er f 
Tanılarla lrlinda lıyaoı bu d k 1 l <<Tunu•, Cıbutl, Süven !er yapac l rdı . Openhel· 

ld 
e 1 po emik erini defıl faka du: 

1 
- d 

h r ı ıfı 11ralarda da aynı 934 B .. ç münakaı• mer uazarıyeı ne aore, ma • 
~ dekllerl de · kaadedtyo kanalı » u, u ı. ı•-

baıbakan 50 yaıında idi. üç erazl J dehtt-fleo ıeçerken, .ozm • 
rum Don de bize kartı aynı me•zuunM, veya 

Saymak ilzam ıeltue, neler 
1 

ifade eder •. Hepıl ıuahıi ıo, bü18k mlk1aata 
derecede tlddetll davranıyor parça11n 

ıayılmn! Amrlhar, Kud6ı, -tAU partikOller vOcude ıe-
du Bazan kendtıtyle muha- bu kadar. d F k f 

Malla - hep y kın zaman· I b :t.flafml· Bu ırmeıl icap e er. a at 0 · 
ver ıekltne d6lc nımaı hal · ıte da • mu • 193 

l d 1 b kk d kl 1•ılerrJtr. mtn ve Poloıuktnln 8 ara •I ıeylerdlr mpara- kıo devamla ıC>ze karaımala - mtb er a ın • " ki 
torluk tarıblnde sontuz •I n bu attılt huıunetl bOıbG Mıh.erin kıymeti dOt'dr l- kiauoev!ellnde yaptl ara 
Hller vardır.Kadadakl Fran· U t 11alam kl 1914 irtifa uçuıu ıunu a6ıtermlt• tOn tebarQz ettlrmtıUr. Bunu memlt ou m 1 o ı 
sızlar, M111rdakl fetllhlar, ı6yledıkten ıonra bu nutkun den e•nl ttal1a Oçüa 'Jttlfa· ti kf, ölçQ l etinin lzerl nl• 

'~rbl Htndlıtandalil zenciler bl yaad•n bir kurıun plak yer eıt r · tbtl•• etllil bir kaç eıaela ka dahildi ve r 
bepıtde aynı ıuretle ihtida F tle anla · lir ise, kozmtk ıualano ra· 

fikri aydınlatmaya çalııaca· lnıtltere ve ran•• " l k 
ettiler Ne çare ki lnıllızler f ı. dahli kal· diyastyoa ku•ntl, ço•• ma 

fım . ıırken bu ltU ••• b ı ki l 
bOtün bunların mezlaln ma. E•vell bir metot meaelell. makta da menfaati yardı 161le dunun, ~ a ı' az~; 
lı oldufunu iddia ediyorlar.» 5 1. f c..1 ~ı1memtttlr. maktadır. Dem• 0 uyor ' on zamanlarda ıvıu11oltnlye Bu men aat ue• I k d 
Doyçe Algemayne Saytung teklıflerde bulunulmuı. Fa . ij ikinci "bir mOhlm •okta elcktTon er, urıukn adn :e· 

ı 1 
'

a kart• ~erken, geoit mi tar a a . 
chdan yeni relen çıftçllerle kat Mu11ollnl « mukaddea Alman,. Ye ta ya h jll i 

1 k 8 Juua, Aılmakta ••Ya ut ener " · 
ılnden ıüne çofalıyordu haklarımız tanılmadıkça » ~ bit' atttf ak yapı aca ahım bir lusmını ite· 

B 1 h 1 N ti ti hl bl t bb" 1 1 fi k d 1 t ınQdaf a•J• ye alo m un arın eps az eı · ç r •t• uee ı r ıeme ~ 1 t ev e "T"' • ü hlm olmayan yenf bir 
rHfyor ve ıımai i Sleevfı ytz, dıyor Demek ki mGza · mukabil bJr taarruza a•ç• n z ma k 

Ş dilik belld bu toıı• vücude ıetlrme tıla 
NHyonal Sos1alııt tıçtler kere teıebbthün6 Franeanıa ceklerdir. lm k d 
parttılne ılrlyorlardı. yapmasını ve ltalyanın hak au eadeee bir belliat teza · ıarf etme te ·~· t dktkt 

Bunların tefleri Kopen · 1 - - hftrQ telakki etmek daha Ko&mlk ıua zıa e 
neçte Lındbolm, Fınllndı lu için b fonun 1 petl içine, 

hal parllmenloıunda Al yada Bruno Salmlala Hıtler doiru o r. ' 
man mebus Hanı Müllerdtr. vari hareket etmek llllyor- B Gayd,, bir f0gıllz ı• 1zlk Matematik mOtebHll. 

