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Başvekilimiz dün Y alo
vayı şereflendirdiler. 

Büyük Erka ıharbiye ,~dana eıe•ı.rik 
Reisimiz A d d · şırketı Beledıye-y ın a. ye devrolundu. 

Mare_ş_a_l-ım-ız_Mı_u_ğ __ l_a v~ Ma rma-

riateki kıta/arı teftif ettiler. 
ıal feyzi Çakmak, refaka· 
tinde Geaeral lzzettın Çalıı 
lar, Muıtaf" Muilalı u Ho 
1eylo Avni oldulu halde bu 
gün eaat 12 de ıehrlmfz~ 

ıelmlıttr Şebtr kahraman 
Ttırk orduıuauo baı1'anı 

ıereftne baıtan baıa donarı 

Ankara, 13 (A A.) - Ada · 
na elektrik ıtr keti bu ıon 
Belediyeye denedllmııur. 

Adana, 13 ( Radyo ) -
Adana elektrik ıtrketl Be· 
ledlyeye denoluDmuıtur. 

•• . 
Bu yıl pamuk 

f iatları iyi. 
mııtır . Ankara, 13 (A .. A) - Bu 

Mareıal Fevzt Çakmak aene Çukurovada habubat 

ıehlr methaltnde toplanan ka · mahıulu çok bereketli ol 
dın, erkek binlerce halk ve 
parti, belediye heyetleri 
tarafından karıılanmıı , aayın 
Mar~ıalımıza mekteplılert 

'ta mtz taraf andan buketi r tak-
rtş d Feuzl Çakmak 

.\ole 
13 

1 dtm edalmtıttr . 
'-el l< ara , (AA.) Ge ı Halk kahraman ordunun 
''l F urrnay Bıııkanı Mnre . ıereflne tezahürat yapmakta 
~1.1ıı:~zt Çakmak bu ıün ı ve ıehtr bir bayram man . 
'• an Aydına gelmtı zaruı arz etmektedir. 
tb Qaerıutmle karıı'•n •ttır. Bu ıeceyl Muğlada ıeç&· 

" recok olan Büytık Erkanı 
'-•l uııa , i3 (Rar:l,o) - Ge· harbl1e Relılmlz ıerefıne 
''' :urrrıay Baıkanı Mare· Parti tarafından bir 6ile zı. 
ı,d e•zı Çakmak dQo Mui f '" M ya etl vertlmlttlr. 
~ıt, arcnarfae ııtmııler, ,===•============== 
)ltl,'t~ teftıı etukteo ıonra ı/ngi/tere ile Yu• 

Q,l,d utlaya döomüılerdır. ı 
~.,.~e tarafından ıerdlertne nanistan ara
'bQt 'dett •erllmlf, yemeii l 
-.,,~-l&lp IDllll OJUDlar oy sında k redi 

1ttır. 

t.ı~•nel Kurmay Baıkaoı an/a!lmOSI• 
f •tal F y '~'tı enı Çakmak, re· Loodra, 13 (A A.) - Dün 
~'laıı ilde General izzettin Loodrada imza edalen iti · 
~''• ''• Muatafa Mujlalı ve llf de Yunaoıstana ıkı mil 
l~ 3

0
' 1n Avot oldutu halde yon ıterlanlıs bir lue(ıfl açıl· 

'-• ~ d~ Aydına gf'lm ılerdlr. mııtır Bu kredi ile Yuna· 
~\f ıt, •ılı.er , bir jandarma nlıtan loıılteredeo •tY• ıa· 

muıtur. 

Pamuk mabıulu de aynı 
derecede lytdtr . 

Adana, 13 (Radyo) - Bu 
yıl Çukuro.-ada mah•ul va· 

zlyett ı1tdlr. Pamuk da ıe
çeo aeneye nazaran f arklıdtr . 

Pamak fıatları deha ılm · 

dıden memnuniyet verici blr 
haldedir. 

•• 
Dikilide 
zelzele. 

Ankara, 13 (A A ) - Dün 
aaat 16 . ~5 de Dl. 
kilide lkl ıaolye ıiirea yer 
ıarııotıH olmuıtur. 

lnuo •• bay•anca zayiat 
yoktur. 

~ ............. . 
ltalya /ngilte
reye kafa mı 

tutacak? 
"il t''••lJle pollı mOfrez11I tın alacallhr. 
y~ '••rrılnt ıfa etmlıtır. Londra, 13 (Radyo) - Roma, 13 ( Radyo ) 

~'•• 1 "" Polt• MtıdOrB loı ı llz Yuoan kredi aolaı · ltalyaoın Loodra sefiri Dı . 
~'•tı~'h •tllyet hududunda ma11 d6o Loodrada imza nofrandı, Adliye Nazırı ol· 
~' '"'ıılardır. edılmlıtlr Aoleımaya 16re muıtur İtalya , lnıtltere ile 

~ •• ''ı'I Fent Çakmak fnglltere Yunaaletıaa 2 mil olan ıtyuetlnl detııttrmek 
-."••t1ıe lnmıılerdlr yoa lira verecektir. Yuna •e mihvere daha hzla J•klaı· 

"~!l,, 12 (A.A.) _ Ge· olıtan buauo mullablllode tırmak t•tedlilnden Londra
, ... , Baıkaaı Mare· loıtltertdtn ttJ& alacaktır. Ja yeni 11ftr ıOndtrtcekttr. 

Londraya ge
len Fransız 
mebusları. 

Londra, t3 (Radyo) 
Loadraya ıeleo bl'f Fraoıız 
mebiııu dOnkQ Avam Ka · 
maraıının toplantılano.la 

hazır bulu•muılardar 

Fransız mebuıları•ın zl 
yarett Uzak Şark meaelele 
rlyle alikadardır. 

lzmirda ka~k BSYI satan 
iki ıahı s yakalındı. 
lzmlr, 12 (Rad10) - Ka 

çak lpekla kumaılar ıathiı 

a•laıalan ıkı ecnebi ıahıı 
yakalaamıt ve adliyeye •eril 
m•ıttr. 

------
O~ullardı musi~i te~riııtı 

iıli~ edilecek. 
Bu il ihtisası olan ölretmenl .r 

tarafından okutulacak. 
Maarif Veklıett tik 1e 

orta tedrleat mOfredat prol 
ramlarıodakl muıtkl tedrl 
ıatıoı tedkık etmele be ı· 
lamıttar . Müfredat proira 
mına ıöre bu ıOn ilk okul 
larda .btrlnct dene muııkı 

dereleri haftada ıkl ıaat, or
ta okullarda haftada bir sa . 
attlr. 

ltk k111mlarda toplu ted · 
ris uıulu tatbik edılmeel •e 
bir 11nıfın blitOn derelerini 
b ir öfretmeo tarafından 

okutu lma11 dolaylıtle muııkı 

denterl d~ butabt o 61ret 
men ubdeelo• ıiüımektedır . 

lı'akat muııkı tedrtıatı 

ayn bir metod ve terlı iti 
olduiundao bu deni vere 
cek 6fretmeolo muılkl ıle 

yakıodan meıaul olmuı ol· 
maaı lc•p etmektedir. Fa 
kat toplu tedriı usulu ta 
kip edilmeeı dolay11ıle mu 
'iki deralertnl okutmak va 
z ıfeılnt uhdeılne alan öjret· 
menlerin coiu nota ve muıl
kt i ietlertoe 6.ıtoa elmadık· 
ları yapılan tefttıler netice 
ıtnde teebıt edılmııtır. Ma· 
araf Vekiletl baıhuaa alk 
okullarda muııkı deralertul 

ıbtlaaı eahıbt aıretmenlere 

vermeye karar vermııttr 

8uouD tatbik ıektllerl el· 
raf anda tedkikler yapılmak. 
tadır 

Llae •• orta okullarda 
mu11kl tedrleahnın da çok 
defa nazari olduiu talebeye 
muıtkt iletlerlala yardıml

le okutulmadıfı aalaıılmak · 

tadar. 
VekAlet, CJ'D• samanda 

den .. atı haricinde 6lret· 
meolerla · tale~eye muılkl 

Aletfnt çalmaaıaı 6lrenmelert· 
al arzu etmektedir 

Yeni muılkt tedrtıatı ıek 
ltnln kati •azl7etl 6n0mQz. 
deki den yıla baıına kadar 
tkmal edilecek, deu y1lı bJ . 

dayettnden itibaren tatbik 
mevkllP ekooulmuı buluna · 
caktar. Den eaatlerlnlo art· 
tnlmafl dOıiinülmaktellır. 

Lord Ha lif aks Mosko
vaya gitmiyecek. 

/ngılter~ : -t;;;;,sa Moskova· 
daki murahhaslarına yeni 

talimat gönderdiler. 
Parlı , 13 (Rad,o) - la · 

Killere ve f raoH SoYJet ce 
•apların1 tedklk ettllıttn ıon· 
ra Moıkoyadakl pJurahhas 
larınll yeni ta lı mat ı6odtr 
mtıle r dtr . 

