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Oçüneii Yd - No. 773 Her Yerde e IC1ll'Uf 

Fra ız- ltalyan mütarekenamesinin şartlan 
Fr niçin giliz başv i düıi tarihi bir nutuk 

oldu söyliyerekF rt nsanın inhidamına takad
Fransa, bu son r ayhk muharebede 
m110IOb olmamıştlr. Onun mağlObiyeti 
çoktan hnzırlanmışh. 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 

düm eden za ...... a. ndaki bidiseleri anlatb 
--~~~.........-~-•"------~~~--~----~~-----------------

r an sa, donanmasın n Al"1anlann eline geçmlyeceğlne dair 
lngiltere hUkOmtJtlne resmi ve kat'f teminat vermif 

CHURCHiLL 
DEDi Ki: 

'' Fransanın hürriyetini yeniden 
kurmak için çalışacak her F ran
sız hareketine yardım edeceğiz,, 

Amerika va AYusttalyadaki Fransız- · 
lar motarakayi tanımıyorlar 

Lonıd:ra, a (:&:.;&.) -ae.w: D&veQııtmilJiılr: · 
....... n! S 

0 

,,.... 1 C1atlrcJıil1, llODl'a ŞU dlMJti de 

lekl eokaı'ak bir iki ümle lçhı ~ ~ lle)'D&.ad ile P. 
ele hulasa et.meğe doğnı onüne ehlll, bagtin ötlfdein nın A.- rftemek tizere gidi~'Ol'dlinı. f'üat 

=~=-~şiddetli bir meyil mev-
1 

Harbin ~e ~ kay.at roRer OJ'1lyaealr olMl'nw clG 1 1 u ;: ~ .:! :e~aı:: ~ ıaman~n!: 
... ~~~ ancak takribi\ R R 1 il h h •• llWI ve demipir ld: Churchill, ea.leriue 16"8 de-

i;,?'~ . .ı:...ıı::: us - umen ngı iZ ava UCUMU m.;:."::.~....;!,; ~:=~-gayri•&· Hududunda . yeniden kurmak .. çehpeak rih, o aerece karaıılıkbr ki bv 

Hadise olmadı FransadakiPolongalıasker- ~hanbl-~ =~: 
--o- / J •ıt f ·ı ı Bordea httktanetl De mtı mumi menfaat& ıaugayil' olacak 

. Mfikret, .25 (A.A.) . -: ~or er ngz ere g e geç l er ~ne elacağl hak: tır. HiWllnete tam itimad göe 
&JIMI, Dntest:M nehn üwinde . • landa bir eey diyemem fakat; terilmeaini ve milletin. emniyeti 
Rumen n ~et kıtaab arasın- Bertin, 25 (A.A.) - D.N.B.: attıklan ayni gece Duiıhıırg ö- . ' itMft lbuletu tellkki -M-...;.; • .....1. 

· -·.r bild. · · de bir httcmn _ .... 1r ... - bu hWdllııetle, ba.pMNne ~ ~- ~· ~ 
da muharebeler vuku bulduğuna t 1"!9r: . . . zenne ,,..,,_ .. l resi~ ne ~ mtbnktln ola- birleri almat hn!NfiDda laük6-
dair yaba.net. memleketlerde de- . ~ b:yyarelerinm Berlln ancak bugfln ~. bitine, temaıs ba"stı lralmağa metin ieabedea abra ve uma 
venn eden pyialan resmen tek- cınnnda bir haataneye bomba laotHI ı a .. .o ••ttf .. J ça~ • sahib olduğmadaa emin bulun - ı...Jnda kma.)M Fa-.. 

~bW ttr·ıor·= K::ı;;· Utvan-Cocuk Esirgeme ==::~:.·~ ~~-~~;~_=..;:.~.! -~-~:-: ... _ 
!=""...::.·= .. ~ ya-Almanya K K • za1r:ucı,.,ı.:::; SABA-HTAN SABAHA: 
laöyte bir lst~ keebetmiş bu- h d d d u r u m u on gres 1 bGkfimeti, Fraw fil~ İngiliz •• k. . d b b 
Junduğu içindir Jd Pranaa mağ- u u un a limanlanna gönderilir ve mtlza- 1 eı e r aş a c a 
ltıb olm~- Kamu, 25 ~A.A.) - Reuter Kongrenin bir ytlhk faaliyeti tasvib kerat esnasında bu limanlarda y 

RanaatimUce, Fran11& hu son bildiriyor: ad•ld" Y • .. le kalırsa, mütareke prtlannın ne 
llir aylık maıhuebede ~6~ Utftııya polia eefmin neşret- 1 1• anı saçım r yapıldı 1 olacağmı Franu•ın aonnaaını Almanya lngiltereye de pek yakında "pes, de 
'Olnvunlfhr. Onuı mağttbiyeti · k bul ..-.;..H 1 • ' rktan ballrlammş ve tabak- tiği bir tebliğe göre, Litvanya - Ankara, 25 (A.A.) - Çocuk mun viliyctlerdeld 82 IMl'ke- a ~..... dirtemezse barb gene yıpratma harbi olacak 

etmlfti. Son uharebe _ Alman,a hududu Kızılordu kıta- F.sirgeme Kunımu umumi kon - sinden eeçitıniı ınuraJıhMlann -
lllr 

911111 
etim "llJJfllYdaıta mev atı tarafmd&n muhafaza edile- gresi bugün sa:ıt 10 da Anka- huzuru ile toplaıımiftır. rR . . h I k-\ 

ft ;aft!U11. ~;:,, eektir. 1 rada Çocuk Sarayında kuru- (S<n&x 5 m<i •IMl•J 81SICUm Ur ra 
~Hteflmtleahedevetebyiftet--B Jk 

1 
d 

1 
~ nazırlarını kabul 

~=·:::=::=: a an ar a ne o uyor r Ankara.~~~-)-Re-
lsicumhur İsmet lnönü bu-

1'lüc~delei milli)';e dlnanmımia. 

:::ı:-ce=!.ı.~ 00.: Rumanyada milli ı:;artinin ağır vazifeleri - Macarla- ~ ..:"~ ~::' ~ ı!:i~~ 
k d d 1 Y 1 d A 1 

adliye nazın Naci Şevketi 

tirklerik ... b~~udpaşkaaıbanı·n~C: ı:r: rtn SeSi gitti Çe Şi et eniyor- UQOS avya a man- kabul buyurmuşlardır. MU-
~ ,..... likatta Hariciye Vekili Şük-

:.0:1::~ :!~ yaya temayül - Bulgar sivil seferberliğinin manası. l &racoğıu da huar bulun-

lılizı · kı · riJe tanıiımıı bulunur • Rumanyada yeni parti ... muştur. 
1-rdı. Fakat ya ihtiyarlığın, ya Rumanya dahili ve harid '- ~------·-' 
~rakter zliınm neticeai ola • ı at:yueti yeni iatiha&elero ~oğ
~ içl"riııde hic; bir milli. gale- ru yol almaktadır. (Milli inti· 
hn, hic.;bir ytikaak hamle ve 1 balı cebbesi) teşkilltuıuı tl'art\ 
tRnan duymak kabiliyetinden j Nuyonal) namı altında Ye yeni 
llıuırumdular. 7M're kadar ira- totaliter namı altında w yeni 
~ ve enerjJye n1alik değildiler. , totanter prenııdp)erie Ramanya 
'-uyuk feda1c5.rhk lar aıhinlerine 1 dahili ve harici siyasetinde nl· 
"f'ıunazdı. Kaibterinde milli am 9Uiyethıe getirilili mr kat 
~ sönmii~tU. cebMden tedkike dıeier. 
İtte Mareııal Petain htlktme- Eneli Kral Karol keadl ri-
~ 1789 inblibmm yarattıjı yuetl albnda Mkerl diaiplinl 

·•:··~•--'tyetll, fttanperver, feıılaklt- tat.._ tek '* partiDiıı tetktl 
ahu Jra)Jnk Framada böyle ellilmilılliyle milli birliği km ' · 

..,.. Oühl Y AL(llN' illlMWiftiı". 
f8ootu 5 inci ea l • 

. ........... _ 

Dahiliye vekilinin 
muhim beyanatı 

-<>-

·TOrkiyede beşinci ·· 
kol diye bir şey j 
mevcud olamaz,, . 

ı 

Bir kaç gUndenberi eehrimlz- I A4ınoagıaa&JI 1>,.;;,,1.rJ. .. ~· Ja,....,.. 
de bulunan Dabili,e Vekili Failr 1 N/tl,,..,nr w~.ıy•r . 
Oatrak dün de WJrikabiıa de- A vr.upada bir kara harbi k~ Fakat haris bitmedi w 
wa etmiştir. VeMl diba sabah bbnadı. Fran8a. İtalya piba daJaa çok çeUa. bllll 

floAV ı ımc1 ..,.,, ... , ile mütarekeyi imzalayınca at.et (Bcwnt 5 t.IOi eaMfetU) 



YENİ SABAH 
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Lo <anta \1 bıraha.l~Kuvucu "'H v_a _t~hlikesi işa- ~PA~:pahadiseieıi 
Yazan: Sabih AI.AÇAl\I 

K
,. . ..'='-Ofrika numarası: 9 neler İÇ. tl h 7 rla- Dl y O R K I: retl IÇIO konulan ~ vruııada, dlhr7ll ~,. 

ve amıJ çavuşlar mudafaa ler- . t "f Sığınak masrafı ve 1 ~ taksHnl amnındatd mUcıu:I•· n n y i•1 arı e k" , 1 dUdükl l~er devanı eder ve Frand 

Ya 1 d 
•• •• k •• f 1 d ..J l 1raCl ar er ınllwer de~eUeri tıo,.- ejer1(cın, 

p m 1 ş a r U Ş m a n 1 p US Ur m ÜŞ er İ -- o Aid olan makamın Uuıkprkta Japoııyanın hattl haH' Loka talarm sımUan- dikkat rcketı daıma dikkatte taldb edltmdk· 

dl 
... 