HUlerln bu mıntakada bir 1 dlll beyanatta ıı Ver DOY tarafından yQcu· lar. zetea ne ·nr l 
Alman müdaha leeı yapmak Şuruı muhakkek ki, ıon ıunları ı6ylemı1t1r: da ıetirtlen hutuıl bir 6 çO 
gayeılyle tlmall Sleevlade lklılotn partileri ineç •e 1935 SonkloUD .. oıaım•· aletı konulmuıtur. Aeroaol· 

haJ ı ıeler çıkarmak için, Fınlindlya •eçlmlerlnde •l•I' ••mn •ç hedefi •ardı: . larm yanında , ayraca, kiiçOk 
dOimeye baaıvermeal katı ıurette kaybatttler. 1 _ Londra p•~tsaın 13 bir nrlcl radyo maklneıl 
der Fakat Na:ıt teoekkiilleıl nc6 madd 1 mucibince Fran ıle okaıjen iletlerl de bulu-

Eğer Slenlg fetbedılıree, b h Jd b 1 oldufu d meYzuu a s o uiu zam•n U&aın ltolyaya orç u nuyor u. 
bütün lıkandlnav memle ı k d leılnl d t aeçlm netice rlnln o el ar •6mürve ta•lzlerl meıe 26 Şubat tarihin e, saa . 
ketlertne Almanların el uzut. ebemmtyett yoktur.ÇünkO!bu ı baH-etmek, 12.33 de balon koJuHrll· 
malan için, bura11 bir ha t kLülle doi u ' ak d •-~•ıe • r r todıdrtl ,• . 2 - ltalya, franıan ya· mit •e ıaat 14.14 de 16•· 
reket noktuı olncaktır . lı ll ntzıam11ı; ve ı e c F ı 1 ' -•oda harp ederken ranıa ıeltıto baml merhal ıl o an kandı na v memleketlerinde t .. 

raa yapar. hük~·metl tarafından l•dl bir 10 200 metreye varılmııtır. 
ıllyuız tab.I servetler ·var Aynı zamanda karaUyet u Is l 
dır Almanlar ne zamandır ve denıokrat ol rak b6t0D. ıekılde ortaya çı arı mıı Bu y8kıeklıkte hararet, na· • 

ı ı me· 
bu eenetlere imrenirler. Me · lıkandiaavya Sleıvlı Gzerl · olan Tuauı talyan an kll 52 olarak t11htt edılmlı· 
ıeli Valter Ralbenau yeni ne yapılan tehdlttenberl •D· ıeletlnl bal etmek· tir. 
bir harp yukuunda Alman - dtıeleomlye baıladılar. 3 - Roma ıle Parl• ara . Bu dakikadan ltlbare• 
yanın lnlçre demirlerine Stokbolmde, Oaloda, Hel. 11nda Jfrml ıeneltk bir :er· ini§ baılamıt ve muHffakl-
muhteç olacağını ı6ylQyor . ılnıkıde ve Kopenhağda, ı nllk maztıtnl kapama ~e yelle baıaralan tedkıklerden 
Buralarda 1933 de beri Ber bundan eonr «ılmale doi· bir tıbırlfil rejimi teıl• e · L d 1' 

lio taraf ıodan vücude ı U ru alrın» ın, «t•~ka dofru mek. 
rtlen kuvvetli ve faal Nazi akını» tamamlsyacaiı •e Buodan daha dofru bir 

partileri vardır. hld bir ı kle •o•:acaiı mü t•Y olamaz. 
1 hak-

Dört lıkandloa• memle ıabede eddmektı~dlr.» Bu Gayda bu mes• e 
ketinde; D nlmarkada f rltz Parlı Mtdt'de kında ltalyada bütOn ıöy · 
Glt1oseo. NorHçte Kuıılıoı, Mıchel Garel (Sonu dördliocü ıayfeda) 

tf , Söz, k11a, taearruf.klr •• 
f evle tide derecede kati td .. 

