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b;' aık ş k s k b · Almanya Ru· syada ~:J ü rü aracoğlu a inesinin 
~ "e hu''k" t ı ~9-i . ume programı •h D umun va 
· ~ 'fıcaret Vekilimiz Başvekilimiz, Büyük Mıllet Meclisinin 17 ya } tar ur . -

~Urı e.,hçet Uz, hiıkft- Ağustos celsesinde hükumetin beyanna. • hametı son de 
'b~n kararlarını izah mesını okuyarak itimad isteyecek Alman şehır · b ld 
~ .. :: nutku ile, en d b receyı u u 
fil ""'Çr~- Ankar:ı - Başvekil la olan münasehetic en 1 · aşfa n 
~ıtı~·· .. ut:at vatandaQlar 1 - • • 1 • en - F k t R 1 . " ll~re 'd v ~Ukrü Saracoğlu, Büyük bahsettiktım sonra _ıc _ış e: a a us arın mu 

"e p , ı are Amir- b kt ad- b b ' ~~: aru rnenauplarına Milllet Meclisinin 7 uğus- rimiz ve ilhassa 1 ıs· 1 tan aşa Om kaveemeti ~rtıyor 
t"111~Yelere ve ticeret odn~ tos günkü celsesinde hU- durumumuz ve son alına~ ba 

1 
ana Ca k Londra 29 A.A.- Rus 

lifaı_ -_, resn A l · kQmetin programı ile be- kararlar üzerindP. ö?emlı cephesindeki durum son 
~l\i ıı e11slere va- yannameein"ı okuyacak ve 1 beyanatta bnJunacagı 811 } r hatırlattı Sava c.a devam edip dereceyi bulau va ıame ı· 

ld meclisten itimadnameyi is- laşılmaktadı.r. ~ . Y ri muhafaza etmektedri. ~ •re ~ · -1 k bı k Al "ti Qı arnırlerinin ve leyecektir. Şükrü ~aracog u 8 .. - etmeme man Bununla beraber bir hafta 
\ai 'll8uplarının ilk va lhşvekilin bu münase- nenin programını dahu on- milletinin elinde danlıeri Huslarm mukave· 
~-ı't,~eni yıl mahsulUnU L ce yani 4 ağustos salı 1 on.rda 29A.A. - ıngi meli artmıştır. Almanla· .._, ... . uttle devletin dış politika- · i\1 r G ı 
~""•·nn merkezlerine d günü Partı ec ıs rııpuı ı·ı·ı bomhardıma11 uçttkları rın arasız ve şiddetli hü-L """"" sın an, iki muharip taraf- k .. 
~tle olduğu kadar da okuyacu tır. servis komutam dün ak- cumuna karşı Huslar Şİ·f· 
::"td Yet\ştiımek için T v k Hamburg şanı radyo ile Alman ıni\ dctli bir !lıukuvemec gös-~kt:r "~ köyıu ile çalış: icaret e ikili leline hitaben bir ihtardıt teriyorlar. 

k ~kın•~ Yer'crde ek- İzmirde müstahsil Yine hava akınına bulunmuş ve demi~tir .ki: Hostoftan Don n~hri· 
lltı "~ı. içindeyiz. uğradı " i~azi Almanyayı baş- nin dirseğinP. kadar Kaf· 

Grı ~b'• eski mah- ve Tüccarlarla görü tanbaş:.ı. cezulandıracuğız. ka. yaya hücum eden A'-
' , lUkenme dev- cüyor Berlin 29 A.A.- As- ~oruba istihsaHltımız eski man askerlerinin sayıel 

.,_"- ,o illa"" ıd • keıi kaynaklara gelen ma 20.) bin kalla: tahmin e-~ "I •ul ır. Yeni lzm· 30A A 'l'" H b sı"ne 11a07 •1 ran b"ır kuç mis· L " la l d ır · · - ıcu- IOmata , göre, am urg "" dilmektedir. Rusların bu-~"· ' r a an ııebirlere ret v k·1· Dokt Beh 1 • l 11• artmıştır. J>utıduıı t>on- ı .. :"'l'" •kt k " e ·ı 1 or çet şehri dün gece yP.nı en ) rudaki kuvveti bilinmeme, 
~ ~Ctktı~ ÇaB bu Blkıntı Uz diln öğleden önce in- İngiliz uçaklarının taurru ra şimdiye kadar görme- le bcraber,henüz çok nı ik 
,~ti · u sebttple , celemalerine devam ede- -zuna uğramiş ve şehre diğini:ı dehşet verici bom tarda Rus ihtiyat kuvvet· 

