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aıw. -.. Clltlili .,, ...... fUBAT 
1989 &OND•L.llC SiVAS/ HAl..K QAZl!ITBSI INKILlP KiTABEVi 

sıyaset Harici e Vekilimiz 
==k un Akşam Bükreşe 
;-.;:=-;Hareket tti . 

Wr malmle •ıırwllr•· Fakat ..... :.imi~-~-~~-----~~~~~~-~~ 

Ef'E!=..:..;;_n-~ Bulaar Başvekili Yakında Şehrimize 
.., ..., ..... .......- ,... e G. _J k ı 
:..~_.. --- .-- aelerek Ankaraya ıaecce . 

:Muharrir AalmanyaDHl 1989 O. 
babannda takip edeceii politika- ~ _ _ •ı Be Ha 8 ) k Ez 
rı izah ediyor. Almanya denince B. Saraçox-Ju UiUetecı ere yana u onara -
tabii, ltıalyayı ela beraber anlamak 

5 ~.-C-• y Y" •• d Rab t N f 
lbımdır. Almanya Şark tarafın- cümle: • '' Sulh Per .. wm er uzun e. a e es 
da emellerini temin edecek, kal- BaJkanl d 1 D di 
::::ı:u.~~:!~ıt .,~~:~ Aldığı Tek Köşe ar ır " e • 
llClifl teY yutan Slle~yv.ı •lın•D· 

JllTJ wı~n J.,eh ~ H 1 1 V"1if H = ~~k11!~i!an- ar c ya Ol 
yı memnun edeme& Ona llzım Bugu" n K. lvanofla ,~ ~- Ukranyadır. Şimdiki balda 

tiaytk Ukranya hfllyuı bir tarafa 
~lıyor. Ruayaclaki 1>1171k Uk- 6" ıı 11 

~.::r::.!t.::.ı:.ı: oruşuyot 
JI lbmı ki ona d& ktlçtlk .tntran~a BDre1f:.e yapd•cak olan ~ 
tettn edec.ttls. Bunun içın, L&hı~ ~ toplam_. htlk6metlmill 
._.... BmnUJ'lo karm&.kanfık hır ~ ~ ~ ~ 
t..I• 9'-lml..-ak k,tol) tJkrany&mB ıun..,.ır. ol& llarle1J9 wldli Şiiri 
raratlhnuı ...... Jlrtlm~lr ....... 4llD ....,.. mtar lllG lılr 

ftıwls lliaJaarifıl .AJmUlRm ~ oteldeki hUBllll 
ltaıp ~aa ......... slr- ::...... liUnhat etmteıerdb'· a.w,. VwWJr I• B. ~ S....-. ... prıteel._. 
IUk .ntVI• ita ICr&ak Mr la89 (loa• S 8DCtl -~u.) MJ-tta ...... 
.. _ı..ın.-ı .... 1..RMan tah•lrkuk etti• Q c Q"" o O C C"" Q Q O 0•0•0•0*0*0*0*0*04 0*0 ;'~tMnde olduklaıin& OQOOOOOOC>.ll<-~-V-'!-ı!'-'!'-V-'!"-'!"_ı!'_m ıw e 

t:ı:=.aıı:.== Musoliniye Kaı ı Bır Milli Şefimizin 
~ bot talan Alman ve ttalyaa 

ezici bir • 

ca, ıi1&reti 
Pam: il (A. A.) -'l'iıtd

p :n,Ok Blfllinln tllf • 
kalı :qa,aıı Da•Mt ~ _._., 
Ut aaloalana4at bad.ea NW
cumharunua retikuı B. ı.bra
nun fe1111ine ba,tlk bir bbul 
remtf~. 

Davett.e bitin ılpler .ve -.. 
sırlar refibla,İ'jfle Mrwn& ha-
m bulunm~lardır. Dı;er ~·"' 
Yetllleı .,....,., ..... melHI• 
aan reisleriyle birçok parllmen· 
to Azası rfyaaet.fcumhur ve ha· 
riclye nezareti erk&nı, A.kade • 
mi Azalan ve Pariain tanımnıt 
.. haiyetlerl de ~ze 9arpıyor
du. 