y tı. bancılardan hediye ae 
tırmoleTt boklenlrdt. Nöb t bek· 

leyen zabit zfyaretçlyf içeri 
aakmadau ev•el hediyeler · 
hanın huzuruna rz edilirdi . 
Bundan ıonra zlJ retçllerln 
Üzerleri s lllh olup olmadılı 
anlatılmak fçln aran1rdı, bu 
eenada kendilerine, çedırın 

veya pa•tronua d!rek ye 
tellerine dokunmama•• ten· 
blh edilirdi Han tle koauı· 
mak lçtn, herkes dtz çök
mek mecburiyetinde •dl. Ar · 
aı zamanda, ban -kendi mii· 
ıadeaı olmadaa yabaacılann 
ıt«hlr• terk etmelerini men et· 
mJttJ 
BuıBn Gobloln kum yı· 

ğıoları o~tJnda yatmakta 
olan Karakorum, demir bl· 
leklerle idare oluourd.a. Or· 
duya .d bil olan herk ı t ç• 

lar ve tahtlar hlkimlnln hi
maye ve emri altıoa girerdi. 
Orada betka bir kanun mev· 

cut cle»-ldl. 

Kahraman rahip Fra Rub· 
rlquls: «Ben tat rlaran d&ya
rına geldlil z m n kendi . 
mi bır baıka lemde zao 
ettim.» Dtyor. 

O, yaea k nunl rlle tan· 
zlm eclılmft bJr alemdi ve 
banın arzularına .. sini çıkar
madaa itaat edtyord11. ld re 
tam mioutle aı eri idi -
hemen her t•Y ancak emir· 
lerle ta1lo olunurdu H oın 

pavtyonu her :ıaman cenuba 
dojru tercih edilir, öaOode 
aeoff btr meydan bıralnbrdı. 
Saf ve aolda ordunun ber 
inamı, kendine mahsus ve 
muaJf'en bir mevkld• bu· 
lunurdu. 

Hanın tdaret b ytlyesl 

mühim bir ıurette tezayüt 
et mitti Ordunun her tara . 
fına dafıtılmıı olan çadır · 
tarda, hanın mOteaddıt zev · 
celerl' kendi k vımlerl ta . 
rafında• çenllmtı oldukları 
halde otururlardı, Çakır aOz-
16 Yurta1dan mada, Kata1 
pren,.ıl, Tor• krall•rıDıD 

kızları ye çöl aıtretlerlnlo 
en ,azel kadınları kendine 
ze.ce olarak intihap edıl · 
mtılerdt . 

Erkeklerdeki zeki ve c•· 
ıaretl, atlardaki türat "e 
muka•emetl olduiu kadar, 
ban.kadın 1oıelllflol de tak. 
tir etmetı bilirdi. Bır aOn 
bir Mofol ona, meftub eya· 
letlerden ltlrlode bulunan 
bir ku:ın nerede oldufunu 
bilmiyordu. Hen sabıuızlık . 
la: «Eğer o bu kadar ıOHl
... dı1e ce"ap verdi, oau 
bulmak da kablldfr.» 

Oou bJr geco ralaatıız 
ed o rOyanll! iatklyeat de ,ok 

ıarlpHr: 

«Kendisi, her zaman ol· 
duiu ıtbl, muharebe me, 
danında ıdı . Ze•celerlnden 
blrlal, keodJ arka1ındaa tu. 
sak kurmakla meıgul idi .. · 
Han uyanır uyaamas hiç te · 
reddBt etmeden balırdı: 

- NlSbetçl zabUI kimdir? 
Zabit içeri ıtrere.k lıml · 

nl 161ledt. Bunu• Dzeriae 
baa: 

ıonre, balon a•ıama 0 •ru 
yere tnm'lttlr. 

Bu y kselıı eıoa11nda el· 
de edilen timi neticeler, tik 
yOkeellt neticelerini teyld 

eylemtıtır. 
7 

_ filin kadın HDlndlr, 

dedi, oou ıana la diye et· 

tım. Al çadırın .. 
Ahlaki meı ıde de dalma ' 

kendi buıuel fikirleri OzerlD· 

de hOküm • rlrdl Bir ıDo 
zevcelerinden blrlılnln, mal · 
yeti erkanından bfr Molo· 
lun arzularına ram olduju
nu haber aJdı Fakat o, ıkt 
gCioebklrı da ölOme mahk&lm 
~lmedl, .. dece kadını ya•ıa· 
daa nef1 etU ve: 

_ Bu kadar ldf btr ha· 
relcelte bulunm bilecek bir 
kadını kendfme ze•c• lntl . 
bap etmekle hata etmltlm, 
demekle lktıf • etti. 