1 
naznnwı.: DOnkU tecrübe iyi neti. tcdır. 

lznıkde Mehmed 
ti batı 

Bunlardan başka, milli mü • 
daf na c bhesinin kurulmasında 

' milli ruhun kalkınmasında Ah-
med Tan ooğlunun, '.Mehmed 
Musaoğlunun 1mam Mehmcd 
Ali ef endııun ve Hacı Maksud 

fond lerm g maddeten, 
ge k · manen bi.cy ük .hizmet 
leri bkat etmistir. 

Hasan Zobuoglunun kuman -
dasındaki kuvv tler tarafından 
kaÇlrt,ılan 11 mci Yunan Mani
sa fırkası, k rşı nhil havali -
sind n ricat ed ken Pru:ar kö 
yün t kil olunnn mılis müf-
ez r.inın ta.a.r<ruzuna uğramış

tır. Bu miıfrezelerin harekete 
geçm sine amil olan . ahıslar 
fjUlll dır: 

H hl İbrahım efendi, Musta
fa c-fencli, Mahmud agn, Mch -
med Çavus Şerif Çuvu<j. 

B ı zatlar, topla ıkl n kuv
vetl ı l hır Y an al .} ını Bey
oğlu sırtlannda fı.til bır hale 
getinnislerdir. 

lznıktc d lelım"d ve Kamil 
çavu.cılar mud faa tcrtıbatı yap 
mı l ı, mut dıd d n hü
cum nnı akım bıruktımuRlnr

dır. 

B ı da unu da bıllıa sn .kay
detm 1 md r ki Koc elinm 
kuı1 uluşunda meşkfü· lıizmetl<.'

ri rill n zatı r bu k d rdan 
ibaret degildit. H rk , vata
nı ıçın uhd we terdtüb eden 
vazif yı canla başla yapmıstır. 

k, 
•ru r 
"Buı ıar y ;c b ... 
geçmek ı :nı b taı:ı vvutlnrda 
bulunuyorlar. N1t<'kiın. lznııtc 1 
gelen ve Yavuz zırhlı ında bır 

mtlddet oturan Süleyman Şc -
fik ve Subhı "paşalar,, "u ı Mus 
tafa Keme.lı tedib ıçm,, - küs -
tahca tabirleri böyledir! - ta 
Sivasa kadar ilerliyec klcrini 
söylemi lerd.ir. Fakııt milletin 
iradesini yekpare bır kuvvet 
hfllinde ~plıyan "kın'Ryi mıllı-ı 
ye,, sefleri, bılilkıs ta Urla A
nadoludan Geyve boğazına gel
mişlerdir. 19 uncu kolordu ku
mandanı - şimdi Naf ın Vekili 
olan - fl&y:tn General AH Fuad 
Cebesoy - onyadan ~yveye 
kadar şid etli bir tathir anı li-
yesi yapmış, vatanın geniş bir 
çevresinde milli iradenin .ırc 

milli kuvvetlerin hakimiyetini 
sağlam bır bağ hnlınd kur • 

mu ur. 
General Ali Fuad Cebesoyun 

yüksek idari .kabiliyetini ve as
keri enerjısiui pek iyi bilen ve 
-gözleri yılarak anlıyan fısiler, 
yani Ahmed Anzavura mensub 
kuvvetler Adapazarını elden 
gıkarmamEk iç:in Geyve boğ(t -
zının kendilerine ç k miısaid 

bulunan sc' kü lceyRi vaziyetin -
den i tifnde ctm('yi dıi~ünmüş
lerdır. 

J kin, g ncı 1 Ali Fuad Ce
bcsoywı eınnlc boga "1 zorl ynn 
ka\: kam 1ahmud bryin ida

ırk ya mensub kuv -
l -c mumffak o-

f ' Yeni Sabah 
ABO:NJ" BEDELl 
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Ö le ikindi 
4 32 8 32 Ezani 

12 17 16.17 Vu.ıti 

20'; 
21 4!l 

imsak 
06 .,, 

2 OQ 
Ezanı 

Vasati 

luyorlar ve Ada.pazarını ışgal 1 
ediyorlar. 

Milli kuvvetlerin hedefi şu • 
dur: Bol uya va.rmak. 

YQrüyü eınıasında Nüfrcn 
bogv azına adlm" dı·gıv · b'-'A sırada, asi• 
ler: 

"- TC8limiz!,, 
İşaretini veriyorlar. 
F~kat, maalesef bu, bir hile

dır ki kurbanı da knym kam 
Mahmud bey o1 yor... Sil hn 
sanlan asılerin kur unu ile şe
lıid dü üyor. 

Maamaüh, • uv yi mı1 y ,, 
ye men ub yyar müfrezeler 
tekrar Geyve boğ3zından geçe
rek Adapazanna lıakim oluyor
lı:ı.r. 

Sayın General Ah Fuad Q(\

besoy, bir müdd t sonra garb 
eebhesi kumandanlığını dcr.uh
te ettıği içnı, G y:veden ayı ılı -
yor. 

Adapazan da, seyyar l"Uvvet
lerm oradan uzaklaşması üze
rine bitaı af mıntaka olarak ·ıan 
ediliyor. I~vye1a S ri B<'y na
mıııda bır zat i 1 re nezareti 
deruhde eylıyor. B1lfıhar~. mez-1 
kur hav.alinin daha otoriter biri 
tarzda ıdarcsı içuı yüzbası E· 
tem Şevkı bey - Elyevım tugay 
komutanı \'e albaydır • muame
lata. vaz1ıyro cdı:\Or. 

1336 scn<'sinın eylfıl ayında 

Geyve bo:!nzı da .. Gc-yve m ı
hafı z taburu .. adı altında \'C bı

nnci mülazım, Tahır beyın ku
'lllandıı.srnda olmak i.17.ere ir tar 
bur tCRkil edıliyor. Burada, bu 
ta.hurdan mfi.da bin aşı ıyazı 

beyin emnnde ııızamiyenin 2 ci 
alayı vardır ki Gr-;ı.we muhafız 

ta.buru onun mulhal::.ıdıı. 
2 nı.:i alay, ikınci ıcinü ıarbi

ne istirak etm k ü e g ccb 
lı ınc gıdiyor. Fakat Geyve 
Muhafız taburu, O m ncılc ta.
buru namını alarak boğazın 

muhafaza~ı için oroda ralulı-

yor. 
336 dan 337 seıı~ kndnr 

lzmitte cereyan en vakalar 
ınalümdur: Ev>veloe yazdığımız 
\eçhile ecnebi i gal kuvveUeri 
yani İngilizler 11.zm.itten ekil -
.mi§, bu havaliye Manisa ll in
ci Yunan fır.kası gelmi tır.. 

Yunan fırkası .kumandanı, 

bir yandan kı.ı.rşı sahili zorlar - 1 
ken, bir yandan da lzrnıtten j

Jerlemek istiyor. 22 mart 337 
ta.rihinde, kıtalaı·ınn.: 
"- Hareket!,, 
Emrini veriy.or. 
Yunan kuvvetleri, ertesi gü

nü, yani 23 mart 337 de Saban
cayn. varıyorlar :ve o civan iş
gal eyliyorlar. 

Mütearrızlar, bir gün istira
hattan sonra, 25 mart 337 de 
~yve boğazını zorlanta'lt ve 
geçmek için lıücınna kalkıyor

lar. 
Adapazartndn, Yunanlıların 

ılcri harek tinden nra vnzi -
yettc bazı tcbeddüll"r oluyor. 
Esasen, bu havıılide hemen he
men daimi surette milli ku\• -
vetl le e ikiyalar Ahmed An 
zavura mensub asiler arasında 
mücadeleler vukun gelmektedir. 
Fakat, gerek fuulerın, gerek c 
şakilerin müza.hiri kesıl n 
Yunan kuvvetleri, vatanpeı'\ er 
Türk çocuklıırnun yap geldık -
leri mü ad le~ i b"ı bütiın giiç-
1.;ştirmektedır. 

Nıtekım, Geyve boğn.zına ta
arruz eden 11 inci Yunun M -
nisa fırkasına, hem mü .. t:ıkıl 
bir tp.bur ve hem de U.,ilcr ilti
hak ediyor ve hep i boğı:ı..zı zor
lamak oovda ına dü üyor. 

Bn kuvveti re karşı, Geyve 
boğazını tek bir O mrı.ncık ta
buru müda aa kt ır. Ta
burun 3 bölüğü mcvcuddur. Bun 
ları, kuınrı.ndnn yiızba ı Murad 
bey derhal mev-f.ıl rine taksim 
edi~·or. 