Denizbanktaki 
Yolsuzluklar 

M. Krepe de Bol Kese
den Harcırah Verilmiş! .. 
12 Bin Lira Ucreti Vekdlet Alan 
Avukat H. Hayri Dan İstifa Etti! 

l'ulleti, t,anls1lif ft b•JrkanfJe. 
tl kendisine - blytlk .-.r ittilıu 
etmle olan Jıtıtamet, Dentnnlrta 
Oll'91Ul edm ... ycUıs " lwaua
- bareketlen muttali olur ohnu 
daal ~ m.tldabü eUi. BI• 
1'lk bir tltl•Hkle 1f1er1 WaJdka ko
,.WU .... ,.. llU'ebtled .. 
.... yalapn clddlıet ft ftlrar ile 
...... ~ ~ UJll11llllye:ye blt. 
dlıdl. K&mma11 elarak t&Jla d1en 
~ '" nhria ~ fıl&. 
llit ft ~ bıklnm teellm 
IGla ffOıUrJere ..... dı. llr tok J'll. 
_....,.YM'vs.w. 

MtaW lla Jlbek duna..,._ 
.... ittillu edUeD ~ 6ln 
_.,. _ .......... lllrat· 

(S- 3 ..... ,.,. ..... , 

•• 

Yubnda __,,....,,... w 
, .... Bua llayrbda t.tlfade 
'ballı1uı Baro lıeJ9U um.~ 
dlbaldl ~~ 11& .... lltlrat 
~. 

C.-.. ...., acalinu nftll B. 

"Halk Sandıoı .. Gayeslnı Nı Zaıı 
..Y..ı Süü" .. - .. ...... 

....... .............. ....w. 
ft7a al.... PS1 ~. 
~ ....a..tUiiM, tloit 
hllm .. wu. ... ......... 
-....6, ............. -~-
oak ................. ...., .. t ... 
.. .... Jmll!lllP t.arçı. oLlata-
- ...... _. .. ..lllia Jüluek 
..... ~Wleoetiilals "Y.n Sa-.. _ ........ ··= ... 
.. m....,.ı.. 

Aile ................ ... 
.................. ftlrQI .... ........... ~ ........... 
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Franko; Son Sul~ 
Teklifini de Reddettı 1 
Nihat Ve Ezici Bir Taarruzu 
Hazırlayan Muzaffer Ceneral; 

Kayıtaız Tealim latiyor ! 
• tondra: 18 (A. A.) -l'rukllt 
aahfellerinde 167Jendfliae ,Ore, 
Burıoe ha.ttmetinhı, bapekil ma
a'rinJ General 1ordamı. Bodpon 

tarafından 1apalan tanaat w.kll
lhd pneral P'ranco aumu reci._. 
miştlr. Genemi Pranco, Cum.hu
rtyetgllerhı b)'ldaıs ve prilt• ola. 
rak teslfın elmalannı ...._.kteı · 
.ar. 

AJJ1f mahlellere pre Fraaco 
tealtm olan C.mhuriye'9{1_. k&l'-
11 merhametkarlne daTr&Ucak fa. 
bt muhasamatın durması ltfll 
~in ilk ~rt olarak umumi af nan 
edilmesinin ileri sörtthnesini ka • 

{bul etmiyecektfr. 
URUGUAY DA TANIDI 

Montevideo: 18 (A. A.) - U-

' ,,. ... tan'1 1 inci .. .fadA' 
Vekil öğleden evvel. ı.taDbul mtlcL 
4elumnmilinln slyaretini kabal et· 
. mlf ve ken.dlatle bir mtlddet g6rlt· 

Siyaset 
Sahasında 
Romancılık 

• 

Denizbanktaki 
·Yolsuzluklar 

lntihab ... t 
Hazırlıkları 
İlerliyor 

(Ba,t....,. ' inci -"·'·' M Krepe de Bol Kese Uktn~anın dahtlt ıttkln ve istik- • • 

rarmı fr>.Qzacak ve orada daimi bir d H ah v •ı e ' 

tntlhab melııalaD. ,.,.... muci. 
bmce •ıhallelım açdumlDtebiM 
evvel ceheUıerl aynı 25 iDd cumar
ıeal gtııMl ~ 