Müteaddit olullarandaa 
yalnız Yurtaydao dofao 
dl5rd0o0 kanuni varfılerl 
olarak kabul ederdi. Oaları 
kendine buıuıl ya••r teyl• 
etmııtı, terbiye •e taltmla· 
rln dıılm ehemmiyet verir· 
dı, kcıodıl rloe mQrebbl ol· 
mak üzere de birer lh· 
tırar zablt taytn et itti. 

-SONU VAR -
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Biri ş·k Şimali ri
kanın ha ici si aseti. 

B lgar gözü ile 
ış hadiseleri Osmanlı Bankası 

PraYda ıazetealnln 22 
mart 1939 tarihli nGıbaaın
da, mezk6r ıasetealn Nev 
Jork muhabirinin ıenatör 

Albert Tomaala yaplliı bir 
ıörütme «Blrletlk Şımalt 

Amerlk nın harici ıtya1etl» 

llathiı altında ıualll ve ce 
vaplı elarak neıtr edılmııttr, 
töyle ki: 

Sual · ŞtmdlJe kadar me. 
rtyet mevklfnde kalan te
cerrild ılyaaetınden ferala · 
Ha ftkrlnlsce ne gibi pera 
pekttflerl varclır? 

Cevap- T ecerrld ılyaıetlnln 
ıon ıGalerlnl J•tadıfına ta· 
mamlyle kantlm . Btrleıtk Şı 
malt Amerika efklrı umu
mlyeal bu ılyaaetten ı6ratle 
bat~evtrmektedtr. Bıtarafhk 
hakkındaki kanunun kati bir 
tekilde deilttlrlleceil zama • 
nı pek uzak deilldır. Ame
rikan efkarı umumlyeıl, bl· 
taraflık hakkındalıl kanunu
muzun bizt teatr ve 1ardt. 
mımısı az ltyakatltlere ıöı 
termeye ı6rükledlilnl daha 
vazıh ıurette anlamaktadır . 

Btr mlıal ıet1re1ım: Fa
raza, Almanya Bırleıtk ŞI· 
mali Amerikan tayare ve 
har, ma 1zemesl ıatın ala-
1. ı lmek için Çekoılovalıyada 
ele ıeçlrdlfl altınlardan bir 
kıımını kullanıyor. itte bu 
gibi ihtimallerden biri, blta · 
raflıfın tamamlyle lfllı et· 
tlil•I ve bunun llivının her 
halde Earurl bulunduiunw 
tethlre kif ıdır. 

8ual·M6tecavlz ve ıa1rl 
milteca vlz memleketler ara. 
ıında bir fark ıörmlyen 

bitaraflık hakkındaki kana 
nun llivı hakkında kanuo 
l&ylbaları vardır. Siz bu 

meHlelerl aaeıl bulu1oraunuz? 
Cevap Bence, mnteca vlzi 

tayin zaruridir. Mnkavele· 
lere rlayetlclr bulunan me · 
•leketle bu mukaveleleri 
.. lll fGtur ıhl&l eden mem · 
leket ara11nda bir fark ı~r· 
mlyea herbanıl bir bUa · 
raflık kanunu, ıulbcll mem · 
leketler taraf ıadaa bir çok 
Haeler sarfında meydana 
ıetlrilen beyaelmılel abllk 
prenılplerlnl dikkat nazarın-

Lebrön tekrar 
reisicumhur 

oldu. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

lazım olan -453 reyd D Al 
bar Lebr6a6n elli Oç rey 
fazlaaıyle tekrar cumhurre 
lıl intihap edıldlflnl bildir 
mit ve bu neUce alk,ılarJa 
karıılaomıthr. 

Dtier namzetlerden Be
dut 153, komGnlıt Kaıen 
66, Joıten 50 •e Buyıon 15 
re1 almıılardır 

latıhabat eana11nda ko 
mGalıtler 11lık çalmıtlar •• 
radikaller de, Moıkovaya! 

Moıkovaya .. Dl1e ha1l11rmıt· 
lardır . 