lıtı~ bqmda köylü- rek müesaeeeleri dolatmış, gelişigüzel bombalar atıl- b&larımızla karşılaşacak- lerinin savaşa nirmemİIJOI• '~~nıet." mahsul bor- • zeyfınya""ı ı·ac·ır "e u-züm 1 hl d l sınız Ş:mdi dört ton d v 1 1 ""8111 ı ıs • mıQtır. kametga ar a o - ugu a11 aşı ıyor. 
il. . esı. Azım gelir. 

1

1 
•• t ı.~·ıı " 1·"rahayı iki saattu Alman ~ mua awıı erile görüşmüş· dukça tahribat ve _insan- uv Taymis gazatesi diyork 

~tdıyelerıe Ticıtrct tur. Bundau sonra her aı- lar drasındada :ölüler var- ya üzerine nakledecek u- "Zaman çok buhranla· 
~~llın .. vazifeleri de bir- nıf lüccann hazır bulund\l dir Bu bombardımana çaklarımız hazırlanmıştır. dır. Gereği kadar yardım 
~-~~~u~s~k ve hayati ğu bir toplantıya reislik iştirak eden İngiliz .. uçak Savaşı kazanmamamıza yapılmamasına rağmen 
~~ıı rnıyet almı11tır. etmiş ve •.ac'rler, l:ilktı- larmdan 43 tanesi 1 düşi - imkan yoktur. Bundau Husya Alnııınyaya tek.ha· 
ı._ rı~ 1~öyle fiatları dU- Sonu ikincide rülmüştür. sonra y3ğmur, kar ve fır- şına karşı koymakta va 
~ lea~l:rvc,koo~rol etmek tına demP.den her gec ~ Al- A vrııpada yalnız batına 
~ "-ı, lata e dUşuyor. Bil- , fuzlu meınurların eli te ihtiyaçhmnı _sağlarken, La· manya üzerine geleceğiz Uu düşmana mukavemet et· 
'~rrn Dhulun karışık miz kalmışhr ve hükOmdin sarrufun en son haddi ile gün artık durum değişmiş nıektedir.,, 

'-'irıd llfık alım satım Ale \ her hangi bir dairesi, vıı- hareket etmelidirler. Bil- hava hakimiyeli bize ge ~- Cepheye Macar kı· 
dı•· c bu . . t d ı . . 
d. l(kat • ııın ne kadar , un aş ar zararına hiç kimse hassa lstanbul gibi nıenıle mıştır. taları gönderiliyor 
t1rıi ~~~~Ilı . ve takip iste \ ye servet kazandırm~k için ketin lıiı· ucuna yığılan ke Bu dmum karşısında rn l\1oskova 30A.A.-

lilt-ıtıUyQ rnıye bile lüzum salahiyetini ~ölü kulhmma s:f nüfuslu bir şehrin et· vaşa devam eddipd' et
5
me· Cenup kesiminde çok "fi 

._~"·t utlı,z. Sayın Doktor mıQtır. lkı'nc'ı hak"ıkat de, 1 d k" . 1 b" b ~ mek sizin eliniz e ır. ı..-
~ z " rafın a ı tesıs er ır ug d · kansız dl•lli ve kanh savaşlar d 
~tı baıaı. u~ öıçüsUz kilr- dallı ticaretinden, hiç day tanesini hesapla har- vsşa evammızı mı . 

l·ı.ıY"a bır QQY dü ü bir hale !!etirmek için Al· vı:m etmektedir. Alman) 
"':.: "erind "" 11 n- umulmaz kimselerin ' 'bü- camslıdırlar. lstanbuldtt 

1 
:--

1 
• . ·ı C"nup kesimine durma 

-)""'" Ol·•u"-uek~ Şikilyet et- yük kazaac·\u vurdukları- d k't b"' .. k b" man şe ur ermı sıra ı e ve 
"ı. '4 " 1 ~ olaştığı, Vd ı , uyu ır h · b b d Macar kıtaiarı yollamak ' ~ rnseıerin bü· dır. Bunlar halk zararına . mer ametsızce om ar ı-.,"..... \lnl r. darlıg" ın karşısında genış todırJ ır :'~j .. ı·h h u6 u da Türk·ı- kazanmııılar, devlete de man edeceğiz." " 1 • 

