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ORF 1 iDARE TATBIKATl 
li Rıza Artuokal,; 

•• ugun Şehrimizde 

iği ve Yeni 
am Nedir? 

~nyanın hakiki ıayesi, dUnya 
de ve bunun ilk adımı ol

{l.zere de, A vrupadıı Alman 
!yetini · kurmaktır. Bu mak

~ örtülmesi için kullanılan 
~keler ikidir: 1 - Versailles 
~zlıklannın tamiri, 2 - Sulh 
-~edeleri ile A vrupaya tahmil 
~ suni ve sahte iktısadi ha
~ bir nihayet verilmesi. 

il. Zekeriya SERTEL 

akiki maksadını maskele
mekte en mahir devlet 
ndan biri d~ Hitler'dir. 

hakiki gayeİi dünkü ma
e izah ettiğimiz gibi 

üzerinde ve bunun ili< a
olnıak üzere de Avrupada 

hakimiyetini kurmaktır. 
t gerek nutuklannda, ge

taıhikatta bu hakiki maksa-
.bir takım siyasi ve iktısadi 

lerle örtmeye çalışır. 
in kullandığı maskeler
pıdur: Versay muahecle
pada bir takım haksız· 

'8.pdmıı, bir çok milletler 
aahrum ..... if, •

h\8JSİ devletler ~ 
• Bunu ,.paalar garp 

llar.lid:"ir.. OnWuı ....... 
üzer1ııd,e b.ilkilmran ol-

Milletler Cemiyetini dahi 
t1a kurmU§İardı. Fakat 

....... :ll!ı!ı.~.-ıe vücude getirmeye 
, .. .._...... bu sunl Avrupa ile 

bir harbin tohumlannı ek· 
. Avrupa milletleri ara. 
geçimsizlikler, niza ve 
bundaıı doğmuştu. Ve 

bugünkü harp bu hata
iudur. 
ya oimdi Versay'ı Y!k· 
Bu balraızlıklan tamir 
. Avrupada vücude ge

IUnl elice devletlere ıılha
. Şimdi bütün Av· 

~etleri arasındaki geçim-
1.l-:::::: ve kavgalan ka1dmnak 
~n bu milletlerin i§tıra.. 
~ Avrupa birliği kurmak 

lelmiftir. Bu birliği de 
a kuracaktır. Almanya 

galip geldi.jt takdirde 
ve Fransanın Avrupa 

eki t.ahakkümü ve harpçi 
nihayet bulacak, Avrupa 

kendi aralannda kar. 
geçinmek ve yaşamak 
kavupcaktır. 

• • 

lngiltere 
Malzeme 

• • 
lstıyor 

Lothian "Amerikanın 

Yardımı Arttırmasına 

ihtiyaç Vardır .. Dedi 

Konkurhipikler ÇoL 
Alika Topladı Ve 
Heyecanlı Oldu 

Fenerbahçe TopkapıJI Dün 1 O • O Yendi 

Galatuara1h Gllnclüz, Al tmtuia ilk ıolU atu~ea 
IYAZl81 ~·iNCi &AYP'AMIZDAl)IR) 

Ço~uk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

• ...._. aıretmwalerin " GQCak'ırm 111"' biJcl9lm 7ml' 
dDDcı oluü kallmbl'ecü'erl ...., .... mel " biricik ....... 
'lıfmdt maftffak olanlar ÇocaJs Aaaiklopedlabıi okaJ'anJanhr 
~A Bbl TAKIM 41.fNTZ. 

Bir ,ok Almao gemilerini batırd 1ktan cnn"R ii~ciinP döıu•n "~a1m on lnsriU:r denizaltı sremiı>i 4"Rtth ta haflf yol'-! se)·rederken 

Yunanistanda Harp 

Yunanlılar 
2 Cephede 

• • de llerlıyor 

Suda11da Yeni 
1.Stll 

Çarpıımalar 

Hudut Boyunca Geniı 

Harekat Y apdıyor 

V. Papen, Kendisine 
Atfedilen Beyanata 

Tekzip Etti 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz u
mumi kararıilunuı tebliği: Keşif 
kollanmızın ve topçumuzun müi 
temadi tecavüz hareketleri neti
cesinde. Metemma halen İtalyan
lar tarafından filen tahliye edil
miştir. İtalyan keşif kollan, an
cak geceleri civar tepelerden bu· 
raya inebilmektedir. Gallabatm 
halen kcrdi ellerinde bulundup 
hakkındaki ft.alyan idd!alanna, Ankara, 24 (A.A.) - Dün teh-
bu tam btr cevaptır. r1mize avdet eden Ahn8n büyük 

Kenv:ıı · Düsmanın adet~e faik elçisi Von Papen, Ulus ıazete
bir müfrezesi, tutm!lya teşebbüs sine fU beyanatta ..,,••al*v: 
ettiği motörlti keşif kollarımız,. "- BedWe ikew ;ir ~ 
dan birisi tarafından ı:ayiat ver- ela gılya yapmış olduğum beya-
dirilereıc tardedilmiştir. nata Almanyadaıı dönüşümde 

HA VA FAALtvF.Tt Türk bumından muttali oldum 
Karıire. 24 CA.A.) - ı.,.ruz han ve çok hayret ettim. 

°kuvvetlerinin bu akşamki tebUll: Şunu ebemmiyetle kaydetmek 
"Gal.]) çölünde, Eliden, GuaJaı iaterim ki: Bu mefruz beyanata 

mel"asti:' ve Gambuta mu•affakı1'8W balJanan bdtiln tertipler tama
hücumlar yapılmiftır. ElAden'cle •- wt ~-ı..r. ..._ __ ,_ 
yarcı meydaoları binaları nlcıJmıttlr.

1 
men .. 111~. ~ .. uau wa 

Ga&ala'da Qç )"Ullln çıkanlnulbr. b6y1e beyanatta balunmadıın 
r.Ienastir ve Gambuta'da bombalar, !'asan bu gı"bl befanat her türlü 

fRona~ Sa: 2 Sil; 1) liyaal teamüle mujayir olurdu ... 

Balkanlarda Vaziy 

Tahrikçi 
Bulgarlar 
Cevaplar 
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GESTAPQ] İ GÜNÜN MESELESi . 
Karanllk Şehir 

Sustah Çakı 
ile Kendi 
Kendini Vurdu 

SPOR: Y eşilaycllar11t 

K9nkur h ·pikler Çok Yalhk Kongre• 
Y uan: PJUlip WaUon • Kerr 

A IAk T ) d y Dün Yaplldl ıı -
KUMANDANLAR: 

mrrtt:ııdı'den istediklerini aldıktan 
Qoerlnı, l'rl'-ch'I ltml71 ki• 

Çtk Jfl•lnde old\lfU ıtbl, 
iN Jft Unrlnt aldı, o.ntrıl 
u. terö .... >c. 0.\apo ile 

t.ntn etti. 
bCltCln Almın aaklrt taıll· 
kullanılan teltnıtl, Polon• 
na1ao.ıt \llWlwl ıotterdl, 

-aıın 0.tapo &arıtından bu 
huarlanmua kararlıı\mldı, 

plh ıtetn ıllrdı Von MolUtt'nln 
p1D111ı11ndakl Awıtueyı otd\&aunu 

lcin tatbtk ldlltn pllrun 
idi. A1nl \Hnltl kullınm111 
•tmlfltrdl, 71lnıa bunu bu dı· 

dlllllft f&l'ilar• ,öre kullanacak• 
illlllıı.rtye, l'nna171 batkı blrer 

ta\blk tdeeekltrdl, Hleblr 111 
blrılulnu7ıcaktı, 

te l'rlt.ch HlUv tarafından 
tdUerek iebrik td11dl, ıam ol•· 

pl&nlır o ltıdar mtmn\l• 
mucip olmuttu ki. h.leblr ıUra· 

!'9IU'lıadtın klbineJ9 havale tdll· 
amtllnln bqlarında Ooerlnt 

launaDdanlarından reld Mırttal mam-. Ut bertber onun 7t
a.ı111 urarlfturdı, ordu ku· 

dı Von Btıuchltach'ı 
et1!. Bundan evvel dı Ooerlnı 

l'rUach't atm111 ttfebbU. ıt• 
1111 ıe H1mml•, ~eral Von 
lln Uktrltrlt ll1ri abllkl mU

lne dair raporlar hıaı.tla• 
fakat HS\1• blllat b\lnlan 7ır

Goering'i Generali müdafaaya 
bir vulyete dilJUrmUş, 

'i de iltilaUarına mazhar et
hkat Goerinı yolunda devam 

kumandayı Brauschtsch'a 

Csı.ntNI! TAARRUZ 
H (A.A.) - Reuter: ln

va kuvveUerlne mensup bom-
tanafflerl, bu aksam ıü· 

1*1tlkan ııonrı, 1auıa Umıtılarını 
,.._. ~lind• uıun menzllll 
lllenlltrine çok fiddetU bir hu-
:PPM11tır, BUtUn hedeflere ycr

tiGcum edllmls ve bOyOk çnpta 
ıtılmııtır. lnfllAkların ısık· 

Pransız sahllJ bo7Unca otuı kl
lraııb~m fula bir rnfllalede karan-
-.nayı aydınlatmıştır. Işıklar ba

o derecı fiddetli olmUitur ki, 
sahlllndtkl evlerin camlarında 
7apmıştır. lnfilAkların gilrül-