\Te şa! r kanlı bir 
ha.rb 

Bu ile soy-

lem.ek isterim ki Geyve boğazı 
medhalinde cesaretle şecaatla 
mutcarrızl:ıra göğüs veren Türk 
çocuklarının kahramanlığı ne 
kadar anlatılı;;a, yine azdır ... 
Akşama kadar devam eden 

şı deUı <;arpl§ffio. neticesinde, 
Yunanlılar, cebhcde ne umumi, 
hatta ne de mevzii bır muvaf
takiyet elde edemiyorlar. 
Duşmn.nın hüaum sekline na~ 

zaran, bölukler §U suretle yer 
alıyorlar: 

1 ınci bölük Karaçam sırtla

• • ; SJ tamamlandı Vergiler artıyor. Ahval bu- C8 y rmedi Zira lnı m cadele a~ Avr~ 
Daııni Encümenin hazırladı- nu ica.b ettiriyor. Buna di~·e- Vnayet h dudu dahiline ko- harbi olmaktan çık.mı , bUtıin dü11· 

ğı lokanta, birah .ıe ve meyha- cek yok. Hayat pahalılanıyor, nulan 15 tanesi clektrilrle ve 41 yayı •IAkildar eden bir mah yfif. 

] b 
kesbetmiştır. Tabiri diğerle halı ha· 

ne ere ıd t r eye nazaran lo- una da ~11 .. ı..! Buna ,..~-~~-: de elle -r.•-'1..--:1. d:u·-"'J ·~ ~ :u.u.ı.~LJA zırda. bir cman tıarbl ka nd b•• 

kantalann tasmfi encümene r~cn kiralara el sürül- düklerin tecriibesi dün y.apıl- hH1uyMuz. 
bıldirı ek ve encümen tarafın- mıyecek... Bu dahi fena de- mıştır. Bu düdükler hava tehli- Fıltı:tldka, clhıınşumuı bir ı para• 
d n ta elik olunacakUr. Bu tari- ğil.! Lii.kin! •• Şu yaptırılma- kesıni lıalka haber vermek ü- tortu un mümess.lllerlnden olan Fra• 
feye nazaran yemek fı)atlanl sına mecbur tutturulan sığı· zere konııJmm..+-. .... , Dun sabah sa bugün maA Cıb olmu§. daha dolJ• 

h 1 k k 
"';?.......,. , ru.u fUett ana vatanda kat'i bir m • 

er o lada serbesttir. na masraflarına ne deme- saat 11 de yapılan tecru"'bede cadeleye glnı;omiyeccl< b1r v zlyet• 

Lüks,j(il;ıırincı sınıfların birer li '! ! .. Hiç o az.sa ma.kııl bir düdük1erin sadası bir çok mın - dUş il~. Halb41kl Fransanın Af· 
tnb do tesi bulundurulması nısbet dairesinde kiracıların takalarda pek hafif ı0larak du- rıkada ve Uukprkta muazzam .mü•· 

mecburi.. tutulmuştur. Tabldot, da i irak ettiri1m ine aldı yulı:nıştur. Bu hususta alUk4 • teml~kderi elduğu g bi 'Okyanus a• 
çeşitli corba, et, sebze ve tatlı - selim bir fieY dcmıyor mu?. dar makamlar m1 izhatı v......_ dal r nda ve bizzat Amerlka kıt'•-
d 

·· kk b L:-·+"" b ,..~ .,~- sında da toprak1arı vardır. 
an muı·e c olacaktır. u.u..en u kadarcık yardıma mistir: ~ Bu arazilere BetçUcanın Afrlkada· 

nıu tutuyor. 
2 nci bölük Hacı Mercan 

!arına yayılıyor. 

Alkor i"ın1""re vcrılen "'-' d ·.Jet buyurrrhnasını n·ca e- - Düd' üklerin' • naı.. hafif .;citil- d..ı..· ~ .,- ___ ~ ~ ..... ı toprakları ve Hoıtandıının ~ 

rt- bemmiy !t. göz önünde tutularak der.ız. • • • diğı tesbit ~tir. Buna karşı Felcmen1c ıHln stanı tk ·nı de fi11• 

şarab ve bira fiyatlarının tes- tedbirler alınaca.kt:u:. Yakın bır ey1emek .mecburiyeti vardır.. 

3 ·· ü bölük de Sakarya .neh
n ıle Karaçam üzenndcki tepe
lerde bulunuyor. 

'Bu vaziyete nazaran, 1 inci 
ve 3 iıncü bölükler tamamen a-1 
teş hattına dilşt.iyorlar. .2 nci 
boluk sol cenahta ve aı kada 
k 1ıyor. Hat:tiı düşmanla tama-ı 
men temas halınde bile değildir. 

F knt, üstün kuvvetlerle harb 
eden mır Türk gençleri, kar-1 
ıla.r:ındaki hı:ı.smm şiddetlı ateş 

yağmuruna ve bol cebhane sar
fotmcsme rağmen yerlerinden 
bll kıJlırdnma.mıslardır! Bu 
Vn.7.IY ti anhı. bTim k .ıçın ŞU 

cnnlı vak'a üzerinde duracağım: 
25 m rt 337 sabahı. 
Diışman Ge~e boğazına doğ

ru kesif safların ileI'lıyor. 

Osmancık taburu 3 tlncü bö -
lük l lnci takım kumandanı 
G yve eşrafından Bay Hü ıtL 
Avni Akkaya, topçu takım za
bıtine bır rapor göndcrıyor: 
Düsmanın toplu bır halde gelen 
kuvvet1enn n y:iırüyüş ıstnm -
m t ve mah Herını bild reı ek 
tı men ate açamasını ı i~ 01. 

Aradan yarım snat geçı or. 
Fairnt, bizım opQumuz süküt 

etmektedır! 

Bay Hiise-yin Alt.kaya tekrar 
bır emır n.t1ıaı gon • k taıe-
ıni tekraı lıyor. 

O aman u aevabı alı r: 
füıro.ç m ,sırtlarının g ri · -

de bulunan iki topun, mm.'lD1Si 
ydktur! Bunlar sır.f eü dın 
manevıyatını yükseltmek kin 
oray ye.ı leştirilnu tir! 'ıl'ürk 
kuvvetlerınin yalnız kur un ve 
iıogu u 'e bır de dağhrrı de

ııtıı en ecaati vardır! .. 
Gclclım, şafakla berabeı bas

lıyau harbin alt"ama kadar te

:~~:~ ~~:~s:~~avra:~'Plaj·Jarın teftiş zamanda bütün tabfika düdük t•~=~~u)':,ibu a:°ı:;::,··~:u.:~: ::· ,, ve }erinin ve konulan dığer düdük- Fransa bugün mihver ısiy set nln h I< 

çalgısızdır. Yevmi ça1m masari- kont nll lerin ;· t1·-ı...:y.le yem· bır· te_;.:.~~ ı "t:r' r arı liUU ~ l.ulÇ mu atına l'!t\İf buıu .. maktadtr• 
falı 85 lıra an n ağı olnuynn 1 1 yapılacaktır. Yani Almanya ile .talyanın bu uf -. 
ve asgari 5 kişilik çalgı heyeti -<>- ııc kelerde bir hak idd naına sahlb ol • 
bulunan yerlerin tarifelerıne Sıhhi malzemesi noksan Rur h ı· d .. maiarı hakık t h.nl ne ıg'rmlşt r. 
yüzde 25 zam yapılacaktır. p1iljlara ÇJlma müaaa- nen eve 1 un . Fakat böyle bir hak ldd a edebil• J3 h • • I mclcri keyfıyeti halı hazır hfidıseıert 

Uzam çalgıfaalJye!.tebu}un- desi V rilmiyecek şe rımıze geld•ı karşl&lnda henuz naZlH')'C halınd~dif'• 
dugu e ada alın caktır. Plaj mevsiminin başlamış ol- Zıra buralar nı f en ı er a ttıı• 

Lüks sınıfa da:hil olan YEırler ması clol yısiyle İstanbul bele- Rumanyaya satılu.n tiftik ve aımıılarJ iç'n e er ntfe imki yo1ct11r• 
de .rakı .. meze~~e, inhi ar fiyat- diyesi plüjların ve deniz hamam yapnğlann muayene ve teslimını Bu l§ler ancı;ık denizlere hlk ola· 
larına yuzde yuz yetmi msbe - lannın sıkı t..,#;., ve koııtro:ııen· yapaca:k olan Rumen heyetinin bilecek bir donanmanM'I yardunll• t d ~~ b baJiarıl bilır. Belki uzun ve dev.-mll 

lD e b :. zamla, bir.inci sınıf yer- icin tedbirler alınnğa ba§la.mış - ir kısmı dün tayyare ile Ru • çarpışmalar nctıccs nde Afrlka"ı" 
le.rde yuzde yuz elit, bira ye şa- tır. Belediyeden kaza kayma • manyada.n şehr.imıze gelm.i§ler- rnuayy n m ntaka arı m hvcr aıyase• 
rab fıyatına yüzde yüz, ikinci maklnr.ınu yapılan bir tamime dir. Heyetin diğer azaları da 1.lnln el ne ıo~ebl r.ae de bu ıkeyfi• 
sınıf ~erlerde rakı, ınhisar fi- nazar.an mıntakalo..rı d:ıhilmde yakında gelı..'Ceklerdir. Rumen yetın m hlm b r rolll yoktur. 
ya:tına yüz~e :o, b.iı:a ve §arab bulunan plüj ve hnmamlnrda, eksperleri dün ôğledc.n sonra Zira .burada, dOnyad ld imparator· 
yüzde 80, uçnucu sınıf yerlerde belediye taıını· atnamesı· hu'"küm- der.hal fua.lıyete g,.,..,,.,.ek bıdik- lukların baıında gelen lnglltere h•· rnk -JS"-· nUz sağlam bir vaziyette durmakU 