'it .. .. b " bir israfın lezadına rastla· 
'lopta u UyUk şehrit:- hemen hiç bir şey ödeme mak, akla mantığa ağır Le~ing rada beyan SON DAKıKA 
li IUrtG"~••tır. IJ•mirin, 'Dişlerdir. Demek ki şimdi- geliyor. Bütün resmi tesis nameler atıldı İsvece ihtar 
~ tı Çok >n1a malzemesi- ki alım satım serbestliği ler arasında tam bir işbir Moskova 29A A. - Al ~ 
-t ~n .l~Uç bulunmadığı içind~ ,vurguncularla uğ· Jiğinin samimi şartlarını nıan uç~kları Leningrııt Alman sözçüsü neler. 
~ r,~~~~ce Pahalı olma- ruşmak gene vazifelerin da Saracoğlu hükumetinin ~hri üzerine beyanname- söylüyor 
b·. !\nildol ' rneselil bu önünde gilıyor ve llu se- gerçek'eşlireceğine.asla şüp ler utmışlardır. Bu beyan- Bertin 30 A.A.-
ç bir b u Y :&kasında fer, bu mücadelede vatan- d h · h ·· h · · t• 

1_ ı.,.8darıı Yihnda ,ol- d he etmiyoruz. nameler e şe nn ucum· man arıcıye nezare ı 
~ ".. aşlurın, hükümetle her· ı ted'l .... e balkm c·u·su" b;r ı·sveç aazetesi t \h':ı. r hususi k&k- . r 'l"k a Z&p ı ecegı v r: 
)a ... """iletmek ~ zamandan ziyade elbirliği Vurgunculuk, ısti çı 1 teı::lim olması istenmekte yazdığı fon yazı üzeri 
~'Ilı · le, her bir; etmesine ihtiyaç vardır. ve israf, kendi kendioe aı.- demeçte bulunmuatur. 8 "'"'"tlllı'., llı'lYondan aııa"" k dır. v 
)() .ıetı t ., &• cık yeten bir memle tte 1 gazet0, lsvecin bita.raflılt 
t~'-rı y Oprak spekUlils· Sayın Behvet Uz'un, darlık ve pahttlılığırı baş- tam ve iyi netice er verme terk ettiği takdird~ eıı i 
"-•·ı~inlu:rn•lnı~~tadır. Bu hükümett- itimadetınekte mesullf'ı·idir. IJer üçü de sini istiyords~, bl_undu tdr·nıinl S"<;ın esi tazım geldiği 
L '""' "" tlaıup ve kay- t:ıl31ek keıı ı e ın e e o ~ıt '' Q\lru t rsemi te&isler·ı e b t vatandaşların hükQmet d' yaz'lııştı . 
lls)"" i•-·1 ha ·' uruldu""· v.. n u aş a 0 ·d .. gvunu, hatHi ken ı va- 1 

" k kA 
6

u u gelmelerin"ı ı"st y ö ı · mu··rakabesi ile şuurlu bir ' Sözcü. sveşin yan Or: b'ı . 1 al g<lıe "ar- ~ en 5 z erı zife ve mesuliyet payının 
fll.a rı 'W yerindedir lkı· yıl! k kK ahlak savaşı olmaksızın bir yola sapmaması la ~llQ,1 . ~ ııeçen harpte · ı u- resmi hisseden aşağı olma 1 İ d 
"-)llti ~lıbı, hUktlmet tıi- nıürlerini bile bir anda de yenilmez. HükOmete sevinç dığını hesaba kntarak ha· ~~~~~nh3:~ind:vegok ~ 
'lcr ı el vurgunculuk polarma koymaya çahşall li bir itimat gö9teren hnl- reket etmelidir. yük bir dikkatle takip 

o nıanıaııdır. Nü-· daireler gö:-ülr:?üştur. Res kımız, eğer hükumet ted· Falih Rifki ATA y . . 
1 

. r 
mi daireler israf değil, l>irlerinin koni menf~atma t diJdiğinı soy emış ır. 