A.lbar Lebr6n, yedi ıene 
daha rlyaıetlcumhur mev· 
kllnde kalacaktır. Kendfıl, 
beynelmtlel yazlyettn neza-
keti dolaylılyle vuku bulan 
arzuya tebaan bu vazlfeJI 
kabul etmek mecburlJetlade 
kalmıttır . 

dan uzakta bırakmaktadır Dnea gazeteıl 293.1939 ta 
Sual · Bttaraflık kanunu · rJhlı nGıhaeıoda yazıyor. Hnka· 

nun ili•• 6trleıtk S rmali metin organı olan bu gazete 
Amertlı.anıa mQtecavlze kar - D«ahlll barıı ve milli bı rlık» 

ıı koymak makaadtyle dlier naıl'.lı altında vı:rdı iı htr ma· 
demokratık devletlerle bir· kal ele bugünk6 beynelmilel 

lleıebıleceflne dellltt der politik durumu t biti ederek 
mı? vaziyetin çok tebltkell oldu-

Cevap - Biz, harbi berta- tunu; her an btr harbin pat· 
raf edecek tedblrlerl ltleylp lama11 muhtemel bulundu · 
çıkarmaya b6tün kuvvetimiz- ğunu; A •rupada her gün ye
le ıayret etmeye mecburuz nl , yeni hldfıelerln •ukua 
Devletler araaında kartıhkh geldtflnl ıöyledlkten ıonra 
anlatma ve hürmetin kanu· bGtDn deTletlerln hummalı 
niyet kHbetmeıln• çalııma . bir ıurette harbe hazırlan · 
lıyız. Yaot, memle _ dıldarını ve bu me1anda k6 · 
ketler araaında tezadları çOk devletlerin de kendi top 
körüklemek değtl, doıtl•tun raklarını korumak için mit-

dafaa kuvvetlerini azami bir fdameılne ufraımalryız. 88 
derecede bGyOltmefe •H or 

yle olmakla beraber, Amerl· ganime etmele çalıttıklarını 
ka Avrupa lılerlnden yine ıll ye etmekte ve bu vazt 
uzakta kalac ktır Llktn bu, yet kartmndll ktlçCllc mtllet
bu itlerle canh bir allkanın lerln en çok muhtaç bulun· 
ademi mevcudiyetini ifade dufu ıeyln dahtll ıGkOn ve 
etmez . Herhanıl ıayrl ah. milli btrllk oldulunu kay 
lllct bir beynelmllel hidlce· deylemektedfr . 
ye kendi allkuını izharda Şüphe yoktur ki, Bu1ıa 
Amerikan milletine hiç klm· rlıtanın da bu vaziyet kar-
ae mani olama• tmnda gereken teıd&tlrlerl al· 

Sual-Ya praUkde? ma11 r yet tabttdlr; fakat 
Cevap . Mamafih, pratik - bu, klft deflldlr. llulsrarlı

te bu Bırleıtk Şlmalt Ame- tan da bGtün dlfer devletler 
rlka milletinin tayare ' ve gibi mtJJi bırlıfe ve dabtlt 

huzur ve ıftktlne Azami de-
harp malzemealnln demok . 

recede dikkat ve lttna et · 
ratlk devletlere Htılmuını melde bulundufundan hü . 
her zamankinden daha kati kiimet, dahili bazur ve ıü· 
olarak tit iz m edeceelnl ıfa - kanu ve mlllt vahdeti ıhlal 
de eder: 

Sual · S izin fikrinizce, Bır 

leılk :.;tlmalf Amerika ile dl · 
jer Amerikan devletleri ara 
ııoda mllnaaebat naaıl bir 
t•kll alacaktır? 

Cevap - Bu huıuıta ben 

edecek herhangi bır teıeb· 
bü•e kanuaun ıtddetlı yum· 
ruftyle mukabelede buluna. 
cak; ıerek Hidan Ye ıerek 
ıoldan a•lecek laerhangt 
bir karııtmcu ve tahrik edı 
el harekete ula meydan 

ııkı bir lttlhad olacafını feb · vermlyecekttr. 
metmekteylm. Zora gazetesi 28 3 l 939 

BQtün zevahire göre, Bar- tarihli nOaha11oda Goıpodlo 
leıık Şimali Amerika Mon · P. Neylıov, «Muıoltnlnln 

d '·t 1 1 1 -d f h nutku» baılıklı yazmada roe oa r D n mu a aa u-
ltalya batveklltnln nutkunu 