ı yuzde 75, hıra 'Ve arab fi- !erine aykırı bazı noksanl:ır bu 1.e t ahhü.dlerde !bulunmuş olan ve denlrlere hlkımty~ı"den d:ııtıa 
yatlnrına yilzde 50 zam ile sa- lunduğu takdirde bunların açıl- zalıırda.n bazıl:ırının depolar.m- ~atırum olmamıı glir '"1tektecfif'· 

tıla~ır. masına mi.isaade edılmcmcsı bil- dakJ malları mıınycne et;meğe ln,(ltercl, bu mU5teM eke 1lerioıll 
Lüks yerlerde viski de fiya- dirilıniştir. Dıg· er taraftan Sın- ba lnmıSlardır. R en eb:per- Almanya ve ltaiyanı.n ıstedlld«i ,g1· 

ta 
... -:ı.. 1 ..,~,....... l bl bir netice ile b~rıl.,_ına rnllnl 
ı.cw.ıı o a\Al.Auı. Bmnci sınıf hat Vekal de Sıhhı"\:e ..... u- en un mun;vene eltikleri mal-ı .- .ıu olacak başlıca bir engel olarak dur· 

yer erde kahve, çay, gazoz, li- dürlüğüne bir tamim göndere- lann mat.Iü.ba muv:afık oldugu- maktadır. Beri in ~ Roma 'f mdi ft" 
monata ve emsali mewubat 10 rek denız hamamlnr:ı ve pliijla.- nıı oy1emişlerdir. Haber aldı- bu min ı ortadan kaldırmak çın uö· 
~ , r.ikoliita, dondurma 15, rında bcledi)e 1:.al:tmatnamcsi ğ.ımıza göre tiftik v.e yapağı r.-pcaktardır. 
ıkıncı ımf ~erl de kahve, cay, haricinde b 

1 
sıhhi mnlz menin satışının fazlala~ğı an- Zaten bu kaNflk hlldıseler de .J•· 

gaz z, limona.ta ve emsali mes- bulundurulmasını emre+"""• la stır. Rumen eksper} rl - ponyayı, henüz Uzakşarkda kat'ı b11' 

b t 7 

~ vazıyet almııo bir tlirlu sevkettır· 

ru . ..ı, dondurma., çik.olUta tir. Buma e e • ediklerine göre Ruman- ,miyar. 
10, uçiıneu sınıf yerl rde kah- dıl e prJ \:C dc:nız hamamı cı- y.ad heyetin dığer azaları .:ıapo.nya, evveldenb.c::ri Asyayı keıt• 
ve, çay, gazoz, limonata ve em- ıamıyacaktır. Türkıyeye geldikten sonra bu dı nfrhıı. ve ayat aahasına ayH"lfl•i • 
sa1i meşrubat 5, dondurma, ci-

1 
»ıı« hususta Ankara.da müzakereler tır. Bu sahaya .apg dakı topraklar da 

kolfıtn 7.5 kuruşa satılacaktır: Karadan ı"zdekı· ya,pılacaktır. D.iğer taraftan hll bulunmaktadır. ~algı bulu R l 1 - Çinın bı yCik bir kıs-mı, 
h' nan yerlerde icki umen ere :\'erilecek bu J:ll.3lla.- 2 _ Hmdı Çını 

iç.miy ve}·a yemek yemiyen,. f 1 • ıa mukab·ı "dh l edeceğumz ge.z, 3 _ Hın san 
yalnız kahve, çay, limonata, don rans1z p er benzin ve müstekatımn teslima- 4 - i=dcmen H ndıtıUnı 

~=b:~!~e~=l~ ru~ iimanım za ga ryor tn~O ~~ıa:r.ilk pelliol par- : = ~·~:nra~;a 1:.r~ Ven ZetandJ• 

ı 
.D 7 - Kıınada. 

ar için lüks yerlerde 50 bırin- . tısı rimize gehniştir. 
ci sınıfta 

401 
ikinci sını'fta 

30 
Pasa.bahce lrmauında bulu- Vedll)ı"mı·z---m-addelerı'n JaponiaTın "'~ eme ~ ... çak m ıaı· , ınaıı ıcı...,,...,.,,,. }...A· •~-ı..1 zamdır- F.akat bıınlar vardır ve rn\I· 

·· ·· · fta 20 .r.:Lcw=&,. §1 \;;U ve w.ıuuarı-

aluçu~~~ı{;ını kuruşa kadar mn İngıhz bayrağı çektıkl<'rini tahlil neticsldri iyi deOil teaddld defıılar acrcled tm ft r . ın 1 t b l ~~"~eli Şu.phealz bugun bu buyuk top • 
• yazmıŞtık. Dun haber a.ldıg!ınıı- s an u 1,1\;u.,; ·yesi Sıhbat ic::-\T te · :ıt raklardan .bir kısmının ana vat ntar• 

arye :veya arti5t ca.lıştı • za gore Tuııa ve J{"radenı-... leıı ınudürlü;;ii mayıs ayı ı·çınde .... , zıu a ~ lstıla altındadır. <F~kat ek e'"iyetı tn· 
ran yerleı e, sınıf t:arifel · e !bulunan dıger sız şilep ve ynptı.ğı teftişlerde aldığı muh - g lızıerın e1 nded r. Ve fiattı blrl ttl' 
a.ı tist veya vı:ı.ryete trupunun :tan'.k1aıı ~ fumınımıza ge mek telıf nümune1enn tahlıl netire- Amc:r ka .cıa ıbu toprakla a atikadar· 

şöhret ve kıyın ·ne göre yfu:dc ı\izere bulundtıkları mahallerden lerım belediye 'kimyahanesindcn dır. 
25 - 40 zam verilebilir. Bu yal- hareket eurıi lcrdir. Bu ıncraki- almıştır. Bu arıula AJ>yanın bır k • ında "'' nız •,;ı,.· ki Hındlıtandıı Sovyet Rusyanın da şl· 

Düsınan, 1 ınc:.i ve 3 .ünı,iı bô- 1~1 ve y-em er içindir. hin de lngilız bayrağı altıuda Bu ta lillerde g.ıda maddclcri y:ısetı aıakalanmaktadır. 
lukİcdn Uzerlerme bütün kuv- Münhasıran musiki dinlemek seyrüsefer ettiklcrıne dair b"r hakkında clde edilen ınetioo işte bu vazlyet ~ıırşıs oda Japon· 
vetıle yükleniyor. üzere gidılen yemek ve içki ol- mallımat alınamamıştır. Dıger dur: 246 süt, su :ve sair içilecek ya, sa~ ıtlbar ıc ı-.at b r harekeı• 

' ali eden safhalar.ına : 

Bu yüzden, ı inci bölük Kat."a· mıyan cr1erde kahve, .çay. ga· taraf1lı.n söyl o.d\ğıne gore hü· şeyler nuınuncsınde.n 15 tanesi g r me-0.e de .al n eyledeeek mev • 

rtl k 1m k 
7
.oz, ımonata, çikolata ''e em- kumetimizin lbu 1<1·ansız C!'ıleb, bozuk. 738 un ırmık ve emsali de bulunmuyor. Her ne kadar Y ..,., 

çam Sl arına çe ı e mcc-.. r "' yavaş Japon adalarından bax &C ıet 
buriyetinde kalıyor. 1 sa ı me rubat içw musiki zama- v tank ve dubarlarını satın al- ni.imun~sıoden 7il Wl.ffiil bozuk, yükseliyorsa da 'bunların h nuz f ıı 

Sakm·ya nehri ile Karaçam nına münhasır olmak üz re 50 mağa teşebbüs etmesi de 'kuv- 3U ekmek nümunes.indcn fJ7 t.a- bir net•cc verce k mah yctleri >ow 
tcyclerindc bulunan 3 üncü bö-ı kuruş zamma müsaade edilem- vetli bir ihtimal dahilindedir. nesi bozuk, 128 cay, kahve ıvc tur. Çlnd&.ı ,g:ı ıcnfn tmu.ı h 1 ııd' 
lük, ı inci boli.iğün geride mev- lir. ınektcdır. emsali nii.ruwı~den 8 t.a:.ııesi Tokyon n da f b r rol ovnar1'•· -»ıı« baz .. 1,. 2Qt! ·vniT l •• • d ı nı.n ıht.lmaJ vıı . F:-~• Annlo • 

zi nlmak mecburı"elınde kal - r ) -- u.n, v "-o lUlllUDCSUl en • ,, R d p Alm""'rıı tUc arlar d 30 ·~ . b uk .. Sakı;on unsurl2rının da sa ai siy• . 
ması_ ·vüzu'nd?n , .... aynı· . '"'"man- ~ a uo rogramı ........ ,., ın an ...... nesı oz ç;.ıkmışt.11. " "' ,.... 7' 1 t kl'fl D setten ux:ıkl:ışmıı olmaları IAzımdır· 

a man e ı er eri ve .dr m.jrcil0rı·n 
da ıddetli bH' taarruz ile kar • 

26 
(; 

940 
, ~ Zntcn Avruoıı h:ırbınln muayy fi 

§ılaşması hasebıle tehlikeli bir .. ÇARŞAMBA Almanla.rln yapılacak tic.a:ıct toplaı t Si net c 1er ver:mea kal'f 
5 

nda bre ıı 
"\'nziyete stisüyor. 12.30 Pr run 'c mcmı ket sa t muahedesi ı(fi.n prensip a.ııla • Deri ve demu.cilc.r. dün .önıer Ameı ık.ar.ıı" tı kete gc,me• · 

B 3 

ay 
1 

ı. masına vaı ıldığı ve esas muka- Abıcl h.mındaki bır.lik merkez- nin ş cb t: r~ de u~r.ıc~ 
unu goren üncü bölük l2.3i A ·an 11,. ..... _ 1 1