Bu talimatın oeltrden ınOte· 
teKkıl oldufunu öirerı11>tk 
lmkioı olmamııtır. 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Mo'otofuo 1eol tekltflerıae 
•erll~cek cevep,bu ıOn B•ı· 
•ekil Çemberllyoıa r11a1e· 
tinde toplanan kabinede 

tedkık oluamuıtur-
HOlı.umet , franııı hQkal 

meUyle temua ıelerek her 
tkt taraf mutabık kaldıkt•D 
sonra ce.-eplar Moıko•a· 

oıa · 
ya ıönduıı~cek •• ., 
kerelere devam oluaıcakllf· 

Londra, 13 (Radyo) -
b • OD· 

A.-am Kımaruıoıa u 
kO toplant11ında Moıkova 
müzakerelHI hellkı11d• •

0 

rulan ıuallere ce••P yeren .. it 
BatYekll ÇemberllJD• •0 1 
yecelı yeDI bir ıef ohrııdı · 
lını blldırmlıtlr. I 

) .. 
Londra, l3 (1' ·.4· 

ıılız Baı.-ektll ç,.,berllyn 
d'1o A.-am KaP>arauoda 
Danalı m~ıele;ı •trafıodı 

l uo
beyaaatta buluoP>UI ve 

Lord Hali{ akı 
ları 161lemtıttr: 

«lıttklllt ıarlb btr ıurette 
tehdit altında kaldılı •e· 
yalaut böyle tehdide milli 
kuv.-etlerlle mukabeleye 

bayati ebmmtyette addeyle· 
dtll takdirde Poloayaya 
yardım edecellmlzl vad eyle· 
dık ye bu taahbGdtlımG:ıCl 
yeri•• ıetlrmeie azmetmtı 
buluauyorus.J> 

Parlı, 11 (rla4'yo) - B. 
Çemberllya dtl8 liledeD 

1oora A•am Kamara11ada 
be1aoatta buluamuı •• bu 
beyınatında Polonya Da•· 
(Sonu d6rd6nc6 ıayfada) 

f ransada 14 temmuz 
şenliklerine hazırhk. 

_-----:---
Senlikler d ı ve yapılacak geçıd~esminda . ~ulunm~k 
üzere logiliz Genal Kurmay Baskını Pırısa aal~r. 

A ) 
lagll j bahlıtlr . 

1 t 
PaGrlı , llJK(A. s·, Baıkanı Parlı, 13 (Radyo) - 500 

ere ene urm d p 

1 P 
General loglllz aıkerl tlo arlae 

arlıe ıelmtıtlr - k ı. dar f raoııs ıelmtı, Parlı aıkerı uman-
cumartu• ıüoOıae .a d k l 

1 h 
ı. 

1 
flrt 0 'acak• danı tarafın ao arıı anmıı· 

ft•QmeUolP ID 11 İ 1 } tır oıılız aıker eri 4 tem 
tir. 1 muz ıeçltreamtae Franaı:a 

Par lı. 13 (Rıdyo) - o · aıkerlerlle birlikte tıtlrak 
ıtltere Genel ' urın•Y Baık• edece!llerdlr. 
oı düo akıaın üı.erl tayare 
ile Partıe aelmtıUr General 

cumarteıl ıGaO Parl• 

tea a)rılacaktır l 
Parlı , 13 (Radyo) - 0 

ıtltz tayarelert fraoıa üze 
rinde yeal bir uçuı yıpa· 
caklardır Geçe•kl uçuıtaa 
iyi netfceler alınmııtır 

lasıltere, FraaHDın 14 
temmuz ıenltlderln• ,os ta 
J'•re &le ııttrak edecektir 

Fraoll& ha•• kuYYetlerl de 
loııltered~ evutA ıDodOz, 
ıonra ıecr uçuılara ya 
paeaklardır. 

Parlı, 13 (Radyo) - 14 
f eDJmuzda yepılacak ıeçlt 
reılD lae Froosız kıtalartle 
birlikte losılız lıtıtalara da 
ııttrak edecektir 

Yakında frao11s donan 
ınatıoıo yapac fı nıaoevra 

iare de fıa , lız donanmaı ndan 
bir ıemıata ııttrakl mevzu 

- ..:J 3 .. -

Fransız elçisi 
TiJrkiyeden si
tayişle bah•etti. 

Parlı, 13 (Radyo) - Ha
yaı •Janll btldlrl1or: 

F•••ro •azeteel bu ıln 
l'ranıaoıo Ankara 80yGk El 
çlstJe J•Ptıl• bir mOlllrat• 
neıret mektedlr. 

Elçt be1anatıoda TGrkl1e· 
olo dGoya bldl1elerl kartı · 
11ndakt bat ve hareketinin 
Baıvelrll Ref ık Saydam Ye 

Hariciye V ekllt ŞQlnü Sa . 
raçollunun nutuklarlle a k çı • 
ca izah edıldliln l, TGrktyede 
f ranea için bir ıeın1tatt bu 
lundujuau ıöyleaııı, Mılll 
Şef tımet loönOad~n sltaylf · 
le bahıet•rıtır 
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lngiltere ve Almanya Mir gazetesi 
ve Tarkiye. 

~~======================================~ 
$EH • 

1 R HABERLERİ 
dersi • • 

mazını ~1=========================================~ 

Yazan: Aııth<.ııv EdPn 

:Sofyadan yazılıyor: 
lokılip TürklJHI devlet 

ricalinin muvaffakıyetli ılJ• 
ıetınden bohttdcn Mır gaze 
teıl ezclimle dtyor ki: 

Daimi Encüme
nin dünkü top

Adam öldürmekten on beş 
seneye mahkum oldu. 

. 
Subık Jnglli: flur lciye Na:ın 

"A. lman vada nıekt~pler 

matbuat ve mizah gr;zele· 
feri vaaıtaaıle tedr1 c~n öy le 
bir lngıllz taaa •vuru yara 
tı l mııtı ki acı bıa inkisara 
ıötGrnıeal mukadderdi. Bu 
mio.ılzlak yav•ı •e de•am
lı btr • ıurette Alman haya 
tının her ıahaıına yayılmı ı

tır. Bunun netıcuı ıu olmuı 
tur ki A.lmanyada loıllızle 
rtn baklld ktymetl takdir 
•dllmemtı •e biz bu hatayı 
eabah ödemtıtzdlr .. , 

Hıtler, Meın Kamfda harp 
ten 6ncekt Almanyada kul. 
lanılan propalanda metot 
laranı ııı• yubaıdakt tabir. 
lerle nham etmlıttr. 

« Maale11ef diye devam 
ediyor, bizim ulvi tarıb pro 
feıBrlerlmlz lnııllz lmpara 
torlutu kadar kudretli bir 
orıaalzml ıırf bıle •e dG · 
zenbazhk yolde vücude ıe · 
tlrmenln tmbln11z oldutu 
dlltGncHlal talebelerine aıı
lama11•1 btlmedıler . 

V aaıb olduiu kadar hak· 
h olduju kadar haklı olan 
bu tenkıt iaalen Alman pro 
palanduı trrafınd•n kulla 
nalan metodlarla tam bir 
tezad bahmdedır. B. Haller 
bızaat keadt ıhtıarlanaı ıh

mal etmektedir Uzak ıark 
ta ıoııtız teltaalarma yapı· 

lan nallrlk muameleler Dr. 
Göbbelı tarafından lnıılız 
tmparatorluiunun tereddlıl · 

nla aııklr bar dehli dıye 

H•lnçle kartılaomakta •e Al 
maa matbuatı dtıtplınll ola
rak koro hılıade haykır

maktadır. 

BCiUin bu prodajanda 
orıjlaahteılnde boıt••lzm al· 
erbtade tek kelime teliffuz 
edalmedıtııu unutmamalıyız 

Umumiyetle demokrHI· 
ler •• huauılyetle loılltere 
tek hedef' teılul etmektedir 

Kızıl tehlıko ortadan ka · 
llıu•ıı g6rGnmeldedır . Onun 
rolün(l ıkmal etmlt olduiu 
1üphe1ızdır . 

1914 a kadar 
Burada biz gerçi enter· 

naeyooal alya1etın bir baı

ka uhuıoda 19,4 harbini 
intaç etmlt olan bGtün yan 
lıt heup unıurlarıyle kartı 

lıarııya bu!unu;oruz. Orta 
ballı lnıtllz içi• loallterc -
nln tereddııı hakkındaki 

bltna ma1allar hazin bir 
mülalitadır. Fakat, uzak 

ıarkta ••ya Avrupada huıu· 
le ıelen dıı ılyaeet had ıe ·. 

lert karımada lngıltz hQk(i
metlolo alma1ı llzun gelen 
hareket tarzı buıuıunda htç 
tllphutz anlat mazlıklar ol· 
muıtur . Fılbaktka bu nevı· 
den g6r0t farkları hür bir 
toplulukta önüne geçilmn 
ı~ylerdendır. 

Buouola beraber maaleaef, 
logılızlerln gaıtu~c~lcl~rını 
bıldıklerl dürüıtlük ve h
ım buıuıuoda Alnıaoya ay. 
nt ıektlde d6tünnı~mektedır. 

Her ,aodan lthnat11alık 

ala ınetlerlle le a rıı la ıaıak ta . 
yız Mahir bir preıuianda 
her g6o bu tohumu ıerpmek 
tedlr. Bu kartı konulmeaı 

lazım gelen bir tehlıkedtr · 
Akıl htlde bnuın dOnya 

l çıo f elaketlı akıbetler doğu 
rabıll. 

"Sız Hulıııular. ytne Türk 
milleti heu bına elde ettlii 
muvaffaklyetleri umumiyet 
le takdir ediyoruz. Bu mu 

lantısı. 
-

Humty-Dumptynln « per· 
ta nvz)) lslmlt eıerlnde 'yer. 

dlğl değerllou hata uyma 

lıy ız. falhaktka zamanımızın 
glrlhltklerındcn 11yrılmak 
için bu ıaımaz bir rehber 
teıkıl eder : 

Vıllyet Daimi EncGmeal, 
dOn V il Muavini Emin Re 
fili Kmıı• baılıaalığında 

toplenarek Memleket Hut•· 
banHID• yeni bir •• araba· 
ılle 1ebze bedelinin tHvl. 
ye1lne1 Huıuıt Mub&1ebeye 
ald ıandıklaran ıatılmaıı ve 
Erdek ıranlt bavzuanda 
redl paroa ıranlt taı oca
iının 3 J temmuzda EncGmen 
Daimi bu:auruncla ıbaleat 

yapılmak 6zere oa ıOn mOd · 
detle açık artırmaya konul 
ma11aa karar verildikte• ıon
ra toplantıya nihayet •erıl 

mlıtır . 

