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Türkiyeden Jingilizler 
G_,e_ç ..... i 1--=e=-m=e=z =! 1 Ş İ d det 1 İ ~~f :.~fni Topçularda esrarengiz bir 

muhafaza Cinayet meydana çıktı' 
ettikçe d. . . 

Mih11er de11letlerinin Sü- H u·· c u m 1 a r 
11eyıe ile Bağdada git-
mek ıçın Türkiyeden 

!:!17:.~" ~~~:,.:;;i e:!'e!: Y. a p t ı I a r ı.'.··· 
lerin hepsi bir noktada . 
ittifak ediyorlar ki o da, ,.... ..... ~7 

Mihverin ~raziııni'ye Ka i 1 t, k en ısın 1 seven kad 1 n 
T ürkiyenin bu yoldan · .;, ''IJj etı!!~:~d~~r:r~:tur öldürdü, evin bahçesine gömd· 
geçilmesine asla mü•aa
de etmiyerek harbetmek 
azminde olduğudur. Bu 
görüı, hakikatin ta ken
disidir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A 
iman ordusu, Romanya• 
ya girdiği gündenberi, 
roihver devletlerinin 

Türkiyeden geçerek Süveyşe ve 
Irak petrollerine gitmek istedikle
ri rivoveti ve tahmini sık sık tek
rar ediliyor. Romanya işgalinin ilk 
günlerinde, biz de, bir kara dev
leti olan Almanyanın denizde a
ciz kalınca kuvvetlerini karada 
kullanmak istemesi ihtimalinden 
babsetmi~ ve Almanyanm ta sa
bık Kavzer zaroanmdanberi •Şar
ka doğru. diye bir siyaset takip 
ettiğini, Bitlerin de bu yolu takip 
etmek sevdasına düşebileceğini 
yazmış; fakat böyle bir emel pe
şinde koşanların, Türkiyenin asla 
bir Romanya olmıyacağını unut
mamaları Jfızınıgcldiğini ilave et
ıni•tik. 

O valdttenbcri, dünya matbua
tında, mihver devletleriııin Ana
dolu yolile Süveyş ve Bağdat üze
rine yürümek isteyip istemiyecek
leri ve ];öyle bir sey yapmağa kal
kışırlarsa Türkiyenin ne yapa~ağı, 
Türkiyenin silahlı mukavemeti 
karşısında hedeflerine erişip erişe
miyecekleri tetkik ve münakaşa e
ı!ilmckte ve bu münasebetle sık 
sık Türkiycnin ismi geçmektedir. 
Mihverin böyle bir niyet besleyip 
beslemediği ve böyle bir seferin 
muvaffak ofop olamıyaeağ.ı hak
kındaki düşünceler, miitalealar 
muhteUftir. Fikirler yalnız bir 
noktada tam bir ittihat ve ittifak 
ile birleşiyor ki o da - iftilıarla 
söyliyelim • Türkiycnin, mihver 
ordularına yol vermesi hususunda 
bir tazyike maruz kaldığı takdir
de, kat'iyyen mukavemet edeceği 
ve taarruza uğrarsa bütün knvve
tile dövüı;ecei!i merkezindedir. 

Bu çok mühim noktanın böyle
ce anlaşılmıs ve kabul edilmiş ol
ması, biziın için men111uniyeti nıu
ciptir. Jo' ilvaki, İngiltere ile mev
cut ittifakına rağmen, şimdiye ka
dar harp harici kalarak, devletler 
hukuku dairesinde bita-raflığrnı 
mulıafaza etmiş olan Türkiye, bu 
dürüst siyasetinde devam etmek 
azmindedir. Elimizden geldiği ka
dar barısı muhafazaya çalışaca
ğız; fakat bir taz_yik ve taarruza 
uğradıi(unız takdırde, yurdumuzu, 
istiklalimizi hakkımızı •onuna ka
dar müdafo~dau asla geri kalnııya
cağız. llürriyetiınizi ve var~ığınıızı 
nıiidafaa gibi nıu~~d~.•.,5 .. b~ ~aye 
uğrunda nasıl dögıı.ştugumuzu de 
herkes bilir. • 

Bir noktayı unutmamak lazım
dır ki ihtiyar ve gevşek .. osman~ı 
•allaııatı bile hakkını nıud_a~aa !" 
çin, yurdunu çiğnetmemek ı~ın, ~~
!aha sarılmaktan çekinınemış; do
vüşıneden mutavaat gibi bir zafı 
hiçbir zaman göstermemiştir. Os
nıanlı :imparatorluğunun yapma
dığını, istiklaline bu kadar aşık 
Ve haklarına bu kadar kıskanç, 
Yurduna bu kadar bağlı olan genç 
Türkive Cumhuriyeti kat'iyyen 
Yapmaz, yapamaz ve yapmıyacak
tır. 

Biz, kimııeııin toprağına göz dik
meden,. kimsenin hakkına tecavüz 
emeli beslemeden, yurdumuzun i
marına ve milletimizin terfihine 
ç~_lışıyoruz; hiçbiı; ıliı.vlete karşı 
duş;manlık göstermeden, biç kim
sevı tehdit ve tahrik etmeden ba
r~ş içinde, yolumuzda yürümek is
tiyorl12'. Fakat Tiirkiyeden geç
mek istenildiği takdirde, bu yolu 
kana:varı süngülerin üstiinden geç· 
~ek lazım geleceğini kat'iyyetle 
bılnıek lazımdır. · 

Ber zaman söylüyoruz, Türkiye 
kararını vernnş bir millettir. Bu 
karar, Türk yurduna ve istikliiline 
taarı-uz edilince silaha davran· 
ntaktır. Türkiyeden, hakikaten 
~ecmek istiyenler varsa, bizimle 
olesiye bir harbi ,rözc aldırmalıdır. 
lar. Türkiye Türklerden başkası
nı.? gecl"bi.le~eği bir yol değildir. 
Turkiycden gecilemez. 
. Abidin DAVER 

İNGİLİZ TAYYABELI:r.i.NİN ALMANYAYI BOMBARDIMANI 

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz ha- ı •t ı ı 
va nezareti tebliğine. ııöre, .. bo.rn- 1 a y a n ar 
ibardıman tayy arelerının gund uz 
taarruzlar'?da ~ulogne'de bir ti- K 8 h 1• r e y e 
caret ,:ıemısıne ısabet olm~. rıh-
tımlarla depolara hasar yapılanııı: , •• • 
tır. Başka bir filo Fransa sahıllerı hucum ettı 
açıl<.larında bir gemiyi batırrı:ıştır. 

Dün "ece fena havaya ragmen 
Mamburı:ı askeri limanına şiddetli • 
bir hücum yapılarak bir çok yan- Atılan bombalarla bir kiti 
gınlar çıkarılmış, infilaklar olmuş-
t öldü altı kiti yaralandı ur. 

•r---
GJ. Antonesko 
Romaya gidiyor 

Londra: Z2 (A.A.) - Timc:ii ga'Zet.esl, 
•Balkuı str.ı.teJisi» ba.şlıi~ altmda neş
~ği b""1tal<alesirulc dlyor ki: 

cTiiddyc gürbü2 isüklilinl muhafaza 
ettikçe, Yunanistan sıkJ dllfdukça ve Su 
rlyed.eki Fra.:nsnla.r, Roma.n.ın ta.Jepleri
nıe tam ınuta.vaa.L göst.ermc-kten imtina 
cylcdikçe. mihverin, Ma.rtşa.! Grazlani
nin r.:>-k geri kalmış .r~pt.eıu UcrUeyişl
ne, şimalden müessir y:ırdım.da buluu
maama. imkin yoktur. Yuna.nlst.a.run bir 
askeri y:mlmı talep e1mcsl talıdlrbıdo 

veyahu.t halen Romanya.nm muhak.kak 
surette hıs.eıtitı ıı-ıbı. l'wıa:nıstaıun da 
ha.rekel serbestJsinden malırwn klllaca.k 
ılereoode bir l.:uyike libl tutulmak fr.e

re bulunduiımun görülmesi ı.a.kdirinde 

p.Jrna.eak .tıeıdbirlor. bu suretle en büyük 
eheaımiyell haiz bulunmaktadır. Şarki 

Akdenizde ~en müessire inti.k.al 90k 
sarihtir ve mihvet"in buı(ÜU Romanya.da 
Calı:Lp ettiği siya.sel doğrud:ıaı doğrn

ırıı. detllse bile muhakkak •-ur~ Sü
veyş ka.na.lma. doğrııdnr.» 

ANTONESKO ROMAl'A GİDECEK 

Fakat bir tesadüf bu faciayı 
bütün dehşetile açığa vurdu 
Cinayet naaıl oldu? - Dokuz yıl süren atk naaıl batladı • 
Sandık'm paraları • Marazanın İç yüzü - Ceaed nasıl 
bulundu? • Karın nerede? • Katil konuıuyor - Ölünün 
mezarı başında - Derileri çı~an ceset • Niçin öldürdü? • 

Müddeiumumi İ§ batında. 

.. 

ı·ı 

ı 

Di;;er hedefler arasında Rekh- Kahire: 22 (A 
kolz'de ıbir marşandiz ı:ıarı ve 
Stade'de muhtelii endüstri hedef- A.) - İngiliz ha '. 
!erile tayyare meydanları vardır. lla kuvvetlerinlr. 

Bükr ş: 22 (A.A.} - Stefani ajansın_ 
l dan: Romanya devlet reisi General An-

Bir ihaita ev
vel, Edirnekapı 
dışarsında Top
cularda Çiços 
Yolunda işlenen 
esrarlı bir cina
yet, dün sabah, 
bir tesadüf neti
cesinde meyda
.ıa çıkarılın· ştır. 

Katil, Edirne
kapıda araıba
·ılık eden 32 
yaşlarında Dan
yel ,maktul de, 
sekiz senedir 
iıeraber yaşadı
ğı Suhainas, na
mı diğer le San
dık adında, 45 
yaşında bir ka
dındır. tebliğinde denili 

Büviik Akının Tafsilatı yor ki: 19/20 ge 
Londra, 22 (A.A.) - Hava neza-

cesi Lihyada Tol 
rıık'u muvattalci 

yelle bombardı 

reti istihbarat servisinin verdiği 
mütemmim malfımata göre, 20/21 
ıtecesi İngiliz bombar<lıman tayya
releri tarafından Berline yapılan man eden İngilL 
;ki hücum esnasında Guter Moa- .'.ayyarelerinin bon 
bit marşandiz istasyonuna yüksek balan sahil boyuı 
infilakli bombalar ve yangın hom
balarile hücum edilmiştir. Beş yan
,rın çıkmıştır. 

Bir tayyare 66(} metreye inerek 
şehrin tam merkezinde bulunan 
mühim bir hedef üzerine bomba 
salvolarını atmıştır. Bu hedefin 
bir kısmında yangın çı:k:mıştr. 

Putlizerstrasse, Lehrterstrasse 
ve Charlottenbur,:ı'daki marşandiz 
istasyonlarında yangınlar çıkarıl-
mıştır. muhtemel olarak bombalarla tahrip e-

(AriıllSI: Sa. 4, Sli. Z de) (Arkası Sa. 4., Sü. 2 de) 

'Her yıl aynı ayda 
nükseden derdimiz 
Et Fiatı yükseliyor 

tonesko, Duçe'nin davetine icabetle ya
kında Romaya gidecektir. Bu ziyaretin 
yapılacağını, İtalyan gazeteleri ı11uha
birlerine bizzat General söylemiştir. 

Bulgar ve 
Macarlar 

---•ı---

Şimdi, hadise 
hakk.'nda biraz 
malfımat vere
lim: 

Sandık kim · 
dir, Danyelle 
nasıl buluf-
muştur? 

Sekiz senedir 

Almanların ken- ~e~ny~~~a~~~= 
hainas, namı di ... 

dl• a r 3 Z İ $ J• ll d C ll iter Sandık, Er-
meni bir sarra-

• fın karısıdır. 

geçmesıne razı ~~~t ~~1as~~~ 
• mi iki, yirmi üç 

yaşlarında, ya- • •ene 1<....ı.wo.e çılgmoa batlanan kacl.ıu öıd.iiren Dıın7al 

Bulgariatanda Alman !o.şıklı ve cüsseli bir adam o- lira sarfettim, demiştir. 
arasında mücadele var J lan Danyeli göımüş ve a- Komiser de şu cevabı vermiştir: 
ve Sovyet taraftarları ı ş>I< olmuştur. Bu yüzden ko- - Buna üç ayda 200 lira yedir-

. . A.A ) B . casından ayrılnw;, Danyelle bera- mişsi:n, halbuki, böyle bir gencin, 
Londıa. 22 . <. . · - elgradd .. kı ber yaşamağa başlamıştır. senin irin ı:ıeceliği 200 lira eder! 

Röyter mtthabırı ~ır telgı·a!Jnda ezcum Bir müddet sonra Suhainasın ko- 1 Hulasa, Danyelin genç ve yakı-
l• ,cınları yazıyor. cası ölınuş"' kadın epeyce ·bir pa- 1 ~tltlı olması ona şiddetle aşık 0-

B linin sal' hiyetli k akl d ' . ' I ' ' er a • ayn arın an raya varis olmustur. Bundan son- lan yaşlı kadını daima şüphelen-
Viyan"?'a .gelen malumat.• göre bir ta- ra, ibir taraftan bu paraları yerler- dirmekte, kıskandırmaktadır. Su
rafla~ Ingıltereye hava hucuml~rı ve. ba ken, bir taraftan da Danyel Be- hainas, bu yüzden, Danyeli daima 
lıdakl .:"1ruan "~ulan muhafaza edile- yoP-Junda bir manav dükkanı aç- ta1''- etmekte, arabasına bir kadın 
çek, dı~er tarai"t.n ablukayı kmnak .ve mış, ticarete başlamıştır. Bu ha- binse, bir kadınla konuştuğunu 
BaJkan,~r ıizerınden Basra kor!ezıne vat ç<ık sürmemiş, Danyel manav- ~örse, suale, sorguya maruz bırak
doğru bır tazyikte _bulunmak maksadi- lıktan kazanamadığını görünce, makta, bu yüzden de, aralarında, 
le Yakın doğuda buyük mik,yasta ?are- evvela bir vük arabası, sonra da damü bir l(e<:iınsizlik hüküm sür
kiıt tertip "'":1ecektir. Gene bu Vıyana binek arabasile beygir a1mış, ara- mekte, kavı:ıalar olmakta, hatta, 

· haberlerme gore Bulgarıstan ve Maca- bacılık etıneğe başlamı•tır. Danyel, arada sırada kadını döv-

Mühim 
bir karar 
Vekiller Heyeti 
Ereğli kömür hav
zası ocaklarının 

Devletçe işlctilme
ıi ne k•rar verdi 

Ankara: 22 (ikdam 
muhabirinden) - Ereğli 
kö,,,.ür ha11%cu1 namile 
maruf aahanın Amasra 
istismar mıntaka11 dahil 
11e Ereğli kasabalan ara
sındaki kı.smında me11cut 
yerlerinde İntifa hakkı 
tesis olunmuf ile kiraya 
11erilmif olaun olmasın 
imal ruhsat tezkereli ve 
gerek imtiyazlı faal ile 
gayri faal metrıik 11e im
tiyıuı leshedilmiı bütün 
ocakların de11letçe işletil
mesine Heyeti Vekilece 
karar 11erild i. 

Şap denizinde 
:ltalyan torpito 
su tahrip cdild -Muharebenin 

Londra: 22 (A.A.) - 20/21 teşrini 
v.ı gecesi Şap denizinde bir İngiliz h 
aemiainin bir İta\van destroyerini 
rip ettiği resmen bildirilmektedir. 
rallik dairesinin bu busuıla.ki resmi 
liği.nde ıöyle <tenilmektedlr: 

20/21 geceı.1 kafilelerlmizden biri S 
denizinde iki İtalyan destroyerinlrı h 
cumuna uğramıştır. İtalyan destroyeri 
ri himaye gemilerine torpil atmLS ve k 
file üzerine obüs ateşi açmışlardır. 
maye gemileri derhal düşman gemil 
üzerine ateş açarak bu gemileri ko 
lamağa başlamıştır. 1'1:iitakıben tem 
muvakkaten kaybeunişleıdir. Şafak 
kerken, Komberiey ismindeki İngi 
destroyeri teması tekrar tesis etmiş 

(Ariuuıı: Sa. 3, Sü. 3 de) 

Celepler her seneki gibi aynı bahaneyi ileri •Örerek 
fiatları arttırıyorlar. F al:at bu iddianın aalı yok! 

(Yazısı 3 iineii sayfada) l ristan Alınan lut'alarınm kendi toprak. Bes altı sene kadar evvel, Edir- (Arka.sı: Sa. t, Sü. 1 de) 
(Arkası: Sa. 3, Sü. 3 de) nekap• ıiışarsında binek arabacılı- --------------------------

-----------------------------------=~----- ğı yanmağa başlamış, kadınla be-

l Z C 1• le r D u·· n Ankara ya Git ti ~~be~ie~d~i:%~~u~~~;~rda. ve ba-
Suhainas. ~irkin ve yaşlı bir ka

ı dındır. Daııyel ise, demin söyledi- ı 

ORDUYA KIŞ 
HEDiYESI .. "· - 2' '· . ı····, t·'. . 

1 

~:~,J:.\i'a~, ı:?~~~y~f; ı~ ~~= l - ' kadaşının anlattığcna göre, Dan -
yel, vaktile bir kavgadan dolayı 
yakalanıp mahkemeye verilmiş, 
l'aliba mahkfun olmu• kadın, üç 
•" Danyele bakıp bir miktar para 
sarfetmiş, bir gün, Beyoğlunda bir 

H alkevleri geniş bir mesai 
programı hazırlıyor. Bu iş 

Cumhuriyet 
.ı 48 ki;silik izci 

b d A k d k • mer~•ime i•tirak edecek yedi lisemiulen seçilen 
a)ITamın a n ara a ı - ~ . . 

kafile•i dün öğleden sonra Ankaraya hare.ket etmqlerdır. 

kJOmisere: 
- Bu herif için, üç ayda iki yüz komiteler teşkil edildi • • 

ıçın 

SUGON 
Köy Muhtarları 

Yazan: Safaeddin Karanakçı 
3 üncii sayfada ---

Şişli ve Beyoğlu Halkevleri, hu
dutlarırrnzda bckliyen kahraman 
askerlerimize birer kış hatırası ol
mak üzere balk tarafından hediye 
edilecek yünlü eşyayı bir intizam 
dahilinde toplamak ve bu işi i
dare etmek üzere, her iki Ev teşki· 
liıtından mürekkep, müşterek bir 
komite vücude getirmişlerdir. 

Bu komite, ilk toplantısını dün 
Romanyada ~ri akşanı Şişli Halkevinde yapınıştrr. 

Bu ak~m da, komite, Beyoğlu 

•l_Y_A_R_l_N_~ 

faaliyetin gayesi Halkevınde toplanacak, verilecek 

1 kararlara göre, muntazam bir pro-
Emekli General M. N. un \"ram dahilinde işbirlij;i lapılarak 

ehemmiyetli bir a'k<'ri faaliyete ge~lecektir. 

• ----·m-a.k.al•es•i ____ _. Beyoğlu ve Şişli mıntaknsında o-
turan fakir halktan bir kt'mı Hal-

kevlerine müracaat ederek ke 
dilerine yün tedarik edildi~ ta 
dinle mümkün olduğu ııisbct 
muhtelif eşya öriip hazırlıyaca 
!arını bildirmişlerdir. Diğer tar 
lan, hali vakti yerinde olon 
çok kadınlar da. Halkevleri 
rafından yaptırılmak veya satın 
lınmak üzere lÜn eşya bedeli 
demek teklifinde bulunmıışlord 
Bu teklif ve müracaatlar, her 
rafta ayni metot dahilinde hare · 
edilmesi ve bu eşyanın ayneıt 
berruu kararlaştırıldıii;ı cihe 
kabul edilmemiş, şiıedilik, b11 
di;ı;elerin kendileri tarafından 
miıı edilmes; rica l"di!mi~tir . 

(.\rlı.ası: Sa. 3, Sü. 1 d•) 
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Şimir, Kerbelôdo Ömer'in çadırına 
i.ıerek onunla mülôkat yaptı 

Seni terkediı> ~itmek mi? .. "nü sabahı kafilenin su ihtiyacını 
Asla ... Ölümü, seninle beraber bek- temine memur olan adamlar kırba-
liyeceğiz. !arını yüklenerek hunları doldur-

Sesleri yükseldi. mak icin Fırat .lcenarına inmişler-
Ertesi sabah. (Ömer) tekrar (İ- di ... Fakat lam nehre yaklaşacak-

maını Hüseyin) in nezdine l!eldi. ları zaman: 
_ Neye karar verdiniz? - Durun!.. Oradan ileri l(eçil-
Dive. sual etti. mez 
İmamı Hüseyin, eski tekliflerini Dive, kat'i bir ihtar karşısında 

tekrar ettikten sonra: kaldı1ar. Derhal l(eri dönerek ça-
- Eğer bu tekliflerim kat'iyen dırlara gelip meseleyi (İmamı Hü

reddediliyorsa, .şu halde beni l:ııra- seyin) e anlattılar. 
kın. Yahut yanıma adamlar katın. Kafilenin su ilı~ivacı, pek mü
Buradan doi!ruca Sama l(ideyim. lıimdi. Korkunc bır hararet altın
Belki, hudut haricine cıkınak için, j da yanıp tutusan o 'kızgın çö~e. 
Yezidi ikna ederim. )<'.OCuklar ve ·kadınların susuzlu.ga 

Dedi. taha"Inmül edebilmeleri imkan ve 
Ömer, İmamı Hüseyinin bu son ihtimal haricinde idi. 

teklif ine sevindi. İmamı Hüseyin, yol arkadaşala-
- Ya Hüseyin! .. ('.ek iyi düşün- .l;_ndan iki zatı ayırdı. Bu vahim 

müşsün. Ancak, ben bu teklifi ka- vaziyeti ıslah etmek üzere. düs
bul etmek seliıhiyetini haiz deği- ,man müfrezesine e-önderdi... Bu 
!im. Bir kere, İbni Zeyyattan so- , ani.ifrezeye Emevilerin en kovu !a
rayım. ı raftarlarından (lbni Haccac) ku-

Dedi. Vaziyeti bir mektup ile manda etmekte idi. 
derhal İbni Zeyyada bildird!. 1 Imamı Hüsevinin arkadasları, 

İbni Zeyyat, her ııün, (lmamı bu a<iamı ~rdüler: . 
Hi.iseyin) in tevkif edilerek Ktıfe- - Hayvanların bile serbestçe ;;
ye ııetirilmesini beklerken. -~yle tifade ettiği bu sudan. (Resulul
l:ıir mC'ktubun ııehnefil. onu Onı~r'J !ah) ın _ehli beytini ne hakla mah
den de şüphelendirdi. Falda, bır- rum ediyorsunuz?_ 
&n bire onu da azledemedi. Son 1 Dediler. 
derece haris. ve n.bal~erest ol.an İbrri Haccac: ııavet tabii bir eda 
bu adamın, (lmamı Huseyın) i.le ile cevap verdi: 
birleşerek .büyük bir ııaile ihdas 1 • (Arkası var) 
etmesinden çekindi. Mülayim bir 
lisan ile şo mektubu yazdı: BEL E D I y E 

[Ya Ömer! .. Hüseyin İbni Ali
n in Sa.ına ııitmesi, elbet muvafık 
olur. Ancak, onu Şama ııönder- Fen itleri Şubesinin 
mek, ne senin ve ne de benim se- tahsiaab bitti 
lahiyetimizin dahilinde değildir. Beledive fen işleri müdürlüğü-

GÜNÜN 
TENKiTLERi 

Ömür törpüsü 
İstanbula gelip tekrar kalemi e

line aldığt gündenberi, her icraatı 
tenkid ve tezyife başlıyan bir mu
harririn geçen gün de, kömür tev
zi işini alaya alan bir yazısı gözü
müze ilişti. 

Bu muharrir kömür almağa gi
diyor: •Para ile değil sıra ile• di
yorlnr. Sırası geliyor, beş tondan 
fazla alacağı için mavnaya başvur
masını söylüyorlar. Mavnaya mü
racaat ediyor, kamyon tutuyor: 
•Yarın gel!. diyorlar; ertesi gün 
kömürü kantarsıdıktan tartamı
yorlar ve 1950 senesinde oğlu kö
mür tevzi mahalline geliyor: •Ne 
yapalını, babanız öldü, sırasını 
kaybetti, bekliyece.ksiniz!• ceva-· 
hını veriyorlar... Bu tenkidine: 
•Namütenahi tablolu draın• adını 
veren muharrir yazısının sonuna 
&dramın devam ettil:ini. yazıyor. 

* Belki de - mübalağasına rağ-
men - bu muharririn hakkı var
dır, belki de İstanbulda kömür al
mak ömür törpüsüdür; belki de bu 
işi tcnkid etmek yerindedir. Fa· 
kat bu muharririn artık fazla gel
diği, ileri gittiği, çok olduğu, asıl 
yazılarının ömür törpüsü şeklini 
aldığı da muhakkaktır. 

Kok kömürü buhranı/ 
hiç yoktan çıkarılmış! 
Iktısat Vekaleti lüzumsuz yere 
çıkarılan sıkıntının izalesini istedi 

Dün İstanbul vi]Jyetine İktısal Ve-, liği ,.ilıünden ile.:i geldiği mütaleas• 
kili Hüsnü Çakırın imzasını taşıyan bir ileri ~~üştür~ ~ ~~ :;::ı 
telgraf gelmiştir. Tc!g.rafta şunlar ya-. Belodl7e Iktısal işi.en . mü . b [ 
zılmaktadır: ive Eti Bankın rnumessili ~~~ı:rakınu 

.ista.nbulda. son l'iinlerde kok kömü- işle meşgul olmuş;. kok kömu~dsı -
- ·· tısının lı:alesine ve sıkmtıy,ı UI as e-

rü sıkın-tlSl başlamış, halk Jtomur bu- . . • ilınistir iktısatı 
lamM: elmuştur. Bilhassa. Kadıköy ve denlerın tesbıtine geç ~ . .. .. 
civarında. btı slk.mt.ı her semtıtekinden Yek.ileti, Zonguldak.tan getırft'::1 k.omur 
razıa.dır. Vekilet, bu hususu tetkik et- lere ';;:arışan mutavass.ıtların luzumsuz
mış, srtı:ıntuım liizuınnız yere meydana. luğuna kani olmus, ve mutavassıtlaı:ın. 
çıkarıldığı anJaşılnuşhr. Lüzumsuz ye- kaldınlmasını alakadar makamlara bil-

re baş&österen kok •kömürü. sı~uıtl.sm~ 1 di~i~r. . . ., 
iızalesile keyfiyet.in Vekiletımızc blldı- Istanbul Beledıyesı son uç seue zar-
rilmesi icap edemez.» fındaki kömür istihlak.ini kar.lıiaştır-

Eti Banltla temas edilmiş, kön1-.ir mış, bu seneki istihlik.in her senc~in-
ts . den fazla oldu!u neticesine v30:1ln1ıştır. ı tevziahrun nak.il vasıtasının kifaye ız- ~ 

Heyetimiz dün \ ithalat .v: ihr~
Bükreşten geldi 1 cat bırlıklcrı 

Böyle tezyif.kar ve tenkidkar 
kalem oynatan zatın, Cumbnriye
tin yüksek atıfetine, ulüvvücena
bına sığınarak hudutlarımıza gir-

diğin~:::~n~~;~~::~:akkıdır an- Rum enlere satılacak Bir komite halinde 
cak bu zatın bu memlekette' hiç 1 pamuklar için bir mu- Ticaret oda. s l Da 
birşeyi,biçbirsuretletenlıidet- k I • l d 1 ba!Zlanmıya.cak 
mek hakkı değildir; hakkı olma- • ve c 1 m z a a n ı ~ 
malıdır! diyoruz. Bazı ticari görüşmeler için Büık- İstanbul ithalat ve ihracat bir-

Biz, bir zamanlar, inim inim in- reşe gitmiş olan ticaret hey'etiıniz tiklerinin birer koımite haline ge-
liyerek: ı dün dömnüştü.r. tirilerek Ticaret Odasına bağlana-

- Vatan nerede? Türk _ Rumen ticaret anlaşma- caklan yolunda çı.kar;lan şayialar 
Diye ":'n ·ağlar~en, bu .zat: . . sının tatbiki için lüzumlu bütün hakkında birlik.1er umwni katibi 
- Telas etmeyın, Vahideddının 

1 
noktalar üzerinde tam bır anlasma bir muharririmize şunları söyle -

elinde." Damat Feridin avutun- olmu<tur. Rumenlerin rn,eftllek_eti- miştir: 
~- mizden alacakları pamwdar ıçın <-- Birliklerin Ticaret Odasına 

Diye ııöğüs kabartarak bizi çiğ- bir de mukavele imzalanmıştır. raptı hdkkında hir karar olmadığı 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Resmi geçidi 
Taksim meydanının 

taozimi ilerliyor 
Cumhuriyet bayra 

mında T pksim meydanı
na verilecek fekli tesbit 
etmek üzere ayrılan hye· 
etle, Nafia Vekaleti bah
çeler mütehasss1111 Levo 
da çalışmaktadır. Mey
danın tanzimi ilerlemek
tedir. 

Merasim için iiç tri
bün İnşa olunacak, bu 
tribünlerden biri malül 
ak.erlere ~e malıil asker 

ailelerine iahsis edile • 
cektir. Meydandaki 20 
tenvirat direği bayrak
larla donattlacalı, tribü
nün iki nihayet yerinde 
büyük ik itenvirat direği 
inşa edilecektir. Bu sene 
bayrma geçidinde cukeri 
kıt'alar tak1m halinde 
geçecek, merasim yalnız 
Taksimde yapdacaktır. 
~ ----' 

1 ADLiYE ve POLiS 1 
Kız kaçırmak 

POLİTİK 

Hassas Nahiyj 
YAZAN: Profesör 

lliUeyin Şükrü BABA 
~ alkanlar, muhareh 
(g en hassas noktasını 

kil etmekte, maal 
devam ediyor. Balkanlılar c 
nazarlarının temerküz ettiği 
nede birinci rolde bulunmak ş 
ve bahtiyarlığından kolavlıkla 
geçebilirler, fakat her geçen 
perdesi yükselen bir musiki a 
gi gibi, dünya alakasının suud 
göstermektedir. 

Romanyaya Alman asker ve n 
tehassıslarmın yerleştikleri gı 
denberi, Brennerdeki görüşmel 
den, ne gibi avakıp çıkacağını 
kes birbirinden sormaktadır. 

Almanya Bükreşe yerleşir 
Arnavutlukta da kuvvetli hi 
talyan ordusu tahşil edilmiş!" 

Bulgaristan, malfını olduğıı v 
hile, ta 1919 tarihinden yani N 
yi muahedesinin akdinden 
gayri memnundur. Yugoslav 
dan eski Makedonyayı, Yuna 
lardan Dedeağaç oıahrecini, i 
mek emelindedir. Bu talepler 
bir kısnıını diplomatik ve resmi 
ğızlarla dermeyan etmiştir. Faı 
za Dobruca ve Dedeağaç gibi. 
goslav)·adan ·istekleri Kral Üç · 
cü Boris ve Yugoslavya Nii 
Prens Polün maharet ve kiyas 
!erile üstii küllenmiş bir vaziy 
tedir. Ve iki 1nemlekct birbir 
hayli yaklaşmıştır: Bu anla 
Balkan ittifakı çerçe,·esine 
meksizin Yugoslavların B:•lgarl 
la ayrıca ufak bir vals yapma! 
şeklinde tecelli etmiştir. Fakat 
na hatlarında Bulgar talepleri 
ladilllt olduğıına dair hiç d 
yoktur. Bilakis on beş senelik 
yaset doitru bir hat üzerinde h 
bahsettiğim gayeleri temine ı 
tuflur. 

Ancak, (Emirühnüminin) den is- nün tahsisatı bitmiştir. Münakale 
tizan etmek liızımgelir. iBinaena- suretile başka fasıllardan para te
levh, (Hü.seyin) evvela bizim nez- min edilecek, inşaata devam olu
dimize gelmelidir .. Bunun hilafın- nacaktır. 
da hareket etmek, hem (H"ıiseyin) Prostun tetkikleri 

isti gen genç ner gecerdi. Eğer soluğu budutla- Malum olduğu üzere Türk _ Ru- gibi böyle bir şev mevzubahis <la
rınıız dışında almasaydı, oynadığı ınen ticaret anlaşması tatb>k saha- hi olman- - tır. Esasen Ankaraya 
na~üt~mahl ı_ablolu dram devam sına ay l:a.şı.nda girmiştir. Yeni an- da Takas .Limited Şirketinin işle-
edıp gıdecekti. . . 1 ıaşmaya göre ııomanyaya zeyt~- ri için gitmiştim. ~irketin bu aynı Dün ih.inci ag~ ırceza 
Harab~ye çevırıp. kar!ıkları va- yağı ve palamut gönderilmıştır. 28 inde biten müddeti Vekiller 

İtalyaya Sofyanın muhabbet 1 

l lenıaviiliine siyasi amiller kad; 
hissi sebepler de karışabilir. · 
hükümdar ailesinin sıhriyet al 
'kaları politika ve menfaat \•ahd 

in ve hem senin başına büyük bir Bir müddettenberi rumatiz.ma-
felirket ııetirebilir.] dan muztarip bulunan şehircilik 

Ve bu mektubu derhal (Ömer)e mütehassısı Prost dün Taksim 
jlÖnderdi. . meydanındaki faaliyeti gözden ge-

Ibni Zeyyat, vazıvetten o ka<iar 1 çirmiştir Bu sabah Prost Vali ve 
SU .• phelen<fi ve endise etti ki der- · · ı · · ~ .,,. -·· H ·· '.. ·ı b' • . ımar ıs en muuw-u usnu ı e ır 
hal Ktıfelilerden bir ordu teşkil ı görüşme yapacaktır. 
ederek. bizzat kendisi bu ordunun I 
başına eeçti. (Nahile) mevkiine Tram'!&J araba arının 
ııeldi. Aynı zamanda l;ıu ordunun azlığına kartı tedbir 
bir kısmını ayırarak bunun başına Tramvay arabalarınm gittikçe 
(Simir) isminde zalim, ııaddar ve azaldığını yazmıst;k. Tramvay a
en ateşli bir Emevi taraftarını ge- :a.bas_ı darlığını k:smen gidermek 
cirdi. Giıya. ömerin maiyetinde'ti ıçm ışletrne, _arabalardaki_ tek o
askcrleri takviye etmek üzere, tunma yerlerını kaldınnaJ(a karar 
Kevbelava gönderdi. Halbuki Si- vermıştır: Bur.ası ay~kta duracak
mire bütün vaziyeti anlattı. Gerek lara tahsıs edilecektır. 
Ömer ve ııerek İmamı Hüseyin Üsküdar tramvayları 
hakkında. ne muamelede buluna- Üsküdar tramvaylarının lasfi,xe esas
cağ · na dair gizlice talimat verdi. lan tespit edilmektedir. Bu esaslar ya-

Simir, Kevbeliıya gelir i!elmez kında tasdik edilmek üzere Vekiller 
Önıerin çadırına ııirerek onunla Heyetine gönden1ecektir. 
mülakat etti. İbni Zeyyattan aldı
i{ı talimat muc>bince: HALK.EVLERİNDE 

Voleybol turnuvası 
BEYOGLU llALKEVİNDEN: 

- Ya Ömer!_ (Hüseyin) e kar~ı • 
müsamahakar bulundui{un için. 
İbni Zeyyat senin haldnııda iyi bir 
fikir beslemiyor. Vaziyetin, biraz 
tehlikelidir. Bunu tas.hih etmek i- 1 - Evimiz 1940 - u voleybol şam-
çin. derhal harekete geçmelisin_ piyoııaıuna 10/11/940 pazar günü üç ka 

tegori üzerinden başlanacaktır. 
Dedi. 2 - Şampiyonaya kayıt müddeti 31/ 
Haris oldui?u kadar, evhamlı da 10/940 perşembe günü akşamına kadar. 

olan Ömer. mevki ve hayatının dır. 
tehlikeye l'ireceğini hisseder et- 3 _ Turnuva herkese açıktır. 
mez. derhal harekete l(eçti. İmamı 4 _ İştirak edecek takımların Evimiz 
Hüseyinin kafilesini susuz bıraka- spor şubesin~ müracaatlarını rica ede
rak istimana mecbur etmek için riz. 
hemen beş vÜZ ne'ferden mürek-
kep müfrezevi Fırat saiıillerine 
g-Onderdi. Bu miifreze Fırat nehri 
ile kafilenin arasına l!irdi. Nehre 
gidilecek volları k3milen kesti. ! 

Kafile halkı düşmanlarının ı:ılan 
!arından henüz haberdar deği]ler-ı 
di. (Muharrem) ayının 7 inci gii-

RAMAZAN: 21 
23/10/940 ÇARŞAMBA 

~le 11 581 İFTAR 17 18 
lkinıli I4 56 Yatsı 18 28 
Akşam 17 ıs İMSAK 4 41 

tanı mamure baimde bulan bu Petrol ve müşt.,k:katı da alınmak- Hey'eti kararile 941 senesi sonuna mahkemesin-
mubarrirden saygı ve sayı ile tadı..r. Bugünlerde memleketimiz- kadar temdit edilmiştir.• 
kendisine gelmesini istiyoruz ... den mal almı>k üzere Rumen ta- de muhakeme edildi 
Eğer bu vatan onun eline, onun cirleri ve müessese mümessillerin- V L A Y E T · 1 
· k · ! Çatalcanın Anarşe köyı.i.nJe Ahıne:Un ıeraatma, onun a lına, onun teşkı- den mürekkep bir hey' et şehrimize l 
!atına kaim ıs olsaydı bugün değil. ~elecektir. A k .11 I rı"ne yardım 

1 

kızı Bedriyeyi yolunu bekleyerek z»r-
" S er a e e . la karırn.<:g·a teşebbüs elme~ter. maz· kömür, kömiir tevzi mahalli bile 1 d _ _,. • 

bulamıvacaktık. 1 şekli tesbit e ilemccıı nun Mehn•edin muhakemesine dün l•-
Bugüu o muharrire düşen bir P 1 Y A S A 1 Asker ailelerine yapılacak yar- tanbul iKuıci oğn· ceza ıno'1kenlesind.12 

tek VB.zife vardır: Kömür tevzi dun esasını tesbit etmek üzere başlanmı:,'.ır. 
mahalline gittiği zaman eğilip dün Belediyede kaymakamların, İddiaya göre, Bedriye, komşularm-
Türk kömürünün tozu ile cilalan- Alı;nanya yolu ile şi- Dai.rni Encümen azalarının iştira- dan Ay~enin evine mllial'ir gitmiş, M~b 
mıs olan toprağı öpmek \'e şükret- J k J • d ki ile bir toplantı yapılmıştır. Top- met te oraya gdorek kızı kaçırmak is-

k S d C h · t" b mal mem e et erın en lantıya Vali muavini Hüdai riva- teıniştir. Evdek.ilel'in mlıuaha l esi ,\ze-me ... onra a, um urıve ın er 
isi, her icraatı, her teskilatı kar- mal getirilebilecek set etmi.$, yapJa_cak Y_ardrın es~sla- rine, Bedriyeyi kaç!'maktan '." ge<;-

şısında hürmetle eğilmek, saygı j rmın son seklını tesobıt etmek uze- ıniş gibi görünmüş, ıoka~ Betfrıyer. i n 
ile seJam durmak... Ticaret Vekaleti tarafından ticari re toolantı b·ugüne tehir edilmiş- tolunu beklenliş, yolda yakalayarak 

Seliimi izzet SEDES temaslar için şimal memlekeUerine tir. •orla knçırmağa teşebbüs eum.;, kızın 

Silivri Mendreği 

Cumhuriyet bayramı
nın 2 nci günü açılacak 

İstanbul liman reisliği tara
fından Silivri limanında inşa e
dihnekte olan •büyük mendirek ta
mamlanmıştır. Cumhuriyet .bayra
mının ikinci günü merasimle açı

lacaktır. Açılışı Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya veyahut İstanbul 

Valisi Lütfi Kırdar yapacaktır. 

MÜTEFERRiK 

Dahiliye Vekili gitti 

Dahiliye Vekili Faile Öztrak, . . 
dün öğleden evvel Vilayette meş
gul olmu.:;, akşam treni ile Anka
ra:ya dönmüştür. Vekile, müsteşar 
Ethem de refakat etmektedir. 

gönderilen Halim Sabit, Stokholm'a 'O'ar feryadı üzerine etraftan yeli)en!er ta-

m.ıştır. Heyetimiz Berlinde Alman dev- 800 k" • ld • rafından yakalanmıştır. 
let adarnlarile temaslar yapıldığını ve iŞi gc 1 MchmeL, Bedriyeyi kaçırın;.:.k. ı- 9-dı-
edinilen kanaate göre, şimal memleket- ğini inkiır elrniş, hadi.senin ~11. .. .itlerin-
lerinden alacağımız maddelerin Alnı arı_ den bir kısmı d.inlenilmış, hftdıseyı, yu 

ya yolile memlekete getirilmesinin Romanyadaki Türk- karıda yazd1ğunıı: llekilde an.r..tnuşla~-
mümkiln olduğu bBd.irilmiştfr. dır. 

İsviçreden bir milyon ler ana vatana geliyor Mahkeme, gelmiyen şahitlerin celbi-
ne karar vermi.ş, şahit celi>! için mu-

lira alacağımız var Roonanyanın işgal mıntakaların- hakeme başka güne bırakılınıştıı·. 
Son günlerde İsviçrede bir milyon da bulunan Türkler memleketimi- Üşüdüğü için yorgan ve 

Türk l·ırasından fazla a.Jacağımn birik- ~e gelmeite başlamışlardır. Dün I l 
· lm' t" B çuva ça mış . u· H'"k " linliz alacağımızm tah- ilk olarak 800 kişı ge ış ır. un-

m~ r. . u ume . lar Kavaktaki karantinededir. Bu- Unk.aparu · civaı·ında Hasarım ahırına 
sili için lsviçreden ithalatı kolaylaştı.ra- .. l k1 d' Ro girerek çuval ve yorgan çalıp k1- eı.ri<.-c;:ı 
cak tedbirler almıştır. Takas Limited 1 ız:un şehre §e ece elrkırt.. . manyla yakalanan HayredWn dün Adliyt?yc ve-

. 1- lınıanlarınua mem e e nnıze ge -Şirketi Isviçreden takas yo Jle mal ge- .. 'nl dd . ı-ilmiş, Sultanahmed ikinci sulh ceza 
. . . bas!am mek uzere bı erce yur aşımız;n ılrnı t 

tireceklere akredıtif açmaga ıı; ış- vesait beklediği haber alınmıştır. mahkemesinde sorgusu yap ş ·r. 
tır. Hayreddin, mahkemede: 

İngilizler 9 milyonluk - Soğuktan donmak üzereydi~ l ·a-
• cak İstanbul meb'usları bu gün ram da yoktu. onun için, ahıra gir~im, üzüm ala 

Partide toplanıyor örtünmek üzere yorgan ve çuvalla!'ı al-
İngilizlerin bu sene memleketimizden 

alacakla.rı maddelerin miktan ve tes
lim şartlan üzerinde Ank.arada yapılan 

müzakereler neticelenm.iıilir. İngilizler 
yalnız incir ve atUmle.rimizden 3 mil
yon liralık mal alacaklardır· 

Bu,ı:ıiin saat 14,30 da Partide İs- dım, diyerek suçunu itiraf etmişlı" 
tan:bul meb'usları ve Valinin işti- J.14ahkeme. Hayreddinin tevkifine ka-
rakile bir toplantı yapılacaktrr. rar vermiştir. 
Tonlantıda Parti ikongrelerınde Prenses Şivekarın dad111 
tesbit edilen dileklere Vali cevap yanarak öldü 
verecektir. 

Beyoğlunda oturan, meşhur Prenses 

-'••••••••••1111•!111•~-~----~-.,.-• .. ı aşkla, sevişmekle ala.kası yok mu- Söyleniyorum: , .• . 

1 I.kdamın Edebi Te(ırikası : 46 ı ı · d ? - Felaket! .. Korkunç ... Igrenç: .. 
":;~ kelimelerin duyulduğu ka- Eğer konuşmakta devam ederse 

İnsan rahat rahat yatıyor ..• 
Bir müddet güldii: 

Şivekii.rın dadılarından 70 yaşında Ru
kiye, dün sabah odasında gaz sobasını 
yakarken kazala etekleri tutuşmuş, za-

d - b ktun· geberteceğim! .. 

KISKANIYORUM ' pı.ya ~-:~:.~~i:işm~~le dedim .. Na- Ge';i'ii~~çd:Ynı;~l mi?. Ha, ne 
. • zik bır bahis anıma ınsan doktoru- dersin? .. Neyse, kaynadı nu? 

--------------:-:------ na her se.vi söylemeli, her şeyi iti- Dilinü damağıma yapıştırarak 

S E LA- M il• Z Z ET 1 raf etmelidir ... Helecandan sonra şaklattım. Bu •hayır• demekti. ..._ Ya,.z;;B;R;.;.~=~.;;;;;.;;.;;;.;m;~~---••••ıl..•ınl vücudiime kan oturuyor ... Bu gece Kestirme bir ·cık! .. _ 
• • ve bu sabah da ... Amma fırtınanı.n Gene sordu: 

Fırtınanın ağırlığı her an art.yor, 1 Bende ses yok. Biraz sonra gene 
gözlerimin altları çürüyor, alnım- ) onun ses.i: . . .. . . 
dan terler damlıyor... - Ortalık gece gıbı ... Boyle gı-

Bir şey söylen1ek, sözlerini ce- derse göz gözü gDrn1i.1•ecek. 
,-apsız bıralunamak istiyorum. Fa- Bende ses yok. Bıraz sonra gene 
kat ımtlağım düğümlü. Konuşa· onun sesi: 
cak :ısam, boğuluyorum zannede- _ Ben sana bir şey söyli)o·eyim 

d_ tesiri olacak.. 1 - llnzır mı? .. 
Mahcup mahçup güldüğünü duy- ı - Hazır. 

dum: _ Övleyse kauçuğu bağlıyorum, 
- Bue-ün öi!leden sonra da ülti- tendürdiyotu sürüyorum.~ Ta-

ker başgösterd i... manı ... Sana yalnız iğneyi sokmak 
Oturdum, bir ha,.hı aldım, alm- k:ıldı ... Nasıl, öğrendim değil mi?. 

cck, korkup yanıma gelecek, anlı- mi? .. 
yacak... Dinliyor. Cevap bekliyor. 

Tekrar sordu: yor: 

mı kuruladım: . sonra havluyu - Söyle bakayım benim gibi başka 
baykır111amak ı('ın - top :\'apıp ağ- hastaların var mı? .• Dinle ... 

Soru- ııma tıkadım, ısırdım. . Kendisi dinliyor: 
Yakamı çözüp gevşetlım... _Derinden derine gök gürültü-

_ Kaynıyor mu? - Duyuyor musun:' 
- Kavnamak üzere. Boğulacağım: 
- Ben divana uzanıyorıun. - Evet._ 
Bende gene ses yok. Kaynamak - Bir şey söyliyeceğim amma, 

üzereyi güç tel1lffuz edebildim. alay edersin diye korkuyorum.. 
O konuşuyor: Bende ses yok. Gene onun sesi: 
- Uzandım. Kolum da hazır- - İşitivor musun? 

Kulaklarım uğulduyor, şakakla- ı sü duyu··or musun? 
rım zonkluyor... Bir tiiı·lü muayene odasına ge-

0 devam ediyor: ~emivonu11. O beninı kcndisile, şı-
- Amma bu her sefer değil, yok- rıngasile meşgul olduğumu sam

sa kurtulamazdım, ölürdüm... Fa- yor. 
kat cok fazla helecanlanırsanı mu- Bir tango mırıldanmağa başladı: 

Sanki başka biri· konuşmuş gi- - Geliyorum. Damarımı kolay görmen için kü- l - Evet. 
ıük liiınbayı da yaktım.... - Bil ültikerin seyle._ 

hakkak ültiker kendini gösteriyor ... ! -Amma uzun sürdü ha ... 

Yani bi, kulail"tma kendi sesim geldi. - Bereket versin divan rahat... 

- Kimbilir bu divanın· üstünde 
ne maceralar geçmiştir!.. Değil 
mi?- Hah hah hah ... 

Bende ses yok. 

Nihayet bunun farkında oldu: 
- Yahu bugün dilini mi yut

tun?. Bari başka bir gün geleyim 
de kon uşayıın-.. Gevezeliğin ne 
günleri tutar? .. 

Gerindi, esnedi. Esnediğini duy
dum da, gerindiğini tahmin ettim. 

- Bir daha sefere Bedia ile be
raber gelirim .... 

Bedia!.. Şırıngayı doldurmuş-

tıım ... Bir bıçak sapı <>"ibi sıkıyor-

dum ... Öyle kuvvetli sıkıyordum 
ki, nasıl kırılmadığına hayrette-
yim ... 

Bedia! .. 

vallı kadıncağız feryada başlam~. et
raftan yetişenler, muhtelif yerleri ya
nan Rukiyenin elbisesini söndürmüşler, 
kendisi de Şişli Çocuk hastanesine kal
dJnlmıştır. Rukiye bir müddet sonra, 
ranıkların tesirile hastanede ölmüş, ce_ 
sedi muayene eden Adliye doktoru def
nine ruhsat vermiştir. 

* ..,,. Ahmet Rıza Cenger. Kuruçeşme-
de tramvay dunnadan yere atlamak is
temiş, düşerek muhtelif yerlerinden ya 
ralanmış ve Beyoğlu hastanesine kal
dınlmı~tır. * Hammal Raşidin idaresindeki 
t999 nu~aralı Yük ara.bası Zeyrekten 
geçerken beygirleri ürkmüş, sür'aUe 
giden arabanın tekerleği fırlamış, bu 
sırada oradan geçmekte olan 48 yaş

larmda Rasim ile seyyar demirci Os-
mana çarparak. yaralamıştır. İki yaralı 

Bo"°ulacağlm .... 
ğürnlendi._ 

d .. da Cerrahpaşa hastanesine kaldtrı!ır ış-
Gırtlağım u- tır. 

Buraya mı ..• getireceksin? .• 
* Kazlıçeşmede Biletçi sokağında Ne 

Mu- siminin deri fabrikasında çalışan Moiz, 
ayenehanemc... Hasan isminde bir hamala yü.lc yükletir 

Biitün vücudüm buz kesildi. Ağ- jken Ali ismindeki iskele hamalı buna 
zım kurudu. Etrafıma bakındım. raAni olmak istemiş, Moiz hı,;akla Aliyi 

(Arkası var) 1 eliıMien yaralalIUi ve ;y•l:al• 0 1IUilu:. 

tini ancak takviye eder. Dobru 
üzerindeki iddiasının Berlin kanı 
lile ve nıihvercilerin lfıtuflariJ 
tahakkuk etmesi zaten nıihvercil 
re lehtar olan efkarı uınıuniye 
daha ziyade coşturmuş olabil" 
Bulgar ta~ı Balkan şalranç tahta 
sı üzerinde milıvercilerin elind'. 
iyi bir frezdir. 

Almanya Bulgaristanın yal 
Yunanistandan isteği olan ıwkl 
yı temin etmekle yani Dedeağ 
davasını Sofya lehine balietr 
nıekle mühim neticeler elde etm · 
olabilir. Köslence ve civar üsle 
le Almanlar filen Karadenize i 
ıuişlerdir. Akdenize gelmek içi 
iki yol intihap edebilirler. Türk" 
ye ile ınuhasaınayı göze alarak Ka 
radeniz ve Çanakkaleye · gelme 
yahut Türk savletile karşılaşara 
nihayetsiz ve tehlikeli bir mac 
raya atılmaksızın hazır emri al 
tında ve siyaseten muti Bulgaris 
tanın taleplerini destekliyerek D 
deair~cı temin eylemek. Bu suret 
le hem Bulgarlar memnun ecfümi 
ve hem de Bulgar kisvesi altın 
Almanlar Akdenize inmiş olabı 
lirler. Bu sıkta Alman bakımında 
Çanakkale Boğazı ehemmiyetini 
külli bir kısmını kaybeder ve bat 
ta Sovyet Rusyayı en az rahatsı 
edecek bir tarzda Akdenize inıni 
olmak faydasını temin eder. 
Yaluız davanın meçhulleri çok 

tur. Mevzııbahis devletlerden her 
hangi birinin mukavemeti ve evle 
viyetle hepsinin miişterek muka 
vemeti bu pl3nı altüst eder. Kuv
veti kullanmamak Üzere göster 
mek ve sindirmek çok muvaff 
olan bir silfilıtır. ve bu metodun 
tecrübesi rnihverciler leJıine ço 
verimli oldu. Yalnız her memlek.,. 
ti Romanya zanneylemek ve m~ 
letlerarası (karakter) farltlarıı11 
ihmal etmek nmulmıyan ve boşa 
gitıniyen neticeler hazırlıyabilir
ler. Yugoslavya Romanya değildir. 
Bütün nıazisile, evsafile ayrılır; ır
kı ayrıdır elini ayrıdır, dili baş
kadır. Elenler için de takriben ay
ni şe" söylenebilir. 

Siyasette her kapıyı açacak 
maymuncuk ve bütün hallerde tat
bik kabiliyeti olan bir reçete mev
cut deifüdir. Bahusus ki Balkan!IU'
la ilgili üçüncü bir şahıs da vardır. 
Sovyet Rusyanın yarımada ile 
her nevi alakasının kesilmesine 
kat'i ve nihai şekilde razı olacağı 
hiç de bedihi bir mütearife değil
dir. 

Hüaeyin Sükrü BABAN 

On binlerce nçucu yetiştir
mek ihtiyacı önündeyiz. Ha
va Kurumuna ne kadar çok 
yardım edersek bu ihtiyacı ıı 
kadar erken karşılaDUI ola
cağu. 



, 2S - abriNCİTESKIN ltolt 

Siam talt.plerin
de ısrar ediyor 

---·---
Bıtşvekil "icap ederse 

Harp ederiz,, dedi 
Dangkock: 22 (A.A.) - Stelani: Si

yan1 Başvekili radyoda söyledigi bir nu 
tukta, Slyanun Mekong hududunun ha~ 
kaniyetli bir surette tashihini istediğinı, 
Siyaını.o kaybetti.ti araziyi elde etmeğe 
azmetmiş bulunduğunu, bunu tcrnin et
mek için silaha müracaat edilmeksizin 
bUtün gayretlerin sarfedileceğini ve fa
kat zaruret hasıl olursa harbe müraca
Qt edileceğini bildirmiştir. 

Yugoslavya/ 
komşularile 
iyi geçinecek ----Tsvetkoviçin beyanatı 

«Sulhii ihlal edebilecek 
her türlü feyden 

sakınmamız lazımdır • 

Belgrod: 22 (A.A.) - .:\vata :.;jansı 
bildiriyor: Başvekil Tsvelko·ıic;, Njş de 
parti konferansında söylcd ~: bir nutuk
ta ezcümle demiştir ki: 

isianbulda 
zelzele oldu 

---·---
' 

Dün sabahki zelzelenin 
m c r kezi Romanyadır 

Bükreııte zelzeleden 
elektrik telleri koptu, 

binalar çatladı 

• - ııı:. o " • 

Doktor Rust 
Bulgaristan da 

DÜŞÜNCELER DİLEKLER 

Köy lVluhtarları 

'· :c 

kuhcular l ı: n • 
ne derler? 

.. 

Yazan: NİZAMETTİN NAZİF 1 Köy kanununun tatbikini ve ondan matlup olan neti· 

1 
· 1 '- h l Son Telgraf'taki bir rüportajda 

Komşumuz Bulgaristan bir dil: , ~eJ'.ı mut aK~ _ve mutlak~ ~ük&ek kültürlü mu tar. ar_ ve okudum: 
ğün evine doııdü. Sokaltları, ikı 1 ıhtıyar meclısı azası yetııtırmek ve bunları sıkı bır ıda· Bcsiktaşta, ikiz olarak doğmuş, ;. 
günde bir donanıyor, haftada bir ri kontrole tabi tutmakla temin edebiliriz ki kız kardeş varmış, bunlar şe-
Sofya garında Kral Borisin bassa- ı --- - kil, sima, boybos cihetinden bi"· 
ları bir nıisafire sel:l.ı11 ~u~uy?r; Türkiv~, bir köy memlcketidi_~· köyü temiz tutup ağ'açlarrık, nal- birlerinin 0 kadar ayni imişler ki, 
yahut gittiği yerde •hususı hır dık- 935 senesınde yapılan sayana go- bant, bakkal; arabacı dükkanları çocukların değil arkadasları, ho
katlc. karşılanacak olan resmi bir re, nüfusumuzun 12.~53.376 Si ya- açmak, köy mektepleri, köy yoJ-

t d l caları, akrabaları, batta anaları, 
yolcu uğurlanıyor. . nıd· mevcut v

1
a anb aş arunkızın yüz- !arı yapmak, askere gidenlerin babaları bunları birbirinden ayırt 

Faraza Bagrıyanoff'un ltlyaya e yetmiş a tı uçuğu öylüdür. kö,·de kalan ailelerine ve felilket-
gitınesi gibi, mesela Rust'un Sof- Raka.mların bu kat'i ifadesine na- zede olanlara yardun etmek ve sa- edemiyorlarmış ... Bu, olamaz bir 
ya)a gelmesi gibi. zaran diyebiliriz, ki bizim ıçın ire gibi, sıhhi, içtimai, iktısadi ve şey değil; vaktile tıpkı böyle bir-
Bagrıyanoff, komşumuz Bulga- köy kalkınması diye bir dava rnev- insani şeylerdir. birinden kolay ayırt edilemiyen i· 

İstanbul, 22 (A.A.) - nu gece oıri ristanın ziraat nazırıdır. Kendisine zuu bahsolamaz. Gerek kernrniyet Köy kanunwrnn bu kafi ve fay- kiz, iki kız kardeı;i ben de hatırla-
caat 22 de, diğeri saat o.ıe de ıki h<l.fit ·ı · B 1 ., k k f. t ·t·b il k.. kal d 1 h'"k" J · verilmiş olan resmi vazı eyı, u - ve gere ey ıye ı ı ar e oy ·. - a ı u um crı, tatlik sahası şü- dığım gibi, şimdi de birbirinden 
ve bu sabah s:ı.at 8,32,57 de şiddetli ol- k k l ks tt' · •··- d' !" · k k gar ayna ları şöy e a e ırınış- o.ı.uması ıye mu une gıren pek zor ayırt edilebilen iki er c 
n1ak üzere üç zelzele kaydedilmı~tir. 1 d dl b d y A Z A N • k .. J d 

er ir: a anan " a- ~ • ·oy er e '1ıçın ikiz kardeşı·, her gu"n karsımda sa· Bu zelzelelet·in ınel'kez üstWıUn, ce- · h d J T .. k.. b. t tbik ed 
. •ltalyanın ziraat sa asın a u aş- \•a, ur ·un iL- aedd"ın Karanı:kçı a ilme- atlerce gurur, dururum. Fakat, 

nup istikametimize çok yakuı ve Istın· tığı tekamül etrafında tetkiklerde Lat kendi da- ~ rnektedir? Köy-
buldan 360 kilonıetı·e n,es.uedc buhu1- bulunmak.. .rasıdır. Mcmle- de yapılması bunlar mesele değil, her vakit O· 

c- Halen, sarih bir enter:ı.asyonal 
vaziyet karşırındayız. Bugün vaziyeti
miz 0 tarzdadır ki harici siyasetıınizi, 
şimdiye kadar olduğu !libi ayni haU.ır 

Amerika petrol kumpan• l uzı\rindc takip etmeır(.z, yani her türlü 
yalarının protestosu sergüzeştten ve sulh:ı iı~l~l etlebilec~ic 
. AA) _ Kalüorniyı:ı her şeyden sakınmarnı:.: lazımdı~·. Bu &e-

dugu· tahmin edilmektedir. l.Tı.;ü.nc·ünı.in d k b .. lağan şeylerdir. Asıl miihiın me---. . Topraklarından 5.zaıni ran ınıan etimizde iktı- mec urı olan iş-
tahrıbat yapmış olm~sı raulıtern<!klır. alınak mevkiinde bulunan İt&lya- sadi miinada rr:üstahsil denince ak- leri kim yapacaktır? Devletin eli- sele, ayni röportajda uzun uzad~

ZE.LZELE i'<IBKKEZI KOMANYADA 111111 son on beş yılda dikkate değer la kövlü gelmelidir. Zira meslek ne kaiır;ı ahp köy ye>lu, köy mek- ya bahsedilen iki ikiz kardeş ara
Bukrcş: 22 (A.A,) - SteI"'.'ı aı .. r.>ın. hir -cehtü gavret• sarfetmiş oldu- zilmre ve grupları itibarile nüfu<u- tcbi yapmasını beklemek doi;'TI.1 sındaki ruh haletleri meselesidir. 

Vaşıngton: 22 ( · · . 1 d' ki b .. tün kom..:ulaHınıızl:ı ıyi ve e Teksas Oil bep e ır u .. • dan: Bm saat 8,38 de, ıkmcu;ı be, da- ğn herkesin malfımudn. Böyle bir muzun 6.476.404 Ü toprak mahsul- mudur?. Köy kanununun 32 nci Gazetenin yazdığına göre bu iki 
kika sonra olnHık üzere üç zelzele t·l- cehtii gayretin Faşist İtalJayı u- lcri ile me~aul olanlar, köylüler- maddesine nazaran köyün sınırı i- kardesten biri faraza Bcsiktaşta 
muo ve halla telii:;<1 düşürmüştü,·. Bu laştırdıiı:ı neticeleri tetkik etmek, dir. çinde köy !üye ait ~)eri yaµmak aii;larkeıı. öteki de muhakkak Bc
<eizelelerin ikincısi en şiddetli olmu, va µulmanla yapılacak bir seyahatin Köylünün Türk Devleti ve var- ve yantırmak muhtarla ihtiyar yazıtt~,. :o.:a1ıut da Üsküdarda ağ-
25 saniye devam etmi,}tir. Bükre~;u Je- zahmetlerini göze almağa ki.fi bir lı~.: için arzetmiş olduğu hususı- meclisine aittir. Ayni l<anunun 49 Iar; hır ısı Çamlıcada gülerken,, ö-

Standard Oil Con1pany v . . dostane münasebetler ıdan1('sinc cheı;-.-
• . . · mümessılı Ara- edi 

Comp:ıny şırkeUerının ' . miyet verdik ve vermekte devaın -
bisl.:lnda bulunan Amerikan petr:ol tesı- yoruz.> 

satının İtalyan tayyareleri tarafından 
boınbardunan edilmesini, Hariciye Nezo.ı 

Orduya hediye 
(Bastaarfı 1 inci saııfada)_ 

Kış hediyelerinin Halkevlerın
ce kabulü için, İstanbul vilayet i
dare hey'eti tarafmdan bastırıl
makta olan makbuzların Halkev
lerine gönderilmesi beklenmekte
dir. 

Şişli Halkevi reisi Muallim Ah
met Halit Yaşaroğlu, bu hususta 
şunları söylemektedir: 

«- Komşularımu, epey bir za
mandanberidir bize müracaat e
derek hudutlarımızdaki kahraman 
erlerimize birer miktar hediye ha
zırlamak üzere Halkcvimizde bir 
teşkilat yapılmasım ve örülecek 
yünlü eşyanın komşular ar.asınd~ 
hazırlanmasını teklif etmışlerıli. 
Değerli komşularımızın çok yerin
de -0lan bu arzularını Parti kanali
le bağlı oidu!hımuz yüksek maka
ma ar.ıettik. Erlerimizin ve subay
larımtZJn hiçbir ibtiya~lan ol
mamakla beraber, sırf lstanbulun 
kendilerine bir şükran hatırası ol
mak üzere hazırlıyacakları bu na
ciz hediyelerin halkımızın içlerin
den doğan bir istekle hazırlan
makta olması ayrıca bir kıymet i
fade eder. Az bir müddet içinde 
İstanbulun bu çok yerinde hazır
lıii:ı ikmal edeceği şüphesizdir. Hal
kevlerimiz bu hususta ellerinden 
gelen biitün gayr~ti sa_rf~decekler, 
bu husustaki vazıfelerını de başa-
racaklardır.. , 

Nı 

Et fiatı yükseliyor 

o-dinamik enstitüsünün ilk kay.~b"n& b ı k ·ı · ·· ··ı b"l' tl ·· 0·· "ne alınarak onun re- uncu maddesine aöre ihtivar mec- t k' •e ep o ara ı erıye suru e ı ır. ye er goz nu " e ı de avni dakikada" Ortako"'yde 
göre zelzelenin merkez üslü biz,at Ro· F k B ff' •tı· •· ı· •· 1 f h k !kının a dooru \'e !isi on liradan elli lir ava kadar o- l a at agrıyano un ~· ıgı ı.r."l - a ve a asın .... - gü er111is ... Dahası var: l\feseli bi-
manyada bulunmaktadır. Payitahtın biı yada Duçe ile ve damat Ciano ile !ev-ki tedrici olsun adını:ar atıl- lan ödünç para ve on liradan yu- . . h 

1 1 
' 

k ah il 1 · d h lk · ı l 1 · • ·d • k 1 ı · ·· t rısı as a anınc mutlaka o··tek"ı ço m a e erın e a • panıge u u • yaptığı temaslarda da ıtalya zira- maktadır. Gerek siyası \•e ı arı, arı a ım, sa ım, ıcar, ucre ve sa- . d 
k ki f 1 l b b · -..:ı •· t ıı·t 'ht·ı·rı aynı ertle hastalan•·, b"ırı"ııı'n mu~ ve so a ~ra ıramış ır. at nazırı Tassinari ile konuştuğu gerek kanuni mevzuatımız , u a- saıreuen mu eve ı ı ı a arı ga~·- ...... 

Evlerin yüzü, tavanlar çatlamıs, eş mevzularla iktifa ettiği iddia olu- k'mlardan çok zengindir. Cumhu- ri kabili temyiz ve itiraz olmak Ü- tramvayda canı sıkılırsa ötekini de 

KISAA.J.ANS 
HABERLERi 

Hindistanda 
~alar devrilmiş, camlar kırılmıştır. Bir uabilir mi? Nihayet şöyle denile- riyet Halk Partisi programının 71 zere rüyet eder. otobüste hafakanlar boğarmış ve * Vardha: 22 - Gandhi'nin adam- çok mahallelerde telefon muhaberatı ke bilir: · inci maddesi, "eni Türkiyenin ha- Köy kanunumuzun yaln:z bir i- bu ağlanşlar, gülüşler, hastalanış-

larından olup dün tevkil edılcn Veııo-1 silmiştir. Elektrik telleri kopmuştur. •- Ziraat meselesi toprak mese- y~tında köyü her bakımdan e- ki madd"esinden almış olduğumuz !ar, can sıkıntıları, birbirlerinden 
ba, üç ay hapse mahklım edilmiıtir, Şehnn merkezınde tramay seyr~sc!cri lesidir. Tovrak meselesi de statü- 1 hemmiyctli telakki etmekte, köv-

1 
bu işler gösteriyor, ki köy kalk.Jn- saatlerce uzakta bulundukları hal-

İtalyada _. I yarını saat durmuştur. konun devamı veya deği~mesi me- lünün sıhhatli, güler yüzlü, ~ili- ması yani bizim öz ve milli dava- de birbirlerine ayan olurmuş •.• Rö--

* Reggio _ Emilia: 22 (Ste!ani) -
Bulgar Ziraat Nazırı Bagriano!C, bera
berinde İtalyan Ziraat ve Orman Na
zırı Tassinari olduğu halde Mil{ı.noya 
hareket etmiştir. 

Macaristanda 

* Budapeşte: 22 (Slefani) - Mili! 
Macar Bankası bugünden ıtıbaren is
konto fuıtını yüzde dört.ten yuzde üçe 
indirmcğe karar vermiştir. 

Amerika da 

* Vaşington: 22 - Amerika Kızıl 
haçı, Londrada hava hücumları netice
sinde evsiz kalanlar için derhal elbise 
alınmasında harcanmak üzere Londra 
beled!,)'esine 33 bin dolar vermiştir. 

Alman yada 

• E<>lesidir.. tür ve inkılap anlayışında deger- mızda, muhtarın ve ihtiyar mecli- portal• vazanla konuştum; o, hun-

i t 1 t . d O zaman şu cihet kendiliğinden li ve iktısadi sahada ver~;nl_i .. ol- si 5.zasının vazifeleri çok büyük !arın kat'iyyen doğru olduğunda a yan Orpl OSU anlaşılır: masını ehemmiyetle gozonunde ve şümulliıdür. Bu büyük ve şü- ısrar etti. Öyleyse ortada, eşine ko-

h , d .1 d, ı Yeni İtalyan metotları ile başlı- tutma~tad.'.r.. . . .. .. rn~!il vazifeyi tevdi ettiğimiz ve !ay kolav rastlanamıyacak ol ta rıp e 1 1 yacak ziraat tatbikatına, Bulgaris- Mıllı Hukumetın ılk ~eşekk':'lu J n:ııllı davamız:n halli i"in kendile- ruhi bir balet ve nıhi t I an 
tan, Dobrucanın kafi bir mesalıa anlarında, Ô-'arın ilgası ıle. Turk rınden verimli işler bcklediğimiı kından ve derinden al 'yka dı arıt ya-

(Bastarafı 1 inci sayfadaJ arzetmediği kanaatindedir. köylüsünün zalim mültezımlerın muhtarlar bu isi başarabilecek . 1• 1 .
1 

• . a a ar e mc-
Francesco Fullo olduğu teşhis edilen bir Aln1anya maarif nazırı Rust'un elinden kurtarilması, onun refa- vasıfta m1d1rlar? .. Bu suale tered· ~·ı azımg-~_en ı mı hır mesele var. 
düşman destroyeri!e muharebeye tutuş- Sof yaya gelisi ise şu beylik klişe hı ve saadeti için atılan en değerli ı dütsüz ve hemen ceV>:p verebili- d,;~':,'; 1

1 
~ayın hoca~·~. ~~zhar 

muştur. 40 dakil<a süren bir muharebe- ile aksettirilmişti: adım değil midir?.. riz: Asla!.. S k.' ' r~ ııyat profe!'orumuz M. 
den sonra ehemmiyetli surette hasara .... İki dost millet arasındaki Köy kanunu,. zir~i k~e<li ve is- Bug:ün AnadQlu köylerinde ya- . · e ~p, azız doshlmuz Fahreddin 
uğrayan İtalyan destroyeri karaya otur- kültür bağlarını bir kat daha s~k- tihsal k~pe_ratıflerı, Zıraat Ban- ı pılan ufak bir tetkik gösterebilir, Keerı~n _ve son ~a~anda ba~ımıza 
muştur. Müleakıben Kimberlcy'in at- mak ve bu suretle Almanya ıle kası ve butun bunlardan başka ki köy muhtarlarının hemen he- Y. PV 1 ~e asrı hır ruhçubaşı ke-
tığı. bir torpil düşman gemisini havaya 3ulgaristanın medeni ve insani te- Türk müstahsilini, Tür~ köylüs~-; men vüzde sekseni okuma ve _ sılen Necıp Fazıl huna ne derler? 
atmıştır. O anda üç toplan mürekkep ı n.ıayüllerini tebarüz ettirmek i- n~ hiJ11aV~Y~. r_natuf mu~sseseler'.: J ma bilmemektedirler. Asker!i~:::'n Osman Cemal KAYGILI 
bir kara bataryasının ateşi altında bu- !ah .. • • . • .. m_ız, kovluı:nuzun refah 'e s'aade,ı yeni dönmüş çavus ve başçavuş-
lunan Kimberley'e bir mermi isabet. Medcnı ve ınsanı temayüller ... ıçın t~vess~] oluna~ vasıta \le t~- 1 ları istisna edecek olursak okuma ---
etmiş ve merminin pan;aları buhar bo- Bunları iyice tebarüz ettiren bir birlerdendır. Bu m. uesseselere ~u-ı bil nl . k"l .. . 1 D 
rusunu hasara uğratnuş ve bu suretle jesti dün Alınan ajansı bize şu teallik mevzuatı tetkık ve muta- ve! yazma e erın u tur sevı- Ünden Bugüne 

t 1 1 b"ld" d" lea edecek olursak "Örilrü~ ki bü- ye erı, ımzalarını atacak ve oku- ______________ ı 
geminin sür'ati azalmıştır. Bununla be- sa ır ara 1 ır ı. " ' 1 ·a -'- k d • d H lb k. k · 

R t S f fl b" l"kt ş· k t" b mevzuat Türk köylüsünün Y c""' a ar aşagı ır. a u ı oy 
raber Kimberley kara bataryasının üç • ~s '. a~a 0 a ~r ,1 • e ıp a· un u · . . .. kan·unumuzun anlaşılması ve tat
toptan ikisini susturmaya muvaffak ol- ya gıtmıs, Şıpka geçıdını, Bulgar kalkınması ırın en luzumlu ve en . . . .. .. . 

istiklal muharebelerinin cereyan yerinde tedbirleri ihtiva etmekte- bıki n:uayYen bır. kültur sevıye:ı_ı-* Berlin: 22 (Ste!ani) - İspanyol muştur. Kafilenin gerek ruırp_ gemil~ri~- ettiği yerleri gezmiş \'C Rus mezar- dir. ne baglıdır. 340 ~azıı kanunu; k?,Y 
sivil tayyareciliği zimamdarlarından bir 1 de gerekse tıcaret gemılerınde hiçbır !arına bir çelenk koymuştur.• Ancak burada bir şevi müzakere ımam:nda arad•gı vasıfları, . koy 

Hatırhyorum ama, 
unutmuyorum da ..• 

çok zevat ile İspanyol Hava Nezareti hasar yoktur .. Kim_b~dey destroye~i _939 Sipka ... Şimalden gelen bir te- oe mütalea edebiliriz. muht'."ında aramam ıstı~. F_ılhak:-
.. t ta .1 Be !in gelroı'sler . da denıze ındu·ilmış~ır. Destroyer ık.incı ka ko kan 84 ~ mus eşarı, yyare 1 e r e . . · · · ca\•Üze karşı Balkanların, Karpat- Muayyen bir gayenin istihsali . Y .. ununun uncu ;nau. · 

. Narvık denız muharebesıne .ıştırak et- d · d k.. · ı d. · b l 
d.ir. m4;tir. ]ardan \'e Tunac!an sonra üçüncü veya bir işin matluµ derecede ~ - ~sın e. oy ıma~ a~ının ~ı 1 1 

Varşova üçe 
taksim edildi ---·---

tabii müdafaa hattı. sarılabilmesi için yalnız mevzuat gılerden başka Türkıye cografy&-
La va) Hitler)e görüştü Rus mezarlarL .. Çarlık general- kati midir? sını, Türk ve Islii.ın tarihlerini, 

ler\njn kıravaşla döverek sürdük- Hayır, diyoruz. sağlık işlerini bilmeleri ve oku-
leri step cocuklarından bir kısn1ı· Tetkik edelim. nak.lı yazı, yazmaları şart koşul-
nın Abdülhan1ide pek -abalıya sa- Tari-hin sevrine göz atacak o- muştur. Halbuki aJ•ni kanunun 24 

Çocukluğumda şımdikı İş Bankası 
İstanbul şubesi binasının karşısında sı
ra sıra fes kalıpçılan vardt. llu dük-. 
kanlarda, feslerin içine sokuldukları 

ağır kalıplardaki tek delikten •ııi. riyel 
nişanesi olarak ancak ibikleru;i ~-ık.-tr:ı
bildikten sonra üstten baskı ve alt. !..l 

ateşle o kalıpların şekline uydukl3ıo:-ı.:~ı, 

bu iş: bittikten sonra da ibiğe püskülün 
dikildiğini hayretle görürdüm. 

BEK 
1 

Fransada bir mahal; 22 (A.A.) -
Hitler Fransadaki ikameti esna

sında Fransız başvekil muavini 
Lavali kabul etmistir. Hariciye 
nazırı Von Ribbentrop ·bu müla-
katta hazır bulunmuştur. 

tılmış Alınan tiifeklcrile öldürül- tursak görürüz, ki bir çok iyi ka- ve 25 inci maddelerine nazaı an 
dükleri yer. nunlarına, nizamnamekrine, ta- köy muhtarı ve ihtiyar meclisi •--

Bu nazır bir Alman nazırı olma- iimatnam~lerine rağmen çöken zalığına seçilebilmek için okur11a Şimdi, bazı memleket ve milletle ın 
Birkaç gündenberi _et fiatlerin_de 

8 _ 10 kuruşluk bir yukselış gorul
meğe .başlaıruŞtır. Bir hafta evvel 

me;,behada kasaplara toptan 32 - Romanya da 
33 kuru•a satılan Erzurum kızıl 
karama;ıarının kilosu 43, 37 kuru- k f d •ıJ • 
şa satılan beyaz karamanı!) kilı:ıs~ tev i e l ı 

Bulgar ve 
Macarlar 

1 saydı bu jest, P··igaristauın tari- memleketler vardır. Yine kanun- ve yazma bilmeğe lüzum yoktur. üsllen baskı ve içeriden ateşle ,, ,1; 

hi kültürünü arttırmağa heves et- ları pek az ve hatta sevkü idareye Biz diyoruz, ki bugünkü kily" nizam>a göre kahplandıklarını, ken(j_i
tigı" "nc hamledilebilirdi. Fakat Rus! müteallik usulleri bile örf ve a- muhtarları köy kanununun kendi- 1 erine bırakılan tek netes deliğinden zo_ 
bir Alman nazırıdır. Bir Nazi na- detlcre bağlı mes'ut memleketler !erine tahmil ettiği vazifeyi yapa-
zırıdır, Bitlerin bir enıirberidir. vardır. Tarih ve tecrübenin bize cak vaziyette değildirler. Köy ka
Böyle bir Rustun bu tarzda bir verdiili bu hakikate istinat ederek nununun tatbikini ve ondan mat
jesti ancak şu tarzda konuşturula- diyebiliriz, ki münhasıran kanun ]up olan neticeyi mutlaka ve mur
bilir: ve nizamlar muayyen bir gayenin laka ··üksek kültürlü muhtariar 

raki bir ~ek.kür avazesi çıkarabildik
lerini, sonra da başlanna bir pü.sküUU 
bela dikildiğini haber aldıkça çocuk

luğumdaki !es kalıpçılarını hatırlıyo_ 45, 42 kuruşa satılan dağlıcın ki- ( Bastaartı 1 inci sa11fada) 
!osu 50, 47, ~ kuruşa satılan ·kıV1;- Bükreş: 22 (A.A.) D.N.B.: Salıtk Po- !arından geçmesini esas itibarile kabul 
ctgın kilosu 60 kuruşa satıl.maga l a Hariciye Naı.ır1 Bcck, dün. Biılt- etmişlerdir. Mussolini'nin Yugoslav hu-
başlamıştır. onycivarı.nda Snagov 1d:.ı. tevkif edilmiş- 1 dudundaki İtalyan kıtaatınt ziyareti bu 

k 1 da reş b · k 1 tu · · b' 'h Bunun üzerine, asap ar ı tir. Kendisinin, 15 günden _crı . aç'?1a.- memlekete us u o rması ıçın. ır ı -

du .. k·ka' nlarında, perakende olarak, h latımakta old•ıbu Oğrenılmıştı tar sayılınaktadır. Herhalde şurası i'.\şi-
kı ğa azır . . ...... 

40 kuruşa sattJokları Erzurum - Beck'i'n üzerinde bır Ingilız pasaportu k3rdır ki kışın Tuna donduğundan Al-
zıl karamanını 50, 45 kW'uşa sat- bulunnl·ı~ıu..-. manların Yugoslavya üzerinden Selfulilc 
tckları beyaz karamanı 55, 50 ku- VARŞOYA ÜÇ KISMA AYRILDI ve İstanbula giden Semplon Oryan•eks-
rıu.5a satll·kları dağlı~ı 60, 55 Jn:ru- Londra: 22 (A.A.) - _ROytcrın Lon- presinin kontrolünü ellerinde tutmala-
şa sattı·kları k.ıvırcıgı da asgarı 65 d d ki Polonyalı mahfıllerden hacer rı icap eder. Buna binaen, büyük mik
kurU"'8, satmağa .b~~şlardır. . a;~;na göre Alman makamları \'ar- yasta harekatın ilkbahara tehiri lAı.ırn 

Kasaplar et iıatını, mezbaha fı- P 1 nyalı Yahudi ve Alman ol- gelecektir 
' " · ··ks ltt"k şovayı 0 0 ' d · 

a tinin artması uzerıne yu e 1 - .. e üç bölgeye ayırmakta ır. Tim.es gazetesinin diplomatik muhar-
lın k t mak w:er lerini; celepler de, .~a - 1 ·V~ pa- Almanlara isabet eden kısım, parkların, riri de şunları yazmaktadır: 

halı oldıı;'!unu soyleınekt~ler. b .. ··ıı: caddelerin, Vistül nbtımlarının, Bulgar hükOmoti diğer bir Balkan 
Halbuki, diğer . taraft~ .bll l:i~~ h:~sı konakların b~lunduğu şehrın ~ devleti aleyh'.11~ mütc~eecih. hemangi 
anlıyan -bazı kımselerın ... soy. ""'kis nubu ~arki bölgesıdır. Yahu~ı ma~ 1 bir harekete ıştırak: etmıyece~nı btldır
lerine ı?Öre, ~.al k~t dc_P'll, bıl:le lesi şehrin ~imali garbisindechr. Ş~rın miş ve Ege denizi istikametinde hiçbir 
boldur. Fiat yukselişle_rınde l~u. P ı mütebaki kısmı Polonyalılara tahsıs e- is',•kte bulunmamıştır. Bundan başka 
ve toptancıla~ın. ~o!u de 0 gu 

1 
dilmiştir. Bulgaristan içinde Rus ve Alman tara!. 

k<ıa~n:a~a~t~i~u:m:um::ı~g~ı~b:ıd:ı~r~. ==========~=========::====:::=== tarları -arasında mücadele devam et-= \ mektedir. 

L 
ALMA.'1 l'rlAAKİF NAZiRi 

-0-' 
, • 1 «KIZAMIK» TA 

Sofya: 22 (A.A.) - D. N. B.: Alman 
Maari! Nazırı Rust, yanında Sarafof ol-

Ecşamın 

hürmeti 
cevabı 

dutu halde dün c:Kızamık~ a muvasalat 
etmiştir. Nazır, Şıpka geçıdıni ,.e istik· 
lb.I muharebelerinın cereyan ettıği tari
hi yerleri ziyaret eylcmıştir. 

•- Selam size ey $ipka mulın- ı tahakkuku veya bir isin malluµ ve ihtiyar meclisi azası yetiştiı-
ripl~ri! ~3. de çarpı~tı~ın.ız he~ef bir şekilde başarılabilmesi için mek ve bunları sıkı bir idari kon
bugıın hızım lıedefımızdır. Selam kafi değildir. Mevzuatın yanında trole tabi tulmakla temin edebı
size ev Rus muharipleri! Almanya ehil ellere de ihtiyaç vard:r. Nae- liriz. 
sizi bir silah arkadaşı addetmekte- hil ellere tevdi olunan güzel mev- Devlet teşahhus etmiş millet ol
dir.o zuat, teknik bilgiden mahrum a- du~na göre, yarını düşünmeğe 
Moskovavı Ribhentroı> gibi anlı- mele elindeki yüksek vasıflı ma- ve icap eden tedbirleri bug:inden 

yamadıih için bedbaht Rust! kineden farksızdır. almağa mecburdur. Binaenaleyh 
Böyle bir bedbahtın sarsak ha- Bu makalemizde tetkik mevzuu 

reketine adı karı•"--ıldı"'- ı"çı"n bed- k"' k köy kanunumuzda icap eden tadi-•uı ı;• ettiğimiz makine oy anunu, a- ı· t ak b k 1 
baht S-'arof! a ı yapar , u anunun şümul 

"-' mele de köy muhtarıdır. 18/3/ h Nizamettin Nazif 44 1 k.ö sa asına giren köylerden münta-
340 tarihli ve 2 sayı ı ·y ka- hap gençleri Anadolunun muay-
nunumuz, ihtiva eylediği hüküm- yen yerlerinde açılacak ve asgari 

Moskovada, Finlandiya ler itibarile çok mühim ve çok b 1 faydalıdır. 89 uncu maddesine na- ir yı devam edecek yatılı muhtar 
anlatması tasdik edildi zaran kanunun tatbik sahası şü- mekteplerinde okutmak, bu mek-

Moskova: 22 (A.A.) _ Yilkselc Sov- 'mulüne giren köylerde, köylümü- tepleri ikmal edenleri, hasis meu
yet meclisi, J\aland adalarına da;r ı ı zün yapacağı işler mecburi veya faatlere başvurmağa mecbur et
llkteşrin 1940 ta Moskovada Finlandiyo ihtiyari olmak üzere ikiye ayrılır. miyecek surette doyurarak köY.. 
ile Sovyet Rusya arasında iınzalar.m1' İhtiyari işler üzerinde durmuyo- !erde muhtar ve ihtiyar meclisi ii
olan itila!nameyi tasdik eylemişti-. ruz. Mecburi olan işler, sivrisinek zası olarak çalıştırmak ve bunları 

Amerikanın Roma Masla
hatgüzarı Y atingtonda 

V0>ington: 22 (A.A.) - D. N. B. 
Birleşik Amerikanın Roma maslahatg\.l_ 

kaynaaı olan su birikintilerini ku- sıkı bir kontrol altına alınak, bü
rutmak, köye temiz su getirmek, yük davamızın kü~ük fakat mü
üstü kapalı hr•• ve lağım yapmak, İı,im bir faslını halletmiş olabilir. 

za1·ı Kirk, izo.hat vermek ve talim::t r.ıl· ••••• 
nlak üzere Romadan Vaşinglona gel· f ki t kaz 

TAKSİM sinemasında 
n1lstir. 

Hiçbir filmde görülınemi.ı; bir muvaf a ye ıuuuı 

Naci Sadullah bir röporta
jına: .Nasıl sayıldık?,• serlev
hasını koymuş. Bunu oku~· an 
Nanemolla röportajın ıncvzu
una bakmadan: 

Cuma i'ilnıi m11tinelerdan itibaren Çanakkale Geçilmez 
• 
sınemasının SAKARYA 9 da 

Nüfus sayımı günü gazete
lere baktım; bir ev sahibi ki
racı kavgasından, sekiz çocuk 
do~ınnu ile bir yanp:ın basl~n
gıcından başka hiçbir haılı~e 
··oktu. Bir de dün baktım; b~r 
gecede iki ;yang:n çıknıış, hır 
cok kazalar, ka:,,g~lar, yarala
malar, lıırsızlıklar oln1uı;. 

~Biliyorum, biliyorwu, bir Parla:, haftaları baslıvor. 
tek, bir turp, iki zeytin tane- .. .. ha ·a'ı tahlil eden Sos)al bir facia ... Fevkalade heyecanlı 

Filminin scdns lanna dikkat 
Her giin saat: 1 - 2,30 - 4,30 - 6,15 ve 

Nnneınollaya: . 
_ Üstat nedir bunun hik· 

meti'!. 
Diye sual ettim de:.. .. .. 
_ Yapılan işin buyükluk 

ve chen1n1iyetine •ecsam> 1.8 
dahi hürmeti ve ınukabelesı
Cevabını verdi. 

· ı"le Butcn ) 
1
: b" m~,·ztı ... l{ud retlerinin kusvasın:.ı criıı;.cn 2 bü-

sı ··· ı yet ı ır ... 
Diyerek söziine ekledi: ve mv__ lıh SİLVİA SİD NEY - HE, 'RY FONDA 

yıık yı z ... 
- Gördüın, geçen gi.inü •• HSJZ K f "[/ 

Mahmut Yesaride misafirdi! F"'1UNA a l er : 
l\falllm a •saymak>, ... sayıl· l 1 

mak. Tiirkçede hem •tadat•, T o· R K ç E s o z L o ı 
hem de •ağırlanmak - ikram 1 l 
ve saygı J:ÖJ:ınck• manasına l Sinema tekniğinin bir harikası 

ıı;elir. A. ŞEK.iP_ J!.-----------·-------
FiLMLERİN GÜNEŞİ.. ŞAHESERLERİN ŞAHESER 

BALALAYKA 
NELSON EDDY • İLONA MASSEY 

• 

rum. 
Hatırlıyorum amma, bu kalıpçıların 

tarihe karıştığını da unutmuyorum 

E. H. 

Müthiş, Heyecan, Korku, deh
şetler saçan, Gangster filmle
ri sevenler muhakkak bu şah-

eser filmi görmelidirler. 

Gangsterler azraili 

Mll.r. 

'~ '\' 
.... ~ 

Baş Rollerde: 
ROBERT PAGE -

JACQUELİNE WELLS 

Bir orduva karşı koyan, bü
tün insanlara meydan oku
yan müthiş halk düşmanı 
cıw'.ı:sterlerin korkun" içyüzü. 

BUGÜN 

ALKAZAR 
ainem11aınıl• 

BAŞLIYOR 



... ..,... . 
SAYFA - 4 

Topçularda esrarengiz 
bir cinayet meydana çıktı 

( Bcmaıırlı 1 inci sa11foda) j dok1oru Salih Haşim, .kadının ci.ın-
mektedir. Bunlar, bu kavga, pa- cimesinde, sert bir cisimle vurula
tırtı ve gürültülerinden dolayı, o- rak öldürüldüğüne deliılet edebile
turdukları bir çok yerlerde, evden cek olan bir yara tesbit etmiştir. 
çıkarılmaktadırlar. Fakat ölümün üzerinden sekiz gün 

Danvel geçen sene, artık Su~a- geçt;"i için çürümeğe ba.şlıyan 'Ve 
inastan brktıJtı için, kendisinden sarıldığı yatak çaİ'şafına yapışıp 
ayrılmış ve Sütlücede arabacı Ha- açılırken derileri çıkan cesedin 
çiğin kızı ile ıili;anlanmıştır. Fa- üzerinde bundan başka yara ve 
kat, Danyelin iddiasına göre, Su- here tesbit etmek mümkün olama
hainas -oeşini bırakmamış, gidip e- mış, adliye doktoru, ölüm sebebi· 
'\Tinde bomba sakladığı ve casus- nin • --;ni için cesedin morga kal· 
luk yaptığı yolunda ihbarlarla a- dırılmasına lüzu:m göstermiş ce-
leyhine tahkikat açtırmış, en S<r set morga kaklırılm:.ştır. ' 
nunda da, genç nisanlısından ayı· Danyelin bugün adliyeye veril-
rarak tekrar alıp Edirnekapıya, rnesi rnuhteımeldir. 
kendi yanına getirmiştir. H. Ş. 

lngilizler şiddetli 
hücumlar yaptı 

Danyel, nihayet, otuz yedi gün 
evvel, evlıilün on altısında, Top
çularda, Ciços yolunda, avukat 
Tahsine ait ve inekçi Fehmi Yeşil
dağın kiracı olarak oturduğu evin 
bahçesinde, arka tarafta, ahırın 
yanındaki bir odayı kiralamış, ka-
dınla beraber buraya taşınmış, ge- (Bastaarlı 1 inci saııfııda) 
celeri de, beygirini ahıra çekme- Ayni gece İngiltereden akşam 
" b ı .... hareketle durmaks:zın 2500 kilo-
ı;e aş am~.ır. t lik '-. . . 

Geçen hafta pazartesi günü öğ- me re ';'.ır uçuş yaparak iki d~ 
leden sonradan itibaren Suhainas . fa Alp daglarını gecen <lil!er bır 
ortadan kaybolmuş, D~veı, .ken· 1 00.zı:bardı~an te;;ekkü.lü To~ino .ve 
disinden 'Odavı kiraladığı Fehmi ı Mılanodaki sınaı tesısat uzerıne 
Ye~ildaltın ailesi sorduğu zaman, bombalar~ a~ışlardır. 
şu cevabı vermlştir: . Aostadaki yuksek fırınlarda tam 

•- Sandığı, 25 lira aylıkla Be- ısabetlerle yangınlar çı:karılrnıştır. 
vovlunda bir eve hizmetcillkle yol- ALMAN TAARRUZU 
ladım. Artık vırvırından dırdırın- Londra, 22 (A.A.)- Hava neza-
dan da ku~ldum ' retinin tebliğine göre bugün İn-

. giltere üzerine dü.şman hava ta-
Cinayet naaı lmeydana arruzları çok .küçük mikyasta o1-

çıktı? muştur. 
Fehmi Yeşildağ, kendisile ~ Doğu cenup sahilinde bazı şe-

nusan muharririmize, cinayeti ve hirlerde bir miktar hasar vukubul
nasıl meydana çıktığını şöyle an- mustur. Birkaç ölü ve yaralı var-
latmıştır: dır. 

Italyanlar Kahi
reye hücum etti 

•- Bir aydır burada oturuyor
lardL Geçen hafta salı günü lıen 
bir iş icin Adapazarına gittim. Bir 
kaç gün kalıp döndüm. Paıarertesi 
günü ö~leden sonra, Sandığı mey
danda göremeyince, bizim evden 
Danyele sormu.şlar, o da, hizmetçi-
liğe gönderdiğini söylemiş. (Ba.ştaarfı 1 inci saııfo.da) 

•Ben geldikten sonra, bunu ba- dilmiştir. Diredua'da 'bombalar esas ban 
na da söylediler. İoand:m. Bu sa- garlar civarına ve tayyare meydanı ci
bah (dün sabah) saat on sula· varındaki İtalyan mahallesi binaları el 

rafına düşmüıılür. rında, bahçede dolaşıyordum. Şu-
racıkta, incir ağaçlarının dibinde, KABİll.E CİVARINA BOMBALAR 
bir verin kazılmış, sonra kapatıl - ATlLDI 
mış olduii;unu gördüm. Evvela, bu- Kahire: 22 (A.A.) - Mısır Milli MU· 
ra<lan bir fidan çıkarıp çaldıkları· datoa Nezaretinin dün akşam neşrettiği 
nı zannettim. Fakat, dikkat edin- tebliğ: 20 ilkteşrinde saat 20/30 ile saat 
ce, kazılan yerin, uzunluğuna ka- 22 arasında iki hava hücumu olmuş ve 
zılmış oklul!unu gördüm. İçime Kahire civarında bir ç.iı:Uiğe müteaddit 
bir <iiııeh d~tü. Yanaşma Aliyi ça- bomba düşmüştür. Biri kadın olmak ü
iirdım. •Şurayı açıver!• dedim. zere altı kişi ha!i.f yaralanmış, bir ki~ 
Toprağı biraz eşeleyince beyaz bir ölmüştür. Hiçbir mühim hasar olma
bez göründü. İşi anladım. Danyel j mıştır. 
de odasındaydL Ona hissettirme- İSKENDERİYE CiVARININ 
den •saman almağa nidiyorwn!• NETİCESİZ BOMBARDIMANI 
dive çıkıp jandarma .karakoluna 
gittim. Mustafa onbaşıya haber 
verdim. lllustafa onbaşı geldi. O
rayı biraz daha eşeletti. Yatak çar
safının arasından, bir ayak görün
dü. Mustafa onbaşı orada bulunan 
Dan yeli çağırdı; 

İskenderiye: 22 (A.A.) - Dün aqam 
nC1iredilen deniz tebliği: 21 teşrinievvel
de ilk saaUerde, müteaddit düşman tay 
yaresi, İskenderiye civarına bombalar 
atmışlardır. Hasar ve telefat ;yoktur. 

tw:uall 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden 

Galata 
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31 
32 
33 
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8 

• 
8 
8 

16 
5 
5 

• • > 38 > 5 
Ortaköy Eski vapur ;aeıeııı > 38 Dükk~n a 
Yukarıda 7azılı odalar "" dllkUnların 31/5/941 ıününe kadar 1cira7a .verihnesi uzatılm,.tır. İhalesi 25/10/ 

840 cuma günü aaal H le 7apolacalı:tır. lstekıiler mezkQr gün ve saatte Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğil Akarlar Mü
ıneyyizllll:ine nıüracaaUan. (10181) 

23 1 nci Teşrin Çarşamba 
8.00 Program, 8.03 iMii.zik: Hafif 

musiki Pi.), 8.15 Ajans haberleri,! 
8.30 Müzik: dlafif .musiki Pl.), 8.!iO 
Ev iradını - Yemek listesi. 9.00 Ka
panış. 12.30 Proııram, 12.35 Türk 
musikisi, .12.50 Ajans haberleri, 
Ractvo salon orkestrası, 14.00 Ka
ı:ıanıs. 18.00 Program, 18.03 Müzik: 
!Koncerto Pi.), 18.30 Konuşma (Dış 
politika hadiseleri), 18.45 Çocuk 
saati, 19.15 Çocuklar için musiki, 
19.30 Ajans haberleri, 19.45 Müzik: 
Radvo incesaz heyeti, 2().15 Radyo 
gazetesi. 20.45 Müzik: Şarkılar ve 
türküler, 21.10 Konusma (Modern 
opera), 21.25 Müzik: Koşmalar, 
21.45 Müzik: Rivaseticümhur ban
dosu, 22.30 Ajans haberleri; Kam
bivo - Nukut Borsası (Fiat), 22.45 
Müzik: Cazband (Pi.), 23.23 Ya
rınki ~roııram. 23.30 Kapan!$. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu
kuk H ô.kim!i<iinden: 
Davacı İstanbulda J3ahçekapıda 

AsJr efendi caddesinde kain Katır
cıoğlu hanında Asaıf Tugay vekili 
avukat Yusuf Hafid tarafından İs· 

Bursa Nafıa müdürlüğünden: 
1 - Bursa Saıı'at okulunda yapıla:ak 29357 lira 51 kuruş keşif bedelli tes

viye atölyeleri inşaatı kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur. 
2 - .Ekııiltme 7/11/1940 pe:rJCmbe günü ı;aat on altıda Bursa Nalın Müdür-. 

!liğ!l eksiltme komisyonunda yapılacak· ır. 
3 - Bu i§e ait evrak ıunlardır: 
Proje, vahlt 1iat listesl, mesaha ce~vell, ke~iJ, ekslltme ve bayındırlık l§

Jeri genel şartnameleri ve mukavele projesidir. Talipler bu evrakı Nafıa Mü
dürlilğ(lnde tetkik edeceklerdir. 

i - Taliplerin münakasaya iştiralı: edebilmeleri !&in 2201 lira 81 Jruru~ mu
vakkat temjnat yatırmaları, bu iş için viJAyet makamı.,ndan ~tarihinden son
ra ~ ehlly.et vesikası, 940 senesi için Ticaret Odasına kayıUı olduğuna 
dair vesika aldftş olmalan ve üçüncU maddede yazılı münakasa evrakını gö
rüp kabul ettiklerine dair imzaladıktan 10nra 249-0 ı;ay:ılı kanuna uygun ola
rak hazırlayacakları tekll1 zarfiarıru 7 /11/9!0 ııünü saat <>n bcıı<: kadar Bursa 
Nafıa MOdilrlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lA.uın olduğu !l~n olunur. 

(9758) 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
İstanbul - Edlme hattı üzerinde Jdlometre 27 - i5 arasındakl taş ocakla

rından 12000 metre mikabı balast kapa.11 zart usuUle satın alınacaktır, Bu 
i§in muhammne bedeli 24000 lira ve muvakkat teminatı 1800 liradır. 

Münakasa 6/11/940 salı günü saat il de Sirkee;de 9 - işletme binasında 

A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İstekillcrin ayni gün saat ona kadar kanun! vesaik, teklif ve teminatla

nnı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vcrmel~ri lAzımclır. ~rt.. 
nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c9947> 

Nafı• Müdürlüğünden 

ra1un1a b...ıeıı 

Lira Kr. 

1312 20 
1736 

Temlndı 

Lira Kr. 

98 44 
130 20 

23 - BlnİN<li'EŞKIN 1940 

Miktarı 

Adet 

175.000 
868,000 

Cbui 

4 X 8 perçin çivisi ve p 
Büyük madeni düğmo. 

Yukarıda miktan yazılı iki kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 24/l 
940 perşembe günü saat 14.30 da Tophanede Lv. fımirliği satınalma komis 
nunda yapılacaktır. NUmuneleri komisyonda görülür. isteklilerin belli saat 
komisyona ııelıneleri. (533 - 1010 

llllılan 

.Adel 

1,972,000 
13,195,000 

2,465 

26,390 

* İllı: temın.tı 
Lira Kr. 

illi 87 
1979 25 

Cinsi 

Küçuk madeni dil 
Bilyük madeni dilğm 

Yukarıda yazılı iki kalem dilğmenin paaz.rlıkla okslltmesi 24/10/9!0 pe 
ııembe günü saat 14,30 da Tophanede Lv. !mirliği sat.ınal.ma komt.yonun 
yapılacaktıT. Nilmun*r1 komisyonda &'Örülür, İsl.eklllerin kanun1 vesikalaril 
belli saatte komisyona gelmeleri. (54ı - 10116) • 
''""" Lira Kr. 

Teınlna1ı 

Lira Kr. 
Mllr.lan cın.ı 

378 72 28 40 8312 adeL i köşe halka. 
252 48 18 94 6312 • 2,5 .St. tek dilli ç•knklı toka 
463 68 34 78 11,592 > 2,5 St. çift yanlı toka 
841 60 63 22 4208 > Çeki çengeli. 
i20 80 31 56 210! > 4 St. koçan tokası. 
504 96 37 87 4208 > Paldum başlık halkası. 
336 64 25 25 4208 > i sı. paldum ucu tokası. 
168 32 12 62 i208 > Hamut burgula halka. 

22 50) 7,5 kilo 2 Si. bakır perçin çivisi. 
14 ) 8 47 3,5 > 2 St. > > pulu. 
83 12 4 73 2104 adet 1,5 St. tek dilli toka. 
84 16 6 31 2104 > 2 St. tek dilli toka. 

1262 40 94 68 4208 > i Si. çili yalaklı hamut kol kayııı tokası 
294 56 22 09 4208 > 3,5 !it. tek dilli toka. 

2104 157 80 2104 > Hamut ağacı. 

378 72 28 iO 2104 > Çavdar sapı simit. 
Yukarıda yazılı 16 kalem koşum takJmı malzemesinin pazarlıkla eksiltme

si 25/10/940 cuma gUnU saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. •530 - 10052> 

* 350,000 metre çadır kolanı alınacak
lır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/940 cu
ma günü saat 14 te Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 35,000 lira, ilk 
Leminatı 2625 liradır. Nümunesi komis
ronda görülür. isteklilerin kanunt ve
sikalarile belli saatte komisyona gel
meleri. (542) (10117) • 

280.000 adet tahtadan malra kapağı 
alı:nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ 
10/940 perşembe günü saat 14 le Top
hnne Lv. fi.mirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6500 
lira, ilk t ninatı 492 lira 50 kuruştur. 

Nümıı. komisyonda göriilür. İstekli
Jıerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gemleleri. (537 - 10112) 

'* tanbulda Bahçekapıda Asır efend.i 7 !Jdnciteşrin 1940 pe~mbc güml saat 16 da Ankarada Na!ıa Vek~leti bi-
caddesın. de Katırc·o"lu '-anının 3 iz 9000 adet kadar gemlcl feneıi alına· -" ~ ıı nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında top1anan ma 'eme, eksiltme ko-
'un' eu katında 3 No. lu odada mu- caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/10/940 

Beş milyon bilyilk madeni düğme ah· 
nacaktır. Paz.arlıkla eksiltmesi 24/10/ 
940 perşembe günü saat 14,30 da Top
hane Lv. &mirliği satınalma kemisyo
nunda yapıalcaktır. Tahnıin bedeli 10 

bin lira, ilk teminatı 750 liradır. Nümu
ncsi ve şarbı.amcsi komisyonda görülür, 
isteklilerin belli saatle koınisyona gel
meleri. (534 _ 10109) 

misyonunda 4136,32 lira muhammen bedelli 2 adet proje dolabı ile 10 adet 
'·'- k~;~·oncu Tascı zade Meh- . perşembe günil saat 15,30 da Tophane-Aııu vu~ f' kapalı etejcrin ve 2 adet bankonun kapab zarf usulile ckl:iltmesı yapıla-
met aleyhine 94-0-2025 No. lu dosya de Lv. amirliği satınalma komisyonun· 

ile arılan (250) lira alacak davası· caktır. da yap•lacaktır. İsteklilerin getırecek. .._. Eksiltme şartnamesi ve te!crrilatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğün .. 
nın yaptlmakta olan muhakeme- den alınabilir. leri nümunelerden beğenilerek alınaca-
sı.nde ııosta ile n0··nderilmis' · olan ğından ni.imune ve teminatlarile belU 

-- Muvakkat teminat 310 lira 3 kunıştur. 
tebligat üzerine müddeialeyh Meh- İsteklilerin teklil mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde yazth saatle komisyona gelmeleri. 547-lOl59 

medin gösterilen handan bir sene vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar meı.kür komisyona makbuz mu- * 
~vvel r.ı.1~ lıır' semti merhuJe nı't· 005 10136 Harp · akademisi hayvanatından üç 
"ıı;; ....... .., ..,. ,.. kabilinde vermeleri lfı.zıındır. «7 > c > 
ıJ:nis olduiu verilen m'~sruhattan adet tay ve Topçu okulu hayvanatından 
anlasılmıs olmasına binaen 15 gün 1 1 iki adet tay ile Süvari binlcilik okulu 

müddetle müddeialeyhe iliınen teb ı s T AN B u l E E L E o ı y E s ı N o E N hayvanatından bir adet ağır kısrak pa· 
liııat icrasınına ve mahkemenin de L ••rlıkla satılacaktır. Taliplerin 23/10/ 

13 _ ıı _ 940 tarihine müsaclif çar- ,,•••••••• .. aa•••••••••••ı•..ı••••d 940 çrşamba günil 10 da Edimekapı ha-
sanba günü saat 10 a talik.ine mah- 1

• ricinde Topçulardan Atpazarında satış 
kemece karar verilmiş olduğun-

1 
__ Talım __ in __ bed_e_ıı ____ iı_k lembıat memuruna müracaaUan. 

dan yevm ve vakti mezkıirde biz- 2.100,00 157 ,50 Karaağaç müessesatı et nakil kamyonla * 
zat veya .bilvekfile malık--'- .. .. Piyade ve Atış okulu hayvanatından 

""'"""" '"" nnda kullanılmak üzere alınacak 7,000 Qç adet katı•, 25/10/940 cuma günil 
zır hulunulmadıi!ı takdirde gıya- ' kilo motör yağı. saat 10 da tlsküdarda Atpazarında sa-
ben muhakemeye devam ve karar 897,77 52,3! Umaml bahçelerde kullanılmak üzere 
veriJecem ilanen tebli" olunur. tılacaktn-. Ta!\plerin sat,ş memuruna 

~· ~ (
29944

) Balat atö!yeslnde yaptırılacak arabalar mürcaauan. 546 _ 10173 
ltin alınac:ık 30 kalem muhtelif levazım * 

Tahmin 

,,,.. 
766,400 kilo kuru ot alınacaktır. Pazar 

tıkla eksiltn1esi 25/10/94.0 cuma günü 
saat 14 te Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satır.alma koınisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komjsyonda görülür. istek
lilerin kanuni vesika ve teıninatlarile 

belli saatte kon1L·yona gelmeleri. 
524 . 1000 

Adel 

1.167.000 Bilyük alüminyum kapsol 
9.087.000 Küçük > > 
Yukarıda yazılı kapsollann 25/10/ 

<--Karın nerede? di}e sordu. 
·Danyel, tabü işi anlamıştı. İn

kara ınecali kalmamış olacak, he
Mi 1 ·1 i Piyango 

(rahmin bedellerile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı mevad satın alın 
mak üzere ayn ayrı açık eksiltmeye k >nulınuşlur. Şartnameleri Zabıt ve Mu
amellt rnüdür;uğ(I kaleminde görüleeeklir. İhale 7/11/940 perşembe günü 
saat 1-i te Daimi Encümende yapılae4ıktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve 9i0 ,.,ıma alt Ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10214) 

MU.lan bedeli İlk lcm.lnMı 
Lira Lira 

Cinai 

128.000 adet 7680 576 3 Sm. kolan to 

940 cuma günü saat 14,30 da Tophane
de İst. Lv. Amirı:tii satınalma komisy~ 
nunda pazarlıkla ebiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 96.036 lira, llk temi
natı 6051 lira 80 kuruştur. NUmunelerl 
komisYonda gllrlilür. İsteklilerin kanuni 
vesJkalarile belli saatte komisyona gel
meleri. 521 - 9905 

men şöyle cevap verdi: 
<-- Orada, incir ağacının dibinde . 

yatıyor. 

•- Neye öldürdün? diye soru-
lunca da.,.t!edi ki: 

•- Ahırda beygir tepmiş.. öl
müş ... Ben ölü buldum. Üç gün ~- , 
hırda bıraktım. Haber vermege 1 
korktum. Aramızdaki kavga ve 
gürültüleri herkes bildiği için, be
nim öldürdüğümü zannedip bana 
yükliyebilirlerdi. Soyup ıbir yatak 1 
çarşafına sardım. Gece, karanlık
ta, götürüp, incir ağacının altında 
kaztl,ihm çukura gömüp üzerini 
örttüm. Altına da "llVallar koy -
dum. Gümdükten sonra, yanında 
okuyun üfledim. Mezarında rahat 
rahat uyusun, diye bıraktım .• 

•Bundan sonra, Mustafa Çavu.1 
Danveli yakaladı. Müddeiumumi. 
liiie haber verildi. Hep gidip, ka
rakolda, ifade verdik. İşte, bu te
s::.riüfle, bu cina"et meydana çık
tı. Kendisi .beygir tepti!• diyor 
amma,. l!iin,hı boynuna .... 

* Üzerinden bir hafta geçmis o-

29 llkteşrin 1940 

Cumhuriyet Piyangosu 
ikramiyeleri 

büyük 
hem 

hem çeşitli 
hem fazladır. 

PLAN 
29 1. el T.,..U. 1940 

Ctimlnırbet Banamma Mall&u Fevk&llde Pb'""'°o Plim 

hrami,. 
Adedl 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4 000 

80.000 

84.588 
Teselli 48 

lil<Atatı 

İkrııml:re İkrami;re 
mll<tan 

IJra 

80.000 
20.000 
10.000 
ı.ooo 

l.ooo 
500 
100 

10 
2 

2.50 

tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20 000 
80.000 
i0.000 
40.000 
i0.000 

160.000 

480.000 
12.000 

Mücevher Satış ilanı 
lst•nbul Emniyet S•ndığı Müdürlüğünden 

'l'"'hlr Dosya Bmap Borı:luıımı 
No. No. No, Jsml 

Rebln.ln clı& !l:mdıkça 

tahmin edilen 
lı:ıymd 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lira 
674 
675 
676 
677 
678 
679 

881/l 
681/2 
681/3 
682 
G83/1 
683/2 
684 
685 
686 
687 
888 
689 
690 
691 

39/796 
40/818 
40/824 
i0/826 
40/847 
40/853 

88120 Na.liz 
88869 Emin 
93578 Refet 
93596 Yani 
93855 M ürüvel 
94044 LOUiye 

i0/862 94186 İsmail 
> > > 
> > > 

40/865 94263 Marika 
39/25 

> 
39/45 
39/158 
89/181 
89/274 
39/401 
39/453 
39/525 
40/W2 

87076 Abdurrahman 

•. 
87595 
69099 

> 
Hikmet 
Müni!e 

76186 Şekure 

66584 Samiye 
90714 M. Hilmi 
85049 Şekure 

74218 Salih 
82024 Naciye 

Bir roza boroş 200 
l!ir roza madalyon (minesi kırık) 20 
Bir pırlantalı yüzük(bir taı;ı sırça) 400 
Sekiz roza çıplak taş. 70 
Bir pırlantalı yüzUk. 120 
Bir çilt roza kÜJle (blrinln 7a71 

kırık) 20 
Bir roza madalyon 
Bir roza pantanti.! ( i taı;ı yok) 
Bir roz.a yüzük. 
Bir pırlantalı kol 
Bir altın saat 
Bir altın kordon 

saati. 

Bir çift roza küpe (bir taı;ı yuk) 
Bir çift pırlantalı küpe. 
İki altın bilezik. 
Bir çili roza iğne 
Bir pırlantalı gerdanlık. 
Bir roza tektaı; yüzük 
Bir altın kutu. 
580 gram glimils, bir eümiiş tas, 

20 
20 
05 
25 

100 
60 
15 
80 

100 
15 

150 
80 

100 

82.000 > 4920 369 

112.000 > 

196.000 > 7840 588 

830 kilo 2490) 

kası. 

3,5Xi Sm. i kö 
fe halka. 

3,5 St. çıkrıklı 
tek dilli toka. 

2,5 St. çift yan
lı toka. 
Bakır perçin 
çivisi. 

349 kilo 1396) 291,!5 > > pulu, 
Yukarıda yaz.ılı O kalem malzemenin 

pazarlıkla eksiltmesi 25/10/940 cuma 8Ü 
nil saat 15 te Tophanede İsi. Lv. !mir-

i . d 
liği satmalma konusyonun a yapılacak-
tır. Nümunelerl komisyonda görülür. is
teklHerin kanuni vesikalarile belli saat
te komisyona gelmeleri. 528 - 10004 

* 3000 adet kadar tevhid semeri iskele-

! 
ti alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 24/ 
10/940 perşembe günü .. at 15 te Top-

1 
tıanede Lv. amirliği satınalma komisyo· 
ounda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15 
bin 750 lira ilk temlnatı 1181 lira 25 
kuruştur. Nümuncsi komisyonda garü
lür. İsteklilerin belli ıaatte komisyona 
gelmeleri. ( i73) ( 10118) 

• 37,350 metre kolan §eridi alınacak-

tır. Pazarlıkla ek.•iltmesi 25/10/940 cu
ma günü saat 14,15 le Tophanede Lv. 
Amirliil satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 14,940 ııra. ilk 
teminatı 1120 lira 60 kuruştur. Nümu
nesi komisyonda görülür. isteklilerin 
belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

(10171) 

* Bir adet uzun şaryolu yazı makinesi 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme;;;J 24/10/ 
940 perşembe günü saat 13,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İstekilleTin nümu· 
ne ve teminatlarile belli saatte lr:omis.. 
yona gelmeleri. 545 - 10158 

* 110 ton kuru o\ alınacaktır. Pazar· 
lıkla eksiltmesi 24/10/940 perşembe gü
nü saat 13,45 ıe Tophanede Lv. il.mir
liği satınalma komisyonunda yapılacak
tır. İsteklilerin teminatlarlle belli saat
te komisyona &elmeleri. 550 - 10190 

* 25 kilo Nitrat darj:ın alınacaktır. Pa-
lan ve henüz dumanı tüten bu ci
nayetin tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Feridun Bagana 
el koymuş, vıık';o mahalli{le, kadı
nın ~ömüldüi'(ü çukurun başına 
gitmiş, Danyeli sorguya çekmiştir. 
Danyel, müddeiumumiye de, karı· 
sını bP'·ııirin teperek öldürdüğünü 
söylemiş. inkarda ısrar etmiştir. 

84.818 YEıttl:ı. i92 000 11 kaşık, bir fincan, tabak, e zarf 20 

120,000 adet erkekli di§lli kanca alı
nacaktır. Pazarlıkla el<siltmeol 6/11/940 
çarşamba &ünü saat 14 te Tophanede 
Lv. !mirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda 
görillllr. İsteklilerin kanunl vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri 

zarlıkla eksiltmesi 6/11/940 salı günil 
saat 14,15 te Tophanede Lv. Amirliği 

ratına1ma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 700 lira, kafi teminatı 
105 liradır. İsteklilerin bell1 saatte ko
misyona gelmeleri. 5(9 . 10189 

Cesedi muayene eden adlive 

DEMİR KASA 
Sabn alınacaktır. (Kasa) rumUZi

le 176 Posta kutu•-u adresine 
,.azımlası 

ZAYİ - 937 senesinde İstanbul 
Erekek Lisesinden aldıgıın taEdik
nememi zayi etilin. Yenisini çıkar
tacaaırrıdan eskisinin hükmü }ı:ık
tur. 

548 No.lu Ferhat K<ııım 

Bu pl~n zengindir. 80.000 liralık bir büyük İkramiye wrdır. Ayrıca 20.000 
liralık İkinci büyük .ilcranrlye varcllr. Eğer t.aliiniz bunlara erişemezse yine n1il
teessir olmayın. Cünkil 2 tane de 10 ar bin liralık ikramiyeleri kaz~nnbilirsi
niz. Bu ('~kilişte dört tanı? 5.000 liralık ikramyie, 80 tane bin liralık, 80 tane 
500 lirahk ikrarrUyeler vardır. Pl~ru iyice tetkik ederseniz daha kü~ilk ikram i
yelerdeki ~nevvüü açıkça &örürsünUz. 

İkramiyeler miktarı hem büyük hf'm çeşitlidir. lirle orta ikramiyeler 
kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkal5.dc piyangonun biletleri 8 Birinci TE>$rinden iti. 

.b:ıren ~atışa çık:anlmıştır. Bu piyan.coda mevcut 400 bin biletten 84616 tanesi 
yani 21,lri Jınutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu tertipte tam bilet 2 lira, yarım 

bifet 1 liradır. Unutmayuuz ki tam biletıer IkranUycnin tamamını, yanm bi
etlcr yıırısım alır. 

On tam biletli ve on yanm biletli karnelerle muUaka amortilerin tama
mını veya yansını ve belki de büyük ikramiyeyi kauınmak suretile taliio.Jıi 

teçrtibe inık:Anına maliksiniz. 
Cümhurlyet Piyangosunda bir yenilik olmak il.zen! 48 adet 250 şer Hralık 

teselli mükilatı ihdas edilmiştir. 29 Birinci Teşrinde Ankarada çekilecek oian 
bu zengin ve fevkalAde piyanıonun hususiyeUeri:ni bah eden 8 sahifelik. bro
ürlerl bayileorden isteyiniz. 

• 

·--· 

692/1 
692/2 
692/ 3 
693 
694 
695 
896 
697 
698 
699 

40/827 93598 Yani Bir roza yüzük 10 
> > > tlç altın yilzük to 
> > > Bir pırlantalı iğne ıo 

40/849 93874 Aliye Bir allın sikke (lki buçukluk) 40 
40 / 877 94540 F,dip Bir mineli altın saat. 80 
40 / 910 94830 Refet Bir roza gerdanlık 2~0 

40/941 94831 Bedia Bir çift roza küpe iO 
40/ 953 94954 Dilrüba Bir roza küpe teki 140 
40/95~ 94955 > Bir roza küpe teki HO 
40/1012 95410 Huh'.lsi Bir pırlantalı iğne &O 

Yukarıda işimleri yazılı bor(lular Sandığa olıın borçlanru borç senedi mu
cibince ödeınemiş old;.ık.Jarından 3202 No. lı kanun hükmüne göre her biri 
h<tkkında başlayan takip haseblle borca k3fi miktardaki rehinleri ayrı ayrı 1 
li.<ı.hşa c;ıkarılmıştır. RehinJerin ne olduğu, hesap, takip ve dosya rehin teşhir 

numnra'>ı her borçlunun ic:mi hizasında göşterHmiştir. Rehinlerin 12/11/940 ta
rihine kadar Cağ;"tloğlunda Sandık binac; ı jçindeki camekt'tnda teşhir edileceğin
den isteyenler görebilirler. Rehinlerin açık arthrması 13/11/940 tarihine mü
sadi:t çarşamba gilnü Sandık taraiından İstanbul Belediyesi mezad dairesinde 
(Sandal Bedesteninde) yapı1acakli.r. Borçlular ve rehin hakkında ayrı ayrı HAn 
mahiyetinde olmak ve borclular ile alcılarw satıi'tan haberi ıemin eOilmek 
üzere Ufuı olunur. (10204) 

548 - 10188 

Bevkoz Askeri Satınalma Komisyonundan 
Asker! ihtiyaç için tenekesi satıcı, .. , ait olmak üzere 62 ton benzin pa;rnrhk

ıa mubayaa edilecektir. Teneke bulunmadığı takdirde mevzuatın bir kı~mı 
ciheti askeriyece temin ecİ!lebiJir. Ta]jplerin 26 teşrinievvel 1940 cumartesi gü
nü saat 10 d~ Beykoz Satın::ıloıa komi~onuna mtiracaatları ilftn 6luııur. 

(10183) 

Nazilli Belediyesinden 
NaziUide yapılacak '1375,55 metre murabbaı beton döşeme ile 400 metro 

tul beton boroür 14995 lira 10 kuruş bedelle 15/10/940 tan ltibaren 20 gün 
mü&deUe kapalı zarf usulile eksiltn1eye konmuştur. Bu hususa ait evrakı k~
fiye ve saire parasız olarak Beledlycmi1.ce verilE"Cektir. Müteahhitlik evsa~ı .. 
nı haiz olan isteklilerin vesa]U müsbitelcrini havi z~rllarını ~/11/940 salı ~l
nü saat 15 şe kadar Naz.illi Belediyesi.ne·vermeleri ilfı.n olunur. (1009?.l 


