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Yeni Avrupa 
nızamına karşı 
Protesto 

5 

Hükumetin iki 
wwa• 

mühim 

• 

Deniz Harb okulunun 
164 ·üncü yıldönümü 

~l>ogarıda üt-,., 1.t>ll(lid ik-: 
~ \e ri,rakirbkla. lıizi Jwndi 
~ ~'lQ- \e nzarnn ~tit'efJ.nde 
-. l"Unduruğa sokınamn imka-

l'<>ktnr. 
~ _J . 

~üseyir. Cahid YAJ..çlN ıl~I 

Hava hücumlarına karşı ışık- ı .. 
ların söndürülmesi ve karar
tılması kararı tatbik ediliyor 

~ "d~ilclirler; memnun ol-
1 

1 \\\ !Hükumet eşhas A. hnanlar bizden memnun ' . l\ ~ı ı 
ll'ıı:kı- ınamakla devam el- ı\ l~ 
lııal{ -c ve bunu da hiç saklama- \~ 
~ ~ad~rlar. Bu kendilerinin b.i- \\\ \ saçları 

elindeki demir 
alıyor satın 

0 ti bir şeydır. Fakat bız 
Q ~arın neşriyatı karşısında 1 Mu~olioi 

1 
. . H . ü . - ~-'.! b 

~ ~~!arımızı ve diişündükleri- ~ • • An~ar.ı, lR (a.a..) .-: cra Vekillerı eJe nce ~-- tı-
~ oyJediğimiz vakit bunlara MT TSSOL/N/ suı;at l.ı., 11 194!) taıilı~n~e ~~ afüna ~_nmışt.ır .. 
(ı ı <1'Ulin sebcb:yet vermiş V ı 1 l - ,., l 11 '1 J10 tarıhı!1dt•n ıtıbaren. b!lunum1 ~hır • \'e ~ 
~ lrlarını bilmelid~rler. D:ıs • sa.bala:rda w :--) rı<-.a tesbıt oluna<-a.k nıılnye merk~le~ ve 
hı h gazetesinde Fritz V. Gle-1 B/R NUTUK mınhı.lmlarda, "Jı:~rn faarnı~ların:ı ~~LJ'Sı 1şı!dann. soıul~ 

1n1za1ı bir makhlc işte Al- ve kur.ı rhlmıtM nır.tunııam~,, nın . n~umı t.-ın_ırat,, Hı ~ ve 
~ n, lJn hakkımızda düşün- •• • tlıl:' ışıl.ları .. vt> "açıkta iu~tJ, l~aıu .. Jenne taallu~ .eden ~ 
b:tkl•·riııin en con bir örneğini s Q y L E D [ leri ile nal.H va ..... ~.~ıları!ıa mut.ta.itik. m~deJer mU<·ıh~<·e.. ve bu 
ıı urzcdiyor. 1 niz.'Un:n--ıı w<~t>. ~osb•rılen usul dai~mde, . ı:ıık sondu~ ve 
' ~ .. ıı·irin ı,lka) etlerinin ve u:ıraruna •~ne ha.~la.n~~~t.ır . .. \ ahuz sokaklaı:ın. unn~ı ten-

lı..>ıllu eırtUiü tchdidlerinin nıe·;zu- • -- I vmıt~nm nı~skc·kıınwsı. :ı.?'nuı, ıo~nmlıı tedhirJen? ı~ıaJi mak-
tt.ahlıd "yeni nizam dava- 1 l B k • l • "'""-ıdı ıle J 1 '.., 1 ~HO tarıhıne kadar uzatılma ı caızdır. 

~ ~· kil etmektedir: ortıda ye- ta yan aşve 1 l ı 2 - Htıs:ı<;İ .J\lffiKCJt~rin i~ L51~na~ kan:r.blıua ~·~ !Da.4'-
t'\ı ır_ Avı upa ''nrmıf); bu Av-ı harbin seyrini nası} kelenıne lııuırhkhm 1 1,. L9t0 }anlı.me l,adar,ı~mal ~Jilmi~ ola 
ı:ıı·P;ı ıçin ya "evet denilebilir- ı cak ·ve luırarblrnı:uun ha..,ıa~·~ag.ı tanh ayrıca ılan edılecckür. 
fi ' l'a ;,ha'l·ır "Bu babda gÖrÜuor ?. a - Bu karama.me ne~5ri tarihindt'lt itHıattn mt'r'idir. 

·lıt. .J " • 1 J 
tıt ·: .. saklamak kabil olmaz-, --·--tire· ~~UC}iik dcYletlerc dil.,, en va- Koordina.-.yon Heyetinin \ 
R::t ~ "e\'et i bugün derh"l Roma, 18 (n.a.) - Stefani bil- karan 
""Yl" " , " Aı1k"r", 18 (a.a.) - Bugı·ı·n tııek "!lJek ve hemen icraata gc~- diriyor: .. ... · 

nünü takib eden be:) iş günü için 
de, cllerinde bulunan 0.45 den 
bir milimetreye kadar kalınlık- ! 
ta her nevi diiz \•e ondüleli saçı 

( Sonu sayfa 3 sütun 5 de) 
~ıla t•1·. :Bu vazife yarına bırn- Fasist partisi umumi katipli- ne.cıredilcn J3 11 1940 tarih ve 
ıı :!1aznuş. Muhnn·ir Tiirkiye hri, bugün, Faşist partisi tuşra 1 2 j4.65ö savılı kararname ile 
iler~\ll~aııyayı bireı misal diye feuerasvonlnrı direktuvarını mer'ivet mevkiine konulan ko- ------=====----
Ilı ı.;.urüyor. Bunlmın biri (ya- Vencdik sarayında bir toplantı- ordinasyon heyetinin 73 numa- Yunan ordusu 
t1 { Uı·~iyc) lıa)ır, uiyor, d:ğe- ya dant •imiştir. Illiyiik Fa- ralı karanna göre: 
.\Iunı Rumnnya) evet. şist konseyi, hükümcıt ve faşist 1 - Milli korunma kanunu-

~r...ı_n .. ıı diplomasisi bizimle partisi direkluv:m azaları bu nun 31 inci maddesinin ikinci 
tı:ıa''~1 nlilııasehC'tle inde dni- toplantıda hazır bulunmu~lar - fıkrasınn tevfikan hakiki ve 
~ <l0stıuktan ve Türlci~eye dır. hiikmi her ~ahıs, i~bu karama-
!ı<tl hfo bir tec. diz ve müJ.~- (So:'lu sayfa 3 sUtun 5 de) menin resmi gazetcd~ neşri gU-

~ ~ı_nelleıi tx-.slcınediğindcn =========================== 

Uatı yani J ıy. fetini tebdil tllatb <ııp durduğu h:ılde Alınan Pe 1 r o 1 t e ne k e 1 e r ,· -
~ Almnn dıploma&isi mut
)'a Ti.irkiycyı l cndısine bende 
ııı1".1nağa çalışmaktan hali J:al- • ' b • t • 
Ilı ~~:r. Bu iki yüzlii siyasetin n 1 n t e v z ı• a t 1 1 t 1 ~a. t.~iıde ne kadm: fena tesir 
ta:lıgı ve istedıi,lcri neticenin 
gt:l .~!l.1en aksi neticenin husule 
~ ctıtıni anlamaktan Almanla
ltjk bu derece acız kalmaları ha
d' at~n hayret edilecek bir ha
k:dır. Türk matbuatını kelime 
~ 1rrıe takib eden Alman ma
}\j atı:ııaıı şimdiye kadar ''yeni 
~tam., ınevzuu hakkında Tüık 

OTOMOBiL LASTIGi VE KREP
SOL FiYATLARI TESBIT EDiLDi 

lta~buatında. izhar edilen miitn- Son günlerde ~clil'imi?~ 22.590 taki yağ fabrikaları ile, bisküvi, 
t"ak rı tamamen ccvabsız hı- sandık teneke gelmiştir. Fiyat çikolata, yogurt ve krema ima- ı 
.\\ ınayı tercih ettiler. Yeni mürakabe komi.syonu bu tene- Jathanelerine tevzi edilmiştir. 
lJe~Pa, yeni nizam nedir? diye 1 keleri memleketin acil ihtiyaç- Sanavi müesseselerinin ihti
~ d Yüz defa sorduk. Fakat Iarına göre teni etmiştir. Bun- yat;lan.da milli sanayi birliği u
llind efn bile bi!" Alman ~azete- Iardan 16871 sandık, yani gelen mumi katibinin gösterdiği ihti
la.'nla ~çık, saıih bir tarzda, an- tenekelerin yüzde 75 si petrol yaç üzerinden tevzi edilm~tir. 
"" ata t d"f t d"l B' · ~ Komisyon u tenee ere yuz-
~<:ıı: esa u c.me 1 

'· ızı dan keııdilerine verilmiştir. Bu de 15 aza.mi kar nis.beti kabul 

Göricenin 
kapılarında 

---·---
600 İtalyan askeri 
Yugoslgv hududun• 

iltica etti - ·-
Atina, 18 (a.a.) - Huduttan 

gelen son haberlere göre, Yu
nan ordusu Gör içe kapılarında
dır ve Yunan ordusunun şehre 
girmesirun bir saat meselesi ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Bildirildiğine göre, Yunan 
kunetlcri, Göriceyc, şehrin 
etrafında cenub ve cenubu gaı·
bi taraflarmı çevreleyen Mo
rova tepelerinden inmektedir. İ
talyanların Goricedeki üslerini 
terkettikleri göriilmektedir. 

Yunanhlann Göriceye inişleri
ni, başka Yunan kıtalarının 
cenubu garbiden ilerleyişleri 
takib etmiştir. Bu kıtalar, ltal-

. yan üssünü Erzekaya ve Epir 
b~h bılir bir lisan ile verilmiş ı ".r.ıirketlcrı'nı·n sİJlari~.·1<.'rı· oldu0~un-, b kl ·· 

la.~1 nizama celbctmek istiyor- partide tücc.arlarla diğer müe.c;- ctm~ ve diğer eller için biç bir 
~en·:ı. bunun en birinci çar('si seselere yüzde 25. yani 5719 kir kabul etmemiştir. ============= 
ğe .. dı. nizamı bize anlatmak, be- sandık tevziat yapılmıştır. Bun- H b 

(Sonu uyfa 3 sütun 4 ele) 

'' t ..... ek , e d·rmektir v·e O<lun fi~atl4n a r ili · •uı • sev 1 
• .ı.. - !ardan bir kısmı gene petrol Ye ' .-.-- --.... 

fllt lti~ menfaatimize muva- bcn:.r.in tenekesi yapmak üzere Komisyon dilıı yeniden odun , 
buı g"rlirsek memnuniyetle ka- petrol. şirketlerine,. _diğer mü-ı fiyatlarını gö?..den geçirer~k Ru- l 
ltab ederiz. Fakat onu tehdid ile l him hır kısmı mıllı konser.-e meli ve Anadolu meşelenne ev- ı Va z 1 ye ti 
(}(; ~l edecek takımdan değiliz . fabrikasına yüzde 10 m:ktarı da velce ayrı ayrı tesbit edilen fi-
cl!!\tfllüyor ki Almanlar küçük zeytinyağı ve nebati yağlaı· kon-J yatı birle@titmi§ ve m* odunu-
Yu ketıere kendilerinin nizamını mak üzere Edremid Ye Ayvalık- (Sonu uyfa 2 sütun 4 de) 

I:ırıciabul, yahud reddetmek hak- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yorı an başka bir şey tanımı- ~ 
tt 1~.r ve faahat vermeğe te- 1 

~uı etıniyorhır. Biz ise Al
ltıat Y~ın bize böyle bir füti
turn °rn verebilmesi hakkını t a
da. nyız; kendımizi Almanya
J\ı11 ?.crrc kadar aı:;ağı tutmayız. 
<lf: ~anya bize ancak müsavi bir 
lit·'ilet sıfatiylc söz söyleycbi -
lo~ 'l'ahakkUme, emre, ültima
haı a ~alktığı gün bizd~n ~er
ett'-~tıstah bir muamelenın ıcab 

1?1 nı.ukabcleyi görür. 
dqj~ 1ll1diye kadar yeni nizarea 
atJ ı· .Alman ve ltalyım matbu
~ llda görüp de anladığımız 
bı l'ler A \Tilpa milletlerinin Al
ıı:Ya \'e İtalyanın müşterek 
o.ıı.~nıiyeti altına girmeyi ve 
l-'a rın emrcdoockleri tarzda 
al.n~a.rrıayı kabul etmeleri mana
~ ıfade ediyor. Binaenaleyh, 
lar anlar henüz \•ahşi orman
~~a Yaşarken dünyanın muh
l' kıtaıarında hür ve haklın 
i~ Türk milleti böyle bir 
ia t!te kareı bUtün varlığiyle 
~an ve mtıcadeJe cdece'ktir. 

hitropaganda ile, tehdid ile, 
ih ~ ve riyakarlıkla bizi kendi, 
bo tiyur ve rızamız neticesinde 
~.0{'llnduruğa sokmanın imkanı 

"'tur. 