•• ve Ok d ... .... kll 'I • • 1 k -uı: VCl nin dC ya.kında imzalana • leı inde bir top:l· ntı yaparak yal} US "
1 

mu ... a Jııpon S Y 
" ıncı ta \im umandanı Bııy 12 ;ıO Muzık: l\ı1uhtclıf rkılar (P.''.) - set dlr. Hattı'\ Japonyanın buyli" 

I 
~ caı;ı lıaberı uzerinc her Jki mem mı akab koınıs)O' una nr7.edıl-

f. U ·pyın Avni Akkaya, derhal 13.30/1400 'Müzık: Ku ük oıkcstra imparatorlukların saN:ılm:ıöa ba uı-
elindcki kuvvetleri ikıye bolu- (Şef. Nccıb A kıb). 1 leket ihracat ve ıdlıalfıtcı tüc- mek uzere yapacakları satış - muı takdir (ide, mihver siyaset•"' 

18 00 P 
earlaı ı arasında görüsmeler laı da kendilerine ayı ılması icab pile bu yerfe.rdek toprakl rı ko s'/ 

J oı. · 1 o ram ve n cmleket sa:ıt ~ Ccbhedcn tantTUZ eden düş- oyan._ bıışlltJtltshr. Eskiden Türkiye eden kir n"ıibetlorini kararla • k•I y bocakm•k '"•mlym ı ••"~ı· 
mruıları oyalarken, bir )andan 18 O;ı Muz.ile Cuzbaod (Pl.) ile iş yapan Alman tüccarları tırmışlarclır. Hazınlanan lıste - maktadır. 

• . .. .. . . _ 19 O K m ma (Dl§ poliU hLdı _ memleketimizin ilmaç maddele- l r bugün ınür.ak he komis" o -
dn 1 ıncı bolugun terkettıg1 a- seteri). " ıini alakadar cd n bir çok tek- nuna venlecektir. 
rnziyi yan ateşine alıyor. 19.20 Mu.tik. :Muhasım 'ku\•ıtetlere mensub Ça1anınr: Ru en Kom, Vccıhc lifler yapmışlar:dır. Müzakere - Katip aranıyor ıniifrczcler, metriık siperlere det Ko n. Cev- ler neticelen~rek anlaşmanın l lstanU-uı C. Muddeimnnmıli- ------=====...::....__::_ 
girdiğini zannederken "dd li O uy ın: Muzaffer ıı ar. imzasını müteakib ticari .mü- de · 
bir hücuma maruz kalınca 19.45 '!VIemlckct s at v rı ve ajnns badelil.ta derhal başlanacaktır. 

w ne- b bcrleri. --»111:--
ye ugıadıklnrmı sn ırıyor! Hü- 20.00 Muzık: Gcçı"t k · c8 DUn yapılan ihracat 

. A . Ak on en oku-
seyın vnı kaya, bulunduk- yucu il ). 
larn yerin müsaid bir dw'lllllda . 20.35 Turk mu ı b' 
olmasından istifade ederek fa- nun n (Se · Ahın d 

sılasız bir surette kur un yağ. G b \e Turk b tekarl ının cr
dırmak \'C bunları hedeflerine le~ 'e onize edil halk turku-
. lcrı. 
ısabet ettirmek imkanını bulu-ı 21 30 ı·o u a en d ı yo 
yor.. 21.45 u : Rıy ı h 

Dü man o.rl.ık durnıuş ve ne- d u < f: 1 KWJ ) . 

reden geldiği belli olınıyan bu 2 o Meınl et t y 
telılık.eyi ünlemek için, ayni za-ı l t 1 ı· at, lıam 

cin eli ti 
· d ._ k nb o - nukut b 

mruı . ~~au. ye ru c '!Jl.oru • 22.50 Mütik• Cazbnnd 
nuık :c:ı_n il rı haıekett n ;vaz-1 23.25/23.30 'Yttruıki P"Og nm , 
geçm15tir. .. (Sonu var) kap:ı1113. 

Akdeniz vaziyeti sebebıyle 

deniz yoluyla tic i faaliy~t yn
pılam ması yuzünden merkezi 
A\TUP ıle Simal memleketleri

n m 11 r, Balk nla.1 'e 
yoluyla yapılmakta

u ihr t son gtlnkr 
n z d a ıyiclir. Macari -
tnn, Bulg · itan, Rwnanya ve 
Yu o l ~ ile bazı. Şım 1 mcm 
lcketlcnne 90 bin liralık ihrnc:ı.t 
yapılmıştır. İthalat ticareti gev 
şek gıtm ktedir. 
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Sayf.M: 5 

arda ne oluyo .. ~~;AN sAbAHA Son hadiseler ve oa~il~yeVekilinin 
~.,~ı~~~1;:~;~~~~~~k Yugoslav matbuata ~~~~~a;.~~ r .. il-1 inci aahifedel 

)(ill~ erlc3.nıharbi-

ye 0 e saray nazın Er
ncst Urdaria.nu ve genel .sekre
terliğine profesör iMo1aova.n ta
yin edilmiş ve Kral Karolun :rad
yoda söylediği bir nutu1.-tan son
ra parti faaliyete geçmiştir. 

Yeni parti, eski Demir muha
fızlar tcşkili.tı ideallerini be
nimsemekle Rmnanyada milli 
ruhu kuvvetlendirmiş oluyor. Bıı 
ruhuıı öldüriilme.s;i için yıllarea 
çalışıldığı halde muvaffak olu
namamış ve Kral Karol Rumen 
gençliğine bit.ah etmezden ewel, 
öldürülen Demir Muhafızlar !i
den Kadriyanu'nun hatırasını 

am:nak maksadiyle radyoda bir 
matem marşı çalınmıştır, ki !bu 
hareket, bütün sağ cenah men
supları ile Faşist ve Hıtleri!:itle
ri memnun etmiştir. 

Yeni millet partisi programı
nın ikinci maddesinde yaliudiler 
hakkındaki tak~dat, Macar ga
zetelerine göre Almanyayı mcm
mın etmek için konUlmm>tur. 

Rumen devleti, çok nazik bir 
devı·eyc giren siyasi vaziyetine ı 

yeni bir Jstikamet ~:ermeğc ra- ı 
lı ken, ihdas edilen yeni idare 
rcJimi ile Almanyayı memnun 1 

etmek çarelerini .aramakta ve 
diger taraftan da Bükrcşe yeni 
gelen Suvyetler elçisi La:ı- ı cnti
yefle siy.ıs! müza"ke~clere gıriş
mı bulunmaktadır. 

Bükreşte devam olunan bu 
mtizal.erelerlıı neticesine çok 
büyiiJc ehemmiyet verildih'i bil-! 
dirilmektedir. 

Macar:Jara gelince j 
Rumanyada olan biten işler -

den Macarlar kat'iyen memnun j 
değildirler. 

Telokinin organı Magiyar Or
sag gazetesi Ruma.nyadaki dcği- ! 

1 

şikliklerden bahsederken .Ma~ 

caristana yapılan hakt;ızlıklann 
tamırini ve Transilvanyanın ia
desini :istemektedir. Hilkfune • 
tin resmi organı Pestcr Loyd 
gazetesi de şunları yazrnakta- ı 
dır: 

••Almanya gibi, Ma.caristanda, 
20 yıldanberi Triyarıon muahe-1 
desi yüzünden çok 1stırn.b çek
mif;tir. Bu 20 yıl zarfında Ru- 1 

manya V crsa.y sistemini .koru
mak isteyenler yanında mevki 
ahnıştır. Bu sistem bugün tam 
m.ina.siyle çö~.,für. RumerJer 
bizi daima tahkir ve tahrik ettik 
lerı hnJdc her şeye boyun eğe - . 
i'ek sükütia mukabele ettik. Fa-
ka.t, zaman ve devirler değiştiği 
halde bugün Rumanyada hala 
hudutları g~letmek isteyen - ı 
ler vardır. İngiltere ve Fransa 
ile Rumanya arasında imzala -
nan garanti muahedesinde Ru
manyamn hudutlarını geni~let.

m.ek maddesi vardır. Bu sebeb
ledir, ki Rumanya bu muahe -
deye gizliden gizliye sadık kal
dı. Amma Alman zaferinden 
.sonra Rumanyadaki a'ksillamel 
çok büyüktür. . 

maddesi vardır. Bu sebebledir, 
ki Rwnanya bu muahedeye giz
liden gizliye sadık kaldı. Amma 
Alman zaferinden sonra Ruman-ı 
yadaki aksüla~el çok büyük
tür, 

Rumanya bugün Almanya 
ve ltaıya.nın dostluğunu lmzan
mıya çalışıyorsa da muvaffak 
olanuyaca.ktır. Birkaç milyon 
yabancı azlığı idaresi altına a
lan Rumanya. sun 'i şekilde bü
yütülen topraklarda kalamıya -
caktır. Yeni Avrupada, bu tür
lii ıbaksızlığa yer yoktur. V.e bu 
yeni Avrupayı mihver devlet -
leri tanzim edecektir.,, 

Macaıistanın mihver devlet
lerine tam manasiyle yana.stığı
na ve Rumanyaya, ilk fırsatta 
saldıracağına bu sözlerden da
ha. kuvvetli bir delil olamaz. 