Sayfa-2-- YFN1GON 

Yeni bir kanun projesi Almanlaı· ' 
Devlet Demıryol larında seyahat eden yol 

1 
j 

culardan kazaya uğrıyanlara tazminat verilecek ikinci cephe i 
Ankara - Münakalil.t çalışmnımığı intac tden i ile alay edı" .. 

VekiJJiği Devlet Demiryol yarulanmb halinde50 liro 
lurmda vukuagelon kıı w- verilecekt=r. Parasız seya- yarlar 
far sonund~. öienierin ve.- hat eden Devlet Dernin ol 
rislerine ve yaralananların ları memur ve müshıhderu Göbelz: «bu işin tec-
kendileriııe tazminat veri- lerinin hu kanunla alacak rübesı bile cezalar.-
mesi hakkında çok iRab~t lan tazminat diğer tazmi-
Ji lıir kanun projesi he-zır- nallarına halel getirmiye- d:rılacak» d:yor 
lamışhr. Projeye göre harp cektir. Bu tazminata kar- llerlin 30 A.A.- Al-
halinin meydana getirdiği şılık ol llak üz9re her man aja11sı bildiriyor: 

h 
Propaganda nazırı dok-

usuelar hariç olmak üze yolcudun parasız seyahat tor Göbelz ·'Tecrübesi da-
re id·mmin sunu taksiri edenler müstesna bauliyö 
bulunsun lııılunmasın vu- lerde 10 pard, am.- hi cezalanıiırılacaktır "baş 
kua gel~cek tren ka1.aları hatlardıı 5 kuruşu geçme lığı altında yazddığı ;bir ya 

va çarpışn.ıalarında ölenltr mek iizere munzam ücret 
mulül kalanlar ve yarala- ulınncaktır. Banliyö trenıe 
laııanlara tazminat verile· rinde bir haftalık seyahat 
ceklir. Tazminat miktarı kartlarından 12, 15 gün 
ölüm halinde veya herhan lüklerden 26, 30 günlük · 
gibir kazanç temin eJemi- lerden 52 üç aylıklardan 
yecek şekilde tam mah1 ise 156 kuruş munzam üc 
liyet halinde olanlaralOOO ret alınacaktır. 
lira' kısmı malfiliyette 500 Proj ... ı . iıı esbabı muc:-
Jira, lıir aydan iazla yara- be Ulyıhasına göre alına-
!anmamağı intac eden ya- Cdk olan bu munzam lic-
raltnma halinde 150 lira retler bir yılda 850 bin 
hir haftadan f.ızla ve bir lira tutmaktadır. 
aydan az milddet içinde 

Rostofta 
Taş taş üstündl~ 

Kalmaınış 
Stokholm 30A.A.-Ros 

, tofun işgalinden sonra ec 
nebi gazetecilerin bu şehri 
ziyaretine müsaade edil
memiştir. Gazete muhabir 
leriniıı bildird' ğine göre 
şehrin yarım milyonu gt -
çen nüfusunun yarısı da
ğılmıştır· Havadtln ve yer 
den yapılan bombardıman 
la Ştıhir :hemen kilmilen 
tu.rabolmuş bulunmaktadır 
Bir muhabir şehirde sağ 
lam kalmış ancak 15 ev 
88yabilmiştir. 

Rusların burar!a önem 
li miktardaki malzemeyi 
nP.hrin öbür tarafına geçi 
remedikleri için Almanla 
ra bırakmak zorunda kal 
mışlardır. 

Pamuk fiatları 
Yakında ilan edılecek 

Ankara - Eğe pamuk 
mütahsiacri bu sene işçı 
gündeliklerinin faz1 alığını 
ileri sürerf'k masraflarını 
koruyamadıklarını hükO
m'!te bildiro ıişlerdir. 

Hükumtl milstahsillerin 
müracaatlarını tedkik ede 
rek muvafık bulmuş ve p!! 
muk fiatlarına bir miktdr 
zam yapmayı munasip gör 
mü~tUr. 