A811aa u.I• laalk taraımdaa 
tetkik olu.amald:adlr. &e,et:I Wtltl. 
,. lhnd1Je kadar lmt.ede her ..... 

tahrik ve 11'1n. ,_.atacaktır. Rus- en arcır erı mış 
yan.m nasd bir ablllmel söstıere- • 

gl bir J"'0 hlbk cM•ın• daJr blo9 
bir itina..., ......... Bu~ 

cetfni clOşlnmeden lı:Oçtlk Ukran
J& d&Tumın ha.Ufldttebllecettne 
hl.km.etmek ihtiyatsızlık olur. Le
histan Ye Rumanrarun da ıeaılsce 
boyan efeceklerlne inanılm&81nı 
bfdm aldımıs almıyor. Mfltetlerln 
ittfhaııı: edec&kterl hattı hareketler 
de hesap ile beraber mfUt şeref n 
haymyetin de hiuetııf bulundutuna 
lnananlarclanu;, lbafka tOrll olsa 
idi kuvvetleri p;rrf m.Uaa?f dfflet
ler UUID4& harp gıkmamak l&
sım•elirdf. Bugönldl cfhan vaziye
ti lthwl• kl91k dmetlel'ln mflda
taa lillhlanndaa 'blrl bite. Avra
p&JJ ıtet ltfnde buılkmık tehllke
alal ileri llrmektlr. Knnetll Mr 
4llfmana tepralduuuıı 1'tr ,..-
111ll terketmek ıne'Ykflne clG.,eeek 
bir Hçflk dnlet bir blflk harb 
oıtanp neticede belki ken&lnf 
kurtarmak rfbl nemddase bir o•· 
NJ9 blf wrablllr. 

Onan lfln, Almulua attedllea 
1"I emellerin Alman d..W Mlunla
nnıa 11a1dkl tuawurlarma teva
Jut etleeeklerlM fnanaakta ııı:or
luk çetlrorus. 

ltatyanlara Terilecet mltltata 
,.11nee, bun11a da H8lls ad.um 
temin edfleı,OeeetfM fhtlmal ver
mek bflyflk pftet olar. l'raua sfhl 
bir dnW detti 1~ knaql btr 
devlet bu mretıe lnt.lhar edemn. 
Franaa bir aateı1 nlmaJft ve teh
dld kartJlllH(ı Tunuı• bıratma.ta 
razı oluna bunun intihardan hfc; 
farkı yoktu•, Bhdm blhlltlmf• 
Fransa İqllterenm müdahale et
mtyeedhıe Jbd• yb nıln olu 
4.a!ti ıdlih patlatmadan Tunusu ec
nebi bir devlete terkedemez. Al • 
man ve ftalyan hudutlan ftzerln-
4e Fransa tle bir harp çıktılı za
man f ngilterenin mUtereddtt kala
eatuaa inanamıy.,... Sirul .uJ
yet aon zamaalM'da kati dareeıcle 
tavazseb ve tebelllr etm[ftlr. Bö
yOlc devletlerin takip edecekleri 
lfyasettekl açıldık ıul.h için okfuk
Ç& kuvvetff bfr tıMnlnat t8'1ril edi
yor. Yakın iatlkbale biraz lmltli 
~iT nıanrla lbakabiliria. . 

lllleybl Oüld YALÇIN 

................... 
(llattarafı l had ea7fada) haberleri aetrettlllmi& aında lD&· 

ta. Bir memlekette bnUDllll " ela- hal* olarak bir gak işlerin hariç. 
K,.ıin mutlak llU1'9lte h&ldm olma. teki avukatlara Jl1bek tıoretlerle 
a bür o meml*etl ytllrleltm, hale. wrildJiinl haber ftl'llllt ve fakat 
ima& laüktmete karlı itimat ft 98Vli muazzam bir hukuki tetlrilAtm vtt.. 
te1ldD eden 191 70ktlır. cadune raı-- 'tN tan muamelltm 