Macarih1:W eski başvekili 
Gömböş ile Kont Aponi mih
ver devletlerine çok sadık Ma
car devlet adamları idi. ş;mdiki 
J\ırurar hükumet partısi Alınan
ların Fransadaki zaferinden 
sortra ölü, bu iki de,·Ict adammuı 
mezarlarına büyük ihtifallerle 
çelenk koydu ve bu suretle Al
manvaya. olan bağlılığım isbat 
et.m"k ı ·tf" H. 1 

J • .,.. • '' olan .M.a- 1 

caristan tam mana.siyle Alman kabına sığmak istemeyen ve 
ve İtalyanın dostudur. .Ma- komşu topraklar üzerine taş -
carların maksatlan bu dostlulr ma.k maksadiyle hazırlanan 
sayesinde Transilvanyayı ele Bu1ga1" komşularımız, sivil se
geçrimektir. Binaena1eyh, Ma- ferberliği ilan etmiş bulunuyor
car - Rumen huC!udunda her iki lar. Sivil sefenberlik projesi Bul 
devletin yapmakta olduğu as- gar harbiye nazın general 
keri hazırlıklar bu antaşmazlık Daska.lof tarafından hazırlana
yüzündendir ve Rumen toprak- rak b.ir ay evvel Sobranyadan 
lan, Macaristan tarafından her geçirilmiş ıve kanuniyet kesbet
an tehlikeye maruzdur. mişt:i. F~kat, bu kanun Bulga-

yerlerde c a~-.ü r. Çunlm bu-' ,. • ... ohn ve .. ~leden sonra da. pg.. 
.. , ••tar l . ka Bil Ui og 

gun y:ıpııa..1 ı:.~u e •enııı, - Son posta ile gelen Yugoslav içtimaa davet eclilmi§tir. · - ti gelerek P.a.r:ti Müfettigi 
bu1 cdile.ı ~ l 'ların hiçbir müey- gazetelerinden bazılarının hatb kfuneün IlebTedeoeği beyanna.- ~ ~ m'I...,__._ Sıla.v -ve vali ile 

• 1 • H .. h k"ki :e r ı.n.n::ı. .., ye<lesı Y.Jı.tur. enuz a 1 vaziyeti karşısında memleketi- menin hazırlandığı görülmekte- ·· ·· Uştür. 
sulh c~mamı l.:.1' ve görülüyor ki mizin ittihaz edeceği hattı hare- dir. Başvekı1 bu akşam Büyft.k. go~ı Pnrtid üniversite 
d~y:ı bu 1~ 1t"I_d. ~ulha, ya şu ket ile uzun uzadıya meşgul ol- Millet Meclisinde, 'harbin Ak - Rektörünün .ri~ti .altında 
1bı ka.c haüa ı~ ıme, Almanya- duldarı görülmektedir. denize sirayetinden sonra Tür- el .;;_; ·:t.e h etini. ka • 

1 · 'd ·· g en ........ versı.: ey 
n:n ııg-ıl~<' l.} ~ ... .ı. ını1ası uz~ "Belgrad,, da çıkan "Politika,, ki,ycnin hattı hareketi hakkında.- bul etmiştir. Vekil kendisini zi. 
rme 1ngilızl rın de demes1- gazetesinin İstanbul muhabiri ki beyannameyi okuyacaktır. yaret eden bir muharririmize şu 
le kav_u~c ... k )ah hurb dahaj telefonla. verilen haberleri '1tal- Hükllmetin beyannamesi büyük .beyanatta bulunmuştur: 

Yugosla vy ada ki vaziyet ristarun harb il5.n edeceği gün -
Alman telgraf ajansı mümes- lere mahsus olarak hazırlanmış 

silme beyanatta bulunan Yu- tır. Bulgaristan henüz hiç 
goslav başvekili isvetkoviç şu kimseye harb ili.n etmemiştir. 

ço'k u . 1 yanın harbe girmesinden sonra bir alaka ile beklenmektedir. "- .Memleketimizin emniyet 
~yı nasılı Türkiye Al.manya ile ticaret mu- Maamafih Türkiyenin taah - · · t 11·yidir· Halkım•"' il .. b lli ve asayışı gaye . ... 
nuz e ahedesi imzalandı,, serlevhası hütleri hakkında da büyük bir dünyanın bu mühim vaziyeti 

sözleri söylemiştir: Böyle olduğu halde tülün a-
altında neşretmektetlir. Başve- ihtirazkô.rlık görülmektedir. iç.inde onunla mütenasib bir va
kilimn Dr. Refik Saydamın ve Türkiyenin, kanlar dökerek kar ve sükün için.de yaşamakta
Almanyanın Ankara elçisi Von denizler üzerinde ilrtisab etmiş dır. Türkiyede bugün hükume
Papenin resimlerile beraber neş- bulunduğu hakkı bütün kuvveti- ti müşkülata maruz bırakacak 
redilen bu haberlere göre: "Har- le müdafaa edeceği tebarüz et- en küçük bir hadise dahi )ok
bin başlangıcından bugüne ka- tirilmekteclir. Bundan ınuında., tur. Memleketin nizam 'e emni
dar Türkiyenin bugünkü gibi Balkanlar sulbü hnleldar edil - yeti her zamankinden daha 
beynelmilel vaziyetie ciddiyetle ı mediği takdirde Tüı-kiyenin kim 1..-uvetlidir. Halk :Milli Şefe ve 

''Devletimi7ln siyasi hedefi melesirrin grevini bahane ede -
cenubu ııarki Avrupa mı1letleri • rek sivil seferberliğin ilan edil
arasında verimli bir teşrıki me- mesi Bulgarların kanlı bir ma
saınin husulünü mümkün kıl- ceraya atılın.ak istediklerini gös 
maktu·. Son Avnıpa harbi si- teriyor. 

yase_ti:nizı değiştirmemiştir. Sivil seferberlik kanununa gö 
Mıllı yaşayışımızın her saha- e Bul ·st d hususi eşha- hem pe~ çok k~1":" _tli. 1ngıliz alakadar olduğu ve barbm Ak- seye karşı tecavüzkarane emel- hükUmeie .karşı büyük bir iti· 

havacıhgı d.a wr t.>tını, de~ek denize sirayetinden sa.nra alınan ler beslemediği ve Türkiycnin mat ve sevgi ile .bağlıdır. Bu 
kı kuvvetim arttırıp duru) or. tedbirler gibi tedbırler ittihaz harbe girip girmemesi keyfiye- hal haJkm aklı selıminin 'e va
!ngilte~e:} e. ve müstemleke~e:i-! ..,,edilmi§ olması vaki değildir. Bu-ı tinin coğrafi vaziyete temas e- tanperverliğmin neticesidir. 

, . k l'" r , gan an a 
sında an ane haline gelen a ı sa aid ne kadar fabrika 'tesi-
bitarafhktan ayr~ıyaeağız: sat, ımalathanc. banka, 

1

hususi 1 
!ugosl~vyanın t.aJ?b edegeldı- sermaye, hususi emlak, orman, 
gı bu sıyaset sa~nde Avru- maden ıvarsa harbiye nazu·ının 
panın C<!nubu şarkı k1smınd:1 doğrudan doğruya emri nltma j 
sulhü .muhafv.a etmek kabıl [ girmektedir. Ve Bulgar sefer -
oldu. Almanya ile Yug~s~avya berlik kanunu ilan olunduğu 

n~ ~~~~en a .
1
P ~ ntmnk bı~m 1 nwı sebebi Türkiyenin Akdeniz- der bir şey olduğu söylenmek -

1 
Türkiyede besinci kol diye bir 

bildıgımız ve şımdiye kadar gor- le alakadar olması ve müttefik-ı tedir. Bu !hususta iki nokt.n ileri şey yoktur. Her zaman, her 
düğümüz vasıtalarla imkansız- lere Ankara anlaşmasile bağlı sürülmektedir: memlekette, yabancı emcl.ler 

arasında dostluk ve teşrıkı me'- .. ..rfi .d b··t·· 11" -ı.:-
guıı o ı ı a.re u un mı ı .uu.-

sai her gün kuvvetlenmekte -ve -+-• , t ~•~~ı,t di 

dır. A~ma. Almanlnr bu h~rbde bulunmasıdır. Bu anlaşma Ak- 1 - Türkiyenin müttefiklere hesabına ça.lı§anJar bulunabilir. 
bazı sılıihlan çok telt~ül ~t - denizde sulhü temin etmekte ve kaı'Sl taahhütleri vardır ve Tür- Bu ·zümreden bazılarının fnali • 
tirmiş olduklarını gosterdilcr. Akdenizde harb zuhuru halinde kiye bu taahhütleri, en mü- yeti tcsb1t edilmişse de aldı- • 
Belki İngiliz donanmasını ke- Türkiyeyi müttefiklere yardıma sait zaman hulül edince yerine mız tedbirler ve halkın uyanıklı
narda, eli kolu bağlı tutacak mecbur kılmaktadır. gcloireccktir. Bu, derbal füzumlu ğı sayesinde bu teşebbüsler da· 
yeni bir silah da bulmuşlardır. Italyanın lıarbe girmesini ta- olmıyabilir ve Türkiye, lngiltc- ha ilk kademelerde kcı;.fedilerck 
Bakalım, şu bir iki hafta içinde kib eden ilk günlerde, hac;ıl olan ;e ve Fransa ile anlaşar\k bir 1 müteşebbisleri ha'.lr.kmda taki
her şeyi öğreneceğiz. Yok, eğer vaziyetin vahameti, derhal Tür- müddet daha harb dışında ka- bat yapılmıştır. 