Yeniden tespit,.edilecek 
olaı· pamuk. fiatlara yakın-
da ilan cdi'ecektir. 1 

GONDOZDE 
~askeli121er 36 kısım birden 

Ticarei Vekili 
Başı 1 hı cide 

metia son aldığı kararlar 
üzerine p.yas ·da çok lha
yırlı hareketlerin başladığı 
na ~e bu karann memle
ket hesııbına şükr:ma la-
yık bir iş olduğunu İzmir 

Nahiyelerinin hüktlmete el 
den gelen yardımı yapma 
ğa hazır •>1du dımnı bildir 
miş, hala mevcut bir kı
sım zorlukların ortad1tn 
kaldırılması:ıı istt-mişler 
dir. Vekil Nahiyelerin bu 
dileklerini not ettirmiş ve 
son zorlukların da o;tadan 
kaldırılma! ına çalışacağını . 
vadeylemiştir. 

Doktor Behçet Uz bil
hassu lzmir nahiyelerinin 
ahde sadakat, verilen sö
zü tutmak gibi sağlam ve 
şerefli bir karaktern malik 
olduklarını ve bütün dün
yada bile hu tesiri boz
mamak lfızım geldiğini e-

.sasen bir milletin en kı)
metli vasfının fazilet ve dii 
rüstlilk olduğunu söylemiş 
ve bundarı sonra Tıcaret 
odasının verdiği bir öğ'e 

yemeğinde bulunmuş, öğ
leden sonra Karşıyaka h al 
keviue gideruk hasbihaller 
yapmıştır. 

la~edeki memur 
aylıkları 

Viiayetlerdeki iaşe teş
kiU\tının lağvi ~ zerine açık 
ta kalan memurlardan üc· 
retli olanların Temmuz ay 
h darı verilecak, maaşlı 

olan!ar veyahut istıfa su
retiıe batkı dairelerden 

zıda diyor ki: 

"-Düşmunlarımız <:ok 
uğır bir durum karşısın
da .dırlar. Gittikçelartan bu 
vuhiııı durumu kendil~ri
ııi ahştırnıağu ıculışıyoı lar. 
llutı Avrupuda açılacak 

ikinci cepheyi Alman or
üulurı Hlyık 'olduğu gibi 
karşılıyuca klurdır. Doğuda 
meşgul olduğumuz lJu za
manda batıdaki kuvvetle· 
rirnizi geriye çekmek asla 
mevzuu buhis değildir.lkin
C'i ceph~ nıeselesi Avrupa 
ve Aıııerikadaki liderlc
r~n beyninde öldfaücü teh 
likelerle dolu kara bir is
tifham şeklindedir. Çörçil
ve Huzvelt belki böyle bir 
tecri\beye girer'.er.Çünkü bu 
adamlar savaşı kaybetmek 
üzer., olduKları n ve ikin
ci cepheyi uçmaktan başka 
çare kalmadığını anlamış

lardır. Ancak kendilerine 
şurasını ihtar etmek istd 
riz1<i, böyle bir teşebbüsün 
tecrübesi bile cez.ılandırıla 
caktır. n:z böyle bir hare 
ketten ~ok memnun kala
cağız Je İngilizler~ hoş gel 
öiniz diyeceğiz. Ümit ede· 
ı iz"ki, baraberlerinde bir 
kıç lane:de Amerikalı ar
kad~ş getirirler. O zamun 
Amerikahlarıo Avrupaya 
ayak bmunasıom yas .ık o\ 
duğunu onlar da unlıyacak 
lurdır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C H.P. ;\fatbaası Autakye 

gelen menıurlarJ1 \ğu.3 'os 
aylıklarını alabilec 0 klerdir.: 

l a şe teşkiUUınıo bel~

diyelere devri ınuar.ıelesi 
yarın ikmal edilecek ve ya 
rıııdan füyaren de iaşe işle 
rile belediye meşgul ola· 
caktır. 

iktisat müdürü ~geldi 
Hir ay önce i7.ioli ola

rak lsttlııhula gitmiş ~olan 
lkt:sad müdürü Halil On
g•m dün şehrimize dönmüş-
tür. 

c•~ 
Yiyecek ve yakacak alı118 /1' 

Hatay Gümrük f'-1uhafaza Taburl.I S•"" 
Komisyonundan 
l'ahmini muvakkat 

,, • mik!afl, h~tal'l , lt>rıl İ fl8tl. uoii !.ıtl 
Cınsı Kılo Lmı . Lirıı . ıhal e g ııP"-
Koyuıı eli39000 42900 3218 4-8-942 sS 
Sığır ve ııı t 
erkeç ke· ıı.s••t ı~ 
çi eti 39030 19500 1463 4.g.942 ~ar ;,, ı 
Udun 933000 17727 133) 5 8 942? r. s••t 
Kuru ot.2211000 19800 1485 5-8-942 .,.a ' 
(Tel l>ulyalı)(dökme halinde 
olursa beher kilosunun 11111-

ham nen fiatı (7) kuruştur.) 
Saman 17100J 9405 706 

-·t 1 
6-8-942 per 

(dökme)(Balya hıılinda beher 
kitosuıııın muhammen fiııtı · 
(7) kuruştur.) ııııleo> 