22 _Sene evvel bugün 

Alman donanması İngilizlere 
nasıl teslim olmuştu ? 

-----··-----
Yazan; A. CEMALEDDlN SARAÇOGLU 

lQr~lnıanların kurmak ietcdik-
'etı . ~eni Avrupa hakkında bah- Omanô Bıı.rlfM\ 'Ahnaa 'omn!Wlrll 

ligımiz makale sarih izahatı (Yazıaı 2 inci sayfada) 

lngiltere harbi 
nasıl kazanabilir? 

L YAZAN:-, 
lllkmet n~u 

On beş aydanberi clevrun eden 
harb \'az.iyetini tetkik edersek tn
giltcrcnin daima mih,·cr tecavi.lz
lcrlne mukabele etmekle me~gul 
olduğunu görürüz. Son Yunan har
biııc kadar kara ccphelcıindeki 

bıitün harek!ıt mihver intiativcinin 
temrinde cereyan etıni;ilir. Polon
y;;ıyn, Norv~c, Danlm:ırkııya, Hol
iandaya, Fransaya ve nihayet Yu
nanistana bir bahane icad ederek 
evvelli mihver deYleUeri hücum 
ediyor. lngiW: harb mekanlzması 
bundan sonra harekete başlıyor. 

Bittabi taarruzda ön alan düşman 
netk-eyi lehe halletmekte gecik -
mcmektedir. Mihver dcvleUe1inln 
bitarafiara vurduğu bu darbeleri 
daha eV\'el niçin tngnt.erenin vur
madığını tenkid <-demeyiz. ÇünkU 
bu sistem 1ngilterenln ilan ettiği 

hürriyet davasına mugayirdir. Fa
kat teşebbüsl\ her zaman diter ta
rafdan bckllycrck bunu kırmağa 
çalışmak ta harb san'atma uy-
11JD değildir. 

Bu harbdc tnglltercnin biiilln 
enerjWle tatbiku ~alısf.ığı mctod 
lktısadl :ıblukadır. Bap sıkıldığı 
zaman iki lo1unn bir hırka ile 'ki-

( Sonu sayfa 2 sü:un 3 de) 

lliiscyin Cahicl YALÇIN =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;· .. ;·;;~;;;;;;;;;;;j ~onu ıayfa 3 silwıı 3 de) i , ___________ ,,,, 

Hf'~·bt-liada Bahriye Mdifobimle diin yaptlaa ......-.sim&ın Wr iDtiba 
Deniz harb okulumuzun 164- j 

i~c!r::~tn~=· ~~t!~~dı::~ ır= B A L K A N :J 
:~~u\ın~rı ~~{~~~~!~~~~ır. ~~ ıl -
tarih boyunca, Türle ve cihan \ M u A M M A s 1 deniz tanlılerinde en ~e>reflı mev ı '=- -
kileri işgal eden büyilk kahnı-
manlar yetiRtircn <leniz barb 
okulunun 165 inci bal-:lam bu 1 
meras~de denize bırakılmıştır. Bulgar·ısta· 
Merasıme, saat tam 10.30 da 

(Sonu sayfa S •ütun 6da) n 
1 
n ezeli 

Ciarib bir siyaseti 
mütalea 

Yeni Avrupa nizamı
n• (!) Türkiye de dahil 

oluyormuş 
--·--

Berliu, 18 (a.a.) - Yan reQD! bır 
luı~ naktan b1ldıriliyor: 

Yeni nizama, bl\tön Avrup:ı d(\• -
lellcri ve Avrupalı bir c'tcYlct oldugu 
Güçlükle söylenilebilcccl. olım Tur
kiye gibi diğer bir kaç dnlN de dıı
hil olacaktır . 

Bir ecnebi matbuat muıı~ıllr..ri 

---·-
~•L Un uttığı 
için Almanya ile dost-

turj kuvvetli olduOumuz 
için bizimi• ve Yugos
lavya ile dosttur; mU
nevverleri komUnlat 
olduğundan Sovyet 
Rusya ile dosttur - ·-

Yazan: A. N. K . 

-3-
toplantısında Fon Papen tarafından, Balknn paktmın yalnız ve 
ı:öyleni.lm~ olan ve pek vauh ou1un- münhasıran Bu!garistandnn ge
mayı:ın sözlerden çıknrıl:ıbilt>(et m;ı- lebilecek tehlikelere lrnrşı alın
na :oncak bu olabilir. m~ ana vasfını kaydettikten son 

Meliaretli sefir v:ız.ifesi b::ı~n: \·- ra, daimıı. elimizde bu Jıakt, Yu
det etmi~tir. Anknray:ı VRıJl oldugu nan - 1taly~n h11dudundnn Sof-ı 
zaman husust meseleler hııkk1nu'" Al- yaya geçelım. 

( Sonu sayf;ı 3 si.otun ~ .de) Faşist kıtaların Yunaniı:ıtrum 

SABAHTAN SABAHA: 
~.Al"VVVVV~ 

Beıızin sarfiy~tımız 
Hususi otomobiller yollardan çekiliyor, 
senede bi7.3 200 hin ton benzin lazım •• 

IS TA N .B U L DA 
HUSUSİ OTOMO 9 f L 

J SENE 

Rumanyadan alılığımtz petrol ile hususi arabaların H' f~JTu-
:ruıımr.tm mıktanuı gösterir kroki 

H usu~i olomolıifürc btıuın 

'li crilmiyccck 'C' hus.ı · , r 
b:ılıır işkıniyC'c. ıı:.· iı H trıd

bir, benzinde tasarıı.ıf ı~m ~ar h;>, ı-. 
An.-ıdoluda cleklnı.;i ohıı.~ ı-oylcr 

ve evler petrol sıi.ınu ı:ek<;. cm d ı 
d .. ı.ar .• uıkta J.:ılll ~ cµ buı d. r o 
dalı:ı kuwe<Ji tedbirll'r bile' beklıy,..
bil.rdik. (..ünkü bu t~bJ.Tın lıı c-1 
ne!•.- .tr!i~ atıınızdJ ' .. r:ıc. • u "• r-1 

içindedir. Scncd(' ıı:; 

dur. Bulun mcn·l t n • r-
1\v:ıtı 200 b • toı d n lı ıctt I 

da Rumany::ıdnn y :-o Rıım:ıny. 

vaziyetindeki de 1 le 
petrol kuyuların, elenin ynp-

(Sonu sayfa 2 ı:utu,. - t!e) 

Bugfüıkii Bul~ııri ... tamn l)iuıisi 
liral Ft'rdinaud 

saldırması karşı~ında Bulgaris
tan ne yapacak? 

• u veya bu tallı ike uyarak 
Yunanistanı arlrn.c'lan vurmağa 
ve 1talyanlarııı iı;iııi l:olaylaştır
mağu çalışacak mı? 

Son vaziyette beynelmilel po
litikanın en meı aklı sorulann • 
dan biri budur. 

SofyC\da üc sene kaldım. Bu 
müddet zarfın.da BulgQristanın 
beyni, kr.1bi, ruhu ve hı>r şeyi
nin lıülasnsı ob~ bu kiiçük .:}Ch
ri haı c-kc.tc 3ctb n siyasi ve mil
li iuniJlcri ynkmdan tedkikc ça
lıştım. Bul3aristanın mızıılan
m , gazet c.!kı ini, komiteeil ri-

< Sonu uyh:ı 2 Siitun 1 de) 

Benzin sarfiyatı 
tahdid ediliyor 

• 
Benzin sarfiy .. tını tahdicl ctmclc 

lT' •• k <ıdılc Koardl'l:ı yo!l h.yctln;n 
fildıı:ı l.aı arların ~ ul- rk tııcdıkc arzo 
lunduğunu :r ~mı tık. Bu l:ıırarbr 
hcmı r mi L• zctcdc ne rctlilınemi.ş
tir. B ,u 1la be ,ıbcr Ankara 'e ts -
tanbul lklediyc'~ri benzin s:ırfiyı:.t:
nı tnhc&ıd n ~ı·~ndılc imdiden boızı 
kıırarl~ · dn ı !ardır. Bu .. ı ad.-ı husu
si ot 

Velı ve Bd{'dı~ 1: fü. ı Doktor Lui
fi Kırdar b('n l'l tahdı .,tı h, 1 kınca 
vilayete bir tnılıg ... t gelip E,dmcdiğini 
soran b.ı rırk de' ı a cmi~tir ki: 

< B mJıı S3l fı) ;ıtını t hdid e.t-
mcl. ıçuı kar, r alın. ı, .ı13h~ eti Ko
ordin~-=yon heyetine :ıidd.r. Bu hu
susd. şln diye kadar \ ıl yele hiç bir 
luıror tcbll'i ohm:Y'nmı •• ır.> 





BOŞA GİDE~ GAYRETLER 
YAZAN.İHGitiz süvÜJ< t:Lçisl sİR ttevİLE +tENDERSON 

TÜRKÇEYE ÇEViREN =1 
Hüseyin Cahid YALÇIN-~ 

. -40-

~eyh majestenin Pragtaki rek tabolunnıuştu. Alınan pro
...... ~i kısa ve iyi düşünül- pagandası "kurturılmam.ıŞ,, va
~~ telgrafta majestenin hü- tandaŞları lebine şiddetlendirıl
._. etini vakit geçmeden Fran- mişti. Şiddetini gittikçe de nrt-

ıle birlikte müdahale ede- tın}·ordu. J)iğer taraftan, Çek 
tıc Çek hUkümetini Almanya hükümeti. vakıaları takdirde 
~ascbetlerini yeni baştan memlekete o kadar pahalıya 
ta . ctrneğe ikna yelemelerini m.alolaeak me.c?tım tereddüdünün 
~ "'Stye ettiği zaman ben de ~Ir. nişnnelerini g•) i.emleğe başla -
~ tarafından verilen aki- mı§tı. Carlı.had programının 
ta ınaatlıate kayıtsız ve şartsız büyük kısmı derhal kabul o
de Uta.tnen iştirak ettiğime dair lunabilirdi. Münakaşa. gotürür 
~h~ı bir telgraf çekmekte te- iki üç nokta daha iyi hıt· hava 
.A. düd etmedim. içinde sonra rahat rahat gorü
~vı tıpa barıtasına alf edilecek şüliirdü. Yalnız bir hal ca.resi 
~ alıst bir n zar, Avustury.a biri :muvaffakı}et temin edebilirdi 
~re Almanyaya ilhak edildik- ki o da Çeko !ovakyırnm yalnız 
ııtıı sonra, Çekoelovakyarun Çekler tarafından id3.l'e edilen 
daratejik ve ekonomik bakını- milli bir devlet h:ı:linden çıka
le rı ınud tf!lnSJ.run imki.nsız lııı- rak bir milliyetleı· devleti hali
k gıı ~ ni takdir ederdi. Çe- ne gelmesinden ıbaretti. 