. . . mtlaere vaz Jye ~~ e r, 
iktısadi saJıada in.kisaf etmek - . 
tedi Mi·t k bil · f :t1e d Bulgaristan O yaşına 'kadar r. u e a men aa r a 
ha samimi bir anlaşmayı icab 1 büttin silah tutanları askere 

ça0!'hrmı§1.ır • . çaı!rılanlaı· arasm-ettiriycır. ~ 
Çünkü. memleketimiz lbU.yük da Bulgaristan Türkleri de var-

endü.stri merkezi olan Alman dır. 
impw-atorluğu ile ziraat diyarı! 

bu ı:ıürpriz olmıyacak olursa bu kiyede hissolunmuştur. Efk8.rı labilir veyahud hu taahhüdünü, Fakat bu )15.diseler izam edi-
M. Noomt"..ddio Delionnan büyü~k ha.rb, tıbkı geçen har~e 1 umumiye vaziyeti ciddi telakki en lüzumlu anda ıifa eder; lccek mıktar Ye eheıumiyette 

oldugu gıoi Almanların lehıne etmiştir. İstanbul nisbeten va- 2 - Türldyenin coğrafi vazi- değildir. Esasen Türkiye bu te-ıolan Yakın Şark arasında bir 
köprü vazüesini görmektedir. 
İçtimai ve dahili siyasetimizde 
yakında büyük def.jşiklikler ıo

lacn.ktır. ,. 
Yugoslav başvekilinin sosyael 

sahada yapılacak değişiklilder
den bahsettiği günün arifesin -
de y;ugosla.vyanm eski Düsel -
dorf baş konsolosu milli terbiye 
naz.ı~ltğına getirilmiştir. Bu za-J 
tın Yugoslav geııçliği arasında 
Almanyadaki gençlik teŞkilllb
na benziyen milli bir terbiye 
sistemi kuracağı bildirilmekte -
dir. Vugoslavlar bir taraftan 
dahili rejimlerini tanzim etın~ 
le meşgul bulunurken, diğer ta
ı·aft.an Macarlarla müzaker.elıe
re başlamışlardır. 

Macar Ticaret ve endüstri 
nazırı Varga bugünlerde Bel
gradda bulunmaktadır. Başve -
.k.ılden ba_şka Kral naibi Prens 
Paul tar.afından da kabul edi
len Macar nazır.ımo Belgra.d .zi-
· yareti münasebetiyle ortaya a
tılan rivayetler şunlardır. 

Macar nazın Yugoslav tica
ret nazın Andres ile yapocağı 

müzakerelerde lt.aıyanın harbe 
girmesinden sonra Balkanlar 
iktısadi vaziyetini konuşacak -
tır. 

Balkan devletleri zirai istih
salatın yüzde ellısinı Almanya 1 

ile İlalyaya, diğer yüzde ellisini 

de bütün diğer devletlere ih-ı1 
raç edı~orlar. 

Akdenizin kapanması yüzün- , 
den Balkanların ihracatı dur -

1 
muştur. Rusya. Balkanlara iyi 
pazar olamaz. Bu durgunluğun 
neticesi olarak Rumanya ve 
Yugoslavya ile Macaristanda 
pahalılık çok fazlalaşmış ve 
Yunanist.u.nda bazı yiyecek mad 
deler vesıka usulüne tabi olmuş 
ve Yugoslavyada bütün idhalat 
eşyası :kaya· altına alınmıştır. 

Bu1 gar gaz'.llle1er·I bir çok muvaffakıyetler kayde- ziyeti daha sükunetle hisseden yeti ve Sovyetlerle dostane mü- şebbüSlcr için müsaid. hır mu-
;'Q · derek uzayıp gidiyor, demektir. .Ankarada dahi daha kuvvetli nasebata dikkat nazal'lnda bu - bit olmaktan uza.kur.,, 

•Bu :ı·aziyette ne olacak? Har- bir hareket meşhud olmaktadır. lundurulursa, Türkiye !taJ~ay.a Vel,i( Anka.nı~ a gitti 
Memleketimiz hakkanda bin uzaması lngiltereye ne ka-ı· Kabine, Halk Partisi grupu ve k'arşı ne suretle -askeri hare'kat- Dahiliye Vekilı Faik öztıak 

zandınr ve Alınanyaya ne kay- B" k ·ıı t M l" · · t• 1 ta bulunahı'Jı'r?. So"y:etler Bal - a· wı·· ..,,ı • .,, .. ....... ı.ı· eks1">A~1~ Anka -Çıkan şayialarm asılsız- üyü Mı e ec ısı ıç ıma arı .. ~·+A r~~ 
bcttirir? Artık lbir abluka mev- biribirini t.akib etmişlerdir. Cüm kanlar suHiünün haleldar olma- raya gitmiı}tır. 1st.a.syond.a va-

llAım ·itiraf edi~orlar zuu bahsolur mu? Demire, za- hurrcisi İsmet hıönünün riyase- sına bütün kuvvetlerile mfı.ni ol- li, emniyet müdurü, parti mü-
--o- bireye, fabrikalara, sonsuı; vası- ti altında vaki ola.o içtimada maktadırlar. Tilrkiyenin coğrafi fettişi ve kalabalık bir kütle ta-Sofyada çıkan (Mır) ga- talara Avrupanın her kö§esinde 

zetesi, daimi muharrirlerden el atmı"" olan Almanya neden Türkiyenin vaziyeti hakkında l vaziyeti kendisini Karadeniz rafından te~y:i olunmuştur. 
Bulgaristanın sabık Londra He- mahru:ı edilebilir ki bir abJu azami ehemmiyeti haiz kararlar memleketlerine karşı da !evkala »• « 

firi Mihayil Macarof imzasileı kanın tesirj olsun? alınacağı ınalıim idi. Dün aksam de dikkatli o1mağa sevlrntmek - Tehir edilen yag~h 
ve ''Tlirkıye ha.rb haHnde değıl- I Bu sual muhakkak herkesin Başvekil Dr. Refik Saydamın ri- tedir. Binaenaleyh, Tür.kiyenin 
dir., serlevhası ile neşrettiği aklından geçiJ.·or. .F.akııt şunu yaseti altında kabine toplandı. harbe duhulü hakkında bir çok g reş er 
•·ş~dan bura~, sütununda-1 da hepimiz bilnieliyiz ki .bu ko- Parti grupu bugiln saat 11 de faraziyeler yapılmaktadır.,, 

l Kandıra Halkevi s~yal yaı·-ki fıkrada aynen şun arı yaz- ca, Avrupa., büyük bir fabrika- ç k • . e e dım ıSubeci menfaatine 28 ılıa.zi-maktadır: dır. 'Bu fabrikanın iptidai mad- o c u es 1 r g m 
ran euma gümi içın ilan edil n "Geçen hafta doğru ve yalan deleri dışarıdan gelir. Yani de-

birçok haberler ile dôluJdi. Bu nlz asm memleketlerden... Ok- yağlı pelı!ıvan gut'eşleri 1 ey • 

k k • lfıl 1940 pazar gününe tehır e-
haberlerin içer.isinde en fazla yanuslar ve A..kdeniz yolu hala u r u m u o n g re s 1 dilmiştir. . 
alaka uy.andıran, gazetelerimi - İngilizlerin elindedir. Hele 1- »mı---
zin Tü.rkiyenin nziyeü hakkın- talya her çeşit iptidai madde Boğazı geçmek 
da ver(likleri ll1aber idi. Bu ha- için bu denizyollanna acele muh {Ba.~ tarafı l hwi sayfada.) Küçüka ve Bolu mebusları Ce- mUsabakası 
bere nazaran güya Türkiye ltal- taç olacaktır. Çocuk Esirgeme kurumu u- mil ve Dr. Zihni beyler intihab 
ya He münasebatını kesmiş ve Bu harbin başında İngiltere mumi merkez reisi ve mrklııreli ve yedek azalıklara Muğla ıue 
İtalyaya harb ilan etmiştir. Bu yalnız 90 milyonluk Almanyayı mebusu Dr. J<"'uat Umay tara ,. busu Hüsnü Kitapçı ve müra
haberin de diğer çokları gibi a- abluka etmişti. Geri kalanlar iımlan kongre açıldı ve ekse- kiplikleı.-c lsparta mebusu Ke
lakadar taraflann veya gaze- serbesttiler ve hem kendilerine riyet olduğunu kongrenin içtima mal Ünal ~·e Ha:rrettın beyler 
teci muhayyilesiain bir eseri hem Almanya.ya mal getiriyor- edebilmesi iı:tin nizamname mu - intihab edildi. 
olduğu çabuk anlaşıldı. Bütün lardı. cilıince kongreye bir reis ve ik1 Ve kongrece Atatürkün mu
bu haberlerin "çerisinde doğru Şimdi 300 milyonluk bir Av- sekreter intihap edilmcsıni tek- vakknt kabrine tazim çelengi 
<>lan bir şey varsa, o da Türki- rupa kütlesi abluka altına giri- lif etti. · konmak üze.re bir heyet ayrıl - ' 

Bundan evvel de bılclırmis ol
duğumuz ve-~hılc her sene yapıl
makta olan Boğazı geçme yüz
me müsabakası bu sene de 29 
hazıran ·cumaı tcs günü Anado 
ıu hısar ile Beb ktekı G:ılataaa
t'CIY lokali arasmda yapıL.'lcak -
tır. Müsabakayı Gatlatasaray 
denizcilik ub i tcıt.ıb etmek!:-Ye Cumhureisinin teftiş için yor. Bunların birbırlerinden mal Kon~re riyasetine lst.anbul dı ve ru:r.namede ba.5ka miiza-

- tir. Küci.ıkleı, ortancalar '\ e bü-Trakyaua gitmesi ve ,;on hadi- alıp vererek uzun müddet ge- mebusu Şemseddin Günaltay \'e kere edil"Pck madde olı:nadı~'ln-
;8 yükler olmak uzeı:e yanş, üç ı seler· dolayısile de acele Anka- çinmeleri im'kam;ızdır. Harb u- sekreterliklere i"parta mebusu dan umumi mcr.kez heyetine 

kategoriye ınPosub atlctkı ı~tiıraır.:ı dönmesidir. Ha.kıkaten 1- zarsa Avrupa son derece geniş Kemal Ünal ve İstanbul murab- muvaffakıyet ve ~rılar te-
or - rak edecel tir. t&lyanın harlle girmesi Türki- ve sık bir abluka çemberi için- hası Dr. Fethi seçilerek yerleri- mennilenyle kongre sona erdi. _ ıı<C--

yenin siyasetini nazikleştirdi. ·de kıvranmıya başlıyacaktır. nı aldılar. Kongrece Çocuk .Esirgeme Kontrpl?.ıkların damga-
İslikbalde belki de bazı çarp\ş- Bunların ~ububat ve erzak hu ı l{ongrc reisi umuınJ Jılerkez Kurumu umumi mcr.kcz heyeti lanmasma bugün 
ma1ar alabilir. Fakat bu da.ki - susunda bile bir iki sene sonra raporunun ve senei fıtiyc büt- 1910 • 19-U ~cleri -~~n .su zc- baş1anıyor 
kaya kadar Tilduye bıtaraf kal- ne hale düııeceklerini bugün - çesiyle mürakib raporunun o- vattan tcre.kküb etm.i.§1.ır: 

1 
\' k. 