Bir kış günü armanda ağaç ~eser~en iki ~isinin taır-
vaff aklyetlerln ebemi yetini 
ue beynelmilel kıymrtlnl ftl 
raf ve teslim ediyoruz; fa · 
kat, bütün bu muvaffakıyet· 
\erin, ıulhcu bir ılya1at ve 
uza i• 16ren bir dıplomaai 
ıaye.lnde elde edildttını ve 
bu itibarla da dti•r Balkan 
mllletlerı için h!tYlk edici 
btr mahiyette oldulunu pek 
az ktmH kavr1yablltr. 

ruzuna uuradıkıan sonra öldürülen Hasının katilleri 
dün ağu cızıda 15 senaya mıh~um oldular. 

« Onlara bir kere ıöyle 

dlm, ıkt kere ı6yledım, 
« Beni dtnl•mek lıteml 

yorlardı, 
« Onlara ~ok yükıek ıea 

le ve çok vaz,b olarak ıöy 

ledım . 

& Oradaa etttlm ve bunu 
onların kulaklarına haykır· 

dam» 
Bununla beraber lnııltere · 

Bir milletin ku••eth ve 
kahraman olmaaı iyi bir ıey 
dtr; ilkin bu yüktek vuıf 
lardan ez fetlaklrhk ederek 
çok faydalanmak fçln bun· 
ların uzalı gören bır dıplo· 
mul, devamlı ve dürOıt 

bir ıt1uetle m6terafık ol· 
maaı llzımdar. D6k6len kan
ları •e yapılan fedakarlık 
ları lnklr eden klmıe bilyük 
bir vtedanaızlık yapaııf olur 
Fakat bu kurbanlar hiç bir 
fayda temin etmez 

NJçln? 
Bunu herkH btltyor, lakin 

itiraf etmek ceearettnl ıöı· 

1 teremlyor .. 
1 Noye Z6rher Saytung 

j 1 RADYO 

-- AlllRl RADYOSU 

Parti vilayet· 
idare heyeti 
toplantısı. 

Parti VUlyet idare He 
yeti dün Hat J 7 de 
Reıı Perte• Etcloilunun haı
kanltiında ılk l9tlmaını yap· 
mııtır. Geç vakte kadar de · 
•am eden bu içtimada muh
telif Parti itleri lzerlnde 
ıörüıtılmüt •e 
nrllmlıtır. 

kararlar 

Altı ay önce Su11jırhjın 

G6rece kiyOndekı ormanda 
bir adamı balta ile öldür· 
dilkten ıenra olduju yere 
ıömea iki katilin mubake· 
meılnta aoa duru1m&11 dün 
ajır ceza mabkemeılnde ne 
tlcelendı. 

Cnrecelt Ha1aa bir kıt 

ıüntl ormana alaç kesmek 
için ıttmlt aynı k6ydeu Meh 

met Balaban tle arkadaıı Meb 
met Tilki, Haaanda para ol
duiunu ve bu parayı orm· 
anda klmıeoln ıörmedlfl 

bir anda alabıleceklerlnl zan 
ederek ormana gelmııler ve 
HaHD• paraları çıkarmuı 

mı ı6ylemtıler, mak1atlarına 

muvaffak olamayınca za•al 
layı bıçak ve balta ile teh 
dide baılamıılardır Nıhayet 

Mehmet Balaban balta ile 
Haeanıo kaf a11na •ur arak 
afır bir ıurette yaralamıı 

tır. 

ıarld A yrupa de•letlerlne 
karı• almıt oJduiu teahhot
lert yertne getirmek azmin
de olduiu haklundakt lf ade. 
alotn aumat uyandırm&1Jh1 
ııtıyor .. , bunun akılne inan 
darmak için bu ıOa tlerl 16 
rülen deltllerl he1aba kat· 
ma11 icap eder. Hailikat 
ıudur ki MOnlh anla1111uı 
muhtelif memleketlerde 
muhtelif ıeklllerde tehir 
edtlmlıtır. logılterede mille 
tın ekurıyett bunu Alman. 
yanın A•rupadald toprak 
taleplerinin nihai tafbuı el
ua k kabul etmlıtı. lnıılız 
nazırları vı.tandaılarına tanı 
bir huzurla azah edı1ordukt 
Çek Slovakya buna raza 
göıtermekle daha ku•vetle 
necekUr, ç6okt hudutları lç-

Dalga Uzunluğu: ..,.. . 
1648 m. 183 Kes. ı 2o Kvv. Beden lerbiyesı karı ununun 

• Biçare Ha1ao kanlar iç 
entnde olduiu yere yıkılı 

•ermlt ve biraz ıonra da öl 
mOıtür. 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

T.A.P.31,70m. 9-t6SK~. 2° Kvv. 1 mzomnamtllfl hazulandı. 
14 7 . 193Y Cuma 1 . 
12 30 Pcoiram 12_J 5 Türk Beden 1 erbıyeet Genel 

Dırekıörlüaü beden terbıye· 

t ode Alman azlıiı kalnııya 

caktar. 

mnzıtı - P1. 13.UO Memle 
eket saat ayarı, ajanı •e 
meteoroloji baberlerı. 13 16 
- 14 Mnzık ( KHıtık proj 
ram - Pl ) 19 00 Projram 
19 06 MQzık (V •iaer Mela 
teraıaıer opera11nın u•ert6· 

Bununla beraber Alman· 
yada ve Orta A nupanın ba
zı kmmlarında bu anlaınıa
nın metot bazan derhal ve 
açıkca izhar edilen baıka 
bir tehire tlbt tutuldu. Mcı 
nth anlaımuınıo bundan 
böyle lnııltero ile Franı&nın 
O.ta Avrupa hldııelerlyle 
allkalanmıyacaklarına deli
let ettlil ileri ıürülüyordu, 
MOoıh anlaımaaının akdini 
hemen takiben Berltnde top
lanan elçıler konferanıı bu 
ha yalı kuvetleodırdl. 

l rn-P~) 19 l 5 TOrk müzıtı 
( fa11l heyeti) 20 00 Mem. 
leket ıaat ayarı. ajaoı •• 
meteoroloji habet lerl 20. J 5 
Konuıma (Haftalık ıpoı· Hr 

Geriye dönmek imkansızdır. 
Vıoıtoo Churchıll geçf!n 

ıou b.aharda lngilterenln me 
ıultycıtl ıle bu günkü meau. 

lıyetlerl ara1ıodakl fark Gze· 
rinde ıtrar etmekle mtlll bir 

hizmette bulunmuıtur. Ge . 
çeo ı ene loıtlterenln Çelllı· 
tovakyaya kartı, Mılletler 
Cemiyeti paktı dolay11lyle 
dlier milletlerle birlikte pay. 
lathfı muulıyet mCblesna, 
dofrudan doğruya te•hhGt 
lerl yoktu. Bu gün Alman 
yayı Polonyaya bağlarao 

teahhütler ıarlhttr •e iyice 
tayin edilmlttlr Üıtellk in · 
ııltere ıle Polonya aruıoda 
bir an1aıme.nao mevcudiyeti 
geçen ıonbaharda Alman 
ıanıöllyeal tarafından loaıl ı z 
Haıvekılıne vuılmı ı olan va 
adin yedne getırllmemnl nto 

bir netlceıldlr 
Lord Halthk11n 2!j bezi· 

randa lrad ettlft tarihi nu
tukta verdtil teminatta yan· 
lıt anlamaya nıüıalt bir ta 
raf ve Hariciye Nazırını din 
lemtı olanların hiç biri ıu 

vııı) 20 30 Türk müzıil (Saz 
eıerJerl •e muhtelif ıarlu

lar.) 
ı - Mahmut Celalettln 

paıa - Hüzıam ıarln - Ke 
rem eyle meatane.2 - Lemi -
Suzinak ıarkı- Yeter bıcraD · 
lı ıaaler. 3 - Leml-Htcaz· 
klr ıarkı - Son atkımı can· 
landıran. 4 - Lemt - Raat 
ıarkı - Tok mu cana •tıka 
hiç mOnetın. 5 - Mehmet 
Ne1lp - Rut ıarln - Ô1 
le yakdınkı beni 21.10 Ko-
nuıma 21_.25 Neıelt plaklar 
- R 21.30 Müzik (Radyo 
orkeatruı - Şef: Praetorl 
uı.) 1 -- Haydn! Senfoni 
ıol m•j6r, Nr. 100 2-Adam 
- S jetal1rot operaaından 
u•ertür 3 - Job Strau11: 

Kayzer valıı 22 30 Müzik 
(Opera aryaları Pi ) 
23.00 Son ajanı haber
leri, ziraat, eıhom , tahvilat, 

kambiyo - nukut boraa11 
(Hat) 23 20 Mnzık (Caz 
bend - pj) 23.55 - 24 
Y arıokt proira m. 

- -
. Neşriyat: 

Sıyasi ilimler 
Styaıi ıltmler m~cmuaamıo 

98 ncl saym olgun bir mün
derecatla n~ırolunmuıtur. 
Saym 25 kurut olan bu , 
mecmuay1 okuyucularımıza 

tavalye ederiz. 