11,0&bva <ya . imal cihetinde ağır Bu devlette bütün milliyetler 
~ tte tahkim edilmiş olına da ve bilhassa Sildetler, en buyük 
b· 11tb ı. ~m ii cenubdan gelecek eknllıyet olmak s.ıfatiyle müsa
ltı lrn gayet zayıf bir vi ~e muhtar hukuka tik bu
t \' .. ti! mü. ü. ''ersa) ın es- lunmah idiler-. l~in bövle olaca-
~ ı 1... · c M caristan im- ğ1 \'ersayda teslim edılmişti. 
~1

1 
t ı, ı.ın biıtün mu'ht~ Fakat şübhe yok ki doktor 

ııı.: ~. lelerini ihtiva eden Bene.ı:: böyle yeni bir icadın tek 
tanı nııllıyct yarab~aruıdan bh \'Ücud halinde uzurı müddet 
.., llıaın n ayn ol~ rak, Çekoslo - yasayaınıyacağma hükmetmiş
lbak c.ı ıneşıım bır tnsaY\ urdan ti. Bu Hl kallanmaktan · e her 
lıı.ıu taı b bulum.ıyordu: Muhtcı.rı halde Franscının. !ngılte.reııin ve 
~htııd u e lliyetier. n-erek Ru"'y. nın Alman ekalliyetine 
L 'i:ıı.er, 1\lacarl r. gerek Alm::ı.n- kan;ı mUf:ıit v·... tehlikeli bir 
~· ttıtın hud dfarı üze- mJ., ı.ad~kıirhlc dıy" t lılkki et-
la o!ll ı .k\!Ilcli tebaa- t •:; ı eyi icra nı. buriyelind~n 
b.ı.r .ır k ı tey •n milletlere k nd! ini nasıl ois.t. kurwr cnk-

lıtt ı .tl r. ları yolundakı ııikbın k nan.tin 
t(\ 'r ı Alman va hududla1•1 ü- aı kasına dtica etnv•vi nıürec-
~ tı,ı1 ı ;l m bir blok halinde cah gorıuü. tü. -
!{ l.)J. "an 2 750 O O Süd"te mu-1 Loııdııı.da, Nisan ayınuı son 
IQ~C! ı r ti um tayin etmek hak- günlerinde, İngihz ve F.rnnınz 
ltı. 1 l.aı ' • ~ ı birdenbire redet- nazırlarının bir mülak tındadır 
<toık g n:., ınane\•i sebelerden ki iki lıüküıne:t Ç koslovak hü
l 

1 
t~ı, zpr m zor göstcıjlebi - kiınıetiyle müştı;r ·kcn görüş-

. m ·e karar verdilt>ı. Bu müla-
lı,,Bıı ıu la.manıeıı reddetmek, l~atta m~~~tcn":1 hükünıet.i 
le tat 1u~ imparatorluğuna Fransız hııkumetinc gayet açık I 
rı 'lıeı hızmctitu gören bir pren- suı ette anlattı kı lmanya ta-
~ı~ tuğ yit' olurdu. Bin:ıc;ı:ı- rafından Çe.koslovukyuy ı bir 1 
ıı ~ l.ı . bıze ne 1ugi!iz kavminin, hiic~! vuku bulacak olursa baş
~ unparatorlugunun bütün vekılın ::?4 martta A\•am Kama
t:lbteı ınd"n gclm!' bir miizahc- rnsında vnziyclleriui hmh bu
t:ıf1 lelll.Jn edemezdi. Diğer Uı- sus~da vuku bulan beyanat 
b tan lloh nıvıı devleti icinde han ınd~ bil' hattı har ket ta
htı ·~alL) tin~ muhafazasi ıe- kib :.le ektir. 
d 11d" slrnt Jık ve ekonomik ol- Mr. C n•'!lerlain, Büyük Bri
~ t;"u kad.ır Lrıhi bır takım aşi- fan)ruun Ç•ko 1 vakyaya· kar-

i' beiJ er de me\ cud idi. şı mualıedenam den ılf'n g 'len 
~ Doktoı B.:-n" . bu vak'a\'! ta- ~ib .. !eri bulumnadığmı öy
ia~b 0d~ n aylaı·da, bu noktalara lcdıkten sonra. hu mtınascbette 
tı ın:ıd ed<>ı ek Südellerc muhta- y:ıptıgı b~}: n~tı. u mütal"a de 
11 Ybt vermekten duyduğu icti- nıtr.ı3et1endrrmışti: 
cı~ a b~r temel' üruda getiriyor- "Sulh ve haıb mcsclt.'leri 
~at·· Boylc yapılacak olursa i.Jn mevzuu bahsok!:.ıgu \'erJ rde 
oını1 b ı · terk ve devre rnüntchi yalnız kanuni ve lıukukı vectb -

u~ı 1cıa11 korkuyordu. ler me\·cud d0 gildir. Harlı zu-
04F'akat <·ok chemmiyetı haiz hur edecek olursa. u kabil ve
. .., ıı ha. k 1 hır mülahaza daha cibeleri deruhd~ etmış olanlara 
~ tdı. Bger Almanyaya her şe- ~~nhnsır.. fml?nıaz.. ılh.,, Bu 
~ h kuvwt nümavi ... i yaparak du tur mut:ea~ıb bcç ay esuasın
b Ud \~ \•vet istimal eder·ek da Alman hükumetmc yapılan 
a ·11 •ı g-ıbi h.ıllctınC'k icin ınüsa- muhtelif ihtarlard kullanılmış 
(j , ısterilml\ erek ise garb olan diısturdur. 
ı '\ 

1
t>tl ·inin cc aı etli da\Tan - Pr~ 

0
d1 !ngiltcre ile Fran-

1ı;.l'\,'r1 'e liplomatık ve sulh - sanın nıü-1terck miidJh::ılesi ma-1 
•ın tane müzakerC'ler \'asıta- yısm birinci haftası onunda vu-ı 
ta h Vcrsay n~~a~tc;<Jennmesinin kua geldi. Ayni günde l7 nıayıs
gl!l ~h \'e tndıh mıni meydana ta) Londrada verilmiş karar 
~:tıx-~ nl~leri lazımdı. Devamlı hal mucibince ben B\;rlinde yalnız 
l't.lıı e~ ı :u ak bu suretle temin başıma hnrekel ederek Alman 
le1 ebılırdi. Vaziyet garb Lle\•let-' hiikumeline jki bükü.metin 
ı-a;11c cebri inkişaf ve inbisata Pragda teşebbü., ettikleri lıa
'ier1 olrnıyacnkhm gibi sulhper- rcketi haber ve11.lim. O sırada, 
ftlıyane tekamfüc muhalefet et- HeIT Bitler voktu. Resmi bir zi
ft~ ~klerini de ısbat etmek yaret için RÔmada bulunuyordu. , 
~111a~ını arzodiyoı du. Südetler Hanciye nazırı da yanmd~ 'ili. 
aıw !4k!ki bir muhtariyet öyle Maamafıh Herr \·on H.ibbentrop 
~ a~ı bu· netıcc idı ki biz bunun bir kac gün sonra :ı.vdetlı..: dPr~ 
~ıııde ıı::rar cdcbıliı'dik. hal bana Führerin tes bbüsünıii-

"ab Undan baRka, Almanynnın zü kalbinden gelen bir memnuni 
'il' ~et yolundaki akıl erebilir yetle tnkdir etti!?ini (hczlichbeg
§ı ı 1Y~etli temayiilleriııe kar- rust) haber Yerdi. Söylendiğine 
bıı- llgtitere tarafından objektif göre, Hrtler, Südetlcr mcsclesi
l"itıi Sempati Almanlara gnyele- ni Ccklerin Hcnlein i hallet
lıe~ ~eı=ıru olup olmadığına e- rnelcri lazım sırf dahili bir me
~ .trıı~et Yemıeden her yer- sele tclfi.kki ediyordu. Mnaına-ı 
tıın~oU~nna dil~ilmek. İngiltere- fih, kendi kendilerini idare 
~b ~ gane pohukası olmadığını hakkı şu veya bu ~<'lalde behe -
lıru~ ?usu.~n.~dn faydalı olab!- mehal elzem oldt gmıu da ilave; 
l :e· ~!1 duı ust Almanların bı- ediyordu. j 
~;ıııtı~1 n~ bana esaslı surette Pragda ceı·cyaıı ede11 müza- ı 
~ · an daimi ve her 'zaman kerckrin bana ta_füık eden ci- 1 
h lZ addedilemiyecek müa-
~rd b G heti yoktu. Ben yalnız Alman 

ttl'l en iri ,oering·in der- zaviyesinden otorit ile bahset-
aUa ~n etmiş olduğu şu miitale- meze salfilıivettanm.. Ha.kıkat 
~ lanabilir; "Almanva ne ~ J 

~a:tı1~ıı bir cicek koparmaga- su idi ki Hitleriıı bı.iytik bır cı::
.ı <\ll;ı ı lesi yoktu. AvuEtucya, Alman-
\lf!r., ' ngiltere ''yasaktır., ya için büyük bir lokma ıdi. Or-

.c\l dusu rahatça eferber cdiiıui:i-1 
ı ... ~·btrıb:ı.nya çiçegı koparmaga- t' s··d l · k l ;~ ı. u et erın n ı y:ı.pac:ı da.n 

1 "<ltı Us ettiği zaman biz bun- itilaf ile Alman penc;csıne r. hat 
tıf~ onu cidden mcnedcbilmiş ıahat dü.~Up diı mıyecekkrini' 
clı ~dık, cok faydalı olabilir- beklemek ve anlamak stivordu. 
t~lt akat menetmezsek faydası Avusturya istil:isı bıl !kış ve 
~ ~aj~~· . h"k. . . tebriklerle nıhay t erm.i,, ı:ılmuk 
~ Jr·k· nın u umeti ıle Fran- la beraber, koı·kusuz vukun gel

"'e'rin °. ıuncti miidahaleyc karar memi§li. 
~~t' cıy~ kadnr iki ay kadar 
~t 1

• B1r arada, vazıyet bir 
(Aikas1 var) 

~ ~ Y<' kadar vi.ızuh peyda et- ........................ .. 
~ııı · ~1~ taraftan, Hen· Hen- İ T 1 Z A R 

Yazımızın çokluğundan ".Dö
niiş., romaıunuzı toyanıadık • 
özür dılerız. 

ba~·r.a~Utun Südet Almanları 
lı <!'1 alt.na nasıl to >lam.ış
~llı.l ar:Isbad pı ogrwnı bizzat 
~ltlı.tUe!· tarafından istenen 

arıyetın te\·sıini te~bit ede- ••1ıııı11-.1R.-M-.R~M•• 

Yeni Avrupa 
nizatnına karşı 

protesto 
[Baım:ıkaleden devam J 

ihtiva etmemekk beraber bil
vasttu bazı hakilmtle.ri ~f§a et
r:ı:ıiyor dcğilclır. Mesela, Tiirki
yeniıı siyani çehresi eski Avnı
panı!I çizgilcdui a.siki.r olarak 
taşımakta ın1iş. Bugün ingilız 
nıiıttefiklerinıızi :kendimize ııil
munei imtisal arldediyormuşuz; 
yalnız demokr si, ;>arlılmanta
r.izm, fikir hurrivcti ve vatan
daş hukuku gibi

0

ıkıymeUcrc re
vaç veriyonnuşuz. Bunlar ise 
"kalp akçalardan ibaret,, imiş. 