1 
ta 

--~- ...ı~\"am .etmektedir. Va- den tahmin etmek güç değildir. Evvelce ktı~ad <' a cu -
u.wı.a.Ld. ~ kunacağım bildirdi. Raporun o- Ali Çetink.aya Afyon mebusu, rafından damg lanan kont.r 
ziy:et. şu anda hakık.aten çok Bu sene Orta. Al\>rupada mahsul kunmasmdan evvel bü"iikleıi - M. ak ı· Vekili." 

J. d - .J un a at •11.;kfar nızam mede. \i~tnlan ciddldir. Onu bir takım v. atan çok fena idi. yi ol ugu zaman . k · taz 1 · · ~ .,.ı 
b.1 b ~d Ce b" A · mıze ongrenın ım ennı ve Cemil Uybadın, Tekırclağ me- tadılütı mute::rkıb 'ftcarct 0-

haberlerle daha fazla kanştır - 1 e ug ayını mı 1 men- 1·ardes. cemiyetlere sevb(J'ilerioin 
d l . .3 A4 buau. 

mak hi~ de doğru dcğıldlr. kadan temin e en yer er vaıuı. bıldırilmc!:ii teklifi alkışlarla 1 
Matbuat .loontr·olündcn bahse- Ya mayi mahrukat'? kabul edildi. Ekrem Ergun avukat 1 

Awupanın abluka altma gi- Faik Ka.ltakku:aıı :Edime mo-
dilırken, yalan haberler neşrini Bunu .nıüteakib be""'" kis:iden b 

ren kısn:wmı her J:OODe deniza- · :.-• ~ usu. 

da.ı:;ı .t:.arfuıılan darrıgal.mıaca ın
daıı Oda Sanayi u~ ;i bütün 
hazırlı kJaı1m . ikm c;Un · til' 

kontrol etmek dalıa mühimdir miirekkeb idare ve hesabat en- .Faile öztrak Tekirdagw mebu-
şırı :memleketlerden tthaJ ettiği Şurası muhakkaktır, ki Yu- ve bövle yalan habederın neş- cümcnlcn intihabı yapıldı ve ~)ahiliye \T~•~ ... : ,; mayi mahrukat suTh zamanın- su, ı cuu goslavya, her ..,,ye ragm· en dost 

1 
rine meydan v~rilmemelidir.,, cndirnenlerin raı)()rlnrını ve tek F" ,_..ı Umay Kı...L.ı-~ı: .. ,.,,.ı.....~u 

Enerinde kuntıııt~k biılu 1an
laruı odaya murac:rı:ıt kın aj°'ırt 
22 s1ne kadar kon ınrns olnn · 
müddet bitmi.ı;;tır. ~imdıye k • 
dar 53 bin k.nd.ar ko11u p ' m 

""" da 30 milyon tona yakındı. Bu- Lw.u rır.ıan.ru u•f;;J.JJ.U) 

luklannu sadık kalarak tam bi- 1 D10öer bir Bulgar gazetesi de lıflcrmi varıabilnıcsi ır;in muza· Dr Bauan ~atma ııı.•.,,mı·k E • 
nun on milyonunu Rumanya - .J • :1 1' • ı.n~ " 

taraflık siyasetinde israr etmek- şunları yazıyor: kcı-cyc fa.sıla verildi. Mütcaki - dı"rne me:"'•"''tt 1 dan, Rusyadan .ve Alman Erza- 1s .u ..... 
tedir. Komşuları Aİınanya, I- "Ankar·adan gel{'n .en sou ha- ben kongre reisi \'C ·Lanbu.l Hakkı Un9"~n \lan mebusu 

sından temin edilse bile, geriye o-
talya ve Macaristanla olan dost berlerden anlaşılıyor ki, hük:u- mebusu Şemseddin Günaltay Dr. Galib Kahraman Bursa 

k tl di _ 20 milyon kalır. Bugünkü sana- • ·rı•afın.lan ce'··~ açıldı. Elrveı::. meb""U Juklannı uvve en ·rmege ça- met müteaddid toplantılar ya - ı.a . .lbt:: • 41. ....,. 

!ışırken dahili iiyasetine hariç- parak siva.Sı vaziyeti tedkık et- yi petrola dayanmaktadır. Sa- idare encümeninin raporu okun Amiral Hakkı Şinasi Erei 1s 
.J nayi bir iki sene bu yirmişer 

ten yapılan müdahalelere der- ı miştir. Salahiycttaı· mahfillere milyondan mahrum kalınca fab· du. tanbul m ba5u 
hal mfıni olmaktadır. , göre Türkiye lıüklımeti müttc- I"\kalar durur. Umumi meı·kez hey.eti tara- Dr. Z"hni Bolu mebu u 

dµmgnlanmnm lazım o 
dair Odaya mliı"Rc:-ıt yapılın 

tır. Tjcarc-t Odası Sanayi ım

besi bu iş içm kadrosuna hır me 
mur daha ilave etmic·tir. D tın • 
ga f.aaliyetinc buguıı sabclıLan 
itibaren b bn eakur. İtalya ve Almaiı tar-.ıftarı 

1 

fiklere kar§ı olan bütün taahhü Zaten denizaşırı ticaret de fından nizamnamede tadili i to- Cemil özçağlar Bolu mebusu 
eski buşvekil Stoyadinoviçin !erini ifaya hazır olmakla bera- mevcut olınudığında.n üç yüz nilen maddeler hakkında müza- Hamdi Yalman Ordu mebusu Amerikada ha:rb ıhazt gı 
menfada tabi tutulduğu yaşrıyış ber İtalya tarafından bir tecvü- mılyon nasıl geçinecek, nasıl kereler cereyan ettikt n nıa Ha.ısa Saka Trabm me~usu Va.c;incton, 25 (A.A.) - R o-

-->ıı-

reJımının hafifletileceğine dair ze uğramadığı takdirde harbe çalışacak? Ve bu mayi mahru- maddeler ayrı ayu reye kona- Ha.san Fehmi Ata G ·• ·· .a- se•·elt, mc mu hascıJ" 1.1 dort 
çıkan şa.yialann aslı olmadığı girmiyecektir. kat kıtlığı, iki müttefikin harb rak ittifakla kabul ' ndu. ne mcbasu milyar 702 mil}on dola. a b:ıfğ 
gibi, hükumetin resmi organı İtalyanın ,şarki Akdeniz hak - makinesini ne hale koyacak? Al- Ondan sonra hesabat ı ni- ı. Süreyya Yıi<>it Koca li me- olacak ergi r d rp· ı ka-
Vreme gazetesi direktörü N.ilro- kında.ki hareket hattını anla - 1 lah bilir!.. nin raporu müz k re cdi.lrl kten bu u mm p OJesinı ımza etm. tır. 
liç ile dış siya.set muhaıTiri Ste- mak için beklemek lazım gele _ sonra umumi m rkez h . t. "ıb- t. Kcrruı.1 Alp r Qo rn 
fanoviç sabutaj yapmakla it- cekiir. Ankar-a, Sovyetler Birli- Kongereye Davet ra ve senei atiye bütcesi tnsdik busu 
ham edilerek vazifelerinden çı- ğiyle olan komşuJuğunu da u- 30 haziran 940 pıı2.nr günü sa- edildi. lhsan P Ih·. ı D 
kanlnuşlardJr. nutmuş değildir. Bu itibarla An at 10 da Şemsipaşadaki klüb bi-

Butgaristanda sivil kara hükfuneti Moskova ile ola.o nasında klübümüzün kongresı 
seferberlik müna.<;ebetlerinin bozulmasına yapılac~öından bütün azanın 

Balkan devletleri arasında elbette meydan vcrınıyecektir.,, tesrifleri rica olunur. 

Bunu müteakib u 
kez heyeti intıhabına b 

eski heyetten acıl n li .ı.z 

rine Denillı :nc>bu.su N ıb 

' 

sı azas ıdan 
C*n ral .1lı n Sök.m ı Gı 

sun m busu 
Kem 1 Ged.el~ lliy ·cüm-

Reccb P<>l,er Kütahya m bı u 
Dr. Re ik Saydam ul 

mebusu, Basvekil 
Saffet Ankau E · ı me-
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