ıt kaounuouo tatbıkıne aıd 
nlzamname1ıle neırıyat tali 
matname1lnl ve •lliyet, ka· 
aa tatlıare heyetlerıoİn ıa 
lihlyetlerlne dair nızamna 
melerl hazuladıktan ıonra 
mHkez illlflfe heyetinden 
ıeçlrmlt ie Baı•ekilet ma 
kamına takdim etmlttlr. 

O avlat memur lan baremi 
nizımoımısi ~azulamror. 

Maliye Veklletl dev et ı 
memurları baremi kanunu· 1 

nun tatbik ıuretl hakkında 
bir nizamname projeıl ba 
zırlaroağa batlnmııtır. Ve 
kllet n zemoam~nln ha 
zırlanmuınd" Divanı Muha 
ıebat reıı' lil ile temıu rap 
maktadar . ----,. 

Oıta okulların o~uma 
kıta plan 

Yeni kitaplar hazırlandı. 
Maarif Veklletı orta ok 

ullarda okutulmakta olan 
okuma kıtaplarını yeni bat 
tan tanzim etmele lıarar 

vermıİ ve bu hueuıta Bolu 
mebusu Falih Rıfkı Ataym 
baıkanlığı altında bir komlı 
yon Aokarada çalıımava 

batlamıth 
Komlıyon m~ıalelol evvel 

ki ıün tamamlemıı, hazır · 

ladıiı Qç cildi tedklk edil · 
mek Ozere tal ım, terbiye 
bayetıne vermt ıttr. Talim 
terbiye heyeti klt•pların ted
ktklerlnl bu ayın ıonuna ka. 
dar bitir.eceli ve baaılmak 

Ozere DeYlet Metbıuuına 

ganderecekttr. 
Okuma kitaplarında bıl · 

ba11a yeni terimlere dikkat 
, edllmlttlr. 

Ahır bulunan 
evler muayene 

edılecek. 
Belediyenin yaptıiı tedkak 

nl"ttceıınde e•lerde bulunan 
abırlann 11hht olmadıiı Ye 
bu yOzden clvardakılerın 

fena kokudan mOtee11lr ol 
duiu aolaıılmııhr . 

8eledlye doktoru yarından 
tttbareo bütGo ıehrln ahır 

bulunan evlerini gezecek •e 
ga yrl 11bht görduğQ yerlere 
ajar cezalar •erecektir. 

Zirıat Müdürü tayin edildi. 
Naztllt pamuk üretme 

çlftilil eluperlerlnden Huan 
Tahıın Erdem, ıebrlmlz Zı· 

raat MüdGrlüğüoe tayın edıl 
mtıttr . 

Tayin 
Huıuıi Mubuebe katiple 

rlodeo Şefık, açık bulunan 
Manyu Muhaeebe'I Huıuıtye 

momurluiuna •• tabıılatta 

çalııan Nef ı Arabacıoj lu da 
bu kazanın tahııl memurlu
iuna ta yln edılmlılerdlr. 

İki kadm kıskançhk yüzün
den ~avga ettiler. 

Evvelki ıüo Mlrzabey 
mahatlealnden Hanife, kom· 
ıueu Kadriye rle k11kançlık 
yOzünden kavı• etmlıtır . 

Bu ılit kadının gürü.tüeü 
oQ ltlten mahalleli ı le bekct 
ka•ıaya bir ıon vermftlene 
de iki kadın meıhud cürüm 
ler mahkt'meelne Yerılmtı ve 
mahkeme netlculnde 16 ıar 
lira para cezaema çarptıul 

mıılardıt. Fakat her tlıı.lılnln 

de bat ka ıuçlan bulunma 
dıiındao cezala11 tecil edil· 
mi ıtır. 

lkı arkadaı derhal orad• 
bir çukur kazıp Ha1an1 •~•· 
ne koyduktan ve Gzerlnt de 
çala, çırpıJe 6rterek 16zdeD 
kaybolmuılaulır. 

V aka dokuz ınn ıonr• 
yine ormana alaç kesmek 
için ılden bir k6yl0 tarafın· 
dan meydana çıkarıhnıı •' 
f atiler az bir zamanda ya" 
kalanıp milddetumumllti• 
teallm edllmiıtı. Ve mahke· 
melertne de afır cezatJa ba · 
kılmakta idi 

Düo, alır eeza mahkeme· 
sinde bu tld M~hmedın ıoo 
duruıma11 yapıldı. 

ff&1anı para11na tama•D 
ormanda ltalta ve bıçakl• 
yaralayfp k .. den 6ld6rdOj0 
ıabat olan Mehmet Balab•O 
61üm cezuına çarptırılmıfı 

velakln J 8 yaıını ık mal et· 
medlflnden alom cezası 1•· 
rlne 15 Hneye ve dıfer Meb· 
met de arkadeıtn• 7ard11nd• 
bulunduau ve faili gizledi· 
llndea dolayı onun da altı 
ay hakalne karar verllmlf' 
tir. 

Gönen 
kö;lerinde 
temı:zlık. 

Gönen. (Haıuıt) - K•' 
zaınız körlerinde barm•O 
menlml dolaylılle yol fa•· 
lıyetlne fuıla •erllmtıtlr. 

Köy evleri '-adanalan111•f• 
yollar ve köyler te111IS· 
letılmııttr. 

Kaymakam, mülkiye müfettişi 
oldu : 

B!t yıld•n beri kaza1P••
1 

rdare eden •e bOtOn mero 
leketln sevılılnt üıerıocl• 
toplayan kaymakam Nurel· 

f l' tin Aulaner mülkiye mi e 
tltl olmuıtur. 

Hususi Muhasebe memuru ışe 
başladı: ,. 

Kazamız Huıuıi Muh•' 
cif" be memurluluna tayto e 

.. CJ 
len lııuall Akgün, on ıu e 
dür vazlfeılne beılarnıf ~:. 
tı arkadaılarile me1leki .,,,, 
nuımalar 1aptıktan •0 ı. 
k&r katiplerini tophf•'' _. 
köy itleri etrafında &1•" 
görüımelerd~ bulunmuıu•r· 

..,.. 

Teşekkür 1ı· 
Uzun zamaodanberl ::,.

mekte olduium haıtalı el' 
büyük dikkat ve haıalı• ,, 

·- t•' teda va ederek beni .ur "'' 
Memleket Hutahant•1 

01,· 
tablbt tç hutalıklarl .., rc,ıf 
ha111111 Doktor 1,~· ti 
Demtralpa minnet ve 
kürlerlmlzt ıunarllP · ,,. ... 

Savaıtepe pahf1 ,.,,. 
il• 

den ıabık pO sı••" 
muru M•h111et J.ISI~ 
oilu NuretUO 
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Baltık devletleri tecavüze uğrarsa: 

Varşov ve oskova 
ne yapabilir? 

1 Paris - ~lididfn 
----·--<«İog . llz Ruı uailzakereleı ı 

Yazan: Mihail Macurorr 

mevzubııhlı olurıca Oç kü 

çük Balhk devleti, yani Ltt 
vı.nya , Letooya ve Eatooya 
devJetlerJ, bırdenbtre rn ıllet· 

ler arael ılyaıet perdeılnde 

ri t edbir almakta Mttlet ler 
cemiyeti ifıiu edince, bu 
ağır dube ılk defa Ye dol 
rudtı n doğruya Baltık dt:v 
letlerin fo beynine lndt Ce
neYlentn neyazıılerl yan ında 

A.lmanyanın yıldmm ılbl ıt 

llhlanmraı ve ıenlılemeie 

baılamuı bu küçük de•let
ler lçln tnilthlt bir tehlike 
tdı. 

"Burünkü cumhurly"t TGr 
klyeatnln meydana ıeUıdıi• 
tarihi ınktıafları anlamak 
için harp ıonraaı Türkfyeal 
nın Yazlyetlnl hatırlamak 

klftdtr 
Saltanat merkezinin ıa· 

llpler elinde bulundutu •e 
bltüo Türk •atan1oın dOı 
llaanlar tarafından •ıgal edı\. 
11>tı olduğu zamanlarda TOrk 
ordaıunu idare edenterden 
lcGçük bir zOmre, Türkiye 
nın aıırhk dOınıantle doıt 

oloaafa muYaff ak olmuı ve 
orduaun mühimmata mOteal• 
lık thttyaçlan•ı temin eyle 
lblıtt. O bGyOk fellketler 
ltar111ında bıç olmazıa mu 
•ızam lmparatorlufua nıı 

fını olıun kurtarmak, eaaa 
itibariyle kabul edtlmıı bu 
lunuyordu. Elde edilen za
fer, ilk 6ace Anadolu top
taklarını, daha ıonra da 
dllısuınların eline ıeçmtı 
bulunan arazinin mühim btr 
lcııınını kurtarmıı oldu. Şüp· 
lce yoktur kı bu muvaffa 
luyette Türk orduıunun dal 
lba temayüz eden yüluek 
hhııyetlulnln mühim ıolü 
01111uıtur. Huoanla beraber 
bu •ıde ince TOrk diploma· 
11

•11110 de büyük bir rol o,. 
'hdıtı ve bılhuıa eakt Ruı 
10Pralclerındao mühtm bır 
lcııınını doıtluk yolıyle ken
dı hududları fçlne almafa 

°' 11 •dtalı olduiu ıüpheaız 
dı, Yeni Türklyenln yeni 

Q~•lllertae Ye yeni lnıanları 
~' lcu••et •e nOfuz aııhyen 

u muvaff aklyet, halka 
)Urd d 

llYAllDıD er (eÇ mu 
9
•ffalc olacajı kanaatini ver

~1ttı. Hup ıonraı ı elde edl 
•Q bu ıllc muvaffaklyetı 
"' bı b r teaadüf eıerl ve rıe 