Aynen nldıgıınız şu fıkraya 
göre, yeni ıuzamın mahiyeti nz 
çok anlaşılıyot• zanuederiz. E
vet Türk münevverleri, Türk 
siyasil ... 'ri, 'l'ür.k şefleri milli lıa
kimıyd, fikir hiirriycl i \'~ va
hındaş hukuku gibi kıynıellere 
büttin ruhlariylc bağlıdırlar. 
F'a§izm ve na~·izm ülk 'leıinde 
hüküm sür<lüğUnü görrlüğiimiiz 
fikir esaretinden n<'fr<>t ederiz . 
O memleketlerde vatan aş halc
lanna malik insanların buluna
mamasım beşeriyet için en bü
yük bir felaket sayarız. Bir 
nıenılek~t idaı-esinde zorbalı.;'lD 
değil milli hıi.kirrıiyet prensip.i
nin esas teskil etmesini ısteriz . 
Bu hakil:ntlcri Türk !:>Osyetesi
nin her tab lka na bildirmeyi. 
halkın siy.'lsi terbiyesini bu ::ı.ııa 
hat btikaınetindc yiirütmeyi ı 
en yük~k bit' medeni ve ahlaki 
vazife bilidz .. Almanlar bizden 
bu imanıınızı uvaklaı· altına a
lıp Fasiznı ve İıasyonal sosya
lizm mC'zheblcrmi kabul etme
mizi bcklcrl rse ve ümid eder -
lerse çok aldanırhr. Sıyasi istik
lal ve lıürriyetiııılı:ı::: olduğu ka
dar vicdani kanaat ve akidcleri
mize de karı!jmak hakkmı hiç
bir ecnebiye veremeyiz. 

Alman muharriri Türk mü
.ncvverlerinin ve Türk matbua
tııun bu gayretlerini "Reuter 
itikadını,. memlekete yaymak 
emeli suretinde istihfaf etmek 
istiyor. Unutuyor ki bizlın mü
dafaa ettiğimiz prensipier '\'e 
idealler Yunan felsefe ve kül
türi.inün Avrupa denilen varlı
ğa temel olarak dünyaya verdi
ği ebedi ve yüksek .kıymetler -
dir. Tüık mat.bu:ı.lı, Alman ga
u-tclerinin aleyhimizdeki en 
ş:ddetli neşriyatını da mevzuu 
bahsetınekteıı hiç bir zaman 
korkmamıslardır. :F'akat Al
manyada, ~ba. bir kaç makale 
ne retmeme Alman sansürü 
m iısaa e ebilır mi? 
Alınan muharriri Türk ga

zetelerinin halk arasına yavdık
la.rı zehrin tesirsiz ikaıni.adığını 
şöyle isbat ediyor: Eski Anka
rn.nuı t.i,n· sokaklaıınd ı gezen 
bir ad:ım n Alınan olduğu a.n
laşılm a bir .sürü cocuk Alman! 
Alrmn! diye haykırarak onu ta
şa utay-0rlarmı~. Hunun ne de
receye kac1.ır doğru olduğunu 
btlmivoruz. Sahi ise teessüf ede
riz ve çocuklarımızı bövle bir 
hareketten mencyleriz. - Fakat 
diğ~r tııraftun cmlal'l bu derece 
tenvire muyaffak olabildiğimi
zi ve vatan mesel inde bu de
rc:!c hassas bir hale soktuğumu
zu ö~·Tenmck bizi memnun e
der. Hüsc)ia. Cahid YALÇIN 
~ 

Garib bir mütalaa 
(Ba; tarafı 1 inci uyfada) 

mnn lıukCı.metıuııı fnriıı.i mu bet bir 
surette illide cdeblk. ektir. Türkiye 
içın, hele B. Molotof'un Berlini zlya
retind~n son,a - bu husust;ı l!eşredi
lcn '\'el'ız tcb i~ ,_iy:ıı·elin ıniı bet ne
ticeleri hı k ınd;:ı hiç bir :;,;i.ıpheye 

muhal bırakm.aıu:ıkwdır - Rusya tle 
e • .,.elce id m.e cUirdıgi do t ne mu. 
n • .,e cUeri tamamen yen'den temin 
etmek \e A\'l'Upa polıtıbsımn idare
sıni dcrııhde e uş olan mllleUere 
yaklaşmak çaresmi bulmak hu u I:ırı 

nııista ı bir .n ele !ar k kendini 
gôstemıektedir. 

Yeni Turkiye ile iyi m(ına "betler 
idame ctmeıdon b kıı IJ°r ey i tc -
n'ıyen Alın:ınya \ c itul.Y:ıııın Ttiı ki
ycdcn heı· hangi biı· t:ılcb eri ;:ı.·oklur. 
Bu ın{ınasl'b"ll Alın.ı.nya için, 1820 
den beı·i tcm~d cttiı d gi mu rn -e et
lc.:-e uvgwı buluıın kt.Adır. Alma ya 
V' kılva Turkiyeoııin it kl.ılinf, A\ • 
rup:ı ıı "1 ni l CSi.I 1 r ncl n biri 
ol r ... k tcl.ı t ederle;. So ye Rus • 

n.! talı kkuk ctt r • 
1 

boğa1l:lr m "fos -
l \C tes\') ';.i h:ı-

k • l.:i u gu endı • 

------~ 

YENt SABAH SJ\YFA : 3 

( .. _s_o_N __ H_A_B_~_R_L...._E_R__...l\ ~:s;; yokl 

Yunan ordusu HükQmelin iki Dünya;::~ .. ~"!. 
G O•• r 

1
• c e dikkatiııi, kaıı i~ altında balD-•• h • k nau Fransa ıle ispanya lMldadn-

kapılarlnda mu ım ararı ~~~r~y~~ara:ıt: 
bnıck'a çeken son si}'Ui tema-

(Baı tarafı 1 inci sayfada) saçlu bu kararnamenin nef!rl ların bugün artık hakikat ola
bir beyanname ile. maballin en tarihinden itibaren başkalarına rak telakki edilebilecek tek w 
büyüle mülkiye memuruna bil- satılmayıp ınezkt\r tarihden iti- vazıh bir manası vardır: Şiın
dirmeğe mecburdur. Beyanna - haren hükumere satılmış sayı- di harb halinde bulunan~ 
mel ı· yukarıda yazılı müddet lır. ler haricinde, hiç kimse ımm.. 
ic-ınde hangi tarihte \·crilir::;e Ancak beyannamelerin tev- rebeye girmek niyetinde değtl-

( Baı tarafı 1 inci &ııoyftıci:ı) 

bölgt-sine bağlayan esas yolu 
kesrrıişlerdir. 

Göriccnin şimali şarki.;inde, 
İtalyanlar, çok km·vetli bır mu
kavemet gönnüşlerdir ve sun 
haberlere göre, Yunanlılar, he
nüz !van dağma tamamiyle hii.
kim olnutmıB]ardır. 

Dahiliye neznr-:'tine bağlı bir 
Yunan jandarma taburu, miinn
sib bir mc,·kicJe beklemektcdır . 
Yunan kıta.larımn Gönceye gir
mesini ınütcakib bu tabur, schir 
de ve cenubi Arnavutlukta JU· 

zamın idamesini elıne alacaktır. 
YugoslaYyn~" iltica eden 

İtalyanlar 
Belgrad, 18 (a.a.) - Bugün 

Gcvgili<len alınan haberlere go
re, dün gece 600 1talv:ııı ask ri 
Ye 130 İtalyan taıikı hududu 
geçerek Yugoslav makamları
na teslim olmuslıırdır. 
Yagostavyada düsüriileu bir 

ta3""Yare 
Belgrad, 18 (a.n.) - Gayri re mi 

surette bıldirlldıgine görC', bır ya • 
bancı tayyare bu sab ıh DenllovgrJd 
üzerinde uçtuktan sonra cenubi Yu
goslavya dağları ı.izerine duşmuştur. 
Yugoslav memurları, tahkıknt için 
vak"a mahalline hareket etmiştir. 

Draç ve A'\loauoNt 
bo~ 

AUna, 18 (a.a.) - Askeri \ aziyet
ten bahseden İngiliz :mutchassı hrı, 

ttalyanlann fa~c üssü olan Oruçla 
A vlonyanın tngiliz han lrnv,·ctleri 
tarafından şiddetle bombardıman e
di'idigine isaret etmektedirler. ingılız 
bombardıman tayyareleri Brindızi 'liC 

Bari'ye agır darbeler ind·~ıerdu'. 
Bundan başka İngiliz ve Yunan U.y
yarcleri taraiınd.ın l ... öprülerın \'C yu 
tüyüş halinde bulunan askeri kon • 
nn b::ımbordmuın edilmesi 'l.alYan 
kıtantının harekatını ciddi suı ette 
güçleştirm19tir. 

Geçen gece Yunan makamları, ha
len Yunanistandakl İngiliz ha .. ·:ı •rn ·
veUeri tarafından yapılan buyuk biz 
metlerden hnyranlıkla b:ıh tmı l('r
dir. Yunan mnknm1arı bu hüı.:un'l:ı
rm devam edeceği \'e daha siddet en
dirHecegı ve çok gen:ş r.cti::eleı ~c
J'CCCk olan zaferin knuınılauı ır. ıı 

ha;} .. u bir am!}. teşkil edeceği kmua
tindedirler. 

ttaJyan esirleri~ le ıniilü.ka.t 
Atına, 18 {a.n.) - AUna :ı ' ;.ın bil 

diı İ.}or: 

4:1Vlessagcr d'Athcne .. g:ızcte.s.i . l.ılr 

muhardrinin muv:ıkluıten Atin .da 
bul.ı 1an 1talynn esir~iylc yzpllgı 
konuşmnlnrı neşretmektedir, 

Muhru:riı' evvclfı ltnlyan c.;irleı nin 
yalııı.ı: Yunan subaylarından degıl er
lerden de .fevkalade iyi muamele gör
diıklerin.i \'e muhafızlar her ~ara 
yaktıkça esirlere acıyarak pa ·etledıı
dc 4~ahm bir 1:..-.ıç sigarayı da onlara 
ikram cttiklerıni lrnydcylemektcdir. 

Muharrir otuz kadar 1talynn su • I 
bayı ile gorüşmüştür. Bunlar 25 ıle 

29 yas :mısınd::ıdır. Ve ltalyanm 
muhtelif yerlennden gelen ve geç!''l 
nısandanberi hizmette bulunan ~roel. 
subaylardır. 

Mulrnveınet bekleınedıklerinı \<.'ya 
mukavemete benzer bır ;jey be le -
diklermı söylemek hususund.ı lıep .. i 
mutteflktir Y,ı.lnız bir kı 1, yedek su
bay olan bir edebıynt hocası diyor 
ki: «Yunanistaıun tarihini iyi b di
giın için muharebe etmeden Yunan
lıların hiç bil' zaman memleketle. inı 
teslim ctmiyeceginden eminim. 