ı~ıunda b6t6n Şlm li ve '1-------------
Ceaubl Amerlka11 btrlettlr-
me1• karar •ermtı bulun· 
maktadır. Ş ımdt bu doktri
ni, bütQn Şım li ve Cenubi 
Amerika cumhuriyetlerinin 
Amerikalı olmı1an mGteca 
vize kartı bir ittihadı ola 
ral( kabul etmektedirler 
Demek Amerika, kolle-kuf 
emniyet aezarl1eılol bütiin 
Amerika kıt aına ttımıl et 
mektedlr. 
Aynı tarihli Pta •da ıa · 

:ıeteılnde «Polonya ve Al 
manya» bıılığı altında ın

tltar eden yazıda ezcOıole 
ıöyle deaılmektedlr: 

«Çekoı ovakyanıo fatlıt 

Almanya tarafından zaptı ı 

m6teaklp b6tQo Leh g Z•· 
telerl «ıonra ne olacak?» 
ıuallnl ıormaktadırlar. Po. 
lonyanm Almanya ile olan 
hududu buaün 350 400 ki. 
lometre uzımııtır. Faılıt 

teca vüzO tehlikesi daha faz . 
la hlı edılmlye batlamııtır . 

Karakterlıtlk bir nokta var· 
H o da, defll yalnız (Po· 
lonya ıoıyaltıtler parttıı) 

naıtrl efklrı elan mu-
halif ıazete «Rabotnlk», 
hatti timdi ye kadar 
Polonyan1n hartct ılyaae· 

tindeki Alman lıtlllamttlal 

alenen tlttzam ederelen ıa 

zeteler bile buıün derin kor 
kularıoı aetredemomektedlr· 
ler. 

«Varıankt Gonetao gaze· 
teıt Klaypedtnln zaptının Po 
loDya içi• fe•kall • alır 

bir vaziyet doğurdufunu 

yazcoaktadır . Çiinkü ~lay. 

pedloln zaptı netlcealnde 
Polo ya etrafındaki Alman 
halka11 daha 1111:1 bir ıurette 
kmlmaktadır. 

Avrupının tam kalbgl· 
hında vıllıua gelen haydut
luk hidlıeat bfttüo kGçGk 
devletler için en büyClk bir 
deni ıbrottlr. Bu devletlerta 
hakları, faıtıt mütecavls 
önünde boyun eime ı lyaee. 

t inin nelere aebeblyet ver
dtilnl ıözlerlyle g6rere ka
aaat ıetfrmektedlrler. Bun. 
dan kurtulmaaın çareıl an
cak kollektlf emnlytt ln mCl 

daf auı yolunda it blrllfl 
1apmaktadır. 

Çekoılovak factaıından 
ıonra da feıtıt mntecavlz . 
lerln halnane ılvaıetlnl lıba

ta artık lüzum kalmıt mı

dır? BütüD hakikatler, ta · 
raftarları Polonyad da bu· 
lunmut olan MGnlb anlat · 
ma11 mOelltfJerlnln ıfJ&ımı 

kaydı ltlr zdan vareate bir 
tekilde açıia koymaktadır. 

Eter barıt iç in çabalayan 
baycık ve kfiçQk devletler 
bırletlrlerae, o zam n mGt~ 
ea vla için lzmlhlll ı ati vur · 
mut olur. Zira lıtlllcılar 

kendi «muyaffaktyetlerlnl» 
demokratik tlevletlerln bo . 
yan •ime ılya1etl Gzerlae 
kurmaktadırlar. «Sonra ne 
olacak?» Sualine bir çok Leh 
ıezetelerl lıte bu cevabı ver· 
m ktedırler.» 

tablıl etmektedir. Muharri
re a6re MuaaoliDI Akdentzl 

Memlekette taaarruf harekettnla lnkltaf ına hlamet 
arzuıunda olan Oımanlı Banlı:aaı, Aile Sandalı (Ta. 
ıarruf CGzdanı) heıa•una tevdiat 1apanlara kYra ke· ~ 
ııdeaı ıurettle aıaiLdald ikramiyeleri te•zle karar •er· ~ 
mittir. 