1
' «lcııınet)) t~likwl etme "'•le ıa. •I •'llmdır. Bu, diploma-

"' 
1•1ıatınıo m(bbet btr ıe 
'''•tdır kı bunu ancak 

'tıaıı ,. "'kna olana razı olmak 
t l 

\l ''Uri bulunan ıerelte 
l'~Qı•ln la ıf ade edebllırı z 
'4tlcı 

111 Jerııo tatbik ettljl bu 
da •ret, ıuırlık Tor k - Ruı 
l't:~'nlılıoı, aauılmu bir 

"' - R .. ı doıtluju halt 
l'tı,~~ktu. Böylelıkle y~nı 
d,Qlı Je l<afkeaya ile Kara 
ı,, boyunda kendi hudut-

•tııı t L 
ıı, 1._ &qtı eınnlyete ahrkeo 

~'n d l ı lı d ev etlerly e akdettl· 

bu.l 0
•llulclar da ıarptekı 

"Utl 
•1.... •rını emniyet altına ... ,, h 
bı .. le ulundu, Bunlardan 
clı~ı •ç •ene ıonra da TOrk 
t 0 «ttag• ,._. ıtnln Bojazların 

•e 
"' t, l:Qutlak ha"ımtyeti · 
~it ı~;n eden dıter mCihtm 

l\u •rını ıordük. 
,,\._ hnı zaferi Tihklyeyl 
lıı. •ı ~011aıuları aruıoda de· 

' \lı ._ 
' 1\1t '• tbemleketler ara 
~'lı~, bıı, rnnhım bir f aktar 

"' lettrnıııur . 
~ltı 'Gk tbU•affakiyetlerden .. ~, 
r't~, •0nuncuıu da lıken-
,t~I Qıeıeleılnln hallıdır. ' ,_ ) '-.ıı Cumhuriyeti bu 
'~._ ')l yıllardanberl 

hrltta menf aatlerl ~ar-

kııao bütGo bayak de•let 
lerle doıtane ınünatebetler 

tcılı etmek ıuretlyle hallet· 
mıı •e tek bir damla kanın 
akmııoa meydan vermemtı 
tir 'Grklye hükQmeU bu 
16n muazzam bir polıtık 

kombinezonun müıavl hulııu 

ka malik mühim azuından 
.,iridir ve Karadenlzle Ak-
denizin ve bunları bırblrıne 
bajlıyao Bof aııların koruyu 
•ulufunu deruhde etm•t bu · 
lunmaktadır 

Gerek bizde ve gerek baı· 
ka m~mleketlerde komıula · 

rının muvaffakı1etlerlnl ltl
raf eden mılletlerln kendt 

ıörQnQverdıler . 

Bu de•letlerden Lıtnnya 
L~hlıtanla olan karııık t ıle· 

rlnden Ye Memel yüzOnden 
bir •• Jçln dGoyanın nazar1 
nı kendi Ozerlne çekti Ruı
Ja ıle hem hudut olan bu 
iç ktıç6k devlet ıımdı ye ka 
dar Avrupa 1ı1ueUoe en 
kilçük bir eadtıe veraıemlı 
tir. 

Lthanya, Letonya ve Eı 
tonye de•letlerl, tehllkeola 
vebamdlnt ıörOt. ce, gene 
ümltıb: olmakla beraber, 
eellmetl mutlak blr bitaraf· 
lakta aradılar, oraya aılın 

Bununla beraber, Baltık dılar. 

devletlertolo ılyuetlerl ve Baltık antantı nihayet, 
ıtratejık vaziyetleri çok mQ milletler cemiyetinden ta· 
hımdır. mamen ayrılmamakla bera-

Lıtvanya, Letooya Ye Eı ber kararlarını icrada Hr · 
tooya devletleri e1kt Çarlık beıt olmaya karer •erdi. 

ehemmlyetlerlnl zayıflatacak Ruıyuı toprakları üzerinde ÇQokü bu devletlerden hiç 
la rına ioanao lnHnlar •ar jteıekknl etm •ıtır · lıtıldlllerl· birinde, btç bir klmae blh· 
dır . Bıze ıöre bu yanlıı bir rlne harpten aonra kaYUf raf kalmanın tehlıkeyl 6nlt· 
ftklrdlr. ea,ıe bir fıkır im• · muılardır yeblleceflnl ümit etmiyordu 
nı dalalete ııötürür ve alda- 6uulardao L\tvaoya ıktt · MOnıbdeo ıonra, bu üç k6 
hr. Fılhakıka milletlerin t~ı aadea dtferlerındeo daha az çük devlet lıt•klillerlo ı o teb 
vık edilmeye ihtiyaçları var tnkltaf etmtıttr, fakat od ltkeye glrdtilnl azap ıçınde 
dır. fuıca hepıinden kelabalık hluetUler. 

Onlara manevi gıda ver · tır Letooya l .800.000, Eı lıın k6tüı6, Baltık dev 
mek lazımdır Fak"t, bütün tooyo l.200.000 olduiu bol lerınde Alman azlıtı bulu 
bunları, bu temiz duvıuları de, Lıtvanya L.000.0UO dur. nuyordu Letonya dabılıode 
onlara baklkat1erl göıtermek Bu 6ç küçük devlet, Bal 7J 000, Lttvany&da 35,000 
le eıt lamak teıc • he ıayandır. tık deoı:ıılnlo ıark uhtltolo Eıtonyada lO 000 Alman 
Bunun akıl, yukarıda ded ı il · mühim bir kum oı lıg•l vardı 
m ız ı ı bl mılletf erl lifol et ederler. Memelden Leolnarat Her ne kadar bu Alman· 
roek \'e dalilete ıürüklemek kap ı laraoa kadar uz&nırlar. ların mtktarı pek ana da, 
demek lir 

Hakikatlerden ayrılmak 

ıy ı netıceıer Yeremez Sahte 
delıller çok çabuk çürür ve 
hakıkatler meydana çıkar . 

Baylelıkle hu olan ıukutu 
hayaller pek fecidir ve çok 
tebltkelıdlr Balkan paktının 
artık Öı Q bir teıekkiil oldu
fu hakluodakt iddialar da 
müballfalıdır. Bu paktı teı 
kıl edcoler aratında bazı an 
taım &Z ık varld olablllJ'. fa. 
ket bunlar ne derecede va · 
rıhe, o otıbette ta bıldır Ao · ı 
laımaz l ıiıt her zaman, her 
yerde me~cut olabıhr Bu. 
nun tek bir atle araıında 

bıte yer• vardır. Buouola be 
raber her anlaımazhk bir ı n 

b
0

11ile aebeblyet vermez. 

MOteeulrlz ki bazı net ce
lere Yarmak lçla bızlm tezi 
mlze hıç bir nçh ıle yardım 

edemJyecek olar bir takım 
hadııelerın vukua ıelmealnt 
beklemek lizlmdır. Hulaaa, 
biz Bulgarlar, yeni Türk dip · 
lomatlnln Türk milletinin 
raenfaatleıine uygun olarall 
elde ettiği blltlln muvaffakl· 
yetlerıat derin bir hazla tak · 
d!r etmekteyiz Bunların bey· 
nelmılel pohttkada da b6yük 
ehemmiyeti vardar. Fakat, 
bazı ld.mıe bu muvaffakı 

yetlert dıjer Balkan millet
lerini teıvık için mlıal 16•· 
termenin muvaf ak olacaiı 
kanaatinde deitldır. Çünlı:O; 
bunlar barııcı bir al1• setin 

ve durbln bir dıplomu!ılnfn 
ıemerelerldtr. Bir mtllettn 
kuvvetli •• kahraman olma-
111 pek tabiidir ki, iyi btr 
ıerdır . Ancak bu büyük nıe· 
zıyetlertn mQıbet semereler 
verebılmHl: kQçük f~dalıir· 
lıklar mukabtllnde bü1ük 

muvaff akl1ıtler elde 

Sonra, bu de•letlerlo R •ga, her an fçjo Almanya, bua · 
Lıepaja l allıo atbt cthan ları bahane ederell Baltık 

harbinden evvel Ruı denız devletlerloe bir kuvvet dar -
tıcaretıode mühım rol OJD•- beti lndlrebıllrdt.-
mıı büyük limanlar vardır. Ruıya Avrupa ılyaıetln· 

Ruıya ıle Almanya glbl den ayrı, Leh11tan Baltıkta 

ıkı büyük devletin aruıode, 6çüncü derecede btr deYlet 
aıkıımıı kalmıı olan bu de• cıldujundan, bu Clç küfük 
letler, blzut kendi kuvvet devlet, Alman1aaın lzınden 
lerloe ıüvenerek kendı em yürüyor, onunla ııkı do.tluk 
olyetle11oı korumazlardı. roüouabetlerloe ıtrltlfordu; 
Bundan baıka. dıter kom fakat 9Üvenllebllecek bir 
ıuyu kırdırmadan, bu dev himayeden mahrum oldujun 
letlerdeo btr l ılne de yaklaı· dao fevkalade endııede idi 
mazlardı Avnl ıebepler da Oumao, üm ıtetzhk ıçın. 

htltnde B ıı ltık devletleri, Le- de bir temayül beltrdı O 
hl.tanla ttUbat etmekten çe- temayül ıu ad ı : Almanyanın 

ktntyorlardı. Çekinmelerine · etrafına ııralanmak, yıldı-
aebep, Lehı atan bü9ük Av rımdan koruyan btr para· 
rupa ılyuetınde çok. teah toner aıbı . 

büde glrmtıtl. Hatta ıeçen Hu ıuretle Alman1a, ken · 
HD• Kononel 8eklo Talltne dııt için hlriocl derec..ede 

vaptıiı ziyaret munff akl- btr menfaat temln edecek . 
yetalzltkle nihayete ermiıtt. o\an mıntakalara hakiki bir 

Oaun için, Baltık devlet ıekilde hakim olmak için 
leri lçla bir tek çare kalı harp yapmadan yayılabıle· 

yordu: Mılletler cemiyetine cektl. 