1 
Bir Yunaa mubrib f'ılosunua 

akıaı 
Atina, 18 (a.a.) -- Bıldirıldıg.uıe 

göre, 14 ik:incitesrın tarih nde kucuk 
bir Yunan muhrib !ilo i.1 Otı :ınt) bo
ğazını geçerek Adriy:ıtık dem nde 
muhtelü taarruzl r yaptıktan so:lrn 
üssüne dönmii tur. 

1 Y•manlrlann iğtinamlıtn 
Londrıı, 18 (il.il.) - D ı ly Tc e -

grnph gazetesinin Atinad:ı'k1 h u i 
mutuıbiri Yunanlıl. rın igtin .. ın ett k
lerı şeyler hal:;kınd..ı ıakn 1 l r \'er • 
rncktcdir. 

Yun:ınlılar şimd 'c 
esir, 20 agır top, 100 
iki 1 talyan t.nb ırunun 
alını si rd "· 28 tan are d 
ğC'r 30 Lly:.·aıeyi de cid 
ratmısl rdır. 

Tımes azctesi, bu k d r g 
fır tın k c rılınaması, n uh c 
h iz y ~ n: ıc gun ı he 
h:l\ a L.ıik ye!.ine b.. 1 
nuık l..ill ll gcld ~I .~ ---~•·~~ 
fa kiyet saye inci fi r .a 
talyan ord:ı ı i r ı ı.e .. 1 ı 

ğini n:ıvc eyleme • edir. 
Bu gazete yazısını söyle blbr.n I·-, 

tcdir: Şimdiye kadar her scyın y:ı -
pılıp bitmiş oldu unu z:ınn tn k 
büyük b:r hotn olur. 

Brendizi)·e hücum 
Kahire, 18 {a.a.) - D!ln akş 

tngiUz ha\ a ku" vctleı inin umumı 
rargülu tarafından neşredılmi ., 
tebliğe göre, İngiliz bomb::ırdım n 
tayy:ırelerl 15/16 tc~rinlsanl g:?C .. m -

erilsin işbu kararnamenin ııeş- clii iç.in verilmiş obn mehlin hi- dir; yani hiçbir devlet, yaba 
n gün de mevcud evsafı yu- tamından itibaren on gün içinde veya uzak bir istikbalde ~ 
karda yazılı saç;ları ihtiva ey- mahallin en büyük mülkiye me- kat olacağı rivayet edilen birt;a,. 
Iiyeooktir. muru be}·an edilen saçların sa- kım muhteşem hayallere kapto 
2 - Milli korunma kanununun bn alındığını tahıiren eshabına larak kan dökmek istemiyor. 

14 üucü maddesinin verdiği sa- bi " Size Cebelüttarık'ı veri
lihi}"{'te ruiisteniden, işbu ka- ·ırurmediği takdirde bu saç- rim. Şimali Garbi Afrikasında 
ra a.mc hükümleri dairesinde' far serbest ka1!-r. genis iılkeler veririm, size cı..... 
beyan ed.i:lcn saçlara değer !i- 4 - Satın alınacak saclann les - Quint'ın ve ikinci Philip. 
y t tediye dilerek satın alın - değer fiyatı T.icaret VekaJ.e • pe'in, bugün riiya olan. toprak
m.ı.k iW!re, hükü.ınetçe clkon- tinde tayin olunur. Fiyat tcsbi- lannı yeniden temin ederim t .. 
m~tur. ti zınmmda fatura, satış mek- Cevab yok. 

Bu m~dde hiikünılcri müte- tubu, kouşi·nento, gümrük be- "- Size karsı hre bir intikam 
ahbıdlerh, ancak isbat edecek - yanname makbuzu gibi her ne- hissivlc hareket etmem. Donan
leıi tuı.hhfüllerindeu fazla kalan vi evrak \'-e veaaikin alakadarlar manİza, tay\·arcnize '" umumii-
saçlara tatbik olunur. tarafından ibrazı mecburidir. yetle teslihaİıtıru.za karı~am • 

3 - İkinci madde mucibince 5 - İşbu karar neşri tari- Hatti 18i0 ·en 1913 e kadar 
huküruct tarafından el konan 1 hinden fübaren mer'idir. hasretiyle a.ğhdı .... .nız gµzeı ~ 

Mussotini bir nutuk 
söyledi 

( Bai tarafı 1 hıel sayfada) 

Bu toplantıda c;ok hararetli 
tezahüratla karşılanan Musso
lmi a~nğ-.daki ııutku söylemiş
tir: 

- Arkadaslar, 

Deniz Harb Okulu-
nun 164 Üncü yılı 

( Baf tarafı 1 inci nyfada) 

başlanmıştır. Merasimde 1stnn
buldan giden vi!ılyet ve ordu 
~kanı, kala.balık bir halk kütıe-ı 
si ıre talebe ''elileri ha7.ır bulun
muatur. 

Faşist partisi taşra erkanını Merasime bahri}e bandosu-
bugün Romııya gelişi gü.,.el da- nun çald1ğı !stikı:..1 marşı ile 
vet etmediğimi anbyacaksınız.

1 
baslannu§ ve mars mektebi dol

Bugün Fa.Rist partisi için bir za- duran yüzlerce genç bahriyeli 
fer gününün, milletler cemiye- tarafından hep bir ağızdan söy
tinde i.za olan 52 devlet için de leıımiştir. Bu esnada lı bay
bir hezimet gününün yıldönii - rağımı.z mektebin şeıef diteE!i-
müdür. ne f;ekilmiştir. 

İngiliz ,.e Fransız ordulal'lnın İstiklal marşını takiben Ata-
hezimetlerivle neticelenen Po- türkiin okulda'ki büstüne çok 
lonya, Nor\.eç, Belçika ve Ho- güzel bir bii.ket konu mu6 'Ç"(! 

landa muharebeleri esnasında Hüyiik Atanın a?Jz lıatır sına 
lııgıliz hükumet organları ve lıürmete..'l bir dakika siikiıt e
gazeteleri tarafından koparılan dilmiştir. 
muazzam tahrıif ve yalan dalga- Müteakiben Deniz Hn.rb okulu 
sı beşer tarihinin hiç bir dev- komutanı kurmay yaı bay Ze
rmde göriilmemiştir. Ölçü.;;;ü- ki tarafından sık sık alkı !arla 
niın büyüklügü ve akıl almaz l kesilen hevecanlı bir nutuk 
stir'atiyle bu hezimetin misline söylenmiştir~ Kıymetli yarbay 
rastlanmamıştır. Bir milletin bu nutkunda mektebin şerefli 
düşüncelerini .şaşırtmak ve na- 1 mazisiuden iftiharlar bahsetm· . 
sırlaştırmak için en müsaid sis- mektebin biınisi Gazi Hasan 
tem yalan ise İngiliz milletinin Pa anın hatırasını lıürr:ı tle ruı
mi.inakasa edilmez ve geçilemez mı tır. 1utad olduğu üzere mı
derecede bir nefis hakimiyeti tuktan sonra mektebin en eski 
gösterdiği kolayca söylenebilir. mezunu Hasan Kaptana hatıra 
Fransa sallanmakta idi. fakat olmak üzere, okulun ilcrick ala
henüz diz çökmekten uzaktı. cağı sekli gösteren bir tablo h -
İttifakının roliine harfiyen ri- diye cdilmistir. 
ayet etmek ve kendi denizinde Müteakiben okul talebeleri 
mahpesinin parmaklıklanm ni- miikemmel bir geçit resmi Ye he
hayct kırmak için ltalyn.nın yecanla seyredilen spor teza • 
hıırbe girdiği 10 haziranda AY- hürleri yaımııslar ve siddetle al
ı upanm en kuvvetli ordusu ol- kışlanauşlardır. En son ol rak 
mak şöhretini haiz bir ordunun mektebin tarihi zincirinin 165-
güncs altında kar gibi eri)ece- inci halkası mutad merasimle 
ğini dünyada kimse tahmin ede- deniz bırakılmıs ,.e bu sur tle 
mezdi. merasime nihayet verilmiştir. 

İki hafta sonra mütareke ol- Merasim de davetli olarak bu-
du \'e Fransa mücadeleyi terk - lunan zevata okul mükemmel bir 
etti. Fransa nrasıra mücadeleye öğle ziyafeti vermi.5 \'C ziyafet
tekrar başlamışsa da ancak O- ten sonra talebeler tarafından 
rnn ve Dakarda olduğu gibi eski okulun sahnesinde 1stiklfil piye
müttcfikinin hainane hücum- si mu\'affakıyetle temsil ol ııı -
farına .karşı kendini müdafaa et- muştur. 
mt:k için bu mücadeleyi yapmış- 1 !!!!!!!!!~!!!!!~~~~~::!'!!!!!!'!!"'!!!!'"~ 
tır. seslerini hatırlatacağım. Bu ha-

10 'Hazit andan bugfuıe kadar i ber Taranto limanında ln . ·ıiz 
beşten fazla harp ayı g-cçmi~ - tayynı elerinia icraatı haberidir. 
tir. Bu harb uzak Ye muhtelif Hakikatte üç gemiye isabet vaki 
cebhelerde karada, denizde ve olmu sa da hiç biri batmamıı:ı ,. · 
hn' ada, A vrupada ve Afriknda rc ... mi tebliğimizde de b!ldirildi -
cıddi surette sevk ve idare edil- ği ''eçhıle bir gemi hasara ug • -
mistir. mıştır. Bunun tamiri oldukça 

İtalyan milleti gibi km'\ ~Ui Uzun zaman ınuhtac alacık 
bir millet luıkikattcıı korkmaz, tır. Diğer iki gemi, müteha 
onu iltizam eder. Bunun it~indir 1 rın müttefikan scrdt:ttikleı i 
ki lıarb tebliğlerimiz bir hakiko.t kanaate göre, süratle tamir e
ı·c... ka.sıdır. İndirdiğimiz darbe . dilebileceklerdir. Başka iki harb 
lerk ye:iiğiıniz darbeleri, düşür- gemisi ile iki mua:\'in geminin 
dü~ümi.lZ tayyarelerle, diişmaıun babrıldığı veya hafif de ol :ı 
a· ffi.ıruliğü tayyarelerimizin ade- hasara uğradığı doğru dcğildir.1 
dit mü ait, az müsait veya hiç llk önce bizim knyd ve itiraf et
nıüsa d olnuyan giinleri kayde- tiğimiz bir muvaffakiyeti altı 
clı) ı uz. Her ay insanca ve mal- misli göstermek fena niyete ala
z mece verdiğimiz za.yiatı ne!i - mettir. 
re liyorıı.z. İyi v~y:ı. fe.."l:ı. hı:ıki • Arka.cfasbr, aramzda Ha~s 
ka ı gizlemc1t veya hafifletmek harbinden e\·vel 1935 de F..b fül' 
içın b. ka bir usul kullansaydım SÖ) led · - i 'e n~ıfuni soy 
ıenı k ıdi önümde hem de mil· lemiştim Şimdi ayni r..ıutblı:: k -
tin küçülmüs olurd ın. tiyetı ize diyorum ki. Yun 

