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ıınderet·atı d n an ,E!a7.Ptemız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetift ve Cilmhuri11et eserhıin bekçisi, sabahlan çıka,. rivasi gazetedir ·--------' YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

yıldönümü 
--;--~~~~--==--------~~~-
Amerikanın 1"' ..... ;·;;;~;;;;· .. ··1 lngiltere nihai 1 7 
~a~no hath, ~omanya Sovj zaferden endişe Sene evvel bugün 
n~~redir! yet Rus;a ve etm!yor 

lngiltere T eşrine mihverciler lngiliz Hariciye 
kadar dayanırsa.. d · k. 

B 
-.- : nazırı ıyor ı: 

Badu -~- esarallyada mülHlde-$ - e-
t elertn gidifi leye IHqlanddı : Btıle•le nlllai lles--'11•. 
CllhaınUe degw • ._... -r---r Vaıi~ton 

23 
q eceH&IP Bükreş 23 (A.A) - Röyter: . ftlG IJÜllÜ geleceJıtir .. 

İngilız s f.'. (AA) - cRoyteu Mihver <levJetlerinin tanı hareke- fngiliz ı;~i~iye nazırı Lord Halifaksın 
radyoda A~~ ~Td l:othian dün akşam tinin Romanya ile Sovyetler arasında evvelki akşam ıadyoda söylediği ve 
de bulunarak nk~? mılletine bir hitabe- bir mukarenet derpişini istihdaf ede- B. Hitlere cevap tetkil eden nutku ev-

- B .. ~.cumle demiştir ki: ceği Rumen siyasi mahfillerinde kabul velki akpm Anadolu Ajanaı tarafından 
tey-d"ır uBgunh sızın Maı"ino hattınız lngı"l- ed"l kt d" B G f nk M ~ . u at d.. 1 me e ır. · a e onun oskova lzmiıe tebliğ edilmemiş, fakat bir hüli-
tefikleri v • . uşerse B. Hitlerle müt- sefirliğine tayini bu istikametin ilk sası lstanbula verilmişti. Anadolu Ajan
nuata d b" sızın aranızda her iki Okya- safhası olacaktır. Çünkü B. Gafenko sının bu hülisaaını telefonla İstanbul 
ler...1-n ah ır şey kalmıyacaktır. B. H"ıt- So tl h"'k"" · · h k ~~ . arpten v b"I ki . vye er u umetının üsnü nazarı- muhabirimizden geç vakit ahp dünkü 
orkıniyor B c .Yapa 1 ece erınden na mazhardır. nüshamızda yazmıştık. Bu hülisa dışın-

det veya ~z.. · . Hıtler İngiltereyi şid- Bilkreş 23 (A.A) - Röyter: da kalmış olan kısımları da bugün yine 
Yetinded" cç~e 1~.e Tametmek mecburi- Besarabya hakkında Romanya ile Anadolu Ajansından naklen karileTimi-
neticede 1hür bı_ıku bilirki hür İngilteTe Sovyetler birliği arasında bir nevi ze takdim ed iyoruz: 
esaret tın ır Avrnpa demektir. Ve ahali mübadelesine başlanmıştır. Bu Lord Halifaks demiştir ki: 

Fena ..:=uğunun sonudur. mübadele siyasi oktai nazara göre vu- Hiç kimsenin şüphesi yoktur ki eğer 
~.kadar iinıit etf-~~dıibğı Birincitq- kua gelmektedir. Bin Besarabyalı H itler muvaffak olursa bu bizlerden 
"-aeK hidiaelerin ı~mız gı İ dayanabi- Rumen şimdiden Jassy'ye gelmiştir. başka daha bir çok diğerleri için de ha
Atnerikaya i gidişatı değişecektir. Sovyetler birliğine gitmek istiyenler yati yaşamıya değer yapan her şeyin 
~IJhlarına ~ mp~torluğumuzun .~r de Galatz yolu ile mübadele olunmak- ıonu demek olacaktır. Bu mücadelede 
~~~er dola~'i:kd~~d.~ ~.e~ tadır. Bunlar bilhassa Besarabyada ber şeyi kaybedebileceğimizi müdrik 
--.raa ta el . • onumuz ua- doğmuş olan ve memleketlerine dön- bulunuyoruz. Fakat müdafaa ettiğimiz 
çok •rtacak?'ar enmız ve silahlarımız mek isteyen ameledir. dava her türlü fedakiTlıklara liyiktir. 
~::--:-=-ır_. _________ _'._:""~"~""~":""~":"":":":"":":··:........................ - soNu z iNCİ SAHIFmE -

Büyük bir günün 
Yıldönümii 

2'iiP -*..... ~-=- fıendisine 
1lcbnQ tamue 
ecıe fdp lstllılcil temin 

----~~~--~~-•""""-----~~~~---

Türk istiklal ve tamamiyeti "Lozan,, 
da devletlerce tasdik olunmuştu 

Ne mutlu Türk milletine ki em
salaiz zaferini kazanırken ken
disine rehberlik etmiş olanlar 
bugün de başında bulunu yor 

Bugüıı L<'ı<ın muahedenamesinin imzası yıldönümüne 
müsadif bulunuyor. Çok kara günleri ve seneleri takip eden 
kahrama?c~ hır ssıvktten sonra tarihin ender kaydeylediği 
parlak hır zafer kazanan Türk milleti, hemen hemen bir ci
han hüsuıne•ine haklarını tasdik ettinniş, kayıtsız şartsız is
tiklal ve bmamiyetini on yedi sene evvel bugiin imzalanan 
muahede ile tevsik E;ylemiştir. 
N~ ın~!~u. bize k: Türk. milleti zafer yıllarındaki birliğini 

ve dım;lı~ırn muhafaza edıyor. Hatta geçen seneler zarfında 
bu bir.li~ ve vatanın müdafaası unsurları hiç olmazsa beş, 
altı mıslı arlmıştır. Yine ne mutlu Türk milletine ki emsal
siz zaferini kazanırken kendisine rehberlik etmiş olanlar 
bugün de başında bulunuyor. 

Bu mt'&Ut devri senevi münasebetiyle: Ebedi Şef Atatür
kün adını rürınetl~ c.nar, Milli Sef İnönüne tebrik ve sonsuz 
minnetlerir.ıizi bildirir. canlarını vatan uğrunda feda eden 
şehitlerimi.,•n ruhl..ı·mı dn tebcil t>deriz. 

** 
HAl .. KJ•;Vİ SALONUNDA LOZAN ~l 

YILDÖNÜMÜ TÖRENi 
• İZI\IİR HAJ .. Kr:viNDEN : 

:JNUN 

Türk vı;:ff.ır>ının tumamh uini Vt! Tüı k miJletinm isbklı...ı
ni temi.1 <>d<•n Lozan sulhunun yıldöııümü münasebetiyle 
bugün ::iaat 18.30 d.:ı Halke\i salonunda bir tören yapıla
caktır. 

Garp ceplıRs ı afler- kahTamuıı t:e Lomıı sulhımun 
en bftyiil.1 buli Milli ~efttniz lnönü daı:. l.ozan zaferiyle 

ltalııld tiUtinmeıııe .. _ 
~-ocaooLu In~ler Irlan- ] Hataylılar dün Anava-

Bu"un kal 1 · . da SUlanna 
Qnla çar 

1 
P erınuz yüksek bir beye- • ı • h ki YddönüınlıY.~r. Lozan sulhunun 17 inci d••k ••ı tana 1 tı a arının ~~~~..rt;:rlü mayn o tu er 

olarak ıük"~uamak kudretini hi.iz -•-- Jd•• •• ec •• k ti d 1 
Yoruz. un ve huzur ic;inde tesit etli- Mayn taPlaları Sallest y ı onu llİ unu u a 1 ar 

. 'l'ürk milletin" . . . lrlanda Jıara sularına 
hıfelerinin L- ~ ~endisıne aıt tarih sa- H . ~o~üs ka~nnde ıH;tk alınla ,.e aricıye vekili B . .Ş'ükrü Saraçoğlu dün Gölcüğe 1ıareket ederken... Jıad,,,. UZuyGP 
dının Yaratı.~ b.Yle bulabiltteği, ecda- ( TAFSiLAT 2 inci SAHfFEMlZDE ) Lonclra, 23 (A.A) _Amirallik dai-
Fakat hliUi IU • ır çok zaferleri ,·ardır. resinin bir tebliği, lrlanda denizine, ser-
Y.ıırattıib 'l'ü :'üca~le hayatı \'e onun A •k d 1100 b• AJ best lrlanda devle~i solan haricine mayn 
Siyle muka r nrbğı bunların hiç biri- nıen a onan- ın man dökülmiif olduğunu bildinnektedir. 
aek bir kı Yese edilemiyecek kadar yük- Dün Garvandan Vexford" un c::enubu-

~r eseri =~t ~sımaktadır. Her hanl{İ ması manevra- Besarabyadan na kadar elli mil kadar mesafe üzerin-
rırken onun ~laa tter \'C kıymetlendi- de İrlanda sahilleri açıkları maynlen-
hla ~öz ö ·· cİ ara 1 ınası şartlarını dai- ıkb miştir. İngiliz sahili boyunca da Barns-
Vardır. nun e bnlundurmai!a ihtiyar ya ç ayrılacak ' taple koyundan Padatoxv ve Aguaya 

b 
llepinıjz bT • kadar 3S mil mesafe üzerinde mayn 

i esasen ·i hı .1l.oruz .. ki 1914 - 1918 har- -- -- - · -- 1 1 d 1 s G inanlı im n ılale yuz tutmuş olan Os- l-lonc:>lu_lu, 23 (A.A) - Açık deniz- Moskova 23 (A.A) - Dün tayyare tara arı vücu e getiri miştir. aint e-
Paratorlu- b. J d 1 1 k orge kanalının ortalarına dog~ ru mayn 

111 halin . . 2unu ır enkaz yığı- er e _gız 1 manevra ar yapma üzeıe ile Berlinden buraya 12 ı.~ .. ilik bir At-e ıetır-•<>t" Ti"rk A k d ~ tarlası elli mile kadar geni .. lemekte ve 
tatorluk .. • ...... ı. ı milleti impa- ~erı _a .. onanmuına mens.up mütem- man heyeti gelmış· tir. Heyet son günler- "' aiöır çokerken dahı" bu ··k·· 

1
.. .. mım cuzuta l H 1 1 1 müvazi hatlar halinde lrlanda serbest ... a mal e•- • c;o un uyu . ~ ar ono u u ımanmı ter- de Sovyetler birlig" ine terk edilen Besa- .. 

en mühian uhu. e:"ıni. bildi. Umumi harbin keylemı§lerdır. b . aı· B k . d Al devleti karasuları kıyısına kadar oevam adıses la ç ö;;... ·ıd·-· •• L • ..-::.- harek ra ya ve şun 1 u ovma a oturan - cylemektediT. Bu mayn tarlaları gemile-
r~, 1 0 n anakale kah- •• enı ıım. e ıore, .,...... . et man aslından ahalinin tahliyesini mü-
ltaL-_ anllll w~aratb. Çarlık Rusvasını bu eden cremder bazdan T--!Jte ve k Te bu noktada Irlanda deniz.ine veyahut b •ıınun 121Jle k J .. • • .uıgı l't; za ere edecektir. Bu tedbirin ekserisi BTiatol boöazına giri .. i tehlikeli bir hale 

u kudret· ·.. Y• tı. Çökerken dahi Amerika tanıfmd.n nmttereken idare k"' 1.. 1--k ·· 100 000 k d · .. .... esaret ~· R~t~nebilen, hiç bir ıün edil pasifik Okyan oy u OUllCi uzere , a ar ınsanı sokmakta ve irlanda serbest devleti sa-
.. lakh •ı..uu ellerine ve ayaklan- ı..md: b:ı....,. cım.ı.-. =.:-;;;: allikadar eW!ö tahmin olunmaktador. hll;nin bu kumm• tecrld eylemektedir. Halayda ... vatana ilhak olu•du(ju gün yap•lan merMm<kn iki müba letinn,.::::., larlhin en eski bh- mil- -..fa-ler. - • - Bir geminin Falmouthden Brlatole git- istanbul, 23 (Yeni A=) - Halayın • - Bu.ün sulh içinde ,...,....., 
1anuyacaiun · kudreti asla zaiıfa uğ- - x- ı •ıt mesi için Irlanda seı·best devletini ve şi- ana vatana iltihakı yıldönüm\l münase- mesuduz. Milli Şefir. Büyük Millet Jıleç.. 
~ lıti~k.°1~.:::,;\;'~ Ameri lıa • Fransa mii- Dj(I ereye :;:.~• 1r1.n.ı.,, doı.,...m ıaz.m gelecek- !i::e .!'*r ~:! ~~ t!,i: ~;::;,~e .. ~~k~:;i~~ :ır.ım.ı. ıek ""' 

~ Ya~m Ji!muyle kalplerimizde noaebafl hı•ç Je,x,ı·· 'WI erilmı•yecek rinde heyecanlı merasim icra edilmiştir. Merasimde Or~er.eral Muzaffer na-
lftqz Atat·· k dauna sızısını duyd··:ı:.. . . Uı 5 Y' " :--..... " ................................. : Antakyada yapılan uıerasimde Vali · ur Arıad ı 11&5.. J • L b • p J •k • k h anlı ..ı .. L:1.aı alkışl mına Tuğbay Sükrü Kanatlı, Parti mU. 
lllÜcadele harek . ? uya ıeçerek milli me ı, eSRİIİ gi i t 1 . an men an . ço eyec ve WUUA arca anan O Z&Jnan zaf • etiıun başında yeraldı. ayyare er : .a : bir nutuk söylemiştir. Vali Hatay dava- fettisi Hasan Refik Tankut hazır bu-
e111Peryali erın ıı:ururu ile sarhoş olan Nevyork 23 (A.A) - Röyter: : k f : sının bir tarihcesini yaparak Ebedi Şefi lunmuşlardır. Akşam vali konağında 
ı.ıı. ...;...,~letler hu hareketi istlh- Amerika birleıılk devletleTinin Fransa - $ - : on eransı : tlizimle ....... di\vayı başaran Jlilll Şe- muauam bh- prden parti veril.U. ve 
t>•t ve istıı,W· !okat Tlirk milleti büyük elçisi B. Bullit gazetecilere şu be-. A.mel'IJı- lıaJ'a saJarllt- i i le sükranlarmı ifade ederek demiştir ki: fener alaylar• yap•lmıştı•. 

ve 1nu • le nıucadelesinde harika- yanatta bulunmuştur: dan -•an ppansız : A r k Harici ye : ıı:~terdi.. ~~ r Yaratmak kudretini - Amerika birleşik devletleri ile Pe-- ~- : me I Q : 1 • 1 :"'""••desi '!'h!. .. ı:.... kudretin_ .;,..; len hükilmeli arasmdaki münasebetler tayyareleri ! naztrının beyanatı i ngı tereye 
ın kalpleri • d · varetti. Loza- Amerika birleşik devletleri ile eski Nevyork 23 (A.A) - Röyter: • Yecanı duy:k e uyandırdığı milli he- Fransız rejimi arasındaki milnasebetle- Amerikada bulunan Fransız mübayaa S La ~vane, 23 

<.A.A) - .Royte~· 5 du••nku•• AJmaD 
olan Milli ~-~en ,~nun baş.. .kahraman. •• ı rin tamamile aynidir. Peten hükümeti- k · habe vrd" v. •. 1n : Amerıka devletlen konferansında soz • Jftak. ~ umet i omısyonunun r ıgıne gore, - • al Co d 11 Hull bi nısıf kü : 

.. oııa 11araa ~ "°'!~u 8!ll88- nin tanınması hak.kında her hangi bir gilizlerle Fransızlar arasında münakit : . and ki rAe ~ lek 1 · ~~: hava akınlan ~ 'Sttkran hisJ....:-· clunen lhllli ~et mesele bahis mevzuu obam~. Çönkü uka le bük" •• ~ • • vfikan Aın • : sın e vrupa m ..... em e en .........-• _ _ _ _ lllldır tı -· ... ı Ymamak imkin b m ve umıenne te ~- : rinde Amerika cümhuriyetlerinin S ııll .. -...~ lııilali 1-an yellamu ı,.i iç _hı, zaman münasebotlerlmi-d k ... ka kara sulannı !erkeden malzemenm : mUsterek bir himaye tesis e-leri : - · ---...... ı:~ actı. l nönünde milletin medık. her ne suretle olursa olsun devri caiz : teklifini Amerika hükümetinin tasvip : Londra 23 (A.A) - Röyter: 
•~in her ;:;..:ı,~nendan, istiklil mücadele- A f .,._.·~ l ., olmadı~ndan Fr~ız hükümeti taraf~- : ettiğini beyan etmiştir. S . Hav~-~e Anavatan emniyet nezaretle-
qıG bulunrnıyan D··-~eralan, dünyada IJUS ura yauan ngı • dan mübayaa edilen ve elyevm Martı- : B Hull sözüne şöyle devam et- • rı teblıgı: 

arp eepbesin· uuuupmar zaferinde f . J nigue'de bulunan Amerikan tayyareleri : miştir : ~ i Gece düşman tayyareleri Taymis ha-
• hnak bahti '~-~~!er kumandanı ereye yenruf!n lngiltereye devredilmiyecektir. : Bu müstemlekeleri zaptetmek 5 lici ve cenubi Pays'De Galles sahilleri 
hauı t.ozuyJ!~~ e~n İnönü aya- L ld• - •- 5 veya hakimiyetimizi onlara teşmil : dahil bir kaç fersahlık. mahalle ve İs-teri zaferiabzi = Ttu ve orada as- OIRer ge ı Rumen nazırları : etmek veya bu müstemlekeleri her : koçyanm cenubu şarkisine az miktarda 
b• ~landırda. Duınl ır muzafferiyet- Londra, 23 (A.A) - Orman ve de- : banJ(i bir şekilde nüfuz dairemiz altı- : bo:nbalar atmışlardır. Telefat olduğuna 
.;au taına.nJıyan tekPIDar'. Lozan bir- miryolu kıtaatı ve haatabakıcı cüzütam- Alman )'Q "O çaJC.ırıldı 5 na almak arzusunda değiliz. Bununla : dair haber alınamamıştır. Fakat bir is-
lo .ı..m.ı. hu -~· Tarih sa- lan dah;J olduğu halde yeni Avunun!- T 5 : berabe• Avrupa ihtillillar• halledUir- S koçya şeh•inde muhtelif kim,.Jer yara-
.. ~;- Böyle lrir eserin Tiki~ ko- ya takviye kıtaatı lngiltereye gelmittir. Bükref, 23 (A.A) - Rador Ajansı : ken veya uzlaşmalar yapmak için bu : lanmış, mağaza ve binalar hasara uğrA-
'd---: t.olay.ıır. Lilün h Yes~• on- Ve bunla• elyevm lngiltmde bulunan bildmyo" E mmtakalann bir mübadele maddesi! m>Şlır. !skoçyanın cenubu ~..-kisinde 
._ hir IBÜcad le u eserlenn na- Avuaturalya lutaatına iltihak edecektir. Bll§vekil B. Gigurtu ve hariciye nazı- : olmalarına müsaade etmiyebiliriz. Bu : çiftlikler de zarar ~örmüştür. 

..::- suliyte elde•, .•~-~ hir Sd- ....,,_ ba ............ ı.p.. n B. Mancileocu Alman hariciye..,.., ! vaziyet •arp rusd kürresinin sulh ve S lnailterede •• Galles memleketinde 
T k ey'letnek ddd edildiiini hakkiyle tereye aalimea mgy...ı.tlannı, Biyiik tarafından SalzbuTga davet edilmiıler- : emniyetine karşı ancak bir tehlike : az hasar olmuşsa da cenubu şarki sahi

UJ'k •illeti hütüaen ~müşküldür. Btitanyanm diipnan tarafından abloka dir. Rumen nazırlan 26 Temmu~da E telakki edilebilir. Çünkü bu hal Aıne- E linde bir şehirde boş_ bir ev yıkılmış 
SONU ! wJ~· düş- edilcliji haıldr...l•ki idctialarm aaçmabiı- Salzburgda bulunacaklar ve Alman hü- : rika devletleri sistemi haricinde bir : ve elektrik kablosu hasara uğramıştır. 

I!: - .... 9larak 1\ lı ·,_.. ; · o< ~ miea~ ~Je.-..,. • .. ;:..f2!YJ.Jı!!m.!..Affl!".t!?~.;;.: KaJU{> derhal tamir ecUlnıiF,ir. · ı 

Ingiliz tayyare
lerinin yeni 
akınlan -·-Londra, 23 (AA) - Hava nczay~ 

tinin tebliği: 
Dün akşam kuvvetli İngiliz hava filo. 

ı.... Almanya Ye Hollaıuı.cla askeri he
defleri bombardımana devam etmişler• 
dir. Bu hedefler arasında Gelsenkir, 
Chen ve Rotterdamda iki depo ile BTe
men doklannda benzin depoları, ismar, 
Rotemburg, Bremen, Hassel ve Kasse
loin doğu şimalindeki Gottingen de 
tayyare fabrikaları, Ham ve Sost' de mar• 
eoandiz istasyonları Veser :kanalı üzerin
de mavunalar, Fransa, Belçika ve AJ,. 
manyada hava meydanlan mevcuttur. 

T ayyarelerimizden biri kayıptır. 
Danimarka aalüli açıklm1nda MHiı• 

TUifeü sören .ahil micWaa tayy.,.. 

- SONU 4 CNCO SABIFEDE -



SAHiFE 2 

. l)enizli ·köylerinde 
faydalı konferanslar 