Ketldeler 25 mart ve 25 eyl6l tarıhlerlnde l•ra 
olunacak ve her keıtdede •t•lıdakt ikramiyeler da· 
aıtılac•kttr: 

ilk defa olarak «balyanın 
hayati meıahal ıatlalyeal» 

üovanly le tanlf etmlt ve 
böylelikle İtalyan kültir, ~ 
polıttk ve elronomlk kud- 1( 
retlerlnln bu aahada hı k'taf ı ı 

TGrk liralık 
etmeat lazım releaeflne •ıa· 
ret eylemlttlr. ltalya ban il 1 aded T.L . 1000 -

1 
1 dan daha üç aJ evvel lı- 4 » 'I 

260 -
teklerini ortaya atmııtır. 5 » » IOO • 

u yoldaki izler sün ••ç · 8 1 
25 )) )) 50 . 

tikçe birer uçuruDl oiacalı; ~ » » J5 -
Berlln - Roma mihverinin il; Yani Cf!maa 85 aded T L 5 000 . 
bu 1Clnk6 muhalifleri Jarın it. Tlrk liralık ikramiye. 
bir dGıman haline ıırerek 1 Atle aaodılı heaabıadakl mevtluatı kuranın keılde 
o uçuruma yu•arlanacaktır. ~ edlldlil tarihe tekaddOm eden alta ay zarfında: '11 
Bunun için. kuvYetlt ve ıl- it.. T. L. 50 · TOrk ltruından aı•i• dütmemtı olan '* 
llhlı olmak tartlar. ~ her• mudi bu kqtdelere tıttm:_ek edecektir. 1 

Nutuk barpcuyane midir it.. 
yokıa baraıçılıfı mı moda . ·~~~~~~~~~~ '.I 

faa etmektedir? Bunda her .......................... , 
iklıl de mevcuttur. ltalya, 

var kuvvetiyle kendi preıtl· •• D o K T o R • 
jlol yGkıeltmeJe çalıtmak-

tadır. Almanyanın malum • Fahriye Altaylı 
muvaff aldyetlerlnden ıonra l · 
ura keodlılne ıelmlttlr . lı 
teklerlol barıı yo\lyle tahak-
kuk ettlreltıltne n• lll .. Akıl l et SINlF MÜTEIIASŞISI 
halde «Oaun kanuol genltle· ı Muayenehane: Millfkuvveiler caddfıi No: 1.'14 • 
m tine eorel olmak lıtlyen· PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 11 • 
lere karıı kuvvet lıllmal •

1 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 1 

edecektir.» TEDAVi EDER. • 
Muharrire ıöreMuaaollntnln • - • 

bu nutku,llzım ıelenler için ......................... . 
ağır ve belki de ıon blr ıh· 
tar mahyetlnl haizdir. 

Utro gazeteal 29 3·1939 
tarlbll nüıhaaında Alman
yaoın Bu'ıartltand~n ziraat 
ameleıl tıtedlil bakkıadakt 

ıaylalar üzerine Bulıarlıtaa

dan Alman1aya ıttmek tı . 

tiye• köylüler hükumete 

bat vurmutlardır. Bunlano 
a.dedl otuz bini geçmtıtlr . 

Gazeteye ıöre Almanya 
ıadece bet btn kiti lıtemek 

tedlr ve bunları zirai •ılerde 
clolıun ücretlerle çalııtıra

ct'lktır . 

1 ıta/ya Fransa 
l arasında. 
(Baıtarafı 6çüncü ıayfada) 
lenmlı olanların hükftmettn 
fikirlerin~ tecüman olmadı
iıaı taarlh ederek mGnakaıa 
halinde bulunan bathca Oç 

meaele hakkında ıu lsabları 
veriyor: Tunus, Siheyı ka
nala (berinde münakale, cı . 

buU ve Somalı. Tunus Qze· 
rinde hakimiyetimizi kabul 
e~ l yor, fakat ilave ediyor: 

hal yanlar, Franıızlaran 
halyan ~tlll h klarının hl· 
mayeılnt garanti ettikleri 
6lçGde Franaanın prot~kto 

r ımı kabul eder; demek ki 
bu hakların Fraaaa tarafın 
dan thlllt, ltalyanın, Fran 
nnın •Gcude ıetlrmlı oldu 
ğu ıekh meıru tanımak mıc · 
burlyetlnl kaldırır. 

- Fraaaızlar bu g6n Tu· 
nuıta ltal1anları tazyik et 
mektedırler . Bunları koy
makta ve «tebaadan çıkar · 

maya» çalıtmaktadırlar . 