Kent sahillerinden ifiUlmitUr. 
Yerde proJekUStler, Manıın 

ICadar her üıtUcame~ ııök
tarırnakta ve obilaler, yUk-

• patlamakta ldl. Cala1a v• 
• llmınlan ile Ons-Nez bur

top mevstlerl, bu taarruzun 
enerını tefkll e&mııur. 
ŞTA BOMBARDIMAN 
, H (A,A.) - Uzun ınen

Allaın toplan b\l aabah parlak 
•lbnda bir 1&al mUddeUe 
nuntakuını bombardıman 

• O 8111\ada J'ranııı ıahiUnl 
in alı ara1ından birkaç obüs 

• Fakat ne hasar, ne de ın
PJlat vardır. 
mvtçaE CZBRINDE 

24 (A.A.) - Yabancı ta77a• 
, C10n ~ Cenevre atsın ve Va· 
cılftrmcla Cenubu Garbl19 doln& 

erek, İsviçre üzerinden uçrnuş
• !avicr- bava datı batarrııatı 

lecıni$1erdfr. Billhare ıa~
• Jva Qzerlnden ıeçtrek d6rı-

Yazan: Naci Sadullah G<>erinı'in tıONUZ 
kaya ıibi parçaladı. 

hırsı 

11- • 
, ROMANYA: 

onııı. bir 

ı ilet haline gelmiş bir evham Nurettin imıinde bir aenç ev- a a o p a 1 e Ye~llay gençlik şubest"lln 
• içinde ~nşıya~lar sa~~·.~•r velki akşam Küçükpazarda bir lık kongresı dun snat 10 da 

kı, memleketın duşman ~ozun- meyhanede içtikten 10nra sokak- H ı Old nılnönü Halkevindc vapılı11 
a.taponun Romaft71dakl mr , ... den ,Ult'ftt:n •••klarn• blrUkte, ta rezalet çıkarmaya baıladığın- eye can ı u İstikUıl marftnı müteakip p 

U7•t aathua, btllrala olmakla bet•- mlllotln rubu da kararacak •• dan yakalanmtf ve karo.knla gO- sör Fabrettin Kerım GbkaY 
bet, un1anındı tı'llJtctk blr cihu o- hayıra yorulmıyıcak olan bu lo. tUrUlmu•tUr. Nurettlnln karakol- nutuk söyliyerek dunyaı~ 
~·~.:~~~,t~,kl1~!n~ -=~ft1:~ yu karauhk, klerlmlse ıtar bir ela cepleri arandıJı laman bUyü- buhranlı zamanında .ı.ılkoı 
Mn• 11rf1nda blıltall da ıöndırllmlı- kAbuı libl (Ukecekl.. Halbuki, celc bir ıuıtalı çıkı bulunmuş- Fenerbahçe Topkapıyı Dün 1 o • o Yendi oynadığı rolleri, acı misal! 
U, B\ln\Artn 1klal de Cıkoalovak1adı fıtnl RtÇlcl bir kaaa neticesin. tur. Memurlar çakıyı tam masa- 1 izah etmiftlr. 
"8UıUrllmlt. )'apacakları itin ehU, de yaJnıa yarım ıaat karanhktı nın Unrlne bıraktı.lclan ıırad DUn Sipahıocağı sahasında kon his 8 lira vermiştir. • Nutuktan sonra senelik 
her vaatyııe ıöre alınacak ıdblrltr! kalmayı bile hiddet ve lıyın ıe. Nurettin blrdenblre onu tek a kurlpiklere devam cdllmijtlr. Ve VEFA: :ı • İSTANBULSPOR: o 1 okunmuş ve ıda;e heyeti 
~Uın adımlardı, Bunlar, 1833 te BUk· babl aaymı• olan latanbullu, tam kapmıı ve pola·ıerln Uıtrlne sr .. ~1r_ . çok alaka uyandırmıct.tr. ilk ınü- lrn t S d 'l' -~ ...11 1 1 ı.ı 1 ,,.. .. ır Lig mnçl. rmn diln devam edllmlı yapı ış ır. cçım c an• 
rqt. c.ıı .. Vlctol')'ıı'da lcabll17tUI dlirt ıec•uar Ç ne fumU dUIU dırmı tır. Fakat körkUtWc urho sabaknda Melihat .Akse} birinci, w l"'eııeı·b3hçc stadıı.da üç, Şeref skı- Suphi Aydıner, Orhfın e .... _.,,. 
ikl tuccar ılbl Ytrlqmltlerdl, Elle- zifiri ıulmete, kendisini lııtlkha. ld it d n memurl rkf Edikau ikinci ve Mahmut üçüncü dınd;ı cı. iki mııı,; ynpılmıştır. Nevzat Garant. Fehmi ~ 
rtndı btl)'Uk krtdllerl, ve ınUhlm tl· Un muhtemel ıotuklırındın ko. 0 u un 1 ara vurmcı 1 1 rd 
uret ajanları vardı, Bunlıırdafi blrlıl ruyacllk yumu ak blr vor•ın •I. lı~ed~ll ıuıtabyı yanlııltkla kendi o muş a ~.r. Fener stadlı'ıdn ilk mllı:ı Vefa ile Şerif Oktürk Efide T .. 
ktndlnl Frınııı ıarap mUN9C!sııltrJ- bl sarınch. Çtınktl henUı Iİkm:k. bl>ğrilne aaplamıt ve ıtırca ya- Bahslmuşterek ganyan 180, fstanbu.lspor yapını§l:ırdır. Kuvvetli Mahmut Özlii. Kemal Uçglllt 
nln rn'bmenlll. dll@rl de tltlclrJk mad tep yUaU görmemiş ~ocuklar bl. ralanmıttır. Nurettin Cerrıhouışa pl~seler U50 ve 4M kuruş ver- bir eekıl almı!i olmasına raAmen, Vefa met ~urtlu Enver Ege idile 
4t111rl, radyo voııır eleklrlk Ahlıel•· le bl)luorlar ki, 11,.1...ıannı um• haataneılne kaldınlmıttır. mıştlr. ~:~~1~1:~~~1°1~.~Y:~~:: 5~~11;= ~uğ:: yeti aıalıkl;rına seçllıni§ltrd;, 
rl \Uccın ve IUııılltcıaı olırok \anıt- " ora - lkl i Us bak d Uıbası Ta mı•h. Bu iki ahbap cavuılar, etrafı nındı kAratmamış olan milletle. Adi' ed • 1:1~ "'! .~ ~ a a y . . - ru y .. ptı·,ı bır golle deueyI galip o- S d d Ç 
.. ltndlrdlkltrl ııbı, doelları da On• rln, ocaktan da beraber ıtinmUıt- ıy e. v:ıt .. hırı!1cı, ustcgm~n ~~_k1 ~kın- l~nık bit.irnılştir. İkinci devrede' ortil u an a arpıj 
ıırı tllondlrlJor, m•\lt ve mUreUeb tUr. Ve buatlnUn harbinde, aıruı - .... cı. ustegmen Hamdı uçuncil ol- mu:ıaciml \Osıtnııue blr gol daha çı-
hlth 11at raı11orlardı, a.tapo, blç- ,elince gökyUıUne ıöı kırparak Bir Dövme Sugluıu muılardır. karan vet.ı, vcnaltıd•.m da bir ıııyı 
bir 11rnan mıll lllırle mlflUl olmaa. ol1n on.,.. mumluk bir ampulun Ganyan 8, pliseler 4 ve 1 lira kaınnmış \'C 

3 - o galip getmlıUr. 
it Pltlrm•kl• utraı•n blr Naal poıtıı düşmana rehberlik eden bir ca~ Hapıe Mahk8m Oldu vermiştir. G. SARAY: 4 - ALTINTUC.: ı 
lcln bu, çok mUhlm bir it dtllldlr, suıtan farkı blmamıştır: Bunun Üçüncü müsabakada MelAhat İklncl maçın başlanııcı da oldukça 