ümit baflamald Mılletler Fakat Çekoılo•akya lle 

cemiyeti, zayıf devletlerin Memelın ltaall üzerine, Av· 
blmlıl ve Avrupa ıhtQko · rupa ılyaaetlnde birdenbire 

ıuoua bekclıl idi. Bıoenaleyh btr tebeddtU oldu ve Alman· 
bonlaran b6tüa ılyaaetlerl ,anın lıtıkametlol durdurdu. 

. Almanya ıle Lehtıtanın araCeoevreye teYecc6h etti . 
ıı açıldı Lehıetao 1rarp de.-· 

Fakat ltalyaya karıı zec· letlerlae yaklaıh •e Rua 

edılebllmeıı ıçJo onlara dur · 
bin bir dıploroa1loln ve dO 
riht, namuakar ve mthteklr 
b r polıtıkaoıo lnalmam et· 
meal ıarttar. B018k kanh (e 
dakirlıklardoo vez geçeme
y~o. bü1ük bir •lcdan11zd1r. 
ÇOnk6; bu kabil feda~irlık 
lardan müıbet bir nellce 
beklenemez Bunun ıehebl 
her keıce malumdur. Ne ya. 

zık kl herku bu acı bakı . 
kalı itiraf etmek ceaarettot 

ıOıtermemektedır. ,, 

alerhderhjıodeo vaa aıeçtt. 
BllUla bunlar ıarkl Baltık · 
takı vaziyeti alt Olt etti. 

loarıltere Lehlıtana saran 
ti verince Polonyan•n kuv••· 
ti ve muka.-emetl arttı. Bu 
garanti, hlli. da teılrfnt 
arttırmaktadır. Baltık dev· 
letlerloln, Lehtıtan ve Ruı · 
ya tle müaaıebetlerlo de 
teıadüf ettıklerl manialar, 
bOyük bir nııbette ortadan 

kalkmııtır . 

LltHDJ& ordudı11 baı luı· 
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ihtarlar artıyor 
,---------:::P-aı~·b~;--~S~o~i:rdhe~n~-------, 

ı. 0 t yl olur. 
Eneli. Lor~ H5alıfac:~'

0

51 Aynı zamanda hal,ada 
ra Maliye Nazırı 1' d•mokrullere fU iki ıeydea Maadin ... 
ıooo. da h 4 ıonra k bırıılol aeçmelt teklif edılt-
N ıZlrı G Loyd birer outu yor; Ya Oanzlı 19tn boyun 
ıôylecillt!!r" Ştmdı de Baın elmık, 1uhut cıban harbini 
kıl Çemberla.rn ıö1lOyor-d kabul etmek. 

Bu nutuk ıeferberltll e Ve Relazzlonl lnternazlo 

olçln? oall ıezıteıl izah ediyor: 
N.çln olacak, tabıi Ht!~ere _ Dana•id• ıtatlko mi· 

k ..... cı 
bir t•Jler aalıtm• m dafaa edilirken SIHJI, • 
dıyle. . ht butı •• Tuauı mld.faa etltl· 

1 b d iç ı ar sı Ctb• ld tbtar. h ea, ide mıyor. EHt, HJI, • 
da tkl thtard•D berh• u. Tunuıu m6dafaa etmlJor-

daha faydalıdır. d lar. ltal1a• ııteklerl t.,.la 

Fa '·at Almaofa tim •Y• d l Ltt • halle ı ec•• r 
kadar bu tenbıblerl anlam• Halleclılebtllr mı? Belki · 
mıı gibi 1örOol1or. A•l~ıı- fakat belki de bu tıtekler 
lao Almanya buolar, fev a yerlo dıbıne ıeçtUr. Eler, 

b ıklerlal L il .... k ilde harpcılık ta r ı6z 1erl•• top •U a 
çoğaltarak ceyap .-ertyor. olurlaraa, Daaslle aerla 

Llklo, aaıl oadaa t•1 o ,akleaeceklerdlr. faka~ Çem-

d~ttl. dt berl&yo t61le a6yllyor. 
Danııtıde fıyenl dOı•• · Daasıi• karı• J&pılacak 

Bakalım oradaki ııılf yar• bir taarru• mahalli bir lai
ne ıekıl alacak- •D•011!•' dl .. ıtbl tel&kkl eclllmlJ•· 

lul" L 
Vorpoıt» aueteıfnlD ıu b cektlı. l.,dtereal• aaruı 

k t n•D ru lerl yaratılma I• e katldlr. 
haletini belkt açıkca ıaıtel. Fraaaaaı• kararı tlalla ka· 

1 ,a 1. 
rlr: «Daozljla A maD tlcHr., 

b6 le •D• L 1 hlf btr olımuı bundan 1 Hıç bir mlaaa•r•J ' 
karrerdlr Bu blrl't111• 1 •• bir ııbtrllllnl reclcletmlJ•r•· 

l ı cak? ıte fakat sora mlracaat el· zaman ye naıı 0 1 

bu, Hıtlere kale1111tır.»yaloıı d•mu, ııt• itiz lııu•u reci.le· 

Unutuluyor kt bu d•· derlı. 
bt l ef ~--·~ .. ~-~~···~···-----Hltlere kalmıı r k . ı... 

ıııdır. e. 11ıatarao• da all ,;e Mdnastıra 11a• 
dar eder. Her ıcce Da•;.. aM 
akı aç ,oz geoÇ ••::., •• : patılan ırıacar 
bunların arkaılıada; ••• 1ırke• kızları. 
ıehre cephane er 
heyecan duyanlar ••'· Geçealerde yasmııtık. Ar· 

/. d ha· jaatlD kaounları, 1abancı 
Kna Alroanyad• sı:ıfrl•t arttıtlerlD 21 yaı••• doldur· 

zırlıklar artıyor ı ı madan memleketleri••• p· 
1 ku•et er 

hattındaki ııı• O 0 bir hım••••• mlıaade etm•-
takvlye edtl•yor. çOn: ere m•ldecıllr. A•cik bu kıslaraa 
hattan ınıaatı bttıoekd ~arın ell•de atlelerladea re1mi ltlr 
Almanyada, ıl•ll k:b:• fe• . mOıaade k&lıdı elaraa tı 
ıeferber edtlmeıl 1 ru · dellı•ektedlr. 
kali.de tedbirler• bat vu Btr kaç ay •••el ••ılaur 
1 •• a•l danı6z Jozefto Bak•· 
uyor. l u fi · ti 
Bır Brem• ıızetıı 1 . rlD ltaıına ıelea mal6m ur. . ., ••• ,a 17 18 •• 

._ı d b l u1or ~ Yanında - Y•t•• " r e u un • dıoları k 
da b6t6a kibar k: ••J• bir J•I•• ıtlzel Macar ız· 
tdarelerde kullanaıa daha larlle Arjantin• ıele• Joae· 
tarlalarda çahıtarmık fln, bu kanua ylalad•• 

____ , ilk temıtlde flılraDllZ kal· 

1 de Varıo 
mandana g"çen er da ora 
vayı zt1aret eıulf• 1 ııtır. 
debdebe ıle kırt• •l

111 
d 

smııl1 e 
Maraıal R,dı · bir 
Baltık memleketlerin• 

aeyahat edecektir. a Baltık 
Memeldt"n ıoor hükOmeU 

devletler!, Ru•J• bulun· 
ile görGı teatlıtnde L 
muılardı Şımdl Ruı1•·d OD 

• Baltık e• dra ve Parla.en 
1 ntt ııt · 

Jetleri için bir ıara 

yor . i 1 
Fak at A uupa ıtyaıet D D 

deaıımeal , yalnız Ruıya içi~ 
deail, Leh11ho lçlo de o 

k Ü 
Baltık devletle· rna ıı:rere, 

rlolo her Al•an teıebbOıGn• 
b ınml · karı• koruomaaını e • 

etli bir bale retırmtıtlr · 
Y ye Lebıat•D 

Romanya f 
bQ yük decnokraaller tara ID 

d ti edıldıklerfadeo 
an ıaran R hu 

Alman kıteler!U• ua k 
dudlarıaıo kepııını aç•dca 

t , bu Baltık eY o an vaın•t. 

letlf!rıdır. 
Bu nokta Qzerlode zerre 

kadar ıüphe etmemek il 
J s .. ıtık devletlertnden 

zıtnl'l•'· 
Yspd,.cak olan btr 

bırıııoe 
~ı Moıkova tarafın 

teca•U • 
dan Ruıy&ya kartı yapılm f 
dofnıdan bir tecavOı ola . 

k tellkkl eddecekttr.,. ra 

mıı Ye ,anındaki kı,lar he· 

men bir bekltl ile •••1• · 
ketlerin• tıde eddmıılerdtr. 

lo• haftada b61l• lalr 
•ak• ela olmuı, Anupadan 
Arjaatıae Bueaoı AJrH 
deki blJlk ıa:alnoya plen 
on aiti Macar kızıubaa mil 
teıekktl blr re•I beyetlnl 
ilk temıtldeo ıonra 4 kızı 
po\ııe teallm etmek meclau· 

rlyetlade kalmııtır Çoald 
po\ıı bu kızların beniz 21 
yaıını doldurmaaaıı oJcluk· 
laranı anlayınca onları he
men yakalam•t •• bjr •• · 

• •tOrl• b11ılsmııtır. 
aaıtara u 

Keadllerl••= k 
_ Stsl yanı••P birer be • 

cı ko.raralr hem•• memle 
lsetlal•• slnderecell•. ~ za · 
ma•• kadar burada kala· 
•akaıaız, demlıtlr. 