B mı _ :ıp :lk, fenayı itiyad e • ni :ının ciğerini sökeeeğız. İki 
1 nm e milleti hacil dü ·; - \ va 12 ad~ Ne chemmh; tj 

u:dil olurdu. Bunu asla ar': H rb ancak b lamı. ır. 
ğım. Cephedeki k Butün Yunan mukn,-em tini i -

rl:ı. muhıttcl i ~ ·ı h:ı etmek i n lt" i insnn \:C 

ıl " tJ '>'lava mu lak suı t • -ıititniz \ 0 

• İngiliz yardımı u 
J.h:,t' ı koiltrol di iyen la- kat'i k:ır.ırımızm tahakkuku!ı 

l o i rmem ! ·i i m ! t'i w Yı n lıbrın fclıil:ete d" 
m rlcr 't>rJim. sıne m nı au.""111 a b'r 

Bu bU.>"'"Usta, size Avam Ka- 1 şü phc ctıncl vey::ı bir t 
mek kendi kendini bil:n 

rasınd,1. Churchill iyi bir haber ı mektir. Bir defa oo. !adı,, 
verdiği zaman yi.ik elen SC\ inç sonuna kadar bı ~ m ı 

~imdiye kaıfa.r i::lb::ı+ c' 
bilirse olsun. Bum .. t '· 
olmuşs..'l, ne ola.:::at.sa. 
edeceğim. lık on gfüıd pir c:""'P 
besinde verilen 372 ölünün 
} a.rnlının ve altı )-Üz e 
intikamı n.lın:ı~aktır. 

sasınızı ve gfu:<>l Lor"'n'inizı bile 
gene size bırakırım. İmparator
luğunuz:ı el sürmem .• :ıpolyo. 
nun bc.c;iği olnn Korsikayı dııa 
istemekten vaz ge<- eğiz!. " 

Ccvab yok.. 
"·- Siz. ey dostlarım!.. &.. 

yurun.. İste asırlardır uğrunda 
uğraşbğınız gayelerin hakı
kat olma saali geldi. lsteraenis 
Akdeniz kapı 1nı derhal nium.. 
Hazer'e inen nefes borunm:tJ11 
da tıkarukbklannı arzu ettığımz 
gibi nçınız. Şı al z ten sızın.. 
Ccn u b d:ı sizin olstill.. Haydi! ... 

Ct."'1:ab yoh .. 
"- C:.ız küçük b;r mili tsiniz _. 

Tek basmıza .a:>h bec remı~ 
ceğiniz zor st-: l\'.ri ben . ize he
mence temin edivere.} im. Bir 
kısmını ettim bile. Bu bir f1eY 
cle.;;rıı. D ha ncl"'r Yar. Adalar 
denizine m .. h~ m -: Yalna; 
m:ılırcç de~il. Adal ı d nİ7Jnıa 
giir.el guruplu adubrı ela sizırt
dir. Biraz gayret..,, 

C'evab vok.. 
"- Sız ne zam:ındu kı al bek

liyorsunuz. Eğer mutiak:ı ister
seniz, b ,. t!lhtıuızı Ha rourg
larl:ı doldum.hm. \'e ız c. ki 
büyüklüğünüzün büyük bir 
kı nını bir b ,,,!: dev'cle işti
rakl t alı) ordunuz. Ben m ..,uıe 
) ara c ğm:ı kt: t · yalnıs 
sizin. yfızdc yüz ... :zın o cakbr. 
Bir Pctl ca yardı n ?.'' 

Cevu:b )i ok. 
••• 

iste son siyasi ten hrın, 
müzakereleı in .• münaka..<Wart11 
kı a ve arli nülfı.s ... sı bt dur. Ve 
dünya mm •tltrinin k:mlı sava.,.. 
lara kan.:m:ıroaA arzu "1. göm· 
liiyor ki. ~ın:i•yc kad r daima 
ü:st"ın C'ıktı. H:ıkikatin. th ha
yaller karsısında bu d ıcce yı
kılmaz, 'e E>l tte yerir. ~. bir 
mukavem"ti t:ııihd0 az gorül
mÜ.<j güzel hüdiselerden b '1dır. 
Bu C'Y\"ela mill tlerin n rn hnrb
<'tıneleri k~b ettiğini -s t iyi 

nlamL<; oldukl 1 un i bat erlt.T. 
Milletler harbetnıezlcr mi? Et
bcttc ed ıier ve elbette edecek
lerdir. Yalnız l.:endilerin" nın
kul sebeble1 in g.J 'teritn_.,1 li· 
zııudır. Bu sebebler, hi şübhe 
) ok ki, h:ıyallere müstenid oh
maz. 

Harb. bir milletin, hayatm:t 
lrnsdolunduğu 7.aman, sanldığl 
sil:ihl:ı patlar. Ancak o zam n 
harb bir m11k Jd .. ~ ga edir re 
harb ancak m ıknda::s bir ~ye 
olar.ık yap dlğ1 t 
hemen her d fa ı d rle rıe
tice1enir. Bac-Jm rnilletl n.'l h -
yatlarına son v rmek ı · tıyle 
b:ısla.nan. yani b~_ka m1ll tcnn 

(So u gyfa 4 sUti>!! 2 de} ----·-.. -----
Hitler İtalyan ve 
İspanyol nazır

larını kabul etti 

(a.a.) - Geçen 
hrr.İsir:Atİnonüye 

"~~ . ..,... ..... · takdim etmit 
pony ve İraa 

bugun Başveki-
Dokt Ret ık 

1: bul edil-

• 
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Milli Piyango 
4üncü tertib ik~ıci çekiliş 

7 Birinci Kinun 
~ ? 

,. -11en bilirin'i mösyö.1~ gö?Üyor- Nihayet, güref günll geldi, çattı Büyük ttramiya 40.000 liradn 
ııımuı. ki ;r-ılan söylemiyorum. Şimdi 
ltikaellanın bulunduğu yeri de ha
hr ftfecoeğ,İJJl, Mlkaella ltaJyanın Na 
8dll 'ebrinde bulunuyor. 

Dedi. Ben hemen sordum: 
- Napoli buraya uzak mı? 

- tıi bilir. 
- Ne gibi? 
- ŞtmendiCer ile gider i~z pek 

~.asıl olursunuz. 
- Ys.ııi posta arabası ile mi? 
- YGk: can.un, posta arabası ile 
~e iki ayıla vfunl olanıazsınl7.. 

F.rld.rih - Şımendifer de bir nevi 
aıııbadı:r yal 

- Evet m&..yö. Ukin pek çabuk 
ôder. 

- Şimendiferi ncreô~ bulacağız? 
- Viymr.:ıuın g:ırb istasyonuna gi-

._..isımiz ı.;imendiCeri orada bulur
tunuz. 

- Pekfl!A o kolay: Napoliye v~sll 
olduğumuz zaman Mikaelleyı kime 
80r.lllm? 

- Zab)t.ıya müracaat edersiniz. 
- Haber verirler mi'? 
HüUsn, bir alay dedi kodudan son

ra birtürlü Aliço,yu kandırmak müın 
kilrı oJmadı. 

Aliçoyu ne baş mabeyinci Ali Bey 
'Ye ne de sarra1 Niyazi Bey ikna cde
ınemişlcrdl. Baş mabeyinci Ali Bey, 
.Aliçoyu çagırarak: 

- Oğlum, bu bir giire.<; müsabakası 
~. iki emektaı· pehlivanın hu
zuru padiş.1hide bir oynıı~ gösteri -
~en ib'1rettir. Şöyle oynaşıverl

n.iz •• hem efendimiz hazrl!t1eı·i öyle 
bainane kırasıya şeylerden haz bu
:JUrınazlar .. hoyratlıga lüzurn yolc. 

Dediği h:ılde, Aliro: 
- Abe beye!endi, hiç gür~ oyn:as 

olur mu?. Biz köçP.k miyiz?. 
Diye ml•kabelede bulunmuştu. Ma

~ci, münA.sib lisanın Aliçoyu te~
kin edemiyecegini anl~yınca. kapıp 

salıvermişti. 
Çünkü Aliı;o abuk ıoabuk konuşu

yordu. Zül!.iyara. dokunuyordu. Da
ha ileric;inc varmaga gelmezdi. 

22 sene evvel 
bugün 

Yaverlerden birisi lhlamur kcişküne 
gelerek hem Aliçoya, ve hem de Ka
vasoğlu Koca ibrahime tebli~at yap-
mıştı. 

Karar ıuıt'i, ıüreş Hiinii be11i ol -
duğu için adık ara yerde Aliço ıle 

_şu veya bu, konuşmaga ne vukıt .ve 
ne de lüzum kalmıştı. 

Fakat, Aliço Beş.iki.a~ kalıveı.intk 

her gün meddah oyuatıı· gibi Ka -
va.goglunu diline dolamış ıri)yliıy•>rdu 

Kahveye gellı' gelmez ilk SÔ7.lİ şu 

oluyordu: 
- A be Kavarotlu nerede be~. 
- ............ .. 
- Tehey!. Gönnez olduk be!. 

- idman mı yapıyor be'?. 
Bazan. Allço tarnft:ırlığı yap3•ı1ar-

dan birisi cevab veri~rdu: 
- U«Uı, idman ytıpıyormutj .. 
Diyerek işi kt7:tş~ırıyordu. 
B11zan da Kava~cığlu taraitaıl::ınıı-

dan birı~i: 
- Ustcı, hürmet lazımdır .. o ı::en

dcn ihtiyardır .. 
Diyor ve işi tatlıya bağlaınaga ça

lışıyordu. Aliçonun böyle adnmlara 
vereceği cevab basitti. 

- Abc, köçek mi oynaU\cagız be~ 

- Abc ahretlik ihtiyarsa gürr•ı 
tutmasın be?. 

- Ben, tutarım be~. 
Diyı ceveb veriyordu. Gi.iı"r güniı 

nll hnkes iple çckiyuı rlu. Km n:ogltı 
İbrahim ihtiyar ve biraz dli•ktiıı ol
m;ıkla beraber mutlak man:ıd~ sakııı 

1 

bir adaındt. Ynbr.na atılmazdı. Heı , 
halde o da 1'r ~ylcr yap<.ıcaktı. ı 

Yani, K:ınt.oglu kol<.1y, kolay ha!'
mın;ı boyun !."gccek takımd:m degildi 
O da bir iki hareket :ppacaktı. 1 

Lakin, bütün bu tece.:ısi.blerc \"C 

meraka rağmen halk için güre:ıi ~~y-ı 
remeh. imkanı yoktu. Çünkü, Sulıan 

' Haınidin sarayına girmek iıııkfın . .;ıldı.

1 (Arkll8ı "ar) 

Cevab yok! 

Plan şudur: 
ikramiye lllra'1ııiye 

ikramiye mikdarı tutarı 
Adedi Lira Lir.ı 

• 40.000 40.000 1 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

10.000 
5.000 
2.000 
l.000 

500 
100 
50 
ıo 

3 

20.000 
2;).000 
20.000 
00.000 
7f>.OOO ı 

30.000 

8.000 
00.000 

Teselli 47 
Mifüafa.b 

t S0.000 I 
30.CJOO 

80 

64.205 

180.000 1 
3.760 

~43.76t 

Bu ~kilişte tiNn bilet (3) lira· 
dır. Yarım bilet bir buçuk lira
dır. 

ikramiyeler hem miktarca, lıem 
adedce fazla laftırı lmıi, ayrıca 

orta büyüklükteki ikramiyeler 
çogaltılmı~ır. -Devamlı biletler haricinde de -
11amaı~ bll.tler de satl!ia çıkarıl· 
mıştır. Bunlar da ayni fiyatlara 

satılmaktadır. 

Devamlı biletin faydası, bir bi
letttki numaranın bir plıiııda i.iç 
defa tecrlıbe edilmesine lmk~n 

vermesidir. 