Bu iki ahbap çavutlır, tf}erlno 1 1 
d ınkı gecmiş ve Altıntug UI( golU yap-

batladılar, ıtranuınıı her rrıamlakal· ( n lr ki hcıplmlı, ııtıklırımı1ll TMıtakılede Tlnburıcı hanında sa- Aksel birinci, Edikau ikinci, Malı mı tır. Bunu GUndilz vasıtasile mu-
t• oldutu ılbl, kolııy pAra kaınnmcık IÖndllrUrken, lılrer CAllUR a.klnt. kin ~tUr3ell Dervlı ile arkadaıı Ali mut üçüncil Olmuşlardır. )cab~le edeıı Galalaslıray, lklrıcl dev· 
1ıtb'ın birçok - hem lltcdlkl~rl kn- menin tmnlyetlnl ve keyfini duy ar.lllnda aırhoıluk ;vUıllnden çıkan Ganyan 150, plaseler 100 ve red' yın .. Gunduziln ayağile iki sayı 
dar colt - doatlır topladılar. Bu ılbl ım•k+Avıı. Va hupun lclnff11' ki, bir kavında Dervlf, AU7I ıopl ile 230 kuruş vermiştir. DördUncU dıı!ıo yapmı ve S:ırnflmin bir gol 
tt~Uırı Şark mımlıkıtlerlnde bul- alftrt karanlık ıokıklarda dolaıan ~~~~~!~u:ö!"'~:~n~tı!~;, müsabakada Rıfkı Alknn birinci daha atmnsllc 4 - ı gollp gclml!iUr. 
Mak kolo1 oldutu i~ln, bu lıte hlc vıtandı•lar, bUlClr avlaelerlnden ;yap.lan durutm• 80nundı a IUn bap- Kudret ikinci, lhsnn üçUncU ol: f'. BAHÇE: 10 • TOPKAPI: O 
.,_hmıı c•kmedlltr. Bu tlbl ba1kA1ı- nur Yıııtan bir dU~Un evinin da. ılne vı 25 Ura atır para cuaaı a- muslardır Fener stadında ııon maçı Fenerbah-
nıı ve kendlılne ll)'nl um&nda tıı;y- 'H'ltlllerl kadar ne- l .. lndedlr. dem--'nt karar verllmJı.. ~ · "C Topkapı ile yapm .. t-. Birinci dev-
dah olmııyı knbul eden turcyU Uplcrl 

11 
. . h·ı· k'f: d".. _. wr. Ganyan 475, plaseler 120 ve " ..... 

hemen satın aldılar, bunların va ıta- epıımz ı ıyoruz . n: unranın KÜÇÜK SABIKALI - Bakırk&.Y- 370 kÜruş vermiftir. rede Melih ve Niyazi vaıııtaıüe iki gol 
sıl<? glrdikl<?ri lçtımal ve s!yıı"I mu- en gUzel beldelerının ?.indana de ohıran H yaşında Baha. !taran- . .. •. yapan Fenerbahçe lldnee deYl'edı Me-
hıtlerden topladıklan havadıslerl dijnmcsiııdcn miitevellit mesuli. lıktan istifade ederek, evlerinin ö- 1:Jcşıncl .. musabakııda yıızba,ı Uhin a:rıtlle bet, Nl:rul •aııtaaUe iki 
Gestapo kanan. rile su gibi Bcr!lne yet. bize ait değildir. Biz, mlllet. nünde duran bir kaft'l1onun 7edek ~yilp. Öncu biri!'lci! R~fkt Alkan ve Reblinln ıUtU ile bir ıol daha ppa
akıtmıya b:ııladılıır, Her yerde oldu- teri bu kahil tedhirler almıya rn tık.lerinl çalarken suç üstünde yn- ildncı, Kudret. ilçilncU olmuşlar. rak 01\lftll ıo • O kuanmııtır. 
ğu gibi, ıılın:ın havadis para muka- mc<'hlU' bırakan hitdi!!elcrin ha. knlanmıştır. dır. BEYKOZ: 1. StlLEYMANİYE: O 
biU idi. !ğer bu. ııJanl it'dan b ri, zırlanı'iında bir flgilrın kadar Dün cürmümeşhut nöbetçisi olan Ganyan iki Ura verml~tir. $eref ıtıdında. ilk maç Bı1koı Ue 
yan_lış ~~vndls verır veya kabilıyct· hile rol ovnamadık. Bugün. bil. Sultanahme! blrincl ııulh ceza mah- Altıncı müsabakada y()zbaşı SUleymanl:ye araıında olmut •• Bı1-
slz.lık "O terfr"e' ald ~ k 'l' " k ,..,ln er·len Baha W" la • 1 .. . . . • ıe.ı para e 1 ır Hin diln\':ayı maddi ve manevi em.... e v 1 nın 1 ı 0 - Cevat Gürkan birinci y!izbaşı koı ralr bini 1 • O matlllp cıtmlttlr. 
ve kredısını kaybederdi O zam na b. l k i . km x.. rak yapılar. duruşması sonunda, ço- C iki · .. ı.- 'l Son maç Bt:rollıaıpor ile Betlktaı 
kndar yapLığı işler, dlt~r muhitlerde ır karım _ı cıne ~~. 8 !1'" •~·r cu!:urı bundan evvel daha blrkaç hır- eva~ ncı, uste15ıuen hsan i.l- ar11mda 0111anmıttır~ Battan aılhQe
gidlp ılk3yeUne, G stapo ne beraber ~esullych. el~ktrıgı bıle, bir sızlık yaptıJı anlaşıldılından, 3 ay çUncü olmuşlardır. te kadar heyecanla ıecen bu 01t1n 4-2 
kendi tlt' e!cı vcrcccAI lı;ln Z:'.l.rAr ver- cınayf't rcl1bcrı olarak kullanan milddeUe hapsine ve derhıll tevkl!ine Ganyan 27S, plasel~r l~O ve Betlktaıın ıallbl,.ıl ile nlha1etl•-
mo ıne mAni7dl. E~er bu tehlikeye ıniltccaviılere aittir. YilrcklerL karar verilmlıtir. 225 kuruş, ikili bahis 7, üçlü ba- miıtlr. 
ral.nen, böyl~ blr işe tc cbbUs ede- mizi ,.zlatan şey, içine gömUldU. GİZLİ BİR MEZBAHA _ J'aUhte ·---------------------------
cek oluıu, onu rusturn'ııık kin m-:.ıh- ğUmlb su g~çicl karanhk değil. Carşamb3 mahallesinde Halilin evin- Üniversitede : Piy-da : 
telif tar.ylk usulleri vardı. Bunlorın olsa olıın. mcdenivetln bUtUn vı. de glzll koyun kesildi~i haber aıın
cn mühimmi, t t'ıırcthant'lerlnden pa- ıntnlar1na kanlı birer cinıwet l- mıştır. Diin evde yapılan aramada, 
~a :ılmak için .şa.:'taj yapti!lı tehdıdi lcti vaılf~si ~(irdiiren zavaİh be. 3 ketllmit. 8 canlı koyun ve 3 keçi 
ıle kendl.:ıni hil'tumcte ihbardı Eli<?- I . ıkl d ZI b ı .. ,. "• ""- ..011m1 U H rındc, kcndilt'tlnden para nldı~ını $Cr yctın ac 1 manzarası ır. - u ur .... ra ... , mu.:ıau~.e <:U ş r. ıı-
oıtercıı .. cnetlcr vardı ra karanlıjtı korkunç olan şey, 1il yakalanmış, tahkikata başlanmıştır 

' (DEVAMI VAR) ~ehirler değil, dimağlardırI BİR KlZCAÔIZ ÖLDU - 17 nu-
A mnralı tramvay arabası djin Kurtu-

R 'A :D . Y··· o 
BUGtlNKC PROORAM 

ı,oo Proaram 1 S,03 Orkuıra 
ıs,40 lu 

luş caddesinden ıeçerken, 7 yaıında 
Ner;J# adında blr kıı ÇOcufuna çar
parak parçalamıştır. Vatman Ahmet 
y:ı.krlarunıftır. 

__ _;..., ____ _ 

imtihan Evrakında 
Tahrifat Yapılmıı 

Bir Hint Ticaret 
Heyeti Gel• 

Memleketfrnlzle ıenlt mtk7u\a U
caret 71pmak Qzere bir Rint ticaret 
hc;yeU htanbula ıtlmlft!r. Hlntlller, 
biz" bllhaua ipekli kuınaı ııtmak 11-
ıemektedlrlv, 

çuV AL BOLLAŞIYOR - Bir aa-

(Ba~ı 1 ine: 
t .. yfare meydanlarına dil mUftil!' 
t lynn Şarkt Afrikasınd:ı, E orla 
ıniryollann:ı ve Gur.ra'da ı;ıaJ~ 
depol ra hil umlar yapılmıştır, 
borµbardunnn ç k sarih neUcellt 
mlştir. K l ı'da bir kale 
lanmış \ e h:ısar ika olunmuftııl' 

DUn Malta üzerine lkl d . 
hücumu vukun gelmiştir. 13 
miktarda avcı himayesinde 
reden blr bombardıman t 
si ~rupu nda Uzerinde 
fakat hiç blr hasarı veya 
u mucip olmamıştır. Bit d 
avcısı dtlşürülınü~ur. Bir 
saat sonra, evvelisine ra .. 
ikinci bir Rrup, adaya 
hilcum yapmış, ve yalnı2 
hnsar vukua ~etmiştir. :hti 
man tayyaresinin tahrip 
ve dilşürUldü.i(ü sanılmak~ 
iTALYAN TEBLilitNE 

Roma. 24 (A, A.) - "Teblll .. 1 

telarya civarında avcı tayyarel 
Blenheim tipinde bir diııman 
sine yetişerek bu tayyare)'! al 
clnde dU~UrmUslerdir. 

Malta Uzerine yapllan hilc
keti esnaaında avcı tı11areıer 
man avcı tayyarelerıle rn 
tulUlftlUI ve alevler içinde a1U 
man tanrarcıi düıünnuıler~ 
bombardunan tayyare filomu 
ıcabba ve Ha!ar tayyare me 
bombardıman etmlıtir. Ta 
mizin heptl 11ssllne d8ıunnıtllf· 

Şimali Afritada dUtmaıı 
Tobruk ve Bardi111a bom~ 
lana da haHr ve ıı:atlat ol 

S.03 Mlizık ( PLl 
ı,u Haberler 
1,30 Mllslk (Pl) 

a.o Yıaıık ll11nı 

19,IS Mtlodılcr 
19.30 Haberler 
l'l,O şuıuııır 

NOT : Evvelki günkü yııumda, fir
masını bir baskasına satmıi bulundu
;!unu yazdığım Kurumun "MUtckal
dlnl Askttiye Cemiyeti., olmadıll an
ltıınlcyor, S11liıhlyetli bir makıımdan 
n·r·lr\1 ı h lde. yani l gı meydana çı
knn bu h beri ktmdll ğlmden dilzelt
mlYl bır vazife s::ıyarım! 

Bir Amele Fabrikada 
Haflanarak Öldfl 

Unlverıııite Fen FıkUlte5lnde imti
hıın evrakı üzerinde dört senedenber1 
tahri!at yapıldıitı hakkında blr ihbar
da bulutıulmuıtur. İddla7a göre, bu 
surcile birçok talebe, imtihanı kaıa
namadıktan baJde, sınıf ıeçm(flerdlr. 
Bu sahtekArlık hAdiseslnde allkuı n1a"llar p1,1uacla hiaaedllea Ç\IYal bub H\llcukçu vo klnı;Yaıer OollD 
görillen Klıwn adıl\d• birisi un al- ranı ıtıll olmak Ozeredlr. Yakmda Ma:ırlf MUfettlıl Halil Seven. /. 
tına alınmıştır, RektörlUk ve Emniyet nıeınlcke!.imize 4,li milyon çuval dnha KUl'ıra Bumln'ln anneleri ve 

U,SO Haberler 
13.05 Su 

20,U Radyo ır•HICIİ 

20,45 M w.k (PLJ 
21,00 M" lk 
:ıı,30 Ko1111 ma 
2ı,45 Or t ıra 

2l,30 Haberler 

---o- -
Yurtta Sıhhi Vaziyet İyi 
Ankımı, 24 (TAN) - Yükııt!k Sıh-

ha ŞCır . ıçtlmı..l:ırını bitirmiştir. iç-

MüdUrli.ıı;:ii hlıdiseyi geniş miky:ııta gdecek'tlr lı Bankası Dlıcktörlcrinden 
tahkike ba~lemı~latdır. YAPRAK SİGARALAR_ İnhisar- tin Dumı,,•ın kayın vnlld~ 
VENİ ŞUBELER - Üniversite Fen lar 1dare~ı. sigara kAlıdı bultnanın talka Se\'en vefnt etmlııUr. 

:ıı'ak.Ultesinln MntemaUk - Fizik ve güçlüklerini ıllzönilndı tutarak, piya- gurlu cadde indeki hanulndefl 13,20 Mllaık (J>L) 

• 22,41 Ca bant 

ll,00 Proıram %3,25 Jtapaıuı i 
t m dııkl müzakerelerde yurdun ıııhhi 
v:ızlyctln n memnuniyet verici bir 
h· lde olduğu anlaşılmıştır. 

Fenerde bir yağ fabrikasında 
çalışan Salih oğlu Eııat isminde 
bir amele, fabrikada istim suyu 
ile yarunış, hastaneden evine nak 
lcdillrken yolda ölmüştür. Adli. 
ye doktoru cesedi muayene ede. 
rek defnine ruhsat vermiştir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

1 

bugUn ol}eden ııonra Cıımlıct 

Fbik - Kimya şubeleri, Matematik - sayd yaprak sig:ıralar çıkarmıya ka- nlarak civnrd:ıkl aile kabrln• 
Astronomi, Fizik ve Klmya ıubelerl 1 rcı:- vermiştir. Bunların tan•l 4 ku- d lt-eekllr, 
a:1ı ile Uç kısma ayrılmııtır. ruş;.ı kadar satılacaktır. -----------...-: 

Avrupa Birliği ve 
Yeni Nizam Nedir? 

fBıt"I 1 incldr 
kım işsizlikler. çeşit ~şit buh
ranlıtr, ımarşilcr Laklp ctlıyor. 
Bir yerde insıınlar açhktım <Jlur. 
ken diğer taraftı istihsal fulRla
rı yakılıyor veya denıze doklilü· 
yor. BütUn bunlar Avrupanın 
918 ıulhundın ıonra tedavısi guç 
bir hastalığa tutuldugunu gus
torir. 

Almanya bu sunt ve sahte iktı
sadi hayllta bir nih!lyet vermeye 
karar vermiştir. Avrupa milletle
ri arasında iktısadt bir muvazene 
ve bir iş bölümu tesis edilmekte
dir. Her memlekt?t iktıs:ıdi ''e 
coğrafi 'kabiliyetine gbre ıstih· 
salde bulunacak, ıuni bir tarzda 
unayile~eye münade ccJilmi
yecek, nulletler araaında iktısa. 
di milnuebetler kalın gümrük 
duvarlarile tahdit olunnuy:ıcak
tır. Bu sayede bütün Avrupaya 
pmil bir iktisadi istikr .ır teessüs 
edecek, her millet kabillyetl nis
betirıde azami iktraadt ınkişaf ve 
refaha &avutacaktır. 

Alınan rical ve matbuatı Av
rupa üzerindeki hikimıyet dava. 
lannı Yeni Niıam ismi altında 
böyle tatlı bir hap haline getir
miflerdlr. Fakat Almanya bu id
dialannı nasıl tahakkuk .ıttitt
cek, Yeni Nizamı nasıl kuracak 
ve Avrupa birliğini nasıl vücude 
getirecektir? 

Bu da aynca cidden tetkike 
muhtaç mühim bir mevzudur. 

ıl dQfOrQ.lm.Oı, 'Alman ta)'7U81 Oa
ıUn• d6nmemlfUr. 

MABSILYA tlZDUiDE 
VlchJ, 24 A. A.) - DUn pce Mar

ıllyada llava tebl1"8l11e tatıı verilen 
&lanN, mUt•ddit tncill• tınoar .. ı ta
rafuıcı.n 7apalın borrıbirclıman takip 
etnüıtır. lhr ,ok bomba atılmttUı:. 
~rt kadın ~lmlio, vt bet ktıt 7lr&
lauutt'D'. 

Berlindeki Temaslar (!l(jji:fjJj:l4iJ 
lNGILTEREDE: (Baş. l incideı 

pakta Slovakyanın iltihakına ait 
protokol bir taraftan Almanya e Londrı, 24 (A.A.) - lnalltere• 
hariciye na:r:ırı Von Rlbbentrop "'" llarlı BüyUk Etçl•I eampetı ayni 

11fetl1 Ltzbone tlıyln ohınmuwt11r. 
İtalya hariciye ne:ıareti siyasi Al\IERlKADA: 
şube şefi elçi Buti. ve Japonya. ....... 
nın Bcrlin Bilyük elçisi Kurusu e Nevyerk, 24 (A,A.) - lıvıfln 
diğer taraftan Slovakya başveki- "Anten,, npuru. lrıındının 2&0 mll 
li ve hariciye nazırı Tuka tara- Garbında torplUonmı, oldullunu, fa. 
tından 24 Teşrlnisanidt: Berlinde k~tuhenUz bıtmıdıQını telllzlı bildir. 
. dil ı~· ıtııı r. 
ımza c m "'.ır. ' . FRANSADA: 
ttUMEN NAZIRININ SÖZL~l 

Berlln, 24 (A. A.) - Rumen • zurlch, 24 (A.A.) - ''Le aııı .... 
bük... t -'-1 G neral Antoneı. gaHt .. ının Vlohy muhabirine glra, 

ume .ı~ C ll'llırındı "Le Ttmp•o dı olmak il• 
co, ve Rumen hariciye nazırı zere 111 ırran111 9a11tuı btrkag ıun 
Prens Sturdza ve maiyetleri bu. ı9ın hUkOmetge tatlı edllmlftlr. Bu 
J{Ün Berlinden Bilkreşe hareket kar•r• sebıp, )'H•lmıyıeık bazı ıey· 
~tmişlerdir. feri bu guetelerln y11mıı olmalll'ıdır, 

Romanya hariciye nazırı Prens 
Sturdza, Berllnden hareketinden 
evvel, Boersen Zeitunli( Jtaıetesl
ne beyanatta bulunarak Roman. 
yanın yeni slya!etini izah etmi~· 
tir. Bu siyasetin muhtelif v~he. 
lerl şu noktalarda toplanmakta
dır: 

l - !:ski §eldlde bir Balkan an• 
tantı maıı;,e inUkal etmltUt. Roman
ya buna benzer hiçbir ıte.Ye hayaU 
mU14etinct: karıımıyncaktır. 

2 - Yahudi serma;,elile vı,yahut 
tc:nebi diyardan aelen dircktifierle 
dahlll ve harlcl ıiyaı;etıni idare eden 
hlçolr m•mleket felAh bulamaz Bu 
hal, General Anton<' cu iktidar ~ev
kiine gelinclye kndarkı Romanyanın 
halidir. 

~ - Romanya ıı lhvere iltihak et
miştir. Dunun mılnası Avrupa poli
tikasını idare h\lıuı\lna hukukan ıı
tirak etmektir. 

Laval, Diin Paristen 
Vlchy'ye Döndü 

Paris, 24 (A. A.) - Laval, bu 
sabah Paristen Vlchy'ye hareket 
etmiştir. • Clermont Ferrand, 24 (A.A.>-
Havas: Fransanın en bilyUk tay. 
yare fabrikacılarından Demoitine 
ile eakl nazırlardarı soıyaliıt meb 
us Montet'nin ojlu .Jacques 
Montet tevkif edilerek fdaret•n 
Pelle-Volsll" satosuna haosedil· 
mitlerdir. • 

Zurlch, 24 CA. A.l - "La Su. 

Yunanlstanda Harp 
(Başı 1 ineldcJ 

Reu'ter ajanının Kahiredeki 
muhabirine göre, tank dafi top. 
lan ve mühimmat sandıkları taşı 
yan ln~llz tayyareleri Mısırdan 
Yun'1n1stana hareket eırmişlcr
dlr. 

ERGIRt BOMBALANDI 
Atina, 24 (A.A.) - BBC: İngiliz 

bombardıman ta:nareleri Yıınaniıtan
daki Ullerden hareket ederek, Arna
vuthıktaki ltal7U UHU Krılrlyl bonı
bardanen etrllitlcrdir. Aıllerl temer
kilaler ve ta:nare me7daaları bombar
dıman edilmiıtir. Havanm fena olma
sı yapılan haııaratm teferrUatile tesbl• 
tlne mani olmottur. 

Bundan başka tnılll.z bomb rdnnsn 
tayyareleri Yunın cephesinde Göricc· 
dan 40 kilometre meufede bulunan 
Pagradeç'den rlcat etmekte olan İ
talyan kıtaatının muvasala hatlarını 
bombardıman ve tahrip etmiştir. Yan 
g~ar ve infllikler vuku bulmuıtur. 
E{basın'a da bir taarruı yapılmııtır. 
FAŞiST R0ESA tı.E ASKER 

ARASINDA lHTiLAF 
Londra, 24 (A. A.) - İyı malumat 

alan bitaraf kaynaklardan Londrayı 
gelen haberlerle teeY1Ut ettlline söre 
Vunanistandaki seferin muvaffakıyet
sizliii hakkında Faıiıt riltaa ile Ge
nel kurmay arasnıda ihtillf c;ıkmıt• 
tır. Bunlar, bu muvaffıkıyetslalllln 
mesuliyetini birbirleri üzerine atıyor
lar. Faşist rüesa ordunun ricatlnden 
dolayı a1kerlerl, ve a1kerlcr de sefe
rin mUtkülitı:na binaen lıtemediklerl 
bir harbe sevkedildiklerinden dolayı 
Faılıt rüe11yı muaheae ediyorlar . 

YUNAN KRALININ 
t'EBRlKLERl 

4 - B~r memleket Hrl ~ kuvvetli 
bir orduya nıallk olmadıkça, terakki 
edeme:ı:. 

5-- Romanya ordusunu ıslah lcln 
kendisine• muallim ıabiUer ıönderen 
Almanya htuaımeune karşı minnet· 
tardır. 

Atına, 14 (A. A.) - BBC: Etenler 
Krıh Oeorıt1 Yıanan kara, denlı ve 
havı lıll"8tlerlne atafıdakl emri ,ev
miyl ~ndırmlttlr:. 

Dııtmanı topnklannuırdan defıt· 
mek lcln mUcadelt1t bqtadılmuı il• 
man milletin ve benim aliden bekle· 

Bombardımandan Kurtulan diflrnbl Mt&racaillmdu untndtm. 
t_..ıf:- V uru Bo bc!at Dl Amuda kanuthnln 

!sse .. ~azetesine göre Fransız hil. 
kOrnetlnln Parls veya Versallles'ı 
nakli tarihinin yakında teıbit e. 
dlleceli resmt mahafilde ıövlen. 
meldedlr. Venaillee'da hUkClmet 
ic:in iki otele el konulmu•tur. 

8 - ~6 Jltuaya 11' 'aıOnaaebet: 
Pres Sturdla bU rnUnaaebetlırln iyi 
teki14e de'll'UftınQl ITl\l tdllmekte ol• 
d\llUDa iş.tNt etmektedir. 

anauu ap dotru olchaiu?'• lıbtt ettltf nlıden ve 

Balkanlarda Vaziyet lnglltereye Ya 
fBaşı 1 incldP.J 

bir anla~ma havası yaratmı§tır.,. 
NAZİ MOOAllALESt 

iHTİI\1ALI 
Londra, 24 (A.A.) - Obıer. 

ver ga:ıet~sinde Garvin, Alınan
yanın İtalyanın Yuoanistanda 
ı.mdadına gidip gitmiyeceğl sua
lini _sorarak diyor ki: 

"ltalyan hatları o kadar vahim 
bir surette bozulmuştur ki, ılk 
bahardan evvel yenlden ıaAlam 
bir tefkilat yapmak bahis mev
zuu olamaz. Bununla beraber 
Hitler'in artık çoktan kendisine 
hemayar addetmediği Mı.ısaollni
nin imdadına gltıniyecoğini ka .. 
bul edemeyiz.,, 
Almanyanın evvell Yı.ıgoılav

yayı istila etmek niyetinde oldu
ğu hakkındaki fikirden bah~eaen 
muharrir, Almanyanın Bulgaris
tan yolu ile Selanlğe jitmey~ te. 
şebbils edeceği likrini ileri silr
mektedir. 

Şayet manevra muvafhk olur
ıa tamamile ihata edilecek olan lep ed1?cejlnl kııU7en bahll~l: 
Yuıtoslavya bu ıuretle taksım cylemem•s vo Amerika Blrleı-

. • k · · ı . letl rintr: mu ıveneUne osketl 
edılme ıçın o muş bır hale gel~- dahil olmasına tngilterenln 
cek ve Yug?slavya blr AJ~311 VL-1 ihtlya •ı bulunmadıtım,, 11rlb 
layetl halinı alacak 'le bugı.in Ro- l!Ade otmlşUr. 
rnar:ıyada .tıtblk edlleh mUstemle- SOyilk Eld, Yunanlıların 
ke ıdarcsı altına alınacaktır. dıkları rnuv&ffık17eUvln t 

Garvin makalesine şöyle de- bU;yilk heyecan doturmuı ol 
'Vım etmektedir: da blldırnıtş v• ayrıc.11 demııdt 

"Fakat Türkiyenin bu düşün- "inalltere, Almanyonın bill'1P 
celerin tahakkukuna .widdetle kar retlerini 1nııltoreye mıılıcıne ıc 
ı• koyıca"ını Yuoırftlllnvlın:ı d sln•l" önll!l~ ~etmek tııerlne t!..._ 
ır U d & ' "- • a d~t' 1 flkrhtdNiir Blnnenalu ... 

m ca ele etmeden vatanlarının glltercınln geml lhllyaeı günOll 
mukadderıtını milhürlıtmlyocek saııı davah.rınd.:ın birlılni t;fldl 
terini ve Yunan muk:ıvemetlnln mc'ttcdlr, • 
Almanlann ve Fa'1ıtlerin &J. YENİ vlcHY tLC;tsl 
kanl• hakkmdald pllnlarmı ta- Nevyork 2• (A A ) -
mamne boıacalt flkrtntn ya:"ıl- Franaa D~zdlndıki ·aUyük Si 
mıda oldulunu nnn.edlyoruı... Bulllt 7erlihı AmlraJ t..cab1:: 
YUNANİSTSAN'A YARDIM yin edil~etinJ Roowvelt, k& 
Sunda7 Chronlcle, manııUnde 41. g1ta1U11 buaün bildimılitir, 

yor ki• 
"8t1Ahlannuı Yunaniatanı dolru 

a lu:nıktadır ... 
GuRe ı&leriM '871• dnun td.1-

)'0f': PatluWnlt ~balına tetlralrl ve 
lta1"n ale,htarı hefannurıeletln bu

&Ji ttllaat.ana hUC\llft "ile- lanmaıı. ta:narıltrin ınllll,eti U.erln· 
Blrblrl ırdmdaD dl\pJar de bit blr tllphe bırakmamalıtıdrr. 

7 - İtalya - Yurıan11tan barbl: 
Roma1ı71 baıkılarııun itin• karıtmı
yacaktır, 

Nwrork. 24 (A. A.) - lqilil ee4admaın ibik oldUlwl\lft clhana 
"Veatern J>rince.. vaııarunan kaptanı röatw411hstıd• 'ba~t171mn. Millet •I· 
burlin N"1"orb movaııalıtında bi1- ze miluaattardır. ÇUalr(l .. rıfhsl kar· 
dirmlftir ki, hareket limauadan ancak tardl'IUI. 'tarlhlmlıd• muhtttem 1anl 
SO 'inil mesafede iki 411ınıan ta,,,are- bir euıf' actnm. llalvlı mUftıhl· 
ıinin bombardırnanmdan kurtu!mattur. rim. 
DUıman tan-releri diler bir •apora • • 

•·tnıııw. YuneTll•tanı bıveden ve 
ıfontıd.. mttıemıdb'9n top, mChlm
mıt vt ı.n-ue ıt\ndM"MtkWlr. ~
rlecı'yt ilk alrın ~ı>lar tftlillı tofl
larıdır. Kı\Ht llırl hırtktU 7apar
ken Göı lct tızırlnde uc:an tanarelcr 
de mü,terek İngiliz. - Yunan tayyare

• · ,.ıen ,UU•rc9 tanate bu 

1 

f ranau bUlr6metl, lnıiliı hava kuv
e nasında 300 bin kılodan vetlerinin bu derece tavaif edilmez u-

bomba ıtmıtlardır. ıı&llerhM kartı enerjik prote1toda bu-
ttalyan ı.narelert tarafın· lunrnut •e tnslliz hültOmetlnden tarıi

u ~re, t 1 dOtmAn tanare- ye ve tamılnat •ıtcmlıtir. 

nomnnva Hırlciye NarJrı be;yanatı
nı bltırıı ken, Rornanyanın mılli mev
cud;yetın: mudafn:ı içın lhım ge\dlll 
takıUı de harp cdecc4lnl ıtAvC! etrnfı· 
tir, 

taarruz etml,lerc!lr. Dubro.ntk, 14 (A. A.) - Hl'laı: 
Westem Prlnce vapanınıan 92 yc>l-ı Diln ılrtam, Dubro'lftllrde dınlııden top 

cıaau araaında tnıutz mllbayaa koml•· sesleri tıltllmlıtlr. Adrlyatik denlılnln 
Yoftmtun beı aıaaı vı M tnilltecl bu- aiz111da bir deniz muharebesi vukua 
hıtı111ordu. J ıelmiş olnı111 m\lhtemeldir. ler! idi." 
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Emekli, Dul ve Yetimlerin Nazan Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Maaıılarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli, dul •e 

yetimlerin Mart - Mayıs/941 üç aylıklarının tediyatı hakkında 19. T. 
Sani 940 tarihinde "Cümhuriyet., 20 · tarihinde ''Son Telgraf., 21 tari
hinde "Tan., ve 22 tarihinde "Akşam .. gazetelerinde neııredilen ilanla
rın berveçhi iti tavzihine lüzum gcirülmüştür. 

1 - Maaş sahipleri ellerinde bulunan bir devre evvel bankamızca 
verilmiıı puslalarm alt kısmında yazılı günlerde müracaat edeceklerdir. 
Ancak tediye saatleri 111ıkların karartılması ve mesai saatlerinin değiş
mesi dolayısile aşağıda yazıtı olduğu veçhilc tadil edilmiştir. Maaı sa
hiplerinin elindeki puslada: 

Sa:ıti 8 - 9 arasında 
9 - 10 .. .. 10 - ıı · 

11 - 12 

" 
13 - 14 .. 14 - 15 

.. . 15 - 16 
16 - 17 

" 

yazılıınlara saat 7 - 8 arasında 

.. " 8 - o " 
" .. 9 - 10 " 
.. .. 10 - 11 

.. .. .. 

" 11 - 12 
.. ·12 - 13 

13 - 14 
.. 14 - 15 

" .. .. .. 
tcdivat y:ıpılncnktır. il" 1 --

(11134) 

Deniz Levazım ·satınalina Komisyonu İlanları . . ' 

~ I .,...,,, 
""" ~Ut:t Cııınt bı;..:ı 
30 Kikı Prcz: bant 
43 ,. Pudra 

250 Adet kuru pil 
370 .. Raptiye " Buji kablosu için., 
45 Kllo $ııllnk 
60 Adet şerit eksclsiyor 

565 ., ,. keten 
118 ., ., kauçuk 
44 •• .. !istik 

3900 Adet karburandum kağıdı 
415 Metre pirinç zincir 

1. - İhtiyacımız olan yukarda cins ve miktarları malzemenin tahmin e-
l. - İhtiyacımız: olan yukarda cins ve miktarları malzemenin tahmin 

edilen bedeli "5128.20., liradır. İşbu malzemenin 27-11-940 Çarşamba gu
nü saat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satın Alma komisyo
nunda paza rhkla eksiltmesi yapılacktır. 

2. İlk teminatı "384.62., lira olup şartnamesi her gün iıı saati dahi
' Jinde mcz:kür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

Onun gürbilz ,.c sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gi 
bi sinesinde yetiştirdiği saf ve nonnal gıda ile miimkiindiir 
Her anne tabiatin insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğin 
den istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA ARKA 
Miistahzarahnda bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 
~ ... , ............................ , 

DİŞ 1MACU N U 
Mikropları yOzde 100 öldürür, dişleri temizler parla

tır diş etlerini besler ve hastalanmatarına mani olur. 

Hır yerde O E NTOL dls macununu israrla isteyiniz. 

Satllık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 810 adet muadili 543/238 

M. 3 ko1ı:nar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları soyul

muş olup hacim kabuksuz: orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü

iunde, İstanbul, Ankara, .Bolu. Çevirge Miidürllıklerinde ve Boluda Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirlifinde görülebilir 

4 - Tomrukların beher metre mikibmm muhammen bedeli 11 lira 56 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,S muva~t teminatla 3/12/940 Salı eiinü saat ıs 
de Boludaki Devlet İşletmesi Revir Amirlifi binasına müracaatları. "11107,. ------------__ , ETİ BAN Ktan 

KAPALI ZARF USULILE 

MALZEME SATIŞI 
Aşatıdaki listede yazdı malzeme, Balyada Maden mevkiinde yerindt 

teslim edilmek üzere 2/12/1940 ta Ankarada banka merkezinde, kapalı 
zarf aıulile satılacaktır. İsteklilerin malzemeyi mahallinde görmeleri vt 
topyckUn bir fiyatla beraber, malzeme cinslerine göre ayrı ayrı dahi birer 

fiyat vermeleri ve 2/12/1940 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada İnhisar
lar Baımüdiirliığı.i yanında Dr. Salfıhi apartımanmda 3 No. dairede, pey ak
çelerlle beraber bulunmaları ilan olunur. Malzemenin gümrük ve sair ru
sumu alıcıya aittir 

Pozisyon 
N. Adedi 
207 l 

208 2 

1 

209 1 

210 

258 

259 1 

262 1 

n 255 1 

266 l 

279 155 

L İ S T E 

Eşyanın cinsi 
Elektrojen motôr grupu, Diesel Sulzer 4 D 133 
(1911) Siemens Schuckert 31i0 KWS lık alternatö· 
rile beraber Efektif 210 volt. 42 pcryot. (Motor 
için aksamla birlikte). 
Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 4 D 100 
(1911) Siemens - Halske, 234 KWS lık alternato· 
rile beraber. Efektif 210 volt. 42 peryot. (Diesel 
motbrı.i için yedek aksamla birlikte). 
Elektrojen motör grupu, Diesel Sulzer 3 D 100 
(1910) Sicmens Schuckert 178 KWS !ık, altema
tôrile beraber. Efektif 210 volt. 42 peryot. (Diescl 
motörü için yedek aksamla birlikte). 
Tevzi tablosu, tam teçhizatla ve yukarıdaki dört 
elektrojen crupu için. 
Muhavvile postesi 11. 400/210 voltluk 300 KV A. 
Tam teçhiz:ııtla. 
Muhavvile postası 11. 400/190 volt. 4'00 KVA. Tam 
teçhizatla. 
Muhavvile merkezi. 190/12.000 volt. 800 KVA. Tam 
teçhizatla. 
Muhavvile merked, 11.000/210 volt. 100 KVA. Tam 
tec;hiz!'tla. 
Muhavvile merkezi, 11.40/210 volt.. 100 KVA. Tam 
teçhizatla. 
Muhtelif · kuvvette elektrik motörleri (kısmen 
hurda). 
Takriben 200 ton saç, halat, pik, çelik ve ray hurdası 
ve profil demirleri, va,on tekerlekleri ve ıasileri, 
bakır teller ve pirinçleı. 
Muhtelif ev ve yazıhane eşyası. -

3. - İsteklileri 2490 sayılı kanunun istediği vesailde birlikte adı ge
çen komisyona müracaatları illin olunur. "11178" 

* * 2500 Adet Abdesthane kiğıdı 
432 Metre Fitil "li.mba ic;in No. 5,. 

50 Metre Fitil "lAmba için No. 7., 
5 Metre Fitil "lamba için No. 14,. 

1200 Kilo kalay 
14 Metre Fitil "lamba için yuvarlak., 
ıs Kilo Filit 
13 Kilo Yün iplik 

3660 Tane Kundura boyası numune gıw 
630 Tane Kundura cilası nümune gibi 

1460 Kilo Mum "arabacı" 
380 Kilo Mum ispermccet 

6500 Tane Hasır süpürge 
5000 Tane Çalı süpürge 

11 7 Metre Tülbent 
1 - İhtiyacımız: olan yukarda cins ve miktarları yazılı 15 kalem m •• -

zemenin tahmin edilen bedeli "11745.07 .. l iradır. İşbu malzemenin 27.11.940 
Çarşamba güniı saat 14.30 Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satın Al
ma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "880.88,. liradır. Şartnamesi her iÜn iı; saat dahi
linde mezkUr komisyondan bede:siz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona miıracaatları ilfın olunur. (11181) 

* * 5 Kilo Baryum Karbonat 
2 Adet Schampion J 8 veya muadili buji 
2 Metre Murabbaı Baklit levha 6 m/m kalmlıfında " Nü. ıibi., 
5 Adet Kovan halinde abunayı delik 125 m/m dış 160 m/m tuli 400 mm 
S Adet Kovan halinde abunayt delik 220 mim dış 220 m/m tuli 400 mm 
2 Adet Kovan halinde abunayt delik 155 m/m dış 250 m/m tuli 400 mm 

30 Adet Adi pirinç musluk 1/2 pus 
1 Adet Limba makinesi oi~e ve fitilile 20 No. "Nü. gibi., 

20 Top Ozalit kAğıdı 
20 Top Saman kiğıdı "Nü. göre., 
10 Adet Nadirbant 
3 Düz Valf marlı:a kurşun kalem S HB marka 

10 Top Onlit kağıdı 
10 Top Saman kiğıdı 
10 Kilo Amonyak 
3 Kutu Çini mürekkebi "Siyah .. 
4 Kutu Kastel marka kurşun kalem H. 4 marka 
4 Kutu Kastcl marka kurşun kalem BH marka 
2 Kutu Yumuşak silme lastiği 
1 Kutu Kalem açma makinesi 
2 Tak Redis yazı ucu 
2 Kutu Şablon ucu 

Kırmızı yumuşak lastik 2Xl M. X 4. S M/m levha 
10 Metre Kırmızı yumuııak lastik ı M.XlO M/m levha 

Kırmızı yumuşak listik 2Xl M.X8 M/m levha 
50 Adet Uzun saplı boya fırçası 14 No. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 26 kalem muhtelif malzemenin 26.1 ı. 
940 sah günü saat 14.30 da Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım SatJnal
ma K..:misyonu binasında adi pazarlıkla eksiltmesi yapılacaiı ilan olunur. 

(11177) 

* * 611 Kutu Linolyom cilası "yarım kiloluk kutu., 
860 Kilo Parafin 
40 Kilo Reçine 

J 700 Kilo Katran (ardıç) 

150 Kilo Kemik yağr "evsafına göre., 
800 Kilo Don yağlı kaytan salmastra 

88 Metre Süzgeı-,Jik pirinç tel 
22 Kilo kalafat üstüpüsü 

9 Levha Fiber 2 mim 
125 Kilo 8 levha llstik 3 m/m 

7 Kilo 2 levha lflstik telli 1,S m/m 
11 Kilo 2 levha lastik telli 2 m/m 
20 Kilo 6 levha lastik telli 1,5 mim 

1 - İhtiyacımız olan yukarıda cins ve miktarı yazılı 13 kalem malze
menin tahmin edilen bedeli (7246,60) liradır. İşbu malzemenin 27.11.940 
Çarşamba güniı saat 11,30 da Kasmıpaşada bulunan Deniz Levazım Satm
alma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (543.50) lira olup şartnamesi her glin iş saati da
hilinde mcz:kür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona milracaatları ilan olunur. (11179) 

* * 600 Adet Pirinç cıvata maa somun 3/4 
600 Adet Pirinç cıvata maa somun S/8 
600 Adet Pirinç cıvata maa somun 1/2 
300 Adet Demir cıvata maa somun 3/4 
300 Adet Demir cıvata maa somun 5/8 
300 Adet Demir cıvata maa somun 1/2 
155 Adet Demir saplama S/16 
155 Adet Demir saplama 3/8 
155 Adet Demir saplama 1/2 
155 Adet Demir saplama 3/4 
315 Adet Çelik sııplama S/16 
315 Adet Çelik saplama 3/8 
320 Adet Çelik saplama 112 
320 Adet Çelik saplama 3;4 
540 Adet P!r!nç saplama maa somun 3/4 
540 Adet Pırınç saplama maa somun S/5 
'i40 Adet Pirinç saplama maa somun 1/2 

. - . İhtıyacı~ız: olan YU~rda cins ve miktarları ya.zıh malzemenin 
tabm~n edılen bedcJı (5725.20) lıradır. İşbu malzemenin 27.11.940 Çarıam
~ sünü eut 10.30 qa Kas~mpaş~da bulunan Deniz: Levaz:un Satınalma Ko
mısyonunda pazarlıkla cksıltmesı yapılacaktır. 

. 2 - İlk temi~atı. ( 429.39) lir~ olup şartnamesi her gün iıı saati dahi-
lınde mezktir komısyondan bedelsız alınabilir. 

3 ~ İsteklil~~in 2490 sa~ılı kanunun isted;ii vesaikle birlikt e adı e-
çen komısyona muracaatları ıllın olunur. ( ıt 126) g 

280 
40 

510 
2 
3 

31820 
30 
10 

* * Kilo Vayıt f!lltıl "nümunesi cibi 
Kilo Pü!Umiyc kurşun " 
Kilo Kurşun hurda 
Metre pirinç levha 0,080 mim 
Metre pirinç levha 15 
Met re Galvanizli tel 1 mim 
Metre Çelik tel 5 m/m 
Metre Çelik tel 6 

25 - 11 • 940 

ENİ PUDRA 1 • 

Satıhk Köknat 

Tomruğu 
Bolu Devlet OrJ11811 

İşletmesi Revir 
Amirliğinden 

RENKLERi 

Biiyük bir Parls terzihanesinin ni ve cazip renkler._ 
mÜ§tcrek mesaisilc bir Frnnsız 
güzclJik miitchassısının \·iicudc 

getirdiği yeni pudra halitası: 

Tokalan pudrası "havalanclırıl. 
mış" tır. Bu sayede cildde henıUl 
gayrimer'idir ve adeta tabü gıbi 
görünür. Bu pudranın istimalile 

"Rachel": Gayet beyaz J:ıir clld artık "makyajlanmış" manzara· 
için şdfaf ve saf bir güzellik te.

1 
ıara nihayet verilmiştir. Fazla 0-

min E:deı. "Peche": Açık tenli es- larak terkibinde"Krema k~püğü" 
mer ve sarışınların ekscr!sine uy· j bulunduğundan bütün gün sabıt 
g;,ın olarak pembe bir parfaklık: kalmnsına medar olur. Hemen 
verı!. J bu,ıünden Pariste en fazla rağbet 

.. Brun Soleil": Esmerlere es- bulan renklerdeki Tokalan pud
zio bir sevimlilik temin eder .. Ve rasını tecrübe ediniz. Temin ede
y~lnız Tokalan pudrası serisinde cegırıiz şık ve cazip tesirinden 
buldlıi.eceğiniz diğer bir çok ye- cidden hayrette kalacaksınız. 

İtfaiye vesaitine ait Benzinlerin muhafazası için yaptırılacak tahte
larz: Tanklar açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 9990 lira ve ilk 
teminatı 749 lira 25 kuruştur. Keşif ve fjartname Zabıt ve Muamelat Mü
dürlüğü kaleminde görülecektir. 1hale 2.12.940 Pazartesi günü saat 14 te 
Daimi encümende yapılacal\tır· Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplarile ihale günü muayyen saattı: Daimi encümende bulunmaları. (10873) 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
ı - Hara mah ve yan~lara •ncajc ıaf kan lııı:Uiz 939 dofumlu erkek ve dltl OH 

DORT baı tayla aaf kan Arap beı baı tay acık arttırma ile aatılacalı:tır. 
2 - Arttırma 1·12·940 Pazar cllnll saat on Oçte Ankara hipodromunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat hepıl için DEŞ YUZ ALT.Ml$ BEŞ liradır. 
4 - Tayların pedlfrllerl Ankara, htanbul, Adana, Duru •• lzmir, Samıun, Konya, 

Bahkuir V tterincr müdilrlUklerine ıı:öndcrilm i~tir. 

Taylar hakkında izahat almalı: istiyenlcrin bu mOdürlllklerc ve Haraya müracaatları 
ve İ•t~klilerin arttırma ıtlln ve uatlnde Anlıara Hipodromunda bulunmaları Ula olunur. 10409 
_____________ , 
Devlet Deniıyolları işletme 

idaresi ilanları 
25 İkinciteşrinden 2 Birincikfmuna kadar muhtelif 

hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattmıı 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

lmroz hatuna 
Ayvalık hattına 

İzmir sürat battma 
İzmir ilave postası 

Sah 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Ankara) ve 
Pazar 1'i da (Erzurum) Galata T"ıhtnnmdan 
Salı 18 de (Konya), Cumartesi 18 de (Antalya) 
Sirkecı rıhtımından. 

Pazartesi, Satı 9.50 de, · Çarşamba, Peılletn· 
be ve Cuma 16 da (Marakaz). Cumartesi 14 tt 
(Trak) \•e Pazar 9.50 de (Marakaz). Galata rıh 
tımmdan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trakl 
Galata nhtımmdan. Ayrıca Çarşamba ve Cumar 
tesi 20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar) Tophane rıhtı 
mrndan 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımmdan. 
Çarşamba ıs de (Bursa), Cumartesi ıs de 
(Mersin) Sirkeci rıhtımından 
Pazar 11 de (İzmir) Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 de (Tırhan) Galata rıhtımından 

NOT: Vapur seferlerı hakkında her türlü malumat aşatıda tele· 
fon numaraları yazılı Acentelerimizden cifrenilebilir 
Galata Baş Acentelili Galata rıhtrmı. Limanlar Umum Mü

cfürlüiü binası altında 42362 
Galata Şube .. 

l - Bolu Karacasu dep~ 
tlfte mevcut 2692 adet muadili 
557 M3 köknar tomruğu açık 
ma ile satılacaktır. 1'11 

2 - Tomruklann ayrıca 
me paylan mevcut ve kah~ 
yulmuş olup hacim kabUP .... 
J...-utll!' \lzcrinden hesaplanrrustıt· 

3 - Tomruklara oit satış 
mesi Ankara orman umwn tJl 
lilğilnde ve İstanbul. Ankara. 
çevirge mildurlüklerindc "• 
devle~ orman işletmesi re\l'tr 
ğinde görUlebilir. __., 

4 - To.ınru~ların muhnrı---
dcli 11 µra f.6 kuruştur. ~ 

5 - Istcklilerin % 7 ,5 ııtl' 
pey akçcsile 4.12.940 çar~rııbl 
saat 15 te Boludaki (tll 
mı.iracaatkırı. 

Üniversite A. E. f , 
Komisyonundan : 

Unlvcrsltcyc ;ılınacak soba 
ve malzemesi içio 22.XI.19~ 
yapılan açık clWitmesine i.s. eı 
mediğlndl'n ;ıyni şnrtlarlıı ıkln 1 
açık cl~iltmcye konulmuştur ... 
lilcrin 5,XJI.940 perşembe rı (1 
15 tc 'Rektörlüğe gchncleri. 

----------· --

53 Ton Petrol 
Tahmin edilen bedeli (11 

(50) kuruş ol.an 53 ton ~~ 
Fabrikalaı Umum Müdilr1U5 .. 
kez satınalma komisyonuııcl 
1940 pıızartesi günü saat 16 dA 
z;:ırtıa ihale edilecektir. Şal' 
rnsız olarak komisyondan \f 

liplerln muvakkat teminat 
lira (40 kuru,.."U bnvi teklll 
Jarını mezk!lr günde saat ıt 
dıır konusyona vermeleri ve 
rinln dt. 2490 numaralı 
ve 3 maddelerindeki v~ 
yo::cu olmadıklarına ve bU 
kadar tüccardan olduklarlJl& 
r . .-ıret Oc.osı vesikaslle m~f'l. 
s:ıntte komisyona milracaa(ıiöiıtl 

• • 
Yüz Doksan Bin U 

Benzin Ahnacal;5ı 
Tahmin edilen bedeli (5:19.:~ 

oları yüz doksan bin litre ~ 
kerl fabrikalar umum 
merkc:: satın alına koıtı t 
9/12/940 pazartesi günü "' 
kapalı .zarflı. ihale edllec~· 
Şartname 2 lira (65) ~ 

bilinde komisyondan verilir. ( 
rln muvakkat teminat oıat' 
Urn (75, kuruşu havi teJdl.f .. , 
larmı mezkilı günde saat 1• 
dnr komisyona vermeleri fi 
lerlnln de 249() numaralı 1'•nı11 
ve 3. maddelerindeki veflP'ıııı 
misyo:ıct· olmadıklarına "' 
nllikadar üccardan oldukla~ 
Tic:ırct Odası vcsikaslle ınfıı'~ 
ve saattd komisyona mo.rs~ı 

(JlUV" 

• 
2000 M3 Ce~ 

Tomruğu AlınB of/Jı 
Tahmiı. edilen bedeli (7~ 

oları 200C metre mikAb\ erıtl 
r..ığu askeri fabrikalar il 

0 
alma komisyonunca 9/12/~ .. !J 
tı?SI gilni saat 15,30 da taP-(S) 
lhnle edilecektir. Şartnarne 
(70) kuru~ mukabilinde 1' 
dan verilir Taliplerin ınu ~ 
minat olan ( 4950) lirayı b~ ... 
ınektuplıırın. mezkıir ıilP""". 

1
14,30 L!l kadru komisyona ~ 
ve kendilerinir. de 2490 n1Jl!1~ 
nurun 2 ve 3 maddelerind "'." • _ .. 19J'l"J 
s::ılklc komisyoncu oımadU" 

Galata rıhtımı. Mıntaka Liman Re
ıslici binası altında 

bu tşle alfikadıır tüccardan 
rına dai1 Ticaret Oda~ 401:?3 _ .. _. 
mc-~ur güz: ve saatte ko (1 

Sirkeci ., Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 1 racaatları 
(11158) ~ • 

'~-~~~~==~~-=-~~-~-~-~-.!!~~~ 62000 Kilo Sığıt'U 
600 Metre Çelik tel ~ Alınacak 
442 Metre Pirınç tel kaynak için Tahmin edilen bedeli 155o0_,

1 150 Metre Pirinç tel 2,5 m/m : __ ,.k~~1 
150 Metre Pirinç tel 3 m/m lan 62000 kilo sığır eti ~ ]CY 
150 Metre Pirinç tel 3.S m/m müdurlüğü binasında milıeşt~ 
470 Metre Kurşun tel 3 m/m tın alma komisyonunca 9/12 il 

2100 Adet Karpit memesi nrtesl günü saat 14 te kB~et' 
370 Adet Piırumiıs memesi thale edilecektir. Etler defli dP 
110 Kilo Pirinç levha "laynerlik.. mayıp Mayıs 941 sonuna itli 
67 Kilo Pomza taşı ncımesine göre alınacaktır. 
73 Kilo Şamata "Teneke., komisyondan parasız oı.aral\ 

200 Kilo Çivi karfiçe Taliplerin muvakkat temin8~ 
16Z Adet Güverte lastiği olar. C 1162) lira (50) ıcı:ır 

1 - İhtiyacımız olan yukarda cins ve miktarları yazılr 21 kalem mal- teklif mektuplarını mczlt 
zemenln tahmin edilen bedeli (6653.20) liradır. İşbu malzemenin 27.11 940 snnt 13 e kadar komisyona 11' 
Çarşamba günü saat 14 te Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satmaİma ve kcndilcrirun de 2490 N°(!eJd 
Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. nun 2 ve 3. cil maddelerin "' 

2 - İJk teminatı ( 498.99) lira olup şartnamesi her gün iş saati da- lkle birlikte mezkur gün cıll 
bilinde mezkür komisyondan bedelsiz: alınabilir. komisyona mfiracaaUarı. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ge
çen komisyona müracaatları ilan olunur. (11180) 

* * 
l\larmara Üssübahri K. ,-

Satınalma Komisyonundan: =~~~~~~~~~~------11111 
Sığıreti İlanı 1 

l - Askeri ihtiyaç için eksiltme
ye konı.:lan 109500 kilo sığır eUnl,n • 
kapalı zarf usulile eksiltmesi ,lOflJ 
Kiınun/l;.!ltO s.alı gilnil saat 1fi t~ İz
mfth Terşane· kapı!!ırı..daki komisyon 
binasında yapılacaktır. 

2 - B!r kilosuna. tahnlln edilen fi- ı 
yat 31 kuruş olup mth;aklrnt teminatı 
:?54.5 Ura 88 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 170 kurus muka
blllndf' komisyonumuzdan alınabilir. 

4 - İsteklilerin bu fiile ~kadar 
olduklarma dair Ticaret v'esikalannı 
ve yukarıda miktarı yaz.ılı ilk temi
natlarilc birlikte kanunun tarifatı 
veçhile bnzim edecekleri teklif mck• 
1uplarmı muayyen gün ve s:ı:ıttcn tam 
bir saat evveline kııd;:ır kumlsyon bilŞ-
kanlıgına vcımclcri. ( l107G) 

Saatlerinin son modelleri gelmiştir. 

LON Saatlerinin taklitleri çıkmıştır. 
danmamanız i(-in bilhassa HİSLON ya
zısına. mine ve makinenin iı;inde bulunma
sına dikkat edilmesi rica olunur. 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 sayılı kanuna göre Samsunun Lldik ltazasnun Akpınar dl 

açılan köy enstitüsü için yaptırılacak binalann a•an projcleril~ 
planlarmm hazırlanması işine ait müsabaka tarihinin görtilcn Jüı ,., 
en 30.1.1941 tarihine kadar temdit edilmiş olduğu ilan olunıır. 