İtalyanların haklarına ya
pılan bu teca vüsler durmah
dır. » 

Fraoaa ltu ıazlere ceva 
ben Tunuıtakl ltalyanların 
lmparatorluiu tahribe çalıt
mamıt olanlarına dalma 
idil uamele etmlı old•lu 

Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiurnunıiliğinden: 
Ôdemlı mabkemeıl OD lira maaılı zabıt kltlpllll açıl

mıt olduiuodaa memurin kanunuaa ıöre evıafı haiz ola• 
Jıtekltlert• 15-4 939 günl aaat 14 de yapılacak l•tlhaaa 
rlrebllmek için evrakı mlblııltelerlle Ôdemtı atili ye eacO · 
menine müracaatları tlln olunur. 

ve her balyanın Fra111ız ol· 
makta ıerbeat bulundaiunu 
ıöyllyebJllr. 

8 . Qayda devam etltyor: 
«2-Sonn kanalı meae

ı .. ı hem batlt, ltem de ıa · 
rlhtir. Kanalda ıeyrlııferl 

tanslm eden ve bunun te· 
mln ettlil büy6k kazancı 

paylatan tlrlıet bu aeyrüıe
fer üzerinde aiır realmler 
koymuttur . Statünno pren · 
ılplerl hdlfına ttrket mün · 

hatıran Fraoıtzlarla logıltz · 
lerden mOrekkeptlr » 

Tih m~ıele. ltalyanın 32 
azalıktan iki azalık ve tlrl · 
felerde tenzilat llledtft 161 
lenlyor. Eaaaen bu muelede 
yeıine allkalı Franıa de 
iıldır . 

Clbutlye ıeçeltm: 

«3 - Cıbutl meaeleıt bu 
kadar baıtt . deilldır . Ç61 
olan Franıız Somollıt aabl -
llade yalnız Cıbutt bir kıy 
met arıreder ve Ctbutlnla 
kı1metl de Habetlatanın ıt

rlp çıkma limanı olma11 ıu
barlyledlr. 

Madem ld Franıızlar Cı · 
butlye ve halyanlar da bu · 
nun hlnterlladı olan 16111Gr-
ı• lmparatorlufuna nbtp 
bulunuyorlar; Fran1&nın ltal 
ya 111!9 ltblrllil Japmaaı ve 
bir menfaatler lttlrakt tealı 

etmeal pek tabiidir. . 
Btlaldı Fransa CtbuUde 

tide arta11 ltalyan m41tade · 
letertnfn maaf aatlerlae ve 
Cılıtutlyl Adlaababaya hai· 
lıyan de•lryolunda ••ıeller 
lhdu etmlıttr . 

Bu ltllıtarla ılyaıl bakım · 
dan olduju kadar tktlaadt 

bakımdan da hayati bir • 
ehemmiyette olao bu meHle-
ntn kati ve k6kten bir ıe · 

kilde hal edtlmeıl IAzımılır· 

ithamları bir kenara bı · 
rakıyor ve ıadece B Ga1 
danın Fran11aların CıbutlnfO 

biktml olduklarnu ve lalr it 
blrltflnln zaruri ltuluadufu· 
nu ifade eden ı6zlertnl ka 1· 
detmekle tktlfa edı,orulll · 

eı. de bu fıkırde, ız 

Netice: ÔnümQzdekl gOo 
ler lalze bu buıuıları daJ.• 

' ı,ı anla1nak lmklnı ver• · 
cekttr. Çünkn, B Ga1da11 

fıtlına ederHk, 8 . Mu11ollo1 

aarth bir t•Y 167ltnneaalf 
Ur: 

Buna mukabil demlıttr lı1 

«Avrupa ıulhunua ıela111•'1 

için uzun btr ıulla devreııots' 
zaruri oldulu kaaaat1od' 
Jlz » Franıa baıka bir ı•f 
ı6ylememlttlr. 

Bütln f ranıızlar için eh•"' 
ml1etll olan nokta 17 ılkk1' 

I' nun 1938 DOta11nı• muht•' 
yatını btlmekUr. Ç6nk0 1'" .,1· notanın metnini btlmly•r 

1 
ltalyaa talepleri burada ~' 
dırec•J• kadar ıarab•' 
ifade edllmlttlr » 

ıon Habıt aıllerlnl topla · Yazan: 
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