Fakat kızlar kapataldıkla · 
r1 mana.tarda çok durma · 
mıılar pelıı ılnderme mua. 
melelerl:ll llrmal ededurıun 
kızler bir kolayını b11lu1t 
manaabrdan ıı•ıımıalar Ye 
bıç bir lz barakmamıılardır. 

Ş ımdl Aejantln pollıl ıe
ceyl sOadGze katarak bu 
d6rt Macar "•zını aramak · 
tadır . 8Gt6n memlekette ta. 

mlmler ••ıredılmtıtır. 
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Pını Vmek kuyruklu 
ylldız1. 

1939, Heyet için bir rekor 
Hneıldlr. Bir ku1ruldu yıl
dız tarafından taktp olunan 
iki Jeol Jıldızıa aynı zaman
da parlamaia bıtladıiı 20 
klou•uıant akıamındanberl, 
hiç b r hafta ı•çmh or ki 
yenı bir ıemavl hldlıe lra1 
dedılmuın Zaman zaman 
aGrillen d6rt ku,ruldu yal• 
dızıa avdatfyle berab r ıe 
mıımızda dolaıao ku1ruklu 
Jıldızlarıa adedi yediye ba. 
lli o l muıtur. Ku kuyruklu 
yı ıdız i arıo oo meıburları 
me1aaıada Ponı Vınek 

kurr•klu yaldızı •ardır ki 
iç eGn e••el 16 090 OOJ ki
lometre meeafedea bızı atya. 
ret etmtıtır. 

Bu kuyruklu yıldız heyet 
tldaalar ıçıa pek kıymetll 
dır. Yoz 1ırml HDe e•nl 
Ma11ıl1a raaathıaeaı kapıcı 
ıı Poaı tarafıDdan ketfedl1· 
mittir. Mntealuben kaybol
muı •e 1858 HnHIDde be 
Jet lllmt Alman Dtaeke ta· 
rafından tekrar 16rllml1 ol. 
malda her tkııınıa ıımını 
taıımaidadır. 

O saman4an beri bu ral· 
dı•, jOptter atlealoln 24 kuy-
ruldu yıldızı me1a•ıada ıa. 
Jılmaktadır. 

Bu ııa aamGtenabı feza 
lar~an aubur eden bu kuJ 
ruklu yıldız tayarelerın en 
bQyOIO ola• jQptterln o ka 
dar rakınından ··~mittir ki 
oauo tealr Te oQfuzuna eılr 

olarak kalmıı •e artak maa· 
zumel ıemılyemlzden kaçıp 
kurtulmak tmklnıDı bulama 
mııtır. Bu ku1ruklu yıldızın 
ara11na a•deta baz• tealrler 
lmkloında balt kalmıyor. 

J 908 SeaHtnde bu kGçGk 
kuyruklu yıldızın zira na ... 
ılnla ebatlı 500 metreyi ı•ç· 
medlilndea kuyruklu yıldızı• 
en klçillCldftr. Yakla1m&11 
Ozerlae ı•celerln ı&k yOzl 
lınpkırmızı olmuı Ye parlak 
beya:a bulutlar 16kyQsClnO 
o derece a1clıalat•11thr ki 

Bulgaristanda meyvı 
ıhracatı . 

Taze mey va ihracatı ıe · 
zonu bueblyle Bulrarlıtaa 
taze domateı lbracallaa 
baılamıttır. 1930 aeneılnde 
baılayan tlk domateı lhra · 
catı her une mütemadty~n 
artmıı ·vtı bu rOo çok bar z 
bir fazlalık arzetmekte bu· 
lunmuıtur. Bu huıuıta bir 
fikir ed ıomtı olmak için ıu 
rakamları tf:dktk etmek k'
f ldlr: 

J 934 de 219 ton ihraç 
edılm ıı . ve bundan 75 bin 
639 leva alınmııtır 

19J5 senesinde 2,545 ton 
ıhraç edılmlı •elOmtlyoo 495 
bin 799 leYa alanmııtar. 

1936 Seoeıtnde 4,201 ton 
20 mılyoo 810 b ıo 748 le•a 
alaomııtar 1937 ıeneııode 
7 070 ton 20 mll1en 171 
bin 9J2 le•a alınmıttır. 
1938 ıkoeıınde 6,495 ton 
24 milyon 926 bın SJS leva 

ahnmııtır. 

DomatH ıbracatr, ftulıar 
sebze ıhracahnın ilk kalemi 
•l tetkıl etmektedir Bu ılara
cahn mOblm Itır kıımı Al · 
maa1a, A•uıturya •• Çe
koılonkyaya yapılmaktadır 
Domatea aalçaıı lıe Alman· 
ya, laııltere •e lnıçreye 
ihraç ecltlmektetllr. 1937 
zarfında teneke kutular için-
de loıtltereye 395 ton do · 
mateı ko•aervHI ihraç edil· 
mit ve bundan llç mılren 

J 50 bla leva alınmııhr 

Gazetelerin verdlil laıber · 
lere 16re bu ıeoe aebze re
koltHI ıeçeo HDeJe nlıbet· 
4e daha iyi olduiundan ta 
se aebse ihracata daha faz 
la olacaktır. 

en ufak matbaa hurufatı 

ıOndlzmlt ııbl kelayhklai 
okuaabllmtıttr. Bunuala be
raber ku1raklu Jıldız o ••· 
kit bizden bir çok mtlyao 
kilometre meaafede bulunu. 
yor , fakat arz onuo mah ı e 

ktndea IDeD d6f0m nokta. 
aından ıeclyorclu 

TOltltDILl 

Londrı~ı polis va müthiş 
kundıkcdar. 

Londra sabıta11 •e met· 
bur Skotland 1ardım ml-
f eUltlerl ıon g6nlerde Lo11d· 
rada arka arkaya ftç ıft•de 
Oç ltOyClk yanıın çıkaran 
mlthıt bir kuadakcı çeteıl 
olu petlne dOtmüılerdır. 

So• hafta içinde, btrlblrl
nı takıp eden üç 16nde, 
tehirin muhtelif yerlerinde, 
en bGyGk mOHHıe •eya 
maiasalarda iol yangın çık· 
malstft ve t\falye bunların 
o(lyQk bir felaket baltnt al· 
m .. ına mani olmak için bü · 
yük mtlılıOlita ulramaktadar. 

Son tlefa Londrada Ta, . 
mlı nehri kenarındaki b6yiik 
bır antrepoda da durup du
rurken yaoıın 9ıkmıı •e 
derlııal ıeblre ılrayet etmek 
fıtıdadını ıöıtereD ateıt ıöo 

dürmek için b6t0n Londra 
ttf alJe ku••etierl aeferber 
olmuılardar 

1200 itfaiye efradı, 108 
ltfaıye araba11, mecmu uzun 
lutu 45 kilometre tutan it 
falye tulumba hortumu bu 
yanıını ı6nd0rmek lb~re 

faaliyete ıeçmtıttr . 
Civardaki e•ler antrepo· 

ya pek yakı• olduiuodan, 
OD blalerce Londrala korku
lu dakikalar yaıamıtlar, fa 
kat alha1et ltfalJenln bir 
buçuk mll1en loıtlız llrHı 
kadar zarar •erdıltten ıonra 
yanıını ı6ad0rebılmııttr. 

lik yanıından itin kasa 
oldulu aanılmıı, bir ıOn 
ıoara , biraz ıOpbeye dütlll 
mQı, fakat bu üç6ocll yan · 
ıınla, korkunç bir kundaltcı 
çetHlntn ı faaliyete ıeçtlil 

kati elarak me1dana çıkmııtar 
Şimdi ıızlt poltıler, reımi 

poltıler recell aOodQzJ(j IUÇ· 

luları aramaktadırlar. 

Kıyıp ıa~ıdıtnama 
938 lenealade Balıkeılr or 

ta okulu lklacl ıınıfından 
aldıiım taıdlknameml kay -
bettlm Yeotıı nt alacalım 
dan eıklıtnla hükmü olma . 
dıiı ilin olunur. 

Balıkeatrln Eje ma· 
ballutnden Çallı ıo 
kalı Mehmet oflu 

lhmet Fııkıran 

Devlet Deıniryolları 8. ncü 

~-·-·--------~· . 
~--------~ 

14 TEMMUZ 1111 

Lord Halifaks I Balıkesir askeri satın 
Moskoya git- alma. komisyonund•tn: 

• k - Bahkealr btrllklerlnın tbtıyaçları olan ~0.000 kılo 
mıyece . patate1 açık ekıtltme1• konulmuttur. 

(Battarafl birinci ıayfada) 2 Tahmin edilen bedeli -4900 ltradar. 
z ır yfizünden harbe ıOrük · 3 - Muyakkat teminatı 367 lıra 50 kuruıtur 
lendtjl takdırde loııltere 4 _ fhale 24 7-939 puartut ıünG eaat 16,30 da Ba 
yardımda bulunacalıtar. lıkealr Kor S.atın Alma K.omlayonu blnaıında yapılacak 
Çemberllya her iki hlkd· tır . 
melin A. ımanya •le mtlzake. 5 - Enaf ve ıartlar hu ıün komlıyonda ııluClleblllr 
relere hazır olduiunu da 6 - Taltplertn belll beleelerle •e muvakkat teminat 
tekrarlamıthr. lartle btrltkte koıntıyona mOracaatları IQzumu llln olu 

V arıo•a ılyaal mebafallerJ nur . 4 - l - 184 
Çemberll,nın beya•ahn• 
memnuniyetle kartılam t 
lardır . Bu mehafıller, loı• ı ız 
Bat•ektllalD yeni Itır t•J ıöy
lememlı olmakla beraber Po 
lonyaya yardım etme ka 
rarını loılltereoto teyit et · 
meıl itibarile mühim oldu 
ionu ıı, emektedırler. 

Ankara, 13 (Huıuel) -
Çemberliynın nutku V •ı•nı 
tonda ~ok mOaaıt bir ıekıl· 
de karıılana:aııtır . 

Sl1aal mebaftller A•rupa 
TazCyetıotn naztk bir ıafba 
da bulunmaa1 dolısytıtle 

fıkır be1an etmekten çekin 
mektedırler. 

Parla, 13 (Radyo) - in 
ıtlts •e fran11z murahbaı 
larını• Molotofla yaptıiı 
müllkat hakkında A•am 
Kamaraııoda be1aaatta bu· 
luoaa Çemberll1• So•yet 
Ruıyaaın mGblm btr teklıf

te balunduiunu, Fınliadı1a
nın •e Baltık de•letlerlnln 
lıtıkllllerlal korumak arzu 
ıuDda olduklaraaı lnılltere · 
ye bıldtrdaklerlnt be1ao et· 
mittir . 

Btr mebuıun, Hallfakıın 

Moıko•aya aıdıp ııtmtyece 

il ıualtne, Çemberlaya «Ha· 
1ır!» Ce•abını Termlttlr. 

Partı . 13 {Radyo) - la· 
ılltz Bat•ektlı ÇemberliyoıD 

ayan mecllılndekl beyanatı 

Fran11z, laglllz, Polonya 
matbuata tarafından mem· 
ouolyetle karıılanmıthr. Al
man malbuatı tıe m\lbtelıf 

makalelerle memnuntyetalz· 
lıklertnl tahar etmlılerdtr. 

Balıkesir askeri satın 
alnıa komisyonundan: 

1 - Halıkeılr blrllklerlntn abtt1açlar1 olan 30000 kilo 
patlıcan, 8000 ktlo bamya, 5000 kılo biber, 2000 kllo de 
mateı açık ekııltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edllea bedeli 3710 ltradır. 
3 - Muvakkat teminatı 278 lira 25 kuruıtur. 
4 - ihale 24 7 -939 pasarteat ıBnü aaat 11 de Kor 

Satın Alma Komtıyonu bloaıında yapılacaktır 
5 - Enaf ~e ıartla her ıOn komtıyooda 16rQlebllır . 
6 - Tallp!erln helll belıeler •e mu•akkat temlnatla

rtle bırlıkte kornhyona mtlracaatlara lüzumu ılln olunur. 
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idare heyetinden: 
Hududu: Cinai: 

Şarkan Çtfteyol, ıtma · Tarla 
len lıllm Tahir Kara 
Hatan, ıarbea yol, 
aeaubea Klzım bey 
Şarkan d11re, tlma· 
len Karacalarlı Ah
met oilu Alt tar · 
laıı, ıubea ark, 
cenubea köprG 
Şarkaa hudut· tar 
la11, tlmalen yol, 
cenuben yol, ıarben 
yumurtacı Mehmet 
Onbaıı 
Şarkın Karacalar 
h Hacı Ahmet ol · 
1 u Alltlmaleo Ha · 
hl lbrablm, ıarben 
DöaOmcO otlu 5a · 
dık. cenuben Mu -
hacir Şaban tarla11 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Mıktarn L Me•kll: 
890 427, 50 K.. Halalca yo· 

lu Meralar 

89 60 

60· 90 

60 60 

Onk6y Ka· 

» 

0Yaköy Ka' 
raalaç bu· 
run M. 

2205 Lıra 28 lsuruı bloa Terıtlertoln temini tabıtlı lçlO 
Balakeılrın Eıkllıuyumcular maballeatndeo Hacı Hurıtt, ti•· 
cı Muıtafa ve Hacı Recep vereaeler!nlo ıaylan mutaaarrıf 
oldukları 4 parça ıayrl menkulun aatılma11aa tahııllt k• 
mtıyoaunca karar •eril mit ye tdare heyetince 1 ·tem mu• 

939 tartbtnden 21 temmus 939 tarihine kadar 21 ıü0 

mOddetle mOzaredeye çılıarı l mııtır. 

lşletıne Müdürlüğünden: 

Artırmaya lttlrak edecek taliplerin artırma bedelfol: 
yQzde 7.5 nlıbeıtnde d•poı.ıte akçHını ve zoe)e yatıor• 
idare heyetine müracae t ederler. J 

Daha ziyade ma16mat almak lıtlyeolerlo Mubeıeb• 
Huıuıl1e Varidat Mlld6rlüi6ne mllracaıtlan ilin olunur· 1940 Seaeıt may11 ıonuoa katlar Bandırma lıkeleılade •• depoıu11da miktara, muhammen bedelleri , mu•akkat te

minatı, ekılltm• aaatl at•lıdakt cedHlde yazılı vapurla ıelecelı k6m6r0n mavunalarla rıhtıma nakli tle tahmil ve tab· 
ltye iti ayrı aJra kapah zarf uıulG ile elcılltmeye koomuıtur. 

Ek11ltme 29 7 939 cumarteal ıOoü aıafıdakl cedHlde yazılı aaatlerde Balakeılrde 3 acil lıl~tme bloa11ndakt •k 
ılltme komlıyonuada yapılacaktır. 

latekltler elulltme ıartnamealnde yazıh •eııkalarla muTakkat teminat, banka mektubu •eya makbuzlarını •e 
teklif mektuplarını ha•I zarfları 2490 aayılı kanunun 32 •e J3 cQ maddelarlndekl tarif.at veçbtle buırlayarak tbale 
ıOoCl olan 1ulıarada yazıla tar.b ve ıOnde •e •t•iıdalıt cedvelde. yazılı ekılhme ıaatletlnden bır ıaat evvel ekılltm• 
komlıyonu relıhtıne makbua mukabıhade teıhm etmıı bulunmaları lizımdır. (Poıtadakl ıeclkmeler nazarı dıkkata 
alınmaz.) 

Bu baptaki ıartname ve mukanle projHlnl Balakealrde ltletme M6dürlül6ndtn ve Bandırmada fltaayoo ıefllitnden 
para11z alabilirler 

Yapılacak tı: 

Bandırma fıkelu oe ı~le 
cek maden kömOriioün 
u:purdao ıupa lan al ına · 

rak ma•unalarla rıhtıma 
nakli. 
Ma vunalarla rıbt ma ıetl 
rllecek k6m8r0o ma•una · 
lardan •aioalara tahmJ· 
il 
Kandırma depoıunda •a 
ioalarla ıelen kömürC!ın 

tahltyeat . 
Bandarma depoıunda kö 
mür lıtlflerladen loko. 
motif teDderlerıne tahmil 

Mıktarı 

ton: 
12500 

12500 

5000 

5000 

Rır toOuauo mubam 
men bedeli 

Kuruı: 

35 

ıo 

ı o 

ıO 

Muhammen be 
del tutan 

Lira: 
4375 

2250 

Muvakkat 
hmınat 

Kuruı: 

32813 

16875 
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Ekılltaıe 

aaall: 
10 

11 
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İngiltere Ve Almanya 
mazinin dersi .. 

(Baftarefı tkıncl sayfada) aailam baaındır . » Her 
,.,,ı 

•'' ı6zlerl ne de;tn bir aamlmt hz bu gln tudrunda •e d r 
yet ve kanaatle ıöylemlt ol danında pek tyl takdir e t 

dulundan ıüphe edemezdi: ki bu loııltz mılletf haklı~, 
1.:Bu memlekette tam bir ıu- da laer zamanktodeD sı1• 
rette ye hep birlikte bekle· Itır haklkattır. .... -aile• fakat baıka Jerlerde Bununla beraber, 1• ,· 
belki aynı derecede anlatıl laılzlerln bunu idrak et~1, 
mıı olmıyan teY ileride bir lerl deill. fakat dli•' OJIJ&I' 

teca•ftz halinde bizim ona letler •• bOkiimetlerıod• cJıt· 
muka ••met etmek buıuıua na kani olmaları lasıcO 11. 
da glrltmlt oldujumuz taab- Bu itibarla, laıtltereo•;tl''' 
hldü yerine ıettrmek Ozere rltmlı olduiu taabb

1 
ı&I' 

derhal ku•ntlerlml:aln tama- 1erlne ıetlrmeye ctdd 
1
.,,,-

mını ortaya atmaya azmet retle azmetmlı oldu lı''ı 
mit oldufumuzclur-» ıöıterecek ıt1ad Y•bl~~tl" 

ltt• Alman hükumetin• her tedbir, tlatar ıo• tı'' 
her va11ta ile anlatılmHı il- de orta1a atabılec•i 1 el•' 

dıdl 
zım ıelen ıey bu ana haki· delil ıuıh için btr ,.r t ı1' 
katbr. Emeraon bir ıGn in Bu tedbirlerin bir teklO "'' 
gthz hakkında ıöyle 1•zı- mal etmek afedtlo>'' _,ı•1 

ı .• c1· 
yordu: «0 kanaatteyim ki bark tebllkeı&ae •• 
1 •- otur·" ıt nıtltz, bCltQn milletler lçln· maruz bırakma:_:~ • ..-S~ 
de ayakkabıları ilzerJne en ~ 
Baıaldıiı yer: Vıllyet Matbaaıı-Bahkeılr 