~~~·--~~-~x.x~~--~~~~-

Partinin tertip ettiği syahatlerden IJiriıadsi 
yapıldı ve laaJJıa vaziyeti hazıra anlatddı ------x,.x 
Denizli ( ııususi ) - ~aı·ti ,,.na.xet Heyt:'t ht9'.adan Çivril knzasının l!)ıklı 

idare heyetinin verdiği J: :ni bir \un. ı'la r.tihi;iesinc •gilmiş. buradct da toplanan 
Deniz1i kaza ve köylerinin bir çoğunda halk::ı konferans tekrarlanmı.tır. Gece 
pa~c;Utçülük hakkında konfeı-nnslar Çivrile dönülmüştür. Geceleyin mey
\•ermek ve menfi propaı?and:ılara kan-ı danda toplanan halkm önünde heyet 
halkımızın üzerine düşen vazifeyi an- azasından Nail Kiiçüka ayni me\'Zu 
latmak ınaksadüe seyahatler tertip edil- üzerinde bir konferans vererek vaı.iycti 
ınlştir. Bu seyahatler üç ayrı mıntaka)-n halka izah etmiştir. Ertesi sabah Çalın 
vapılncnktır. Birinci seyahat parti ha!?- Süller ve Be-killi köylerine gidilerek 
kanı Avukat Hulfısi Oralın ha kanlıf(ı konferans tekrarlanmıştır. Tekrar Çal 
altında beş kişilik bir kafilf.' il~ yapıl- kazac;ına döniilnıiiş. meydanda toplanan 
mı tır. Çal kazasının Denizler köyiinc kalabalığa parti başkanı Huliisi Oral 
gidilımş, köyün uyanık halkı hemen daha açık bir dille konferansı tekrar
ıneklebin salonuna toplanmıştır. He~ e- . lamıştır. 
tin baskanı orada hazır bulunan köy- Gidilen her yerde halk bu yakın ala
ltiyc Türkıyenin vaziyetini etrafıle iznh karlan dolayı partiye bağlılıklarını tek
ederek her kesin işile güciyle meşqul rnrlamışlnr. \'C' ''aziyettcn emin olduk
olmasını. hükümetimizin her şeye hazır !arını ve hep işleri!~. harmanlarile mes
olduğunu, } abancı propagandasına ka- gul olduklarını öylemişlerdiı·. Esasen 
pılmamalarını, yalnız bizim Ankara bütün ovada. her yerdi.' harman faali-
ajansını dinlemelerini söylemiştir. yeli görülmüştür. 

Buradan Dedeköy nahiyesine gidıl-
mhıtiı. Orada hnlkC'vı salonunda topla- Köylerimizin hemen hemen hepsin
ntın kalabalık halka heyet başkanı a) ni de rndyo olduğundan halkımızın ajans 
mevzular uz.erindeki konferansı tckrnr- haberlerini \'<' büyüklerimizin nuluk
lamıştır. Nihayet Çıtak köyüne ~idil- larını muntazaman takip <>ttikleri de 
miştir. Pazar münasebetile ch·ar köy- nnlaşılmıstır. 
lcrden gelmiş olan halk meydanda top- Bu se} ahatlcr esnasında kôylünün 
lanmış. ayni konferans bunlnra da tek- bnzı dilekleri not edilmi<; ve isteklerinin 
rarlanmıştır. yerine getirileceği vfıd olunmuştur. 

lngiltere nihai zafer- ı İngiliz çocuklarının 
d d

. . nakli işi... 
en en lŞe efmt }'OT Vaşington, 23 CA.A) - Mebus Hen-

- BASTAKi'\ •· · ı i~ri SAHİFEDE _ nings İO.l!iliz çocuklarının Amerikaya 
Bu derece kıymetli şeylerin müdafii ol- Amerikan v~purları tarafından na.klinc 
mak asil bir mazhariyettir. imkan verecek bir takrir vermiştir .• Bu 

Harbi biz biç bir zaman istemedik. takrir bitaraflık kanununun tadilini ta
Harbin lüzumundan bir cün daha fazla zammun etmcktcdır. Hennings tcklifi
ııürmaini muhakkakki hiç kimse İste- nin hükiimctin tas\ ibinc mazhar olaca
mez. Fakat serek bizim için gerek di- ~ını ümit ediyorurı1. demistir. 

pderi için hürriyet temin olununcaya oeklerdir. 
bclar çarplflDAktan vu sıeçmİyeceiiz. 
Hüniyet için mücadele ediyoruz ckdik- Esir değil, fakat hür insanl.ır, Alman-
ten ııonra daha ne diyelim. ların tibü deftl, hür milletler, berkesin 

Biz kendi hayatımızı istediğimiz gibi İyiliği için biir btr surette ifhirliği ya. 
yaşamak \'e acaba gestapo bizi dinliyor pan bir milletler camiası. Bunlar, lngilU: 
mu diye her dakika arkamıza bakmak milletinin görmek istediği yeni ve daha 
mecburiyetinde kalmamak İsti} oruz. ts- iyi bir nizamın direkleridir. 
tediğimiz gibi Allahımızı sevmek i tiyo- Omit edcrimki bugün Hitlerin zaferi
ruz. Serbest vicdan üzerine müe es nin teşkil edeceği hudutsuz insanlık tra
olan bu din hürriyeti her hangi ha!!ka jedisinin önüne geçmek için savaşı gü-

b• k. ·ı b'I k b. d v 1 den memleketimiz, büti.ın milletlere" en 
ır ımseye ven c ı ece ır ey eı::ı -

dir. Fakat Almanyada insanlar vicdan- İyı hayata doğru yolu gösterecek mem-
lannı Hitlere 'l:cnnişlerdir. O tarzdadır lcket olacaktır istikbal(" baktığımız za-

man cesaret bulabiliriz. ki bu insanlar doğru yanlış olduğunu dü-
şünmeden Hitlcrin emirlerini icradan Hitlcr gamalı hacını İstediği yere ko· 
başka bir ŞC}' > apmıyan bir makine 0 ). yabilir. Fakat lngilterenin kuvvetini 
muşlardır. Bu Hitlcr üzerinde- ncaha ne &aramadıkça İmparatorluğunun temelini 
tesir yaptı~ kum üzerine kurmu~ bulunmaktadır. 

ESKl VE YENi HITLER Hitlerin mağlup ettiği milletler kalp-
Hitler ilk defa iktidar mevkiine gel- leri ile ona lanet etmekte ve hücumları

diği zaman hedeflerinin tamamiyle mnh- om kale dahilindeki adamızın müdafna· 
dut olduğunu söylemek 7.ahmetini ihti· sı kar'5ıS1nda kınlması için dua eylemek
yar etti. Hitler o zaman yalnız Alman- tcdir. 
yanın refahı ile meşguldü. Kom,uların- Bu milletler bizim huruç yapacajlımı:ı 
dan hiç bir talebi yoktu. Fakat iştihas.ı ve darbeye darbe ile mukabele edece
fnzlalaştı ve bugün üzerine yüksek hii- iimiz stünü sabırsızlıkla bekliyorlar. Mu
mi rolünü alıyor. l litlerin merkezi ve hakkak ki onları hayal in"İsarına uğrat-
imali Avrupaya oturttuğu kendisinin si· mıva<:ağız. 

lilt gölgesini tqkil eden bir takım uşak- Hitlerin Avrupa hakkında delice pro
lan vasıtasiyle hüküm sürmesini şimdi- jeleri beşerin hürriyete kıırşı olan mağ
den pekala görebiliyoruz. lup olmaz ihtirası ile yırtıld~ı zaman 

Daha cenupta çarplpDA)ara batlama- nihai hesapla!Jma günü gelecektir. 
dağı Franuya kartı zaferlerinden dolayı Ve Avrupa hudutlarının Ötesinde ge
mairur Muuolini, zaptetmed.iii bir Ak- niş Atlantikin öbür kıyısında Hitlerin 
deaiale efendi rolini oynayabilecektir. eserini gittikçe artan bir nehetle tdi.lc· 

HtTLERIN KAIDF.SI ki eden kuvvetli milletler vardır. Ame• 
Hitler için kuvvet insanların ve mil- rika Birleşik devletleri milleti bu yeni 

Jetlerin mukadderatını tayin eden nihai ocağını bu muta1Wıba vermek için bi
katde olmuştur. YalntZ Almanya kuv· na etmemiftir. Bu milletler Hitlerin dar 
vete maliktir. Oemekki milletlerin bir- ve ;hozucu ltayali hak.kında hükmünü 
likte naaıl yqıyacaldannı yalnız Alman- vermiştir. Bu millet. Hitlerin incilinin, 
ya lcararlaıtıracaktır. Amma bu millet- kin ve garez incili siyasetinin haşin kuv
ler onu sevmiyorlarmış. ondan ne- çı- \•et siyaseti olduğunu ve insaniyet me
kar} sajının, insan zihniyetinin amansız bir 

Hiderin fıluince İnsan İtaat için yara- istibdat altında zincire vurulması teş· 
tıbmıt -~ •e mali ı.ir ıınahhildm. Ve kil ettiğini görüyor. Bu büyülı:: milletin 
pek çaWl ef.odieine itaati öiıwcell- bu kötü adama ve onun usullerine kar· 
tir. Hillere söre eelô mal ""1lea aöae şı zafenmiz için bu kötü adamın son 
hiimıııel zaaf ipretidir. Ve aailam efen- ~urbanlanndan her hangi birisi kadar 
di Dlmi,etioe li}'il deii141ir. Kanun heyecan ile dua ettiğini yakınen bilme· 
brpmnda akla ve kudretli de.ide kar· mizden cesaret a&.hiliriz. Amerikan va
tı Nınıket etmek olan müaa..t sil>İ iDii- tanının temelleri bizim vatanımızın te· 
MMwlıılııl.ra miaamMa eaniyecektir. melleri gibi dinin talimi ve Allaha 
BiaM kencliai, Hitlft emrettiii ~ lııi- imandır..-
&., det.ile, ıaddart.lc n cinayet doint cHARBE DEVAM F.DECECiZ• 
teJler olmllflur. Biz •e denna.., hiirük dominyonla-

Bu deççalin esas meydan okuyUfU· nma, ter ~ aailam bl'fl du· 
dur. H.iatiyan olmak adatiyle cleçtale ruyona ,,. "-"' d.mlllrta duam ede
lral'fl bitin kuvvetimizle mleadele et- ceiiz. Vuif.ain pMlalıllfau •e maba· 
.,.- -.uifemialir. lasilis Commoa Ve- t•..Jannı llÇlll~ ıörwelr ... AUalua ina
allhi milletl«i balôbtı, aftleti 'ft w- ,.eti ile mmff• olaıeajmaaa haldunclalü 
~ M.enler ile 1Nrlilde HitleriR bu imananad... bnet alarak ileri yürü
yeni dünyasını btiyen bW ~· yeceiiz. 

(JKlNCJ KISIM) -227-
:DüJc D<i Buı'JW) na gelince kansuuıı - :Ka~·oolnıu..c;. 

tiz.erine atıldL Bir çılgın ~bi }'thiloü . - Diişc-s bu tab .... kııdaki tütünden iç
öpUyor, ~öz.1crlnden akaA yaş1arJa ~ miş mi? 
~ ba·şti}·an mı çehre,Yi ıslatıy&du.. -- Evct-4 
Ansızın doktor Faı.:;ona ko~u : Doktor FaAOll ; 

-- Doktor aldanıyorsunuz.. Karım ö). - İsle \'aU\"Ct ıı1·dmlanı}or. İlk şiiıl-
ıııemiştir diye haylmdı.. hclerim tce~·yüt ediyor. 

- lic}•hat Dük.. Orada hazır huJunan chıh.'l iki şahıs 
- Fakat dalın bir saal ev,·cl onwı madam <lü Men~ on ,.c h•on konuşu-

Mbhati de. nesı..'Si ele yerinde idL Bir tanlan duvmuslareı 
.saat kinde bu kadar miithi~ Lir felaket Madam Dlı Ml•ıtlenoıı çehresi ı;ap sa-
o1ur ınu:' rı kesilerek : 

- Zc\·renizm oliıınii tabii bir ölüm - Zehir .. Dır u•hirlcnmc sözlerini 
deiUldir dült.. tekrar etti. 

- Yaai bir .:in~ et mcnuubahisliı".. f vona ~elince o da Doıniniki clüsUn-
- E\·et bir ZE:hirlerune.. 1 clü .. 
- Düşes l>U~·ük ıstırabı icindc bana * 

bir t.ıbakadan bahsetmlşlı. O gece madam Dö Mcyıtcnou } anm-
_:. ·e~1e o tabaka?.. da Ivoıı tmhındui:.u halde sarayın ına-

S~ -EH.R HA. a· -ERL--ER. ıeüyük.~~-~~ün , ,_. t yıldonumu - • J_'.# "- • - -BAŞJ'AK.\FI 1 bTi SAHln:OK -

Sığır ihr~eabiı
daki karar 
yanlış mi? 

--·--
Difi sığırlar mı ihraç 
edDmemeli, erlıelt 

. la , 
sıgır r ""·- . 
Hayvan ihracatilc i~tigal eden lzımr 

cclep!erinden bir heyet Ankar:ıya git
miştir. Tic.arct vekalclilc temaslardn bu
lunacaktır. 

l\'Ialum olduğu üzere ticaret \"C'kaleti 
tarafından verilen bir kararla sığır ihra
catı bazı krıyıt ve şartlara tabi tutulmuş
tur. 

Dişı sığır ıhracına müsaade edilmiş. 
buna mukubil s<'kiz yaşına kadar olan 
r-rkek sığırların ihracı ınenolunmuştur. 

Hayvan ihracatçıları. bu kararın ynn
lıs olduğunu iddia eylemektedırler Bun
lara naıaran son zamanlarda yalnız dişi 
sıöırların ıhracı "üzünden memlekette 
di~i sığırlar gayet ·azalmıs sığır ırkı teh
likeye maruz kalmıştır. 

Bu ~·üzden yeni nesil yctişcmiycceğı 
için sığır ticaretimiz yakin zamanda da
ralacak ve memlckel mühim bir servet
ten mahrum kalacaktır. 

Oığer taraftan erkek hayvanatm ih
racının rııen'ı, bunların fiatini diic:ürmiış
tür. 

Hayvan ihrncatçıları clisi sığırların ih
:r.ıcı menedilerek er.kek sığırların ihra
cına müsaade edilmcsinı istemektedir
ler. --·--Bütün vapurlara bay ... 

rak resmedilecek 
Münakalat n·kaleti, harp vaı.iyeli do· 

layısilc denız. vasıtalarımız hakkında ba
zı lüzumlu tedbirler ittihazına lrnrnr 
venniş ve bunları bildirmiştir. 

Çanakkale \'eya Karadeniz. boğaz
larındnn dışarıya çıkacak l)Utün yolcu 
vapurları, .,,ileplcr ve diğer deniz vasıta
ları giiğertelerine ve yan taraflarına bi
rer Türk bayrağı resmedeceklerdir 

Bu bayraklar tayyareler ve denizaltı
ları tarafından göriilecck bi.iyükli.ikle 
olacaktır Geceleri vapurlar ~cfcr halin
de ikf.'n projektörlerle bu barraklarını 
tenvir edeceklerdir 

Bayrak resimlerini yapmamış olan va
pur ve şileplere liman rcıslikleri tara(m· 
dan sefer ım.isaadcsi verilıniyceklır. 
Dcnız yollnn ıdarcsi bütün vç.purları

na bu bayraklnrı rC'o:;mettirmck ÜZ<'re 
emir verıni tir. --·--
lzmirliler ~ecesi 

Öniimüzdckı cuma günii akşamı ş-... 
hir gazinosunda hmirin yüksek tahsil 
gençliği taraf mdan danslı bir eğlenti 
tertip olunmuştur. 
Eğlentinin büyük bir neşe içinde geç

mesini tcminen biililn tedbirler alınmı~ 
bazı siirprt7.ler hazırlanmıştır --·--ALTDIORDUMUM 

VOLEYBOL MAÇLARI 
Altmordunun ikinci voleybol maçları 

bu akşam .saat 21.45 te kulüp binasında 
başlıyacaktır. Birinci maç Necati \'e ıh
san takımları arasında, ikinci maç Adil 
ve Mustafa takımları arasında yapıla
caktır. --·--Yeni valillllz bekleniyor 

Yeni \•alimizin bir iki güne kadar iz. 
mire gelmesine intizar edilmektedir. 

Dahiliye müsteşarlığına tayin edilen 
;a. Ethem Aykutuu yarın ven cuma 
günii İzmirdcıı n\Tılma ı muhtemcldır. 

E~·tı~~···················· 

:EvtMtZiN NÜFUSU 
Vatau, ötc.-dcn beri dillerde ~ezen 

bir benzet.işe güre bütün milletin 
müşterek evidir. Her ferd JlflSıl ken
di eviııde kaç ki;;ınin ~·aşadığmt bilir
se mUsterck C\'d.: oturnnları da Dev
let (t_vlece bilmek :zarurc.lindedlı·. 

Te rini~\'Vel ayındaki umumi .sa •ı
mın ~ayesj de bu müşterek evi sa
kinlerine 'c on•ı idare L'<lenlerc öğ
retmektir. . . 

Baı:,·ekilet lstatiı;tik 
umum müdürlüifö 

·····································"··· 

bcdindc dua ile mcşJ!ul hulunurken 
koridorJarda vcniden bir ı:rırültü kop
muştu. Diik Dö Burgol·nun miithis bir 
sitma nöbeti icinde kıvrandığı duyul
muştu •. Doktor biı· kscnuntiın alam~t ... 
leri görmüş.. 

Madam Dö Mentcnon gÖ7.lcrlnt ivonR. 
çevirerek : 

Fuar ltaz.trlılıları ilerliyor 

Harp vaziyetine rağmen 
Fuar mükemmel olaca.k 

Fuara istirak edecek devletlerin . 
sayısı da artmaktadır 
--~-~~~--·x*x-~~~~~-

Fuar çalışmaları, bdediye reisi Or. Fuara iııtirak ediyorlar. 
Behçet Uzun ıesbit ettiği metod dahilin· Yunan dc.vlct deınicyolları geçen se
dc devam etmektedir. Fuarın muhtelif ne Fuanmız için yaptığı tenzilatı bu se· 
büroları faaJiy etilerini genişletmiş, mun· ne de kabul eylemiıı ve keyfiyeti Fuar 
taz.am çalı~mnlar Fuar sahasında teksif idaresine bildirmiştir. 
edilmiştir. . . ~ . . Fuara resmen iştirak edcccl devlel-

Harp 'azı.yetme ra~~ıeıı .. ı~.mır ~un- !erin sayısı her gün kabarmaktadır. Şim
n~ı~ bu se~e k~rşılaştıgı. huy~k raghct diden yedi dc"let pavyonlannı ha.ı:ırln-
butun tabmınlerın fe\•landedır. Fuara k d M 1 y 1 1 k 
iştirak için her gün <Htan müracaatlar nıa ·~a ır', . acar ar, .. ugos a"• ar. ·ar-

deş lran ıçın gayet guzel pavyonlcır ha-
devam eylcmdctedir. zırlanmaktadır. 

Kültürparktaki eğlence yerlerinde Lü
yük değişiklikler yapılmıştır. Şurasının 
bilinmesi faydalıdır ki Fuann hu seneki 
çalışmalarında. harp vaziyetine rağmen 
en ufak bir k1Salma mevcut değildir. 

Yerli "'e ecnebi bir çok firmalar Fuar 
sahasında pavyon kiralamışlardır. Mem
leket dahilinden mevaddı iptidaiyesini 
temin eden bütün miiessese ve firmalar 

Hariciye Vekilimiz 
dün Gölcüğe gitti 

Haric:iye 1·ekilmıiz dün garda Beledıye 
TCİ.~le b('Talw.r 

Hariciye \•ekillmiz B. Şükrü &ırn~"Oğlu 
dün abah sa t 9,35 de hususi bir otoray
la AJsanc.aktan hreketl ödemişe gitmiş
tir. Hriciyc \•ekilimiz ödenuşte tevakkuf 
elıned!?n otomobi1le Gölcüğe geçmiştir. 
Golcükte her sene nıutad olan istirahati
ni yapacaktıı·. 

B. Şükrü Saraçoğlu faınirdcn hareketi 
esnasında hararetle teşyi olunmuştur. --·--Maluller davet ediliyor 

Ordu mall'ı ller birlii:i hınir !'jtıhesin
den : 

Cümhuriyct H< lk Parlbiııc bağlı 
olan birliğimize k~yıtlı malül gazi .ar
kadaşlarımız.ın merkezden ı!elen kanun 
projesi ve dileklerimiz hakkında görü~ 
mek üzere 25 temmuz 9-10 perşembe gU
nU öğleden soora saat 5.30 da Beyler 
sokağında Halk Partisi binasındaki bir
lik merkezine tesrifleri rica olunur. --·-

Büyük. Britanya hüküıneti, geçen se
ne sergi sarayı dahilinde Almanya hü
kümetinin işgal ettiği pavyonu alnuşbr. 
İngÜiz pavyonu gayet geniş olmakta ve 
itina ile hazırlanmaktadır. 

Romanya ve Sovyetler Birliği pav· 
yonları için de müzakerelere ba!'llanmslc 
üzeredir. 

Muamele vergi•inde 
görülen müşküller 

Muamele vergisi kanununun tatbika
tında görülen müşkülleri isteyen her 
kese izah etmek suretile bir kolaylık 
gösterümcsi maliye vekaletince karnr .. 
laştınlmıştır. Maliye müfettişlerinden 
B. thsan Baç bu maksatla tzmlre gön
dcrilınlşUr. Mumaileyh defterdarlıkta 
hususi bir dairede, isteyen mUkellcflere 
muamele vergisine dair izahat verecek, 
Izmirde bir hafta kalacaktır. --·--Kaza neticesinde öldü-
Be~ama kazasının Zeytindağ nahi· 

~esine bağlı Boynu eğri köyünde mües
sif bir kaza olmu tur. Abdullah oğlu 
Osman Kaya, köy civnrında koyun ot
latmakta iken elinde bulunnn çifte tü
f engini kurcalamış ve tüfenk ansızın 
ate.ş almıştır.. Çıkan saçmalar göğsüne 
rastlıyarak ağır surette yaralanan Os
man Kaya bir müddet sonrn hııyata 
,Rôz.lerini vummuştuı. -·--Kıza taarruz etmiş 

Ödemi$liı Cilmhuriyet mahallesinde 
oturan çoban Mehmet Keçeci, Karalm
vn mevkiindeki bahçeden aldığı bir yük
le .şehre gelirken yolda 17 yaşında Ay. 
:sf! Sandıkla karşılaşmış. iddia edildiği
ne J?Öre taarruz etmek istediği kızı sü
rilklemiştir. Ka kurtarılmış. suçlu adli
~·eye verilmistir. 

-llı!Wll. l/ıfl//llW-

İki otomobil çarpıştı 
Karantinada 655 ve 430 sayılı otomo

büJer birbirlerine carpmışlardır. Bu sı
rnda orada bulunan Jozcf kııı 23 ynşın
da Bn. Lida yaralanmış, otomobillerden 
bid de de,-rilmiştir. Bu otomobil 200 li
ra ile tamir edilebilecek derecede hasa
ra uğramıştır. Şoförler tutulmuştur. 

Ankara radyosu 
---~---
• U G V fıl 

Birlikler aınuaıi 7.30 Prugrruu ve memleket saat ayarı 
heyeti-• top•~-·-or 7.35 Müı.ik (pl) R.OO Ajans haberleri, 

-· ~...., .. 8.10. 8.20 Ev kadım • Yemek listesi, 
Bt~. sabah. ~at o.oda bırlılcler \iınasm: S.30 Müzik (pl) 12.30 Program ve mem-

da 'Qütün hirliklerm ~~?ml heye~ leket saat a~·an 12.35 Müzik: Alaturka 
l~_ı>lanacak. ve ba-zı ıııuhım m" ~lelerı l2.SO Ajans haberleri 13.05 Mü:ı.ik : Ala-
~orilşCcektir. turka 13.20 - 14.;00 Miizik : Radyo salon 

n.: ... :-·--·--- orkestrası 18.00 Program ve ıneınleket 
.uu 8&- yar........ saat a}'aı'l 18.05 Müzik : Cazband (pl.) 

Torbalının Ilortuna köyünden izzet. 19.15 Konuşma (Dış politika hldiseleri) 
Oral, bir alacak mesclesinaen Sabri Yıl· 19.30 Müzik : Alaturka 19.45 Memleket 
mazı bıcakln njlır surette yaralamıştır. saat ayarı \'e Ajans haberleri 20.00 Mil
Yarulı hmlre •etinhni:s, memleket ha!'+- z.ik : Alaturka 20.15 Konmıma, 20 .. '.W 
tanesinde teda"i altına nlınmı~1ır. Suç- MUzik Flilt soloları .• 20.50 Müzik : Saz 
hı tevkif edilm~Ur. cset'leri (Radyo küme saz.ı tarafından) * Ödemi~ Adoagide nahiyesine ı.ıa,: ... 21.15 .Müzik (pi.) 21.30 Konuşma (Ra~ 
lı Badcmiye köyünden Mustafa, ~ir c;<>- yo gazetesi) 21.50 Müzik : Riyaseticünr 
cuk meselesinden kavgıı ettiği lsmaiU hur bandosu 22.30 Memleket saat aya
tJAbanca km·suııu .ile aiir surette yarala- rı, ajans haberleı;, borsalar, fiatler. ~.4S 
ııuştır. Yaralı hastvnede tedavi .altmda- Mütlk : Cazband (pi.) 23.25 - 23.30 Ya-
dır. Suçlu tutulmuştur. rmki pr~am ve kapanış .. ..... 

N erclz .................................. .. 
. ............. :~ ...... ,....... Ko kUIU Kız 

- Sarayrı a\•ak bastıAınız dakikadan 
itibaren rcmke.tlcr hirbiriııi lakip ediyor ·~= •• 
de<U- Milli Roman: 35 YAZAN: Adnan Bilget 

Motl5(.'1\\'ik Luin;,ı ZC\ cc~i de hnn-el- ---------· 
le idi. !adam Dö Mcnlenontın ithnmla-
ıına su cc\·abı ,·ereli : 

- llülün bu cinnyctlcrdc hiç bir ı.ı
rctk methaldar olmadı~ıını pek güzel 
biliyoı'Suma.. Yanınızdan bir dakika be
k avrılmadıın. Su halde büti.in bu clna
yctforclen nııc.ık siz \ e kı-nl mesulsumız. 
Kendi kendinizi itham ediniz .. 

Madam Dö Meııtenon h-onla birlikte 
mabedi terkederek Diikiin apartmanına 
!!İttiler.. Fransa tahtının \~liahdı ihti
lfü;lar içinde idi.. 

- Yan1\'orum .. Ymnyorum diye for
rat ediyordu_ 

Veliahd ansızın keııdi dairesinin üs
t iındc bulunan kansının dairC>Sinden 

-BiTMEDi-

Efc:aneler ve şiir diyarı Mısırda geçil'
<liğiıııiz. ilk gün benim ic;in hüyük ka
zançlarla doludur. Kazancını bir değil, 
bir kaçtır. Fakat c·n mühimmi Mükre
nıioin kcndisidil'. Mükreıninle sarih bir 
şey konuşmamış olmakla beraber hana. 
ilk evlilik günlcr.imizde olduğu gibı ga
yet na7.ikf111e muameh• ediyor. İncitme
mek \'C her hareketiyle memnun etmek 
için elinden geleni )'3PIY9T. Onunla ade
ta bir balayı şeyahatı yapıyoruz. lkimiz 
de engin bir neşe içindeyiz. 

Hele yavrumuz.. O da bir §eyler sez
miş gibi sevinip duruyor. l\Cı.lkrenıin, 
yavrumuz hakkında \ C'rdiği bir knrarı 
bildiriyor. 

- Oğlwnuz. Nedim beş yaşına bastı. 
Daha iki senesi \'nr. Kendisini Galata· 
sarayda ilk tah.5ilini verdikten sonr\l 
Loftdraya göndeı'itiz..; 1ngiliz koUejlcrin
den birinde lise ... e ünh•ersite tahsillerini 
tamamlar. Mesleğini seçer ve olgun bir 
şekilde yurda avdet eder. 

- Yo .. Buna ben razı olamam M\lk
ı-emin.. O kadar sene oğlumuzdan oı~'l"ı 
kalamam. Tahammülüm yok buna .. 

- Sana ayrı kal diye ben söyleme
dim ki.. Her sene o tatili aramız.da geçi
rir ve bu suretle seyahat yapmayt da 
öğrenir. Bilgisi artar. 

t.kenderiyede ikametimizia yedind 
ııünü otelde yalnı.z bulunduğum bir 11· 

ııı:uuıı silah \ t• .ıch·t i.istiinliiiiine r .... 
ı:-al 't' l"<-dukfırlıkl:ı ka~ı durmnır.. tan· 
la basla c:ahsnHs. ::k sa.-lı ihti~-ar ninr· 
~ind~u. ıua. ... unı eo<"uldarına kadar bü
tün 'arlığıııı hıı uıikad<·lcnin emrine 
\öerınh.tir. İsmet lııiiniiııü cmsa~-iz· 7.e
ka~ı. yüksek kabili' rt '\'e diraydiW. bii
,·iik kdakfırlıklarta dele edilen bu ~
feri cbcdile!-iirıneııin imkanlarını mille
tine bahsetmi .. tir. 
Lozanın na$ll (:etin bir ınücadde ik 

kuanıldıi!mı lıir.a ıııılıyahilnıek İ(İJI !4 
teınınuı. 192:! tarihine tckaddüm r. .. 
nllardaki hc\'nclnıilel ko11fcrans......,. 
thmanlı inıı>a~atorlıı~u murahh~larının 
ıne\·kiJcrini göz iiniinc ~ctirınek kafidir. 
Berlin nıualıedcsiııd(' Osmanlı murah
lruslanna strL hakkı \crilnıcm's, nmalıc
dt• Hismnrk tnrnfmdan dikte ettirilmi • 
lir. Pnriı; kon~rt·~indl' murahhasJ:.ra 
ikinci w iiçüncii safta yer ,·erilıniştir .. 
Türk milletini tnrilıe mal eden Sc\'r mıı
:illcde i esnasında ise Osmnnlı mııralı· 
haslarına aj:,112 açhnlmamı ır. l..ozana 
gelen mnunıi harbin mu7.arrer de\'lctlc· 
rinin mağrur diı>loınntları, bu itiyutla· 
rm tc iri ·le Tiirk ınurahha larma kar
sı ayni hı\•rı takm.nıak arıu ·wıu ,;öster
nıislcrdir. l..i&kiıı 1 met Jnönii daha ilk 
celsede Akd\!niz kıyılarıııda yeni bir 
Türk \'ar lığının ıncwudiyctini \ c hu 
\arlıi!ın medeni Gıırp iileıninden fark
sız muamele gönnc=c liiyık olduğunu 
anlatmak kudretini gösterdi.. Askeri :zn
fc.riıniz. milli misakın lıudıttlanru kabul 
ettirmekteki mii .. külfıtı )·cnmi lmfonu· 
yoı·du. Fakat hu \az.iyct kurulmak isli· 
yen s<.·ni Tfüki,ye için kafi gclmiyordu. 
füıpitiilü yon bchlsmm ortadan kaldtrıl· 
ıııa '1lln Türk milletinin si ·a i adli. iklı· 
ı.adi, tanı H~ kari bir i tiklfllc sahip bu
hmınnsmn liizum 'anlı. F .. nıpcryalist 
dc,·letlcr ise asırlarca ~ğımıl bir inek 
~ibi isfümar eyledikleri Osmanlı impa· 
rntorhıi:rtınd.aki haklarından (!) ıncnfa
atlcriııdcn, itiyatlanndan bir türlü nz 
geçmek istemiyorlardı. 1..ozan konfcran
nun en ~elin safh.ı!ıını bu ıniicadelc teş

kil etti. lsnıet lnönii hüyiik de\ietle~in, 
hiiliik 1'e ma~rur diplomatları kar~sm
da sarsılmaz bir <'elik k.,le ,;bi dunln. 
l'tfiiznkereJcr inkıtmt u~rndı, tehlileli 
dakikalar geçirildi. 1''akat İnönü mmaf
Fer oldu .. Tiirk milletine bütün hakb
rnu verdirdi. lnıınınl:ı da kalmad1. İiıtö
nii medeni millet olmak kin elde edil
mesi zarnri kıılkııuna hareketlerinin de 
başına ~cçti. Atatiirkfın sa~ kolu olarak 
Kemalizm ideolojisini tahakkuk ctltt
ınek lııımlclcrindc hiiklimctin basında 
bulıııırlıı. Lownda Lord Küı-mnıin islih
foflarına fiili cevnplur \'erdi. llahrlıyn· 
nız ki hu İıı~iliz diplomalı Lozaııda. 
1'iirklcr elde ettikleri iktısadi istlldidlc· 
rini ;:\ine kendi dJcriylc hizJcrc iade 
edcccklc_rdir, yolunda sözler s.'lrfetm's· 
ti .. Tiirki~·c iktısndi, siyasi adli istikli· 
lini camm1an az.iı tuttu. Bu istiklilo 
diinynnm sempatbini kn7.nndırdL Milli 
politikamız dünyanın saygısına muhar 
oldu. ·c kadar ~ahHyanz ki bu büyiik 
\'atlıi:ı ynrata•ı Inönii u diinyal)m cıı 
karanlık dcvir1erind<.~ Milli Şcfimİ7 ola
rak başımızda bulunuyor. Ona inanmak. 
ona sını sıkı sanlnınk için yalnız l.ozruı 
eserini !!ÜZ (jniinde htthındurmalc kiıfi
dir. 

Onun içindir ki Tiirk milleti 1'1illı Se
fine . mı . ıkı sarıbnıs ve baltanm~ bn· 
hmu~·or. I..ozanı yMatan bir millet hH 
2aııtan istikbalinftn emin olabilir. 

HAKKI OCAKOOLU 

--·~-Sov yet :~r ve Alman-
larla yapılan ticaret 

müzakereleri 
Sovyetler birliğile memleketimiz ara· 

sında ticari mübadele'lcri artlinnak ga
yesile bir miiddettenberi Ankarada ce
reyan etmekte olan miizakcreler bilmek 
üzeredir. 

Yeni anla,nıadaıı sonra Sovyet1er 
memleketine bazı maddeler ihraç edilı·
.ceği gibi Finlandiyaya yapılacak ihracat 
ta Sovyetler birliği transit yolundan is
tifade edilecektir. 

Türkiye - Almanya ticaret aolaşınası
run da hafta sonundan ew<'1 imza edi
leceğine dair şehrimizdeki alfıknclarlarıı 
malumat gelmiştir. 

........................................... . 
• 

Kiralık mapza : 
. Ye depo ~ 
lkiuci kordonda Cümhuriyet mer- : 

kez bankası arkıısında 88 numarah : 
her ~ clverisli mficcddet bir dCpn : 
kiralıktır. : 

Arı:u edenlerin B.ınko di Jlornada E 
bay Sckibe miir:ıcatttlan. : 

4--1 (15241 : 
··································'····· .. · 
nıda melr dotel. telefonda ltir .._,.._. 
MiiknmlİDİ anchinu töyleyiace iP-e 
ince bir lıwt clitti- Miilaemini ....,...... 
lı:im oldutana birde ....... meralı~. 

Milırefenda .... bir ~ - ... 
eden .,., ... Miibemİnıİııl oa.w. .... . 
dıtmı, u1.a. bir • ipı. ......... .......... 
flltl ~ Bana tefeliür elti ~ 1.r
nim baytm Mülıremin olup o'ln r l IJW 
eordu: 

- Hayw, dedim. Miilrremin ite)' -... 
lı:irdw. Sİaıdell ce....t alandı; ben • Iİ · 
zİn irim ohlafunv.ıru sormalıtan •endiini 
alamıyorum. 

- Ben. clecfi. Milcrenün l»eyin dost· 
lannclan komoloahane '-4km.i Seln1 
beyin refikanyım. Kendileri hm 'lr 
kokteyil partiüne cefeceltlerdi de .• 

- Otele a...det edinee ilk İfİm lrendi. 
terini haberdar etmektir. 

- Tetekkür ederim bannnfendi .. 
Giyabi hürmetlerimi .• 

Bu Nihal hanım Yakası kafamda biı 
anda kos kocaman diifümler yedqme· 
sine sebep olmuttu. Nihal haıunua Miik· 
reminden laübaJi bir lisanla bah.ec!İfİ. 
telefonda kendisine Mibemin adına 

-BiTMEDi~ 



İNGİLTEREDE ,,.... __ 

Avrupalıların Ameri
kadahi müstemleke

ler.i ve Arjantin -·-Nc•york '3 (A ' 
R C ' • ·" l - Ro•t•ro 
. 'ı ord•ll Hulluıı nutku b~klı.ın<la 

ınuta i\a .)tÜrüt _ , 
• • I en ' evyos:k T mes gazete

•1nrn .a Hava haı_. . .. . 
\'eti • .k Of"_ rnu oırıne gore, V&ZI-

. .n d~· rarına ıntizarf'n ıarp nıaıf kW-
17';0 He ~ .. ,.\vrupa mlbtemlekeleti üre
e~~ld · ·_?rd,.11 HuHun tuavvur ettiği 

Lozalı günü 

Universitede bugün bü
yük merasim yapılacak 

-- münasebetile 

Müdaf ~aya yar
dım eden ecnebi 

lejyonlar 
--*--

HARBiYE NAZ.iRiNiN 
BEYANATL 

Londra, 23 {A.ı'.) - Avam Kama.ra
sında Britaıwadaki yabancı Jejiyoıılar 
hakkında hevanatb hulunan harbi)'C 
nazırı dcın.i..o.;th: ki : ~~~~~-~4x-~~~~--

e nıu..~terek hır t.iına 1 · · · • 
VAkİ b• ı~ , . )'~ ~1S1 lÇDl 

ır ~anın çızılmesine Aarjantinin 
.ıya~ı rttı"i b' ı_ 
• g lf K-lS1m Amcr•L - cu''mhu 

lst.ıabuJ. 2 3 (Yeni Astr) - Loz~n ınuaMdenamesi.nin irnza.sı devri senevisi 
münasebetiyle yann (bogün) 0niTer3ttt-de hanıetli ıne.ruiın yapılacaktır. 
Rektör 8. Cema. Düçent B. Yavuz n hukuktan üç ı..lebe nutuklar irad ed«:ek 
ve bu mesut günün ehemmiyettnt te-ba rüz ettirecekletdiı. 

- Biı.imle birlikte müsterek düşmana 
karsı ınücadclc icirı yabancı devlet te· 
liaalarından müı ekkl'p te•ekküllerin 
lensiki ikmal eclılrnektcdir. Fransız, 

rn·e-tl · f uuı. -
1 f•n dtara ından n1ütt-:-1"ekkil bir blok 

ra tar eğildir, 

\luhorririn bildirdK:· . \1 
'n d" l ~•ne nazaran ~ -
h •,n . ıp omatları ve gayti resmi mü•a-

ıt crın •ar f ı_.. • ,. 

1 1 .~ P 111 ııro.urrcsıncklU Avrupa-
ı ara au . l ' . 

c·Hnc dü, m~cm cııtde-rın logilizleritı 
\l nıesıne manı olacak her plfinı 

\ m~~Y .. nı.o rniisaıt bir tarzda kartJa-
g "-YıMını V•Ymaku.dnlar. 

:·················· . . ........................ . 
~Milli Şef in gezintileri; 

: fsta.ııbuJ. ?o ( • • \ • 
Şef b . _., I CIU ı SU') :\fi!U : 

u sabah Flurya deni k .. k' .. • rdkndi . l z O> unu• 
al ~- ~-~ <'l' v denız banyosu: 
~·u~ı ~~~cd "l sonra bir geı.inti: . . 

•·•••·•····•·•···· : - ......................... . 
tŞBANKAsı 
Unıunıı ntüdürlüğü 
ı\nkar;ı 23 (H • · 

umuın mUd· --~sı) - iş &uka:;ı 
veni ,..,·ı tlrl~wı~ tayin e<lilen Sait 

ı e•me baş!.-ıml$tıt -·-ADI.in: VEKiı . . 
Tl:FTiŞLEJl-:-·ININ 
htanbul .,., L.. 

l:Und-n L. :-" !Yeni .Asır) - Bir ka( 
~ uerı sth .. 1 

"~ili Fethi rımm t• .. buhın'!" Adliye 
lerini h>fti, Okvar bu~\ln Adliye daire
ır....ı.ı.:ı;y · etınls, l:u meyanda i,tanl>ul 
\·" U"k .. d'"' Üsküdar mahkemelerinde ... u aı· t?. 
ITllStlr, za "'''İnde tetkikler yap-

Giizlük için 
YALNIZ 

Kemal K. Aktaş 

Berlinin karan: 
Artık son 

•• • soz yıne 
silahlarındır ••• -·Mes'uliyet kimin? 
Berlin gazetelerine 

göre yalnız İngilterenin 
Berlin 23 (A.AJ - Berlin g.1z«teleri 

Halifaksın nutkundan sonra sözün si
lahlaro kalını~ olduğunu yazmaktadırlar. 
Harbın devam etmesinden mütevellit 
büttin ınesufiytt taınaınih .. tng:ilt<'rry ra
cidir. 

ITALYAN RESMi TEBL!Cl 
ıtalyada bir mahal 23 (A.A) - ltalyan 

umuml karargfilunın 44 numaralı tebliği: 
Şimali Afrikada Mısu· hududunda 

Matruh Sidi Sarra ınmtakala.rında tay
yarelerimiz.in ınüessir boınbardunan fa
aliyeUeri görüln1üşti.i.r 

Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
müşlerdir. Şarki Afrikada tayyareleri
n1iz yeniden ve ınuvaffakıycUe Vajiri 
bombardıman etmişlerdir. Düşman La
voabi israria bon1bardu11an etm.İ.!1 ise de 
hasara bais olaınaınış yalnız bir yPrHnin 
telef olınasma sebep olmu~lur 

Hilil Eczanesi ·~~~~ 
~~~~ık~··--= ................................ ... 

Çaınaıb 
den: 

Tuzlası müdürlüğün-

1 -Tcularn · · 
••le .uret' 1 ız ıc;ın 4 7 .64 3 metre mik.8.p muhtelif ebatta kereste açık ek ilt-

2 _ th •atın alınacaktır. 
3 _ Şa,ı: me~re mikabının muhammen bedclı 48 lıradır. 

Yetinıizde - .-
1 

h her gün lzmir ba..,,üdürlüiü levazım ,ııhe.ind• •• mlidiiri-
4 goru e i1ır. 

- l•t k1·1 . 
de teminat• k •nn ~siltme günü olan 1 Ağu.tos 940 perşembe günü saaı 1 1 
bulunınala • ı;alarıyl• birlikto müdüriyetimizde mütqellil k<>misyC>nda hazır 

"· 17. 24, 30 2749 (1472) 

N.tF.· 
ı -T!°\ VEK~r.INDEN: 

1"- 940 latil.İ . ol.ulu mW..ndiıdilt kursu ikinci giriş \mt.Mnlıı.rı S ve 6 Ağus-
2 - l\n erınde yapılacakıır. 

l~ra İştirak :ra ke l.tanbul vilayetleri müotcana diıier vilayetlerde bu İmtihan-
1 .. nlaı-m y-. Jce .. fen memwlan viliy~t makamlanna müracaat ederek irati
rnata tevfiJ. P ~"il• Yerleri öittaectlc ve v~ilyetçe kendilerine verilecek tali-

3 - lata hul ~•t edecekletdir. • 
h~ oCulund n vilayetıode imtihaaıı. girecek fen ınemurlanrwı imtihanları tek
i 1nd•n ••ve~ yapda.caktır. Bu sebeple imtihana talip buluoanlar imt.ilıan tari
~" taliro.atı _,tetnık okuluna müracaat ederek okuf müdürlüğünden fhım ge· 

.. - "'"""kla.rdn-. 
h;, h.J.Ur.. "::.,•İ viliıyctiode imtihana ı:irccck ı .. n nıemurlan imtihan tariJıindtn 
<..,t eder.k e alnaiıa vekaleti ><•t itleri müdürlüğü ruektcpkı büroıWla aıün,.
k.,y11 olunac (, ıstıld~n . dairelerden cetireceklcri fotoğtaflı vesihlan ihraı: edip 

a •r ve untibaııaın n:erde yapılacağını öireneıedJerclir. 
- 24. 25. l6 2114 7 ( 1526) :··· · · ···· .. • •••••••••• 
~ OIJVIER vi ............... _ DUZ&LrME 

: v•!VREK.Uı LrD. Gazetemizin 9, ll, 11, 21 teuuıı~ !MO 
: ...,..• nıa .& terihli ve 10532, 10536, 10540, 10544 sa-
: ATATt.Jn v~ -CENTASJ yılı nü.shalannın 3 üncü sah.ife3inde ~-
: K CADDf:St Reetı ~ ttdilen (Wnir z.iraat müdürlütü.) ill-
: Lor lr TEU:r'oN: IC43 nında alınacak 10 ton Avrupa (Kü.kllr-r p~ ~er Liverpof bat.lan için. dil) kelimesi~~ Avz;ıpa. ~ömüril 
: rım17 ..,., ' lfaeına. C6re vapurla. : ol.arak iıcşredildiğinden duzeltiriı. 

j F ordun lngilte
reye yaptığı 
tayyareler -·-Londra 2~ (A.A l - Nevyork Herald 

Tribun tarafından bildirildiğine göre 
BirlO.'jik Amerikadaki fabrikaların da 
lngillere için tayyare motörü imalinden 
imtina eden Fordun Kanadada Ontaryo
daki fabrikaları bilakis lngiltereye za
fC'ri temin için gece1i gündüzlü çalış
maktadır. Bu fabrikalar te,·si edilmi~ 
olup istihsali son derece arlmı.:;tır. Son 
baharda diğer büyük fabı-ikalar da faa
liyete geçmiş olacaktır. 

Fordun Kanada direktörü B. Kaınbel 
Kanadadaki Ford kumpanyasının elli 
bin molörlü araba imali ile ıneı,gul ol
duğu \I(' bunlardan on bininin Kanada, 
diğer 40 bininiıı İngiltere ve domin}·oo
lan hesabına yapLldlğını söylemiştir. 
imal planının mühim kısmını küçük 
tanklar teşkil .. tmektedir. 

Fordun cenubi Afrika, Hindİ.>ldn, Ma
l~zyadaki şubeleri de İngiltere için harp 
n\ollzemesi imaliylQ meŞJ(Uldur Kambel 
evvel eınirde harp sipıa.tiıjlerinin iınaJint~ 
~al"lıldığını ve bunların yüzde ellisin;n 
ask .. ri arabalardan ibaret oldujluou bu 
t<:'şebbü.<;iin .·ilrallt• lirtaca~ın1 sO~· lr
n1i ·lir 

Cek. Hollanda ve Belçika kıtaları ta
mrunen tensik edilmektedir. Bunların 
\ardınılannı ziyadesiyle takdir ediyo
ruz. Halen entern~ edilmi< olan ecnebi 
tebaalarından hangilerinin muavin la
talara iltihak etmek üzere serbest bıra
kılacağı hakkındaki karar t•erilmek üze
t·cdir. 

---tr---
lYl ela s ~eker tortusu 
icin liıanı verilecek 
• 

Ankara 23 (A.A) - Yabancı ülkelere 
ihraç edilecek mahsulat ve mamuliltın 
lisansa tabi tutulması hakkındaki 2/ 
13477 sayılı kararnamenin sureli tatbi
l::iiıe- ınütedair tahınatnamenin ikinci 
listesine gümrük tarifesinin 204 üncü 
pozisyonuna giren Melas şeker tortusu 
ilave edildlginden bu maddeye lL<ans ve
rü~c•ği bildirilir. -·-Tahran maliyesi ile 
Anglo on kumpanyası 
arasındaki ihtilat 

Tahran, 23 (A.A) - Pars Aja11.<1 bil
diriyor : Maliye nezareti ile Anglo İra
nian Oil kumpanyası arasındaki ihtillf
ta bahseden bugünkü .ııazeteler uzayıp 
Riden bu i$ üzerinde asabiyet göster
mekte ve hükümetten nihai ve enerjik 
ı~dbirler alınmasını istemektedirler. 

İran gazetesi me~e]enin ehemmiyeti~ 
ni kaydeylcdikten sonra her gecikme 
memleket menfaatlerine çok büyük za
rarlan intar etme!<teochr. diyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 
Devlet Demir Yollarından ~ -. - . ....................................................................................... 

D. D. Y. U MüDüRLüCüN'DEN: 
F.rzurum - Sarıkamış. Ptfudanya • Bur.sa, Sanı un - Çar~c.unba hatları ha

riç bPyneJ'ınılel müruısebetlerde satılan ınüşl<'r<"k hıl~tler ve Avrupa hattında 
işleyen Semplon sürat trenleri hariç ulmak üzere bütün ~hekeye mah,;us D. 
D. 101, halk ticaret biletleri için D.D. 102, aın•le için D.D. 103, şebeke ve lz
ınir - Denizli D.D. 104, Sirkeci - Edirne - Kırkla,...li D.D. 105, Sam•un - Sıvas 
D.D. 106, Morsin - Mamure - lsk•nderun D.D. 107 No.lu mıntaka tarifeleri 
ihc:hıs edilmi~tir. 

Bu tarifelerin tatbikine 16-8-9~0 tarihınden itibaren b3'jlanacaktır . M•zkı'.ır 
tarihten itibaren D.D. 7, 59, 65, 67, 11, 71, 8-1, 88, 97, 105, 110, 111, 125. 126, 134, 
96, 116, 115, 130, 87, 73 nolu taı-ilelerl:.,ı:vcdilmiştir. Yeni tarifelere göre ~im
diye kadar gidiş seyahatlerinde tenzilat yapılmamı.ş mmtakalarda mühim 
mikdarcLı ;-apılmı~ ve uzun mesafelerde gidiş ve yilz kilometreden iti
baren de gidiş dönili; tenzilat nisbetleri çoğaltılmıştır.. Bu münase
betle bazı mıntakalarda ve halk tiraret bileli iicretlerind~ tadilat ya
pılmıştır.. Tarife ~arllarına göre bin kilometreden fazla mesafe için bilet alan 
yolcularla bilumum gidiş - dönüş yolcularma ilk tevakkuf edecekleri istasyonu 
azimet istasyonunda bilet alırken müteakiben tevakkuf edecekleri istasyonla
rı da ilk tevakkuf ettikleri istasyondan hareket ederken tayin etmek ve tevak
kuf edecekleri istasyonlarda biletlerini biri muvasalat; müteakip diğeri de ha
reket edecekleri gün olmcik üzere iki dıria vize ettirmek şartlarile tevakkuf 
hakkı verilmiştir. Bu şartlara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcula.rın te
,·akkuf etlikleri istasyondan itibaren gidiş veya döoü isW)ronuoa kadar yeni
den bilet almaları icap edeL Grup ve aile biletleıi katarın hareketinden on 
beş dakika evvel tedarik edilmelidir. 

Anadolu Toro~ ve Semplon sürat trenlerine binmeden evvel bu trenlere 
mahsus munzam ücreUi biletini almıyan yoİcularm bilet ve hallı: ticaret biletl&
ri muteber tutulmıyacaktır. Tam ücretli hallı: ticart bileli hfunlllerinin mecca
nen nakledilecek ::O kiloya kadar bagajları arasında lasınen veya tamam• 
oümunelik ticareı eşyası da bulunabilir. DemirYolu yolcu rehberlerinde esk.t 
tarifelere göre konulmuş olan ücrct \•e şartlar yeni tarifelerin meriye!fo ıPrdi
ğinden itibaren hilkilmsllzdür. 

Fazla tafııilüt için istasyonlara müracıut edilebilir. 
20 - 22 - 24 2803 (1493) 

Yurdd(lflar11ıuzm NllZGl'I DUılıatine : 
llhıl,~I iıeu taıırrmılanna ~ PASİF KOKUN 1A TALiMATNA· 

l\DlSINJN tensip ettifj şdıilde lıambı:uı : 
Ateşe dııyanıllı, boçoldu \C Sil fcçmtt yani GAZ lt'e(i.rmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza 
Çanta ve Sandıklan 

CAN lABo.RATUVABINOA. bazı.rlaaaralc piyasaya (lbrıW'4üt
Resıııi. lmsusi lıitilıı miiesıes•t!e ev, aııutm., mektep, mahalle, lı:iiy, ıu.. 

salla ft ~ıla. uildt bnııuııa bıılı:uııadau biter 53Hık Yel'• caıata W. 
lem.._ .. bemelıal ICımdır. 
Canla ve sandıklann lıaciın ve (iati, aile Di.ift1$,uu. ıiiN del~ t.ıe. 

•W.-da izahat wrırır. Caala ve s .. ılıklann fuerinde (C A N) aarb-
sım •raJQtn .. 

UMUl\lf DEPOSU 

CAN LABORATUARI 

SON · :ı-1 .ABE~ · 
. . . 

, 

Bir Alman vapuru /stanbula geleli 

Demir boru, 
kimyevi ecza 

vida ve 
getirdi 

~-~~--x~x~-~-~-

Tüfün ve diğer maddeler Tuna tarikile 
Af manyaya gönderilecek 

lstanbul 23 (Yeni Asır) -Tuna vida. kimyevi ecza getirmittir. Bu
nehrinden limanımıza Kordelya is- radan tütün ve diğer maddeler yük
minde bir Alman vapuru gelmi , leyerek tekrar T unaya dönecek ve 
vapur mühim miktarda demir boru, bunları Almanyaya gönderecektir. 

Istanbuldaki ecnebilerin 
ikamet tezkeresi 
~~-~~-~-x4x--~---~--

.1.stanbul ı:ı (Yeru Astr) - Şebrimiz-ıverılmi:ıtir. Yeni tezkerelerin verilmesi
dekJ ecnebilerin ellerinde bulunan ika- ne Ağustosun ikinci gününden itibaren 
mel tezkerelerinin dğiştırilmesıne karar ba !anacaktır • 

Kadın mahkumlar için 
çalışma müesseseleri 

teşkil olunacak 
~~~~~-x.x~~---~-

An.kara 23 (Hu.sw.l) - Merkez ve ınill- !iye vekileti müddei wnuınilerden aor
hakat ceza evlerinde ihtilas, fuh._..., ıah- mu1tur. Gelecek cevaplara göre mah
rik, devlet aleyhine işlenmiş bir suçtan kı'.ı.m kadınlar için çalışma müesseseleri 
ınalıkfun olmuş bulunmamak kaydile teşkili dü ünülrnekledir. Bunlar için 
geri kalan ve cezası iki seneden fazla müstakil bir ceza evi tesw ve burada 
olup sıhhati çalışmaya müsait bulunan mahkumların dokumacılılı:, terzilik, ha
ve ceza evinde iyi hal göstenni~ olan ne lıcılık gibi i~lenle çalı. lırılmaları muh
kadar kadın mahkO.m bulunduğunu ad- ten10ldir 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HAlZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ atrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız.. 
bklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına kal'$1 mües· 
sir ilaçtır. 

lc:altında günde 1 - 3 lcafO 
alınır. Her Enanede bullllld'. 

Emlik almak ve satmak 
istiyenler ••• 

bmirde ve7a bzalannda emlaki olup ta satmak veya almak 
Utiyenler. .-i lmlaJI* r&twu. 

lzuı:inle Kemeraltmda Hacı Huan otelinde 60 No. lu 
yazıbanecle... C A V 1 T 

Telefon: 3903 

lzmir Yün Mensucah 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaı fabrikası 

Tarafmdan llle't'Iİm dolayttiyle yeni çıbrdıiı kum.,lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

~ Yeni yaptıracaiıau elbieeler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordonda 186 numarad~ 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
••••••••••••er VaDaMık:Jardır : 

- IZMIR ••••••••••••••••••••••••••••• .: DR. s...a-. Ali 00:ı.s4s itıta.•ul. ~ iS Baakası arka ...... Ne. 5 :-············ ............................... .. 
B"'• r ...,.. hl: 21m_ Telçııf ııiresi : AS t p .R o c AN : K. alik 

f'uaı. •ulaı~DIYESlNDEN· DOliUl\1 VE KADIN llASTA- : ır 
'DOKTOR . 

Demir Ali .KA.llÇJOOLV . 
'tin ınuhre!if"' ' ""1uldarııun tamiri LIKLA.ltl OPERATöıtf} --j---------··----··-----------: Gazı Bulvarında bir ~aza ile ''le~i müdürı~';ı~ne.satın_ alınınası fen .PROFESöR UEPMANNIN SAIHK .Sr ANBVL BEJ.RDİY ESİNDEN : : d<irt dükkAn, ıı Belediye oacfd=n-
~ııes. \'edıile ••t•ıl: ,:k::İ keş[ ve ~na- BAS ASJsTANJ Galatada tersane caddesi.nde yaptırılacak parke kalduuu B<>rdur Tretuar : de bir maj'.taza kiralıktır. 
uK . 1 tırı .. y., lmrıulm~ Biriaci Beyler Numan zade soıbk i ... lı kapalı zarf usWile eksiltmeye konulmU>jtur. K~if bedeli 21148 lira : Müracaat: Cümhuriyet cadde..a 88 

e.ıı lı..-ddi 8t)'7 •. N 2 TFUFON . ttıO 23 kuruş ~ illr temın.b 1586 lira 1!! l<UfU§tur. Mukavele eluiltme bayındır- : Numarada D~ Dolttoru Hatiçe Azra 
~atı lil linıdu .,._ 1'.'ra

1 
ı~tıt•akkat temi- H .. '::_.7_.__ 1, ·1, .,, lık i§leri gMll'I. hususi Vf' fenni ııartnameleri proje ve keşif •hu!Asasil" buna : Dem!relli'ye ı ~ ('""") • 

'"'uka n,·ı ı· tı·· '" ıp rrın t·mın· atı ;. ergun ,...,.....,-ını -t - - .,..,.. ve "tef . d . .._ ._ 106 k .. •--b·'ind • ... ..., ~ • · a ~ ...., 1 nıll err1 ı~r eVl'a.K UnJ4 rol,..UUll u e fe-n işleri müdürlüğünden veri- .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 11•rifıj olıın :> ._'9
8.1r.0~"ctuakbuzlarile ı'hale 1.20 de kabul ~r. l ._., lhal •ı 7 <UA ba ü " d ıJ --o eeeı<ur. e ,, . . """ çarşam g n .. saat 1:5 le daimi encilm•n e yap a-

' n """"•ıı•·n· ll urna ı:ilnii .~at 16_ Fukaraya S ı'l L 1 günleri ımuıyene • '-ı .,.._ "pl . .1.. . kb k 1 1 1 lı d 8 .. c ' ea '"" D', ..... "rı" 1 ~ ternınaı ma uzu veya me tup arı i 1a e tari in en 
l!l ~ı ın "'';'ıttl~ ( U!l, :>ı İparaı~İİ•İİu:ifidİİı~it .. iii. Mİİİ&İiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİNi&! gün < vvel fen i;leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 

()tob·· 
1 

- ceare mrr yılına ait ticaret odast Yesikalıırı ve imzalı şa~ vesaire ile 2490 numaralı 
ı '" "'"'" · ııc ·1;;ıı ~ kanunun tarif atı çevresinde hazırlıyacaltları tekili mektuplannı ihale gUnü 
rıı.ııası, Yazı • ı · • tun tlolorin salın ııar,., ~ ti.n.vattndan mamn1 saat 14 tr kadar dainll enci.iruent• ,·crmrleri 13.zımdır. 

2717 (1459) 
ı trıam ,.~h·~ı ek•rı müdürlüğlin<leki •• 

~" konuın.-\," •P111t zartı. eıwtt.rw- Oın~r l\'I u ha rrem la. 20. 24, ~o 
10350 lir· ur_ M.,hanuııcn ı..-.'-ı· 
2.) k ·• ınu"akk, . ......., ı 

uı·uşı..,. ıı...ı .•1 ıemınatı 3026 lira ÇAMA$1R SABVNll 
nn ,llBııt 16.30 <bd': !,.8.940 Çil mba gii
lııtüa.tı dalıilind .490 sayılı kanunım 

ktuplar, i!ıı.le . ~ırlanınış teklif 
"' kadar ~llci!aı Ü,'.jil "2aıni saat J 5.lO 

~ı :?8, ı 6 en rııscınu, verilir 

TOPTA.'1 KİLOSU 

( 31 ) kuruştur 
' ?.88:: (ls.:!Sı 

$0FÖR VE İ$Çi ARANIYOR 
Babkesir Etibank prp IJynitleri işletmesin
den: 
lş-fetmemizin Soma \'C Değirmi~a..z ~Uıbeterindekı jhtiyaClmız iç.in reslmdea 

anlar te..,·iy<ci tornacı Ye kazmacıya ve kamyon nakliyatında çalışmak üzere 
3 ~ofürc ihtiyaç vardır. Taliplerin iş:lctm.fo merkezine müraçaatl::\fl rica olunur. 

23. 24, 25 2665 (1517) 

DOKTOR OPERATÖR 
CEVAT ALPSOY 

ASKERİ HASTA 'ESi OPERATÖRÜ 
Hastalarını her ı:ün ölledm _... 

ikinci ~ylu sokak 81 nwnıında lıa-
LıJ eder. 1-13 

OOKTO OPERATÖ& 
.SAJIİ KVLAKÇI 

Kulak, burun. Boğaz hastalıkları 
Mütehassısı 

Mnaymchanesi : Birinci Beyler 
No. 4%. TELEFON : Z31U 

Evi : Göztcpe Trnnw117 Cad. o. 881 
TELEFON : ::663 

CUl \'e Teıia!Jll lıastaWdan ""' . 
.ELEKTJtiK TEDA Vfu:Bt 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55. bir , 
llbuaraı Sinemıw a.rkasmda salıahtaa 
ak. ma kadar hastalııruu kabul Mer. 

TELEFON : ~479 

Dl'. Süleyman Çoruh 
C'ocuk haslalıh.Jarı nıiitelıassısı 

TELEFON: r.119 
~luairne hıuıesi 4% Birinci be) ~r So. 
Evi: C..öz!epe Karakol karşısı sıvı 
Leııdrruun (Tlıe Hospital For Sick 

Children) lı staı ~'ind ikmali tahsil et-
91iştir. 

OPERATÖR DOKTOR 

AHMEr CEMİL ORAL 
Fransn Da,fauesi 0J'M!r&lörü 

Her ı:-ün i;ileye bdıu Fransı~ bastıınr · 
sind,., ~leden 90nra Birillci Beylu M•· 
kıı~nda.. o. 12 .. n:ı .F.FO, T : %:111 



~ANIFE4 

Günün hadiseleri önün
de düşünceler ... 
----------lC·X 

Lord Halif alısın nutlıu • tayyare harpl".!'İ . • Pan 
Amerilıan lıonferansı • Soll)letler ~e lıuçülı Bal· 
t.ıı memlelıetıeri • Romanyanın vazayeti _ve lıom· 
şuları • Uzalı Şarlıta Sovyet R~ya, lngiltere ve 

Amerifıa menfaatlerı ••• 
Bu~un bilhas~a ikı nokta tlzerinde 

durmak ıcap eder Bırınoısi B. Hitlerin 
nutkuna ccv.ıp mahiyetinde olarak ln
,gıJiz harıciye nazırl Lord Halifaks tar~
lından radyoda söyknen nutkun muhte
mel aki~lcri ve netil-eleridir. ikinci me
sele de buna bilv:•sıta bağlanabilir .. O 
da. harbin daha büyük bir şiddetle de
varnı ihtimali karşısında 1-lavanada top
lanan Pan Amerikan konferansının, ye
ni dünyanın eunil'tti bakımından mü
zakere etti;:i tedbJrlcrdir. 

Lord Halifaksın nutku beklcndigi gı
bi çıkmış ve İngi!iz şehirlerine karşı 
son haddine varacak bir taarruz tehdıdı 
karsısında İngilte:-cnin en son şiddetle 
mücadele azmini teyit e>lemiştir.. Bu 
nutuk. mihver devletleri tarafından hiç 
şilpht:siz B. Hitlerin müphem ve gayrı 
maddi ;ulh teklifinin reddi olarak telfilt
ki edilecek, dolayısiyle Führerin nut
kundaki tehditleri tahakkuk ettirmek 
te<ebbüsünü tahrik eyliyecektir. 

Bundan İngiltereye karşı askeri hare
k5tın ~·akında başlıyacağı neticesini çı
karmak mümkündur. Almanlar öteden 
beri Cörcıl ve HaHaksı İngiliz impara
torlugunu yıkacak bir siya,et takip et
m .. kle ıtham ediyurlar. 

Si:ndı tırtık zarlar atılmc;tır. Bu işle 
Jn_, ~aklı oldul!umı istikbal göstere-
cek!·· 

Ahnan noklai naıarına göre, Lord Ha
lifaksın cok sakin \e temkinli olan nut
ku ""klenen ·Aklı slim• tela!ıürü ola
rak kabul edilmiyccektir. Hiç ~üphesiz, 
Almanlann mukahelesi hava harbini kı
zı>lırmakla başlıyacüktır. Zaten B. Çör
çilin tanareleriyle Alnian sivil halkını 
b<ımbardıman ettirdiği hakkındaki iddi
ıılar hurıun için müsait bir zemin veya 
""'ile ara tırıldığını l(Ö>lermiştir. 

Gerçi İngiliz tayyareleri Alman sınai, 
a-.kcri ve bahri hedeflerini fasılasız bir 
surcllc boınbardınoan ediyorlar. Bu 
bombardımanlarda sivillerin de kurban 
ı:ıtmesi muhtemeldir. Nasıl Almanların 
inı:ilteredeki bombardımanları da ayni 
mahiyett<·dir. Fakal şimdiye kadar ne 
İııı:iltcrede, ne Almanyada Var~vanın 
sJsteınatik tahribinr benzer hava facia
ları kavdedilmemıştir. Asıl nklı selim 
odur ki bu hava straiedisi şundiki az 
<:Ok disiplinli şeklinde devam etsin ve 
diınyanın en man1uı iki memleketini 
nıütckabilen har.ıl><ye c;cvirecek düşün
ce ız ve frcnsız bıı- şekil almasın, Çün
ku. bır tarafın darbelerine digcr tarafın 
t< .amivle aynı şekilde mukabeleye 
muktedir olduilu şımdiye kadar cereyan 
<-den hadiselerle şahit olmuştur. 

* Havanada toplanan 21 Amerika cüm-
hurıycti başlıca ikı noktanın müzakere
siv le mecburdur. Birincisi işgal edilmiş 
Avrupa dcvletlerinın Amerika kıtasın
daki müstemlekelcrı üzerinde Amerika 
cümhuriyetleri naaıına mü terek bir ne
zaret hakkı tesisidıı. 

Malumdur ki Fr.ıru.... ve Hollandarun 
cenubi Amerikada Giliyan müstemle
keleri vardır. Diğer taraftan Fransa An
til denizinde Antil adalarına sahiptır ki 
bunların en marufu Martinik adasıdır. 

Almanya, kendi ;,gali ve tehdidi altın
da bulunan 1''ransa hükümetini ve Hol
landa otoritelerini bu arazide mihver 
de>letleri menfaatine bazı tedbirler al
maı:a icbar edebilir. Nitekim, Hollanda 
Hindİ!,tanındaki Almanların vaziyetini 
usil<- ederek binlnee Hollanda müs
temlckecilerini tevkif etmek suretiyle 
şarki Hind adalo..rıııda kendi emellerine 
u ·~n bir ~aziyct ihdasına (alı~tığı gö· 
rülmd<ledir. Bunun ·Amerikada da böy
le olma>1 hiç bir Amerikan cümhuriye
tinjn i. ine rclmez. 

Hiç şüphesiz Almanya, şundikı halde, 
Amerika kıtasındakı bu araziyi j gal et
mek veva kendisin devrettirmek mev
kimde dei:ildir Fak;,.t maruf be><inei kol 
i(.·in vaziyet hiç t~ öyle sayılamaL, Be
şinci kol, yanı Alrnanyanın n1uhtemel 
kurbanlarına kar;ı içten kullandığı si
lfilı, ~'ransa ve Hollandanm Amerikada
ki arazisinde simdıclen yerl~ek gaye
sini takip edebilir. Belki etmektedir de. 
İste B. Kerde! Hull Amerika kıtasında
ki Avrupa arazi!"İ üzerinde müşterek bir 
n<'UU'et hakkım Amerika eüınhurıyet
lerine tefviz etınek isterken bu ani teh
likevi ve daha uzak olmakla beraber, 
iınkSnsız ohnıyan :ı~keri işgal tehlikele
rini önlemek istenıb. ve Amerika cilm
huri~·etlerinin buna hiç bir zaman mü
saade edemıvec~klcrıni açıkça bildirmiş
tir 

Amerika cünıhuıı>etlerinin gayesi bu 
ara:ııvı içlerinden her hangi birinin hu
susi menfaatl~rine ı;:öre değil, ahalisinin 
n1enfaatine idare etmek \.'e normal va-
2ivet avdet edınce ya eski sahiplerine 
iade ctınck veya al~alisi kendi kendini 
idare edebilecek loale gelmişse istiklali
ni teınin evlcmcktır. Güzel bir düşün
ce ki, Amerika kıtası haricindeki diğer 
bir cok arazi için una prensip olarak 
kabul edilmeğe clcJ,.:er. Panama kanalı
nın ınüdafa.u..ı nıt.~l·le::.i de buna ilAve 
edilirse. llavana konferansının ·vacsi 
ht•ıfoflerı hüliı a ~el.imiş olur. 

İktısadi salhad.ı maksat Amerika 
cüınhurivetlt:ri ıcın hayati bir zaruret 
olan havayicı :1.aı-urıye maddelerinin ih
J"aeı ınesclesidir. Bir c.;ok piyasalar harp 
dolavısivle kapmımo lır. Bırleşik devlet
ler ihraç edilcmiyrn stokların müşterek 
bir iktısadi tes<'kkül tarafından satın 
:ılınmasını teklif ed1ıor. Bu da mihver 
devletlerinin Avrup;.da tesisini istihdaf 
Giinün hadiseleri önünde 2 
ettikleri tek idareE. yani mihver idare
li ekonomik nizam~ önceden bir muka
bele olabilir. Hülfı.~ Havana konforan
lil harbi Amerika kıtasından uzak tut
mak mak~dını takip ediyor, Fakat fe-

ragat ve teslimiyet yolıyle değil, bütün 
jhtiınalleri önceder. J{Örerck ve icap eden 
tedbirleri şimdiden alarak .. 

* Fakat dwıva garp devletleriyle Ame-
r;kodan ibaret değıldir. Yakın ve Uznl< 
•ark hadiseleri de çok dikkati caliptir .. 
Avrupanın simali şarkisinde Sovyet 

Ru,ya yolunu emnıyetle çizmeji;e. devanı 
ediyor.. Estonya, Letonya ve Litvanya 
Sovyetler ittihadına ilhak edilmiş sayı
labilir. Bu suretle Sovyet Rusya Alman 
ı.razisivle Leninı:rad arasında 640 kilo
metre .uzunhıii;ıında ,.e en çok 400 kilo
metre genisli(inde bir ku$8k tesis et
misür. Bu sahanın müdafaası artık doğ
rudan dogruya Kızılorduya mevdudur .. 
Sovyet Rusya tekrar sark! Prüsya ile 
hemhudut olmustur. Eğer Almanya ile 
ihtilaf vaziyetine düşerse yine Alman
yanın bu kısmını ısgal ve buradan Le
histandaki Alma.'1 işgal sahasını tehdit 
ınevkiinde olacaktıı. 

Cenubu sarki Avrupada da, fakat ik
tısadi sahada, Sov} et Rusya buna mü
masil bir mevki t<'min etınistir. Buko
vina ve Besarabyayı işgal etmek sure
tiyle Polonyadan Tuna ağızlarına kadar 
uzanan iktısadi yolların kontrolünü eli
ne ~cçirmistir. 
Yakın sarkın halen müzakere mevzuu 

olan diğer işi Romanyanın mevkiidir. 
Almanyanın Romaııyaya karşı bir har
bi istemediği şüphesizdir. Çünkü hem 
kıymetli bir erzak ve ham madde mer
kezinden kendisini mahrum bırakacak, 
hem de çok muhtemel olarak Sovyet 
Rusya ile ihtilafa sürükliyecektir. 

Bu sebeple Eulin. Budapeştenin 
Transilvanyayı ele geçirmek sabırsızlı
ğını yatıştırdı. Macarlara sulh yeliyle 
Rumenlerle anlaşmağı, mümkün olamaz
sa kendi hakemliğine müracaati tavsi
ve etti ... 

Ayni tnsiye Bulgarların Dobrica 
üzerindeki eı\)elleri itin de tekrar edil
ınh olacak ki Rumen ve Bulgar devlet 
adamları Şalsburgda Alman mümessil
lcriy le mülakata davet edilmi~lerdir. 

Bunun samimi bir anlaşmaya ve her 
iki tarafın hukukunu vikayeye ne ka
dar varıvnbilcceği yakında görülecektir. 

* Uzak Şarka gelince burada da Sov-
Yet diplomasisi fa;.Jiyettedir. Japonyada 
~·eni kurulan Konoye kabinesi A'ya 
kıtasına tahakküm siyasetini üphesiz 
daha ciirctli bir sckilde tatbik edecek, 
Anupada mihnr devletlerinin hareke
tine müvazi bir yoldan girecektir_ Bu 
ise Sovyet Rusyarun hi(' i ine gelınez. 

Bunun için SOvyet diplomatları müş
terek menfaatlerh. müdafaası ve vazi
yetinin tetkiki için Sovyet Rusya • İn
ııiltcre ve Amerika arasında bir Uzak 
Sark konferansı fikrini terviç ediyorlar. 
Egcr bu fikir tahakkuk ederse. Sovyet 
siyasetinin mihver siyasetine karşı ilk 
sarih hareketi ola~k ve belki de dünya 
ıcin yeni ihtimaller yaratacaktır. 

A nupa harbinin arefeı;indeki müza
kereler gibi bu yeni müzakere tesebbüs
lcri de semeresiz mi kalacakbr? Bunu 
tahinin etınek aldanmayı göze aldırmak 
olur. Simdiki halde İngiltere, bilhassa 
deniz kuvntine dayanan vaziyetinden 
emin gorunuyor. İngi]iz destroyerleri
nin, yeni inc;aatle, harpten evvelki de
receyi g~tiği ve zayiatın fazlasiyle te
lafi edildiği haberi gibi harpten evvel 
tatbikine baslannu olan deniz progra
nunm tahakkuku sayesinde pek uzak 
olmıyan bir zamanda daha bir milvon 
tonluk harp gemisinin in~iliz rno~una il
tihak edeceği iddia ediliyor. 

İnıültere. ecnebi bazı devletler hesa
bına kendi desteglıhlarıncla yapılmakta 
olup inşaatı hitam bulan harp gemile
rini - mukavele şeraitine uygun olarak
harp vaziyeti dolayısiyle kendi filosuna 
ilhak etmistir. Bizim ·Reşadiye• ve 
•Sultan Osman• dı·etnotlarmıız için ge
cen harpte yapıldıi:'l gibi.. Fakat bu se
fer akıl edip önceden mukavelelerine 
bu hususta madde iliive ettirdikleri için 
kim ne diyebilir? 

Trabzon ve Kelkitte 
zelzele oldu .. 
Kelkit, 23 (AA) - Bugün burada 

saat 10.55 te beş saniye silren şiddetli ve 
ııürültülü bir yer sarsıntısı olmuştur .. 
Hasar yoktur. 

Trabzon, 23 (A.A) - Bugün saat 11. 
13 te burada 4 saniye süren orta şid
dette bir zelzele olmu tur. Ha= yok-
tw·. 

İNGİLTERENİN 
Tayyare imal4tı 
Londra, 23 (A.A) - oRoytero Sun

dav Times gazetesinin havacılık muhar
riri tarafından nesredilen enteresan bir 
makale, İngiltcrcnir. yalnız başına Al
manyanın aylık imalatından fazla tay
yare imaline başlamış olduğunu bildir
mektedir. Almanların azami imalatı ay
da 1800 olarak bildirilmistir. İmal fai
ki~eti İngiliz halkı tarafından memnu
niyetle kaydedilmiştir. 

Demdeki İran ataşesi 
katledildi .. 
Bern, 23 (A.A) -- Berndeki İran as

keri heyetine de rjyaset etmekte olan 
İran askeri ataşesi miralay Sadag Sey
bani maiyetinde bulunan bir yüzbaşı 
tarafından katledılmistir. Yüzbaşı bila
hare intihar etmistır. 

Ayni heyete mensup bir binbası da 
katil tarafından y4ralannuş ise de ya
ra<ı ağır deRildir. 

Yüzbaşının fena ıililAklı olduğu ve 
memleketine götıd.rileceği için bu cina
yet ı işl~dli(ı söylenmektedir. 

1'Bllfl ASIR 

Pan J.merikan 
konferansı 

Amerika 
nazırının 

Hariciye 
beyanatı 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 
yabancı sıstemin yaratılabileceğine de
lalet eder. Bunun ıcindir ki bu ınınta
kaların halihazır hlr.tülerini dei,-iştirme
~; istihdaf eden !•er gayret ister terk 
ister devir veya ~imdiye kadar tatbık 
edilen kontrolü z.afıfa düçar olması su
ret1erivle o1~"'Un bü~ün An1crika cümhu
rlyetl~ri iein derin ve acil bir endişe 
ınevzuu teşkil ede.,·ktir. Binaenaleyh bu 
m\işterek meselenin el birliğiyle tetki
kini düşünmekli~imiz a~ıldır. 

SÜRAT Lı\Zll\1DIR 
Süratle ve tereddütsüz harekete ge

~bilecek bir hald~ bulunmaliyız. H~
reketimizin bütün Amerika cümhurı
yetleri naınına ifa l'dilecek mü~terek bir 
~·esayet şeklinde olması telkin edildi. 
Amerika hükümeti bu telkini kabul 
eder ve fırsat düştüğü takdirde infazına 
iştirak etmeğe de hazırdır. Her hangi 
bir mmtaka üzerinde müşterek bir ne
zaret t~jsi Anıerika cümhuriyetlcrin
den biri için hu;usi bir menfaat fikrini 
hatıra getirmemeJ;dir. 
Müşterek bir himayenin hedefi bü

tün Amerika milletlerinin ve himaye al
tına alınan mıntakanın menfaat ve enı
niyetlerine hadim olmayı istihdaf etme
lidir. 
VAZİYET DÜZELİNCE 
Bundan başka :şerait müsaade eder 

ttmez bu ınıntaka bidayetteki hiikimi
vetini iktisap etmeli veya hakimiyetini 
bizzat müstakiren idame edecek kabili
yete ııelince istiklali ilan edilmelidir. 
BİR iHTAR 
Bilahare B. Hu1l ernniyetimize karşı 

olan ve kendi nısıf kürremizin haricin
deki faaliyetlerden doğarak hudutları
nıız dahilinde icrai faaliyet eden tehdit
leri kaydetmiştir. 

B. Hull •Bu nıeşum kampanyanın 
gayeleri hakkında yanlış fikirlere zahip 
olmayınız, bu hareket kendi menfaatle
ri uğruna yabancı devletler tarahndan 
Amerikan cümhu1 iyetlerinin temelleri
ni dinamitlemek kin bir tesebbüstür• 
demiştir. 

B. Hull, ihtar mahiyetinde olarak sair 
köselerinde hükünıet teşekküllerinin te
mellerini kemiren ecnebi politikasının 
be.vaz karıncalarını işaret ederek sözle
rine su suretle devam etmiştir ~ 

- Bu entanin menşe ve vü.satini çok
tandır teşhis ettik. Şimdi bizlere düsen 
vazife her Amerik&n cümhuriyrtinin t..-'l
m:ımiyet ve istiklfılinin tamamen koru
nabilme.si için scrinn kafi bir harekete 
geçmektir. Buna karsı da hiç bir dost 
hükümet tôrizde bulunamaz. Amerika
lılar ara..ı sistemi hiç bir tecavüz teşeb
blisü teşkil etmediği gibi diğer bir mil
lete karsı bir gilna tehdit mahiyetinde 
değildir. Bu sistcır. sırf şahsi müdafaa 
pclitikasına müstmit bulunmaktadır. 
Gayesi her cümhuı-iyetin tamamiyet ve 
istikl5lirü korumaktan ibarettir. Ameri
kalılar arası grubu azalarının hiç birisi 
tarafından bir hegemonya arzusunu ile
riye sürınez. Fak..ıt sair her hangi bir 
devlet tarafından iddia edilecek bir he
gemonya tezini d.> reddeder. Bizim sis
temimiz son zamanlarda dünyanın bazı 
köselerinde vücuda getirilmiş bulunan 
ve bizim sistemimizi bir misal olarak ile
riye sürmekte oJan mahal1i siyacti sis
temlere hiç hır o.hetle benzememekte
dir. 

Aralarındaki fark şudur ki yine ye
.'(5.ne gayemiz kendi müdafaaınızı te
min etınekten ibaret bulunurken sair 
siyasi sio,'temler bilükis kılınç ile fütuha
ta. askeri i.şgaUcre ve hür ve ınüstak.il 
bulunan milletlerin iktısadi ve siyasi ta
hakkümlerine matuf bulunmakta gibi 
görünmektedir. 

B. Cordcll Hull, dünyanın vasi mın
takalarında tahribat yapmış olan büyük 
facianın Amerika rııilletleri için de bü
yük tehlike teskil <iliğini bunun da gün 
geçtikçe daha bariz bir hakikat olduğu
nu, keyfiyeti vakti zamaniyle kabul eı
miyerek yine vaktı zaınaniyle buna kar
sı koyınamanın da bir intihardan başka 
bir şey olmıyaC<ıl\ını kongreye tcbarW. 
ettirmi tir. 

Amerikan cüı11hu.riyetlt!ri, hariçten 
gelebilecek bir ta ruza imkan olduğu
nu veyahut bu cümhuriyetleri dahilden 
vıkınak ÜL"re harJ<.-ten idare edilecek 
hücumların ihtimali bulundu~unu ka
bul etmişlerdir. 

Konferansın gayesinin bazı müstacel 
meselelerinin halledilebilmesi İçin lizım 
,ıtelen tedbirleri ittihaz etmek olduğunu 
beyan ederek nutkuna başalmış olan 
B. HuU, şu ciheti jşaret etmiştir: 

Amerikan cümhuriyetlerinin derhal 
mütalaa etmeleri 18.zım olan müstacel 
meselelerden biriıi pek mühim ecnebi 
piyasalarında hwu1e gelmiş olan azalma 
ve tadilat meseleaidir. 

B. Hull aşağıdaki müşterek progra
mın derhal kabulünü telclif etti: 

1 - Ticari meselelerde jsti~are jşini 
tanzim için mali ve iktısadi Amerikalı
lar arası isti~ari komitenin faaliyetinin 
takviyesi. 

2 - Amerikan cümhuriyetlerinin ha
yatlarının idamcsi için satılmaları büyük 
bir ehemmiyet arzeden havayici zaruri
ye emtiasının fazlalarının elden çıkarı1-
ma~ı ve bu i~lerin tanzimial muvakkaten 
temin etmek ic:in yapılacak kolaylıkla
rın tayini. 

3 - l lavayici zaruriye satışına mü
teallik anlaşmaların genişletilmesi sure
tiyle müstnruiller ve milstehliklere adi
lane fiatler temini. 

AMERiKA DEVLETLER 
ARASI tŞBıRUCI 
B. Hull biliıhere Amerika milletleri

nin hayat seviyesını yükseltmek için 
kullanılma11 icap eden metodlardan 
bahsederek iktısadi ve yabancı dövizler 
sahalarında daha geni~ bir Amerika 
devletler arası i birliği sisteminin kabu
lünü teklif etmi~tir B. Hull demiştir ki: 

- Alınacak bütün kararları fiddetle 
azimle ve dürüstçe icra etmek ve biri-

lngiliz ve Ame
rika hariciye 
nazırlannın 
nutukları --·--

Ne tesir bıraktı? -·-İngiliz ve Amerika 
gazetelerittin neşriyatı 

Londra 23 (A.A) - İngiliz gazeteleri 
Lord Halifaks ve B . Kordel Hulun nu
tuklarını tefsir ediyodar, Taymis gaze
tesi şunları yazıyor. Lord Halifak; bu 
günkü ihtilafın n1anevi an1i1ini t.aınamen 
açık olarak ortaya koymuştur. Almanya
nın zulün1 altında esir milletler ülkesine 
mukabil Jngilterenin hürriyet ülküsü, 
her kesin iyiliği için teşriki mesai eden 
milletler camiası ülküsüdür. Bu beynel
milel münasebetler hakkındaki idealist 
telakki lngilterenin hedefini teşkil et
mekte ve diğer milletlerin ekserisi, Bil
hassa birle•ik Amerika buna L•triak et-, -
mektedir. 

lngiltere, Britanya imparatorluğunun 
ve hürriyeti seven bütün memleketlerin 
candan takibe dikkat ettikleri prensiple
ri tatbike azmetmiştir. Bu da s-Oz hürri
yeti, fikir hürriyeti, matbuat ve din hür
riyeti, in..c::an]arın ve ınilletlerin serbest 
inkişafıdır. 

Bu prensipler Nazi umdesiin taban ta
bana zıttıdır. İngiliz imparatorluğu ve 
diğer milletler medenl hakların Alman
va tarafından inkar edilmesilc mücadele 
edecc-klerdir. Ve muhakkak muzaffer 
olacaklardır. Zira insanların hürriyet ih
tirası yenilmez bir -şeydir. 

DEYLI TELGRAFIN 
MüTALAASl 
Deyli Telgraf B. Kordel Hul;1n nutku 

hakkında şu tefsirlerde bulunuyor. 
Nutkun manası hakkında Berlinde 

yanlış bir hükme mahal kalmıyacaktır. 
Garp nısıf kürre~indeki Avrupa rnil!-:
temlekelerine gelince «onlara katiyen 
dokunmayınız> sözünden daha mani
dar bir şey olamaz. Müşterek müdafaa 
politika'> Amerika istih.<al faz]a,ının 
mübayaa" için bir Pan Amerikan Kar
telin teşkilile itn1am edildiği zaman ce
nubi Amerikadaki mihvt'r fesadçılarım 
katl darbe indiri1n1esine sebebiyet vt>
recektir. 

Konferans harici her tehdide karşı 
birleşik bir cephe ile nihayet bulacaktır. 
Ruznan-ıf'nin en ınhhiın kısmı Pan An1f'
rikan iktısad! miinasebetleridir. Atlas 
denizinin iki sahilinde öyl larihi bir do
nüm noktasına gelinmiştir ki ekonomik 
planlar ve milli kalkınma projeleri artık 
'llilli kadrolara nğanıaz olmuştur. 

Amerikan donanmasının İngiltere ta
rafından tatbik edilen ablokaya mani 
olması i~in hiç bir sebep yoktur. Atlas 
Okyanosunun öte sahilindeki devletle
rin bu nün1ayi..,JerindP ciddi bir mana 
vardır. 

B. Ruzvcltin istediği iktısadi teşriki 
mesai her Amt.•rika c.·tin1huriyeti gibi 
Avrupa için de rlzem olan tP~riki me~ 
saidir. Büyük Britanya gibı teltıkkileri 
hürriyet. esasına dayan(ın bir Avrupa 
sistemini derpi~ edt'"'nlerC' de hu <>rnek 
olacaktır. 

AMERiKAN GAZETELE.. 
R1NIN MüTALAALARI 
Londra 23 (A.A) - Nevyork gazete

leri Lord Halıfalcsın nutkunu neşir ve 
lehte tefsir ediyorlar. Bu nutuk B. Kor
del Hulun Havana nutkile ilk sahifeler
de intişar etmiştir. Ncvyork Taymis ve 
Nevyork Herald Tribun gazeteleri nut
~u tamamen nesretn1i~lerdir. 

Gazeteler Lord Halifaksın He~ llitle
rin yalancı sulh taarruzuna tn~ilterenin 
tam ı.afer istihsaline kadar müc:ıde!eyc 
devam azmi hakkında ~iiphe bırakmı
yacak bir Ji.::anla Clvap verdiğini kayde
diyorlar. 

N•vyork Taymi,, B. Hitlerin aklı seli
me daveti münaselıetile Lord Halifaksın 
Alman § nsôlyesi tarafından ~öy len<-n 
nutukta adalete müstenld bir sulhun te
si.<inc dair hiç bir emare olmadığını te
barüz etlırdiğini kaydediyor Ve diyor 
ki: Büyük Brjtanyanın rer-;aret' tam, 
ruhu kuvvetli ve kendis mukavim bu
lunmaktadır. 

birine yardım etmek suretiyle Amerika 
milletleri öyle bir ikhsat müdafaa siste .. 
mi bina edebilirlerki onun saye~inde bu 
devletlerden her biri hariçten gelecek 
iktı.•adi tahakkümden ve dahilde baş
gösterehilecek jktısadi darlıktan kendi
lerini koruyabilirler. 

Amerikanın Avrupa veya dünyanın 
her hangi bir kısmı ile mevcut jktısadi 
münasebetlerine sekte vermek jstemi
yoruz, Bili.kis hüsnü niyet sahibi ve bi
zimle bir dostluk havası ve adil ve sa .. 
mimi hal suretleri esası içinde çalışmak 
isteyen sulhperver niyetli mi1Jet1er bu 
münasebetleri inkişaf ettirmeğe hazırız. 
Bunların haricindeki her türlü münase~ 
hedere karıııı kendimizi müdafaa edece
ğimiz tibiidir. 

Harbi takip edecek devirden bah•e
dcn B. Hull. ticaretin büvük mikyasta 
arttırılmak imlc:insızl ı ğının- manası - vasi 
mıntakaların parçalanmdiyle harbi, 
haypten daha büyült bir deh,etin takip 
edeceği demek olduğunu beyan etmi"'
tir. 

BUGONKO HARBiN 
MANZARASI 
B. Hull nutkunun !'lonunda şu beya

natta bulunmuştur: 
Amerika cümhuriyetleri biç bir yere 

göz dilnnİf deyillerdir. Fakat halihazır 
beynelmilel vaziyetin bizi tehdit eden 
tehlikelerini görmekten kendimizi men
ebnez. Bu tehlikelere kartı tam ve uy
ıun müdafaa tedbirleri almak tasavvu
nmdaylZ. Buıün cereyan etmekte olan
Jann medeniyetin terakkisinde mavak• 
kat bir inkita olduğunu zannediyoruz, 
zaruıetmelıte devam eclecefia. 

Radyo gazetesi 
-~-------~x.x:-~-------~ 

Sulhperveriz, fakat topraklarımızı müdafaaya 
hazırız • Lorcl Halifaksın nutkunun akisleri ... 
Amerikanın müsellah müdahalesi muhtemel mi· 

dir? • Son söz silahm .•• 
ANKARA 23 - Lozan ve Hatay gü

nü münasebetile bütün dünya bir daha 
görmüştür ki Türkiye milli menfaatleri
ni elde etmek için bile inıkan oldugu za
man yalnız bir vasıta kullanılır. Sulh. 
Fakat sulhu korumak ve temin etmek 
için de kuvvetli olmak gerektir. Bugün 
dünkünden daha kuvvetliyiz Vt' yarın 
bugünkünden daha kuvvetli olacaı:ız. 
Kimsenin toprağında gözüınüz yoktur. 
Fakat kendi istikliil ve topraklarımızı 
müdafaaya dain1a hazırız. Hürriyet ve 
istiklal içinde toprağunızı ekere'k ve ek
tiğimizi biçerelc hür ve neşe içinde, 
şevk içinde i.şiınize devam edjyoruz. 
Endişemiz yoktur. Çünkü kuvvetliyiz, 

çünkü çalışıyoruz, çünkü kimseden bir 
şey istediğimiz yoktur. 

** İngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks 
dün gece Ingiliz radyolarında sôylediği 
nutukla B. Bitlerin Rayştag nutkuna 
cevap vermiştir. Tahmin edildiği gibi 
Ingilterenin harbe bütün şiddetile de
vam kararını bir daha teyid etmiş ve 
İngilizler Almanların büyük Britanyayı 
i~i.ila tehdidi karşısında fikir ve azimlP
rinden hiç fedakfırhk yapmamışlardır. 

Nutuk b~zı rad_v,, nesriyatının hilftfına 
olarak Sulha yanasmak ~öyle durı:-"1 
lngilterrnin harbe clevaın hu .... usunda tam 
itiınad vta ittihad haJinde olduğunu gö~
termektcdir. 

Lord Halifaks lngilterenin esir mem
lC'ketlerin hürriyt.•tlerini kurtarınak az... 
minde olduğunu söylemekle tam bir 
hürriyet havarisi rolünü oyn:ım~tır. \" e 
her kesin kendi Allahını sevmekte hür 
olduğunu söyledigi zaınan da din \'e 1rk 
)1İzündn Alman~·ada ) ah udilere yapılan 
mezalimi kasdetmek i !emiştir Sonra 
Amerikaya hitapta bulunmuş vr bura
dan yapılarak yardımları tel nih et u'ş
tir. 

Nutkun akisleıine dair gel<-n haberler 
An1erikada ~ok n1üsait karşılanc11;?.ın1 
gösterir Netekim bununla Kordel Huliin 
Havana Pan Amrrikan konferansındaki 
nutku ara~ında bir müva:r.i hat çizecek 
olursak vaziyeti daha iyi kavrarız. 

Büttin A,,;erika cı.imhur:yeytleri, rn
ni 21 Cümhuriyetin nıurahlusları Av
rupa harbı karşısında müşterek tedbir
leri konuşmak ve w<bit eL...,ek üzere 
Hava~ada toplantı yapmı la"dır Çünkü 
Almanyanın dünya hM ;:niyeti sivasrti
nin kendileri için pek yakın bir t hlikc 
teşkil ettil:ini gormiişlerdir l B. Ker
de! Hu! bu konferansı '1'liib:m bir nutuk
la açarak bu yakın tehlikeye is.ıret et ' « 

ve garbi nısıf kürrenin, yani An1er1ka
nın burada Avrupalılara ait m.ü.stemleke 
ve arazinin kontrolünü mii te,.ck 1-- · !" 
müdafaa tedbiri olarak üzerine alması
nı istemiştir. 

Bu çok cüretli ve ileri bir ıeşebbüs
tür. Çünkii etrafta mülıım ve tuhaf ak·s
ler uy,ndırabilir. Meseli\ derler ki -
ve bunu kimlerin diyeceği p k al:i Lılı
min edilebilir - Amerikada fır<attan 
istüade edC'rek bu arazi üzerine oturınak 
istivor. Maksat bi.- fütuhatçılıktır. Me
<ela Almanyn. Mes<>l1i Japonya böyl<' 

ln~iliz tayyare
lerinin yeni 
akınları -·-,. TARAFI l İNCİ SAHiFF:DE -

rın . Jün 14.000 tonluk bir dfiJman 
muavin gemisine muvaffakıyetle hücum 
elmİflerdir. Dün aktam diğer sahil mü
dafaa gemileri Gantda benzin depolan
nı ate~lemitlerdir, 

Oç tayyaremiz dönmemi. tir. 
Dün :ııahillcrimiz üzerinde cereyan 

eden hava muharebeleri c!lnasında dört 
düşman tayyaresi düşürülmüş, buna mu
kabil iki avcı ta)·yaresi kaybedilmi~lir. 

Şimdi ıesbit edildiğine göre, geçen
lerde bir gece taarruzu esnasında düş
man ta:yyarelerinden biri bir müdafaa 
balonuna çarpmıştır. 

BERGENE TAARRUZ EDiLDi 
Londra, 23 (AA) - Bahriye neza

retinden tebliğ edilmiştir: 
Dün sabah erken Skua tipinden bom

bardıman tayyarelerimiz Bergene taar
ruz etmi~lerdir. Cörüş ve meteoroloji 
şarllannın müsait olmaması yüzünden 
bütün esas hedeflere isabetler kaydedil
memiş olmakla beraber deniz tayyare1f"
ri üssüne bombalar atılmı .. ve bjr hava 
müdafaa gcmi11i batırılmı,tır. 

Berlin 23 (A.A) - D.N.B. Ajansı bil
diriyo1·: 

Fühn'rin nutkunu sl>ylediği giin olan 
cuma günii lngiliz hava kuvvetlerinin 
gayri askeri hedefler üzerine yaptıkları 
hücumlarını çoğalttıkları anlaşılmakta
dır. 1ngili1.ler büyük miktarlarda homba
lar atmışlarsa da yaptıkları a>kerl ha.sa
rat nisbe1siz derecede hafif olmuştur. 
Bu son günler zarfında bir çok nahiye
ICT ve köyler müteaddit defalar bombar
dıman edilmiştir. Sair 'ehirler meyanın
da 20-21 temmuz gecesi Hamburg şehri
ne de ayni suretle bombardıman edil
miştir. 21-22 temmuz ı;ecesi Vilhelmis
haven ve Gassel şehirleri de bombardı
man dilmiş ve bir çok bombalar atılmış
tır. Cumayı cumartesine bağlıyan gece 
zarfında tngilizler Führerin alicerıaba
ne teklifine Alman aı-azisine müteaddit 
akııilar yapmak suretile cevap vermiş
lerdir. Bu hücuınlar esnasında 18 sivıl 
ölmüş ve 23 kişi ağır >ıırette yaralanmış
tır. 

iddiada bulunabilirler. Bundan dolayı 
Biz de Amerikan haricive nazırının bu 
şekilde sözlerini cüretli 

0

ve ileri bir ha
reket görüyoruz. 

Fakat Hul hiç böyle olmıyacağına dair 
teminatta Ve' genış iıahatta bulunmuş
tur. Bu s-Ozlerinde hafifçe lgiltere için 
bir vardım hjssi sezebilir miyiz? 

ŞÜphesiz nutkun bu sözlerine ilk ba
kışta aklımıza gelen nokta Amerikan 
hariciye nazırının bunu yaptığı, hiç ol
mazsa lngiltert." ve Fransanın Amerika
daki topraklarını müdafaa vazifesini bü
tün Amerikan milletlerine tahmil ederek 
müttefik davasına yardım etmek istcyor 
gibi olduğudur. Bu tarzda düşünce za
hiren doğru olab>lir. Fakat bir noktaın 
gözden uzak tutmamalıdır. 

Amerika cüınhuriyetleri bu toprakla
rın ve müstem1ekelerin himayesini üze
rine almakla sadece tehlikeyi önlemek 
istiyor. Mesela Atlantik Okyanusundaki 
İngiliz ve Fransız adalarını, yahut Gro
enland, yahut Danimarkaya ait olan lz
landaya Almanya bir etcavüz yapacak 
ve mu,·affak olacak olursa tehlike birle
sik Aınerikanın bumu dibine girmiye
~ek midir? Mesela Fransanın Antll ada
ları, Fransız Gliyanı vardır. Bahama tn
gilôz adaları da Filoridanın Lım karşı
!:andadır. Bunlara karşı her hangi bir 
hareket Amerikayı tehdit etmczmi? Bu
ralarda kurulaoalt tayyare üsleri Ame
rikan topraklarını tehlikeye koymaz mı., 

Bunun için. Havana nutku iki manaya 
gelebilır. Yani hem İngiltereye ve Fran
saya yardım - tabii, Almanyaya yardım 
mevzuu bahis olaınaz. Çünkü Almanya
nın Amerikada bir karı~ toprağı dahi 
yoktur - ikinci manası da, Amerika bu 
yardımı yaparken kendini koruyacak 
tcdbirlı..~r alınakta<lır. Hc-r iki ınana da 
birleşik Amerika cümhuriyetlerinde 
umumi efld'ırın Almanlara karşı oldu
gunu ve tehlike büyüdüğü takdirde mü
dahalesini derhal ve belki de silahla gc
n:Şleteccğini göstermektedir 

işte bundan dolaındır ki Almanlar 
Lord Halifaks ve B. Kordel Hulun mı
tuklarını ayni zamanda miitalia mecbu
riyetindedir B>Jgünkü Alman gazeteleri 
Lord Halifaksın nutkundan sonra son 
!-:Özün si18ha a!t olduğunu yazmaktad1r-

Fakat silaha müracaat nered' ve ne 
za •n başlıyacakt>r?. Almanlar ne za
nl.a.oı ve nereden taarruza geçeceklerdir? 
fn•Jz'cr < mdı Almanlarrlan daha evvd 
sıste'llli taarruzlar yapmaktadırlar. M<
se'5 tc nli A 1 11an ajansının da kabul et ... 
tigi "'İbı Hit1er nutkunu ~öylcdigi vakit 
lngil.z Lt) v .ırcl<-ri Almanyada biiyük 
havc1 hüct.: ..,]arı yapmı~lar ve bir cok 
bombalar atmışlardır. Bir çok şehirler 
v bunların arasında Hamburg, Vihelms
hafen, Kassel de bo:nbardıman edilmiş
t.r. lngild r rliişmanın taarruz edebile
eegi bütw1 üsleri bombardınıan siste
mını takip e<!.yorlar. Buna karşı Alman
k,r ne yapacak? Bakalım, bekliyelim. 
Mt>htap~ yavas yavaş kararın.ağa baş~ 
l<>dı. Bir kaç gün daha mı dc'l'shıiz? Al
rı aıılar bekliyor Fakat lngiliz tnyyarele
ri mrht..ıbı beklemiyor. 

Kont Telekinin 
nutku -·-Budapcs;e 23 (A.A) - Macar ba ve-

kili kont Telı ki parlamento kornitesin· 
de rnylediği bir nutukta Macaristandakı 
ekallıyHlerin hukukuna karısacak olan 
kimselere karşı şiddetle hareket ed ile
cegıni beyan etm;_,tir. 

Hlikümetın Macar Nazi partisi efi 
13. Hubay ile diğer bir Nazi mcbusı.. B. 
Vagonun tar& 111 talep ede'l noklai 
nozarını muhafaza ettiğını ılfıvc etmi -
tir 

B. Teloki hükümet reisi sıfatile Ma
carların dahıli işleri üzerine ve bilhn-sa 
nıilliyetlere müWdair işler üzerinde hiç 
bir l'Cnebi tazyiki mevcut olmadığını 
s-Oyliyecek vaziyette bulunduğunu da 
b<>yan elmiştir Ekalliyetlerin hukukla
rının adilfine bır surettt... korunacağını 
ilfive etmiştir 

Budapeşte 23 (A.A) - Başvekil kont 
Teleki bu sabah mebusan meclisinde 
Rathernie'nln muhtariyetine müteallik 
bir kanun layıhası tevdi etıniştir. Bu ka
nun Karpatlaraltı mıntakasında bir Voy
vodalık ihdas etmektedir. Bu muhtariye
ti bu nnntakanın anavatana ilhakını mü .. 
teakıp naibi hüküınet Amiral Horti va
zetmiş idi. --·-Macar ticaret nazırı 
Fa$ist sanayi heyetini 
kabul etti. .• 
Budapeşt<-. 23 (A.A) - Macar tica

ret ve sanayi nazırı küçük Fa ist sanayi 
federa~on.;, hevetini kabul etmiştır. Bu 
heyet Italyan ve Macar küçük sonatla
rı arasında yapıl~ıcak teşriki mesaiY..e 
müteallik mühim me•eleleri müzakere 
Hmek üzere Budapestevc gelmiştir. 

-·-
Fransadaki talebemiz 
Ankara, 23 (A.A) - Hariciye vekale

tinden bildirilmiştir : 
Fransadaki talebemiz hakkında bugün 

vekalete gelen malumat asağıdadır : 
Bülent Kıral BrieYede, Avni Turna

ıı.öl Grenoblede, Sahin Daf'!lar Lot'da, 
Zuhtü Torhon Toulouı;e'da. Ilhami De
rcrıel Montloucon'd~ . Abdullah Gedik
oj,ılu Vişide bulunmaktadırlar. 