(Yeni Sabah) da hilldbDetDı bu ldkmetini bir tlrltl anlquDadlimlt.
ylllmek prenatblnden Uham alarak -il a6ylemlftlk. Bu hJlerl alanlar da 
blrm w bDunaus barebtlere ar. '* gUnalı tuanur ~ 
il am•am ft llMll'llametlls lılr hrp Wm ıdkretmemf.ttlk. llıalbcıkl din 
&gm11 oluJw. Bil ltllJuta J>a+henk taba aabah guet.elertadell blrtslnin 
ta oereyan edlll ,mu laarelreUer1 ilim w madde turlh ederek tafJtl
llk defa olarak bini' bllw ortaya ata glrlemll • ....,.,.. mltee•lr 
d6kerkm mllll n....,.ı tam. ola. olall. .. ......_ tanm""I kudretli 

tert,w- tt llatel• a8ratle hulrlaa
dllı lla1de llUfedllell dikkat ........ 
..,..tnde oot m"'!t=•• '* 9llreL 
te imar obmmultar. 

lleyetl teftlll1e ...... .... 
Jdşillt bdro.tyle ~- Re 
)"ete Od ba da ll&Teai hakkında 
Re,.U teft.111'9 ı9ıi Ldtfi Kırdar& 
verilen AWılyetin de tlmdilik lru&
lanılmuma m.am llull o'ma••k. 
ta ve aekls kili de lıAft gelmett.edlr. 

Anoak lattbab sttnlnde de -
8 ldptln teftlt Aola ldt.,et ~ 
oetl .,. .,.. daha ltt kili Olftlllle 
takviye •ecett a.nnoluamaktMn' 

ralt ifa eUifiM m fllmuDI mana- awbtlarnldu ft haı. baro rem =========== 
•bal llulUnm•Jrtldlr. INlanaa s... BaJl'l Tan, haJB\yet O oz "' ktın rD•v .. 

eu,ID ele, pnk lalk6metl ft dfvam fntlhabl için d1ln toplanan Ü f I'' V il 
gerekse •an amumlyeJl •• baro umumi ~ celseJI .,.~. lstr ma Suclusu 
icia tu hakikatleri ortaya vuedfyo- rak: 
raa: 

1 - Buka, mtlb.en4fll Hanın 
llmlDde bir uta, Berllaclm ı.t.nba.. 
la mm nakletmek igbı 9000 Ura har. 
.... 911'Bl11tlr. Bittabi 1N miktar 
got fahlftlr, 

Yine baber akbfımıa göre bu 
at BerliDde prof-6rlttk yapma••t. 
.... Bedhıdeld tmdt mettıeıııer 

ea blrtadıt ,...._ dllw lllltan
uumda bir H•an olarak ~ 
9Jlbr. Bittabi bu noktulm tahkiki 
.. kol&Jdır. 

(- 8aJDI,. arbdaflanm· ltua~ 
mel mttzakereye geçmedell evve' 
Bize bir h&dl8eden bahsetmek itıt.P · 

r1m.) dmff ve hl.dieeyl guete~nk 
görtlld\llO. veçhu. tafsil ettiktf!n 
sonra: 

(- tat.er aüilı ve ister gayrtsa. 
hih: ister llaklkat ve ister hilltı ha . 

ldkat huhmsun. bir avukat " bil
hassa amelıeidmbed baron..uı ri-

yuetinde bulunan bir "" Nf&ln fU 
-.rtyat b.rllmnda mevkliDI muha
faza etmesi dotru olmadJlmdu bu 
kaidmla Dk misaıt olmak u... cL 

prrpıf Eftl 
......,.. bir kat glD ene( ((). 

rc.dlbt.k) mtle•eanlnd• _..,.. e. 
den bir bldltlenln m.11h&kemell 4tla 
uliye ' tlDctl oea mahkemll8fnde 

karara~. 
tddlaya gftre eül malf1e ... 

marlaımdaa B. Ldtıl Kaleli paea 
g&l'laDlba gthıl (Orosdtbak) mu.. 
Bellelllne giderek tkbıci mt14tlrtl p