1-Yukarıda cins v~ mikturı yazıl! beş rlıS ll 
ceek ve } alrnc11k nıa<lılı>si ka palı z11rf1~0111iıJf 
koıltllınuştur. Eksiltme tubur sJtın aıo1ıı 
dıı yapılacaktır. . 1t "tP'"'J 

2-Tuhmini tutarları vt1 muvut:kat ternı~11d~J~ 
larile eksillıneııin crüıı ve sualleri hizaldr ~
r!lmiştir. Şarlııameleri hergün komisyon 

3 
_.t 

lır. bir pr,, 
3-lsteklilerin ihale gün ve sıı!!tinde11 

08 
velin~ kadar teklif mektuplarını ko[J)isY

0 
.,&JOI 

4- -K~ru ot ve sumanu ait bilcü[J)le ~~t dl' 
ve vergıl ... rlet u ılıhüdü J i fası arlan mUteva ·btlB I 
ve sair masraflar tevsik edilm~k ş-..rtilA ',taod 
üzerinden nıü !eahhi dıııe uyrıcil tobı.Jf ıa;; ....... 30 
neceği. 16-20- 1 
Holanda kıyılarında Ev satı: 
ki Alman tahkimatı Milli Ern

1
• 

Bern 29A.A.- İsviçre ı ·· .. ür der1: 
gazetelerinin Holandadan ~\I harıııııell 
aldığı haberlere göre, Hu- p lu No ı48 
1 d d k

. Al . arse t.'f 
an a L ı man ışga\ or No 2 Cinsi a,;1 

duları başkurnand~nı, Fe lzzetağa Solı~ 
lemenk . ıuyıh .. rı boyunca mak I(apU ~ ~ 
yapılan ıstihkAmları ziya- 1-fuk~ 
ret ey~e~iş .ve kalelere --:ıarası ve e ,,,. 
y~rleştırılen . bü7ü.k topları zıh ev 249~.,d 
gozden gf'çtrmışlir. Baı;tko ııunua 41 ıl' 
mutan bu istihkamlara yer mucibince sal 
le~tiıilen Alman kıtularınıo mıştır. tJIİ l 
rnanevraluında hazır bu- 2- thal t ıO 
lunınuştur. pnartesi s•• ' 

Hala ikinci cephe pılacağındaıı 'f>Jod 
minat oıskb" rJJ 

meselesi defterJariıtt3 1~ 
Londra 29A.A.- "Dey :neleri ilAD ".......iA 

li lforalJ,, gnzetesi yazı- 30-lk r.' 
yor: Saf h ;,-. 
mu~~k!~ı~~n~:~h~ç~!; 1~~~~ A~ık y:;i~,f 
zaman yoktur. Müttefikle- lena bır j\ot•" 
rin !luslanı fayrlalı olabil- üzerinda zO 
mesi için ne yapmak ıa- ReyhaniyeY~tı bİ°, 

l 1 d ık . . meSDfede 8 ~~ 
zımsa y:.ıpı nıa ı ır. ınr ı- . 'btifB fr. 
cephenin h ıklı bir istek ol araziyı 1 

ull 
duğuııa şilphe yoktur. Fa- bir çiftlik ~ttli"& 

olanların ·ıi r 
kat böyle i 11lerin a••ıkı·a ''elı• 

• ._, v umumi ' .,. O" 
koouşulın ası da doğrıı bir • dıı-Hasaı1 ~a 
hareket sayı l anuz.,, • caatları '11 /J 

Berlin ve Londra 
bombalanmıyacak mı? 

Londra 29 A.A.- Ber 
lin ve Loudranın karşılık· 
lı olarak bomlJardımun 
6'dilmiyeceğioe dair Al
manya !le lngiltere arasın 

1

-da bir anlaşın" yapıldığı 
hakkındaki haberler bura-

1 
da resmen yalanlanmak
tadır. 
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