Devamlı biletlerin her ayırı 2 in· 

el g unü ak?mtn11 kadar mesela 
bu sefer 1 inci kıinunun 2 inci 
günü ak~amına kadar deği~iril
mesi lazımdır. Bu tarihten son
ra biletler ba,kasınii satılabilir. 

O t<'kdirde eGki blletinizin şan. 
sını artık bir defa daha cleniye· 
mezsıniz. 

Biletlerinizi delti~irmekte veya 
yenı bilet almakta acele ediniz. 
Talın siz1 bekliyur. 

( Baş tarafı 3 ti nc•i sayfada) 

ölüm iinden kendine hayat temin 
etmek maksadiyle giriı:;Hen harb 1 Radyo Programı IJ Jer, belki bir mm:affakıyetle bi-

11 
____ ..._ _________ _.= 

J 

YENi SABAH -
:; fJ ~-.... <Z 

, 
dtl'I> fııtS'll/l'IUZ ·- (Jat 1.ı' • • •• -.l!'I. 

V 'iÇi ~Uı··u,6' ••• 
iyi ~yumurta eımakı herkesin işi 
de.!;!ildir. Ampultş,r içtn dahi böy· 
.fedır.Yanhş anlaşılan bir tasarruf 
düşünülmeyen akibetler t e v 1 it 
eder. 
An1pullar1 ucuz aldrriız:diye ten•, 
viratanız ucuza çıkacağı"• dUşu.,. 
nüyorsamz ald~myorsunuz. 
Bu nevi ampuller dehşetli elek• 
trik cereyam sarfederler. 
Hakiki tasarruf yapmaf< ister• 
s2niz, kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampullarmı alacak~ 
sanız. 

TIJNGSRA 
EN. AZ~· PARAYA•EN BOL ·AY-DiNLiK 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

etmeyi liva amiral Fon Meuzcre 
havale etti ve !ngiliz donanması 1 

baş kumandanı amiral Beatty'ye 1 
bir telsiz cekllerek Alman ami
ralının (Königı-ıberg) kruva
JiÖrüyle hareket etmek üzere bu

ter, fakat her zaman, bu mu· 
vaffakıyetleı:in muvakkat \"C' kı- 19ıx 1I1940 SA Lt ===================================================== 
sa ömürlü olduğu g·örülmü;.; - S.OiJ Prol(r .. m YC memleket saati y··k k z· E . .. .. R k .. ı .. .., .. d 

lunduğu bıldiriltli. 
İlk müzakereler: 

"Königsberg,, kruvazörü yola çı-
iınca amiral fon Meuzer geminin 
kızıl sancağı arya edilerek yeri
ne Alman imparatorluk harb 
bandırasının cekilriıesini istedi. 
Çtinkü kırmız! isyan bayrağını 
taşıyan bir gemiye herhangi bir 
de'Vlet barb gemisi, korsan na
zariyle bakar ve ate~ açabilir -
di. 

Kruvazörün iki direğinden bi
:risine amiralm sancağı, diğeri
ne de büyük bir beyaz teslim 
bayrağı çekilmişti. Bu suretle 
"Königsberg,, emin olarak yolu
:aa devam edebilirdi. 

Alman kruvazöri.inün yola 
çıkmı.ş olduğu haber alınınca İn
giliz liva amiralı Ser Sinkler, 
il}{ardif,, hafif kruvazörüne 
sancağını çekmiş ve maiyetine 
ü~ hafif kruvazörle on tane 
muhrib alarak Alınan kruvazö
rünü açık denizde karşılamak 
üzere Rosyth'den denize açılmış
b. 

Hava sisli ve kapanıktı. İngi
liz fırkai bahriyesi Alman ge
misini bir an evvel görebilmek 
için geniş bir sahaya yayıldı -
lar. Sonteşrinin 15 inci günü 
öğleden sonra ikide "Königs
berg,, göründü. 

"Kardif,, kruvazörü: 
- Beni takib ediniz!. işaretini 

çektikten sonra geriye döndü 
ve Alman murahhas gemisini 
demir mahalline kadar sevkctti. 

tür. Bunu isbat için, ü1te önü- ay<ırı. U Se ıraat nstitusu . e tor ugun en: 
müzde, be.~ıiyetin koskoca ta- 8.03 Müzik: Hafif program (Pl.) 
ribi duruyor. 1 8.13 Ajans haberleri. 

Bugün, hayatından müışteki ıuo MüzıJ;: prngr:.ımının de,·:ınıı 

olduğu ileri sürülerek ve ken- (Pi.) 
dilerinde tatmin edilmemi~ b:ı-j a.45/9.00 Ev kadını - Yemek lis-
zı i.ştihalar mevcud olduğu te- tesi. 
vebhi.im edilerek, iiır..erlerin:le 12.30 Program ve mcmlcl:c:t ssat 
ekseriya propaganda ile cnlı~ı - ay~rı. 
lan milletlerden harbetmeleri 12.33 Müzik: Karı~ık şarkı ve tiir-
bekleniyor. ki.ile!'. (Pi.) 
Boş ümidler... 12.50 Ajans haberleri. 

Ve insan hayret e<liyol'. Nasıl 1 
olur da hendilerindc, inkar 
olunmaz zekalar,· iktid:,trlar, 
kabiliyetler gördü:;ilmii.z ba
zı devlet şefleri, evet, bun
lar nasıl oluyor da, bir 
takım kazan~hır, topraklar, zen
ginlikler vadiyle harbe i:;lir'ake 
davet ettikleri memleketlerin, 
bütün bu güzel vadlar altında 
her şeyden evvel onlara yapıla
cak hizmetlerin giz1i bulunduğu
nu anlamadıklarını zannedebili
yorlar? 

Hakikat ise, her zaman oldu
ğu gibi bugün gene acıdır ve 
tahminlere, kandırıcı vadlara 
uymamı~tır. Zira, bir defa daha 
görüyoruz ki, hayal, üzerine bi
na edilmiş bir harb mekanizma
sının yürüyeceğine kimse inan
mıyor. Ve herkes biliyor ki bir 
kumar halini aldığı zaman lıarb 
dahi iğrenç oluyor. 

13.05 Müzik: Karı,,ık şarkı ve 1ur
ki.ilcr ıırogramının devamı (Pl.) 

l:l.20/14.00 J',fözik· Karı!;ık pı'og -
raın (Pl.) 

18.00 Program ve memlt!ket saat 
ayarı. 

18.03 Müzik: Caz müziği (Pl.) 
lll.30 Konuşıra (Çiftçinin r.;;-ati.) 
18.45 Miizık: Çiti.çinin S<ı<ıti - Köy 

sazı. 

19.00 Temsil: De'\·'.et konc:en·atuva
rı Tıyatl'O şubesi t.dcbe~ri tarafın -
dan. Rejisör: Kaı ı 1'.b~rt. 

19.30 Menıleket saat ayan, ve aj;ms 
haberleri. 

19.45 Müı.ik: Fa.'iıl heyeti. 
20.15 Radyo gazcte~i. 

20.45 Müzik: Radyo küme heyeti -
Koro: Klasik progl'am. 

2l.30 Konusma (Hulrnk. ilmini y:;ıy
ma Kurumu ;ıdma fınran Ökten ta
raimdan: 

(Ailede YC cemiyetle çocuk'> 

Kurumumuz kız ve erkeı-.. t .. ebe6i için cins ve mikdruı muhammen be
dcllerile muvakkat teminatı yazılı elbise, palto, tayyöl· ve rnantonun ida 
rede mevcud kumaşlardan malzeme ıl~ işçiliıcinin 5/12/1940 cuma günü 
saat 11 (fo kapalı zarf usum ile ı-ektt.lrlıık binru:;ındaki müteşekkil komisyon 
tarnfından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Elc!iiltmeye girmek isti.:renlerin mu' akkat tcrrunatı ve tekli! mekt 
uplarile kanununun tayin ettiği vesıknları ihale saatinden bir saat ev\ el 
komiı:yon reisUğine vermeleri. 

3 - i~çilikte kullanılacal. malı.eme orneğini görmek '\'e şartnamesini 
okumak istiyenlerin daire müdi lrlugüne mür::ıcaaUarı. (7848 - 10974) 

Erkek elbisesi 
Erkek paltosu 
Kız tayyörü 
Kız mantosu 

365 
118 
3i 
G 

Fiyatı 

14 L!.". 
H :;, 
l~ > 
12 > 

Tutarı 

5110 
1652 
408 

72 

7:!42 

Teminatı 

İstanbul Defterdarlığından: 
Tarh No. Vereve ismi 

545 
54G 
547 

Oğlu Rene 
Jorj Lapo.rt 
Kızı Mal'ie Leonüne. 

Y. Vonoc FourrnJer 

Matrah 

1410.01 
1410.01 
1410 Ol 

4230.03 

No. 

1-2 
1-2 
1-2 

Ver 

23.20 
23.20 
23.20 

69.GO 

% 20 Yekün 

4.64 
4.64 
4.64 

13.92 

27.84 
27.84 
27.84 

83.52 

Tepebaşı Kontinant~ı oteli. 1lıbarnameler: 

4/34, •135, 4/36 1J 
Galatasaray Maliye ~ubes.i mükelleflerinclen yukarıda adı ve ikamct

giıhı yazılı şahısl::ır Fransaya gitmis olup ayni adre;lerini bild.irmemiş ve tcb 
liğe salahiyetli bir kimse göstcrmemiş,•e yapılan araştırmada kendileri bu
lunmamış olduklarından hiza!armda gcistcrilen veraset vergi :ı.amlarm1 havi 
ihbarnamelerin tebliği mümkün olmamıştır. Keyfiyet 3G92 sayılı kanunun 
10 _ 11 inci maddelerine tevfik:-ın tebliğ yerine geçmek Ü7.ere ilan olunur. 

(10982) 

Milletlere bol bol nıüstakbel 
zenginlikler, müstakbel büyük
lüker, müstakbel azametler ha
yali dağıtırken, meğel' asıl ya
yaJe kimin kapılmış olduğu bu
gün daha iyi görülüyor. 

21.45 Müzik: Radyo salon oı kesh'a
sı (Violonist Necib Aşkın t<ırafıııdan) 

22.30 Ivlen~leket saat a) arı, Ajans 
haberleri; Ziraat, Esham - Tah\•ilat, 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat.) ========================================= 

• • • trası progr:ımııun deYamı. Askerlik işlsri TİYATROLAR 
"Königsberg,, funda demir e- Hakkınızdan ve kuvvetiniz -

der etmez, kendisine refakat e- den emin )seniz tek başınıza 
den İngiliz gemileri de etrafın- dövüşür, ve tek b~ınıza t.afere 

22.45 Müzik: Radyo salon orkes - ı l '1 1 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.) -------------- •------------
23,25/23.30 Yarınki prograın ve Ye-rli EmlnönU Askerli k şub esin · 

kapanı;j. den: • 
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

da demirlediler. kadaı· gidebilirsiniz. 
Ayni zamanda Alman bahri- Bizden bir temenni: Yolunuz 

yetilerinin kara ile temas ede- ık ı D N aç osun. . . 

Hiç askerlik y:ıpmurnış 316 1!<1 335 
HALK EV Le R/ dahil doğumlu sınıfları: Süvari, istilı-

kam, muhabere, nakliye ve topçu 1 
Konferans erat sevkedileceklerindcn topl:ınma 

ıuemeleri için bütün tertibat !!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!.i!!~ 
da alınmıştı. Biraz sonra İngiliz sında hali harbin henüz devam Beyoğlu Halkevlnden: 

güni.ı olan 25/11/9-10 pazartesi gunu 
nüfus c.:üzrlanlarilc şubede bulunm<ı
ları, gclmiyenleı· hakkında askerlik 
kanununun 89. maddesi tatbik edile-

Tepebaşında Dram Kısmıncl ıı 

19/11/1940 Salı gün-.i ak;,:ınu !>aat 
W.30 da başkumandanlığı maiyet muh- etmekte olduğunu nazarı clikka- ı _ 2ı. tkinciteşrin 1940 perşembe 

riblerinden "Oak,, muhribi Al- te alarak kendisini zzyaretc ge- günü saat 18.30 da Evimizin Tepeba
man aroiralı fon Mcu.zer ile len mağlüb düşmanına milletler şınd.:ıki merkez binıııanda ınuhaıTir 
maiyetini teşkil eden dört kur- arası denizcilik resmi merasimi- İsmail Hakkı B:ıltaeıoglu tar::ıfından ceği ilıln ol~ur. * * -- ·---=-... 
may subayım alarak İngiliz a- ni ifa ettiremezdi. •Türklerin yaratıcı <lelıasu ıne\'zu- ' 

AYAK TAKiMi ARASINOA 

Her ta.rafa. otol,üs vardır 

mlralı gemisi "Kuin Elizabet,, Akşamın saat yedisine doğru unda mühim bir konferans '"erilecek- Yerli Eminönü As. Şubesinden: tTHALAT ve İHRACATÇI 
hattı harb zırhlısına götürü - Alınan amiralı fon Meuzer, In- Aşağıdaki maddelerdeki ~~rai!l MüeHeseıerin Nazarı Dıkkatine 
yordu. giliz amiral gemisine ayak bas- tir2 _ Herkes gelebilir. haiz bulunan kısa hizmetliler hemen Bağdad, Basra yolu ile dünya-

.Tarihi bir konferans: tı. Kendisi nazikane kabul c- sevkedileceklerinden şubemize (taş- nın her tarafına müsaıd şcraitle 
Deniz tarihi barb esnasında dildi. İngiliz za.b.ı~eri selim va- -»«-- rada bulunanlar bulunduldan yerde- her türfü eşya nakliyatını derubde 

bir c;ok harb gemilerinin düşma- ziyetinde idiler. Amiral fon Memurların lisan im.. ki askerlik şubelerine) müraca~ıtıarı, eder. 
na teslim olmalarını kaY,deder.

1 
Mcuzer ökçelerini birleştirip gelmiyenler hakkında kanuni rnu~- ı BU.re ÇAKER YAZAROC.LU 

LA.kin koca bir donanmanın de- şaklattı ve se1fun verdi. Sonra. tih l ]d mele yapılacağı ilan olunur. . Galata Karaköy Sermet h:m 
nizalb gemilerini teslim etmesi 1'.kendisiııi kt\r"şılayan komodor an arı yapı l 1 - Lise ve daha yüksek meaep Tclekn: 41773 
ve zırhlıları ile kruvazörlerini H. Brand ile amiral gcmiginin Devlet dairelcı inde çalışan mezunu olup askerliğine kar.ır ve-
de dii'Jmanın mürakabesi altına süvarisinin refakatinde amiral 216 memurun bareme . göre rilmiş ehliyetnaınesiz kısa hizmet - se~blc k::ıydı siliııcıı d1l"~ct ınmesiz 
koyması ilk defa olmak üzere Beattynin kamarasınm yolunu terfileri için dün üniversitede liler. kısa hizmetliler. 
görülüyordu. ı tuttu. İngiliz bahriye silah f'll· lisan imtihanları y:ılJılmıııtır. 2 - Ecnebi illerde lise ve daha yuk 4 - .'\skcrliklt>rin t. m lı zmetli o-

İngiliz başkumandanı amiral dazları süngü taknuş bir lı::ıide İmtihanlar Fransızca, fogılizce, sek mekteplerden mezun ol:ınl:ııdun larak ynptıktan 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN; 

KIZILAY MOSTAHDEMlNf lçtN 
2760 adet kasket yapbnlacakhr 

Yenipostakane karpsında Mim•r'tHHht c•ddnU.de "Kta 
hanında Kınlag salış flttp0•u tlireldBrliifiirule bala•afl 

nii1'1ıınui her gün .. ,.alel,ilir. 

BAŞ; DIŞ; NEZLE; GRiP; ROMATIZM 
Nsvralji, Kırıklık va bütün ağrılarımzı derhal keser. 

icabında günde S kqe alınabilir. Taklidlerinden sakınını2. 
HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYİNiZ. 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
Ellerinde koyu mavi ve siyah kağıt, koyu mavi, yefil ve siyah mu 

i.stor ınu.,ambasJ, ::;iy:.h karton, deniz muŞ<>mbası, deniz ambaUlj k8 
kumlu kiğıt, mavi ampul, siyah ve nıa"i yünlii perdelik ve i.storluk k 
bulunaıılann bunlRrın c.ınsini, miktaıım gösteren bİrer beyann:ı. 

28/11/940 cumarteı;i sa<• on üçe kadı::r lstanbul vilAtetine getirip verme 
29 numanılı milli korunma kararnameı:inin 6 ıncı maddesinin verdJgl 
lfihiyete i .. tınaden ilan olunur. dl003> 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (907) lira (50) kuru~ olsn ~30 aded yolcı.ı vagoı 

:muslukları içm pirinç nlk<-L~Jh mayı sabunlu~ (27 /11/1940) çarı;;ambıı g 
ııaat (10.46) onu kırk beşte Haydarpaıı:ıda Gar bin.ası. dahilindeki kon 
yon taı ;;fınd;,ı. açık eksiltme usulllc satın alınacaktır. 

Bu i&e girmek ist.iyenlcrin (68) lira (7) kurU§luk muvakkat temı 
ve kanunun tay:ıı ettiği 'esallde birlikte eksiltme günü saatine kadar 
misyona mııracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait ııaı tnaıne-lel' komisyoıulıın parasız cılarak dağıtılmaktadır. 

(10667) 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU illNLAHJ 
50.000 kilo Nolnıt... 

47.000 kilo Ze) tin 
9050.00 

122.W.OO 
768.75 2/12/940 Pazartesi 14 
916.50 2/12/940 Pazartesi 15.ı 

1 - Yuknrıd.ı cins mikdar, uıiıınin bedeli ilk teminatlarile ekı:il 

gün ve sarıtkri yaz.ılı ıl-:i kalem gıda maddC'Si hizalarında gösterilen tıı 

lerdc l-~p<.ıiı <..,rfla eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - :;;artmımel<rinj giırınek Ye ?lmak istiyenleıin her gün komifly 

mürac·aml.u-ı. 

3 - EK.sıltmc•)e gireceklerin 2490 sayılı k;;-nunun tariiatı dabilindo 
zırlıy.,ı·cık lan kapalı teklif mcktuplaırnı belli gün ve saatlerden birer 
evveline k;;dar K.ısımpnş:ıda bulurum koıni<:yon baakanlığın:ı makbuz 
kabılinde verıııelerl. (10843) 

• • * 
117 Adffi Zincir kilidi d\ı.iımınesi gıbiJ> 

60 Mct.ı c Gah anızli . incir :> > 
20 Top Oz:ılıı kaı.:ıdı· » :t 

l5 > No. 613 tireyız kiigıdı 
5 > Kalın resim kagıdı 
5 Kıla Amonyak 
4 Adc<l No. 764 Ribter marka Tirlink 

l O > N;ıfl 11 bant ~eridi 
4 > Çe-kmece kilidi ~Ni.ınıun•::<>ırıı' göre> 

l9 :> Fişelı dolan kil:d· i!elıK nı"rlcczi 4.fi s/. 
80 ) Ham anahtnr tNtiımmesi.ne göre:ı> 

90 > Lambalı fabrika 400Xl2X2.5 
70 > F<ıbrika tahtası 40o<;;,2sx2.5 
15 Çır~Jı habl 400X28X8 
60 Mcu·e Mavi renkte gezi kumaş 1.35 
70 • ı> Kuın:ış rcngiı1de saten astnr 1.35 

220 :> ::> "il perde s:::çagı 
20 Aded > > perde 1 olu 
35 > > renginde makine makarası 

173 metre 2 s/m piriuç perde hD.lkası 
20 Demet Soba bOl'USU için onu birlik saç 

350 .ı\ded Ate~ tuğlası 'isoba için yarım yuvarlak> 200Xl50DO 
5 Kilo Gah'anizli soba teli 

50 PaJ. et BeJ ı:ir ma.rka soba boyası 
5 Kılo Kartiçe fi s/m 
1 Aded Çıralı çam kütük 800X28X30 

1000 :) Gah'anizli Cffata rnııa somun 4:5X0,6 sim yumurta b~ ol:ıc 
4 Kilo Bakır pul 1/2 s/m kutur 
1 Aded Çıralı ç:ım kütük 700X26X28 s/ıq 

11 > Çıralı hatıl 4.00X?.8X8 
5 '11 Kal'aoğaç hatıl 400X45Xl2 

10 .> Fabrika tahtası 400X28X3 
5 > Çıralı h<ı.tıl 400X26X4 

25 > Kaı fıçe çivisi 7 s/m boy 
2 Adcd Dulıle canı 42X36 s/m 

10 Klo Katr .. nlı üstüpü 
100 ~ Kadıköy zifti 

15 , Bıılm· çivi 3 s/m 
0.250 Kg. Çıro.ı. 

1 Ackd Pösteki 
1 Top Ziftli keı;e 

60 Kil•) Gonıalika 

• 

Yl1~.rırıc1a cins ve miktarı yr,; .• lı "!2 kalem: muhtelif nrnl:tenıc 
20/11/1910 ı;<ırşaınba günü saat 11 deKasıınpaşada bulunan Deniz Lev:ı 
satın alma komisyonu binasında adipa,:;ırJ:l:lu eksiltmesi y:ıpıl::ıc:ıl:tır. 

tcklllcrin belli gün 'l.'e :.aatte a.dı geren kf)•nisyona nıUrnc:ıatları 

olu •ııll". < 1097 h 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilinları 
Muhammen 

kı} metı 

Lira Kr. 

1068 40 Beyoglunda Kuloğlu mahallesinin Külhan sokağında 18 sa 
ahsab hane. 

629 55 Firuza••a mahallesinin Türkgücil sokağmda eski 23 sayılı 
metre 50 santim arsa. 

523 94 Boğaziçincte Sanycr ınahallesinin Hacı Kaptan sokağınd:ı 
19 yen. 12 s.ıyılı ahşab hane. 

Yuk..ırıd,1 :pzıh gayrimenkullerin miilkiyetleri peşin ıı:ır<ı ile sntışl. 
15 gun. n.üddctle ;:ıç·ı1~ m ttı~mrıyıı konulmuştur. ihalesi 29/11/940 cuın.l g 
nü saat 15 dedir. 1 l~k:'h•rin Vakı.ı: Akar ve Malılüller kalemine mı.ir:ıc:ııı 
ları. ( 1079>) 

~!:Sil:= ................. _ ... ~------------: 
Sahibi: A. Cema.~ddlrı S.Jraçoıjlu - Neşriyat Müdüril: Macid Çetin Beatty ml:ita.rekeye rağmen dev- ıl güverteye dbfünişlerdi. Almanca, İtalyanca lİ" ı rı ü- askeri ehliyetnamesi olınıynnlar. yüksd~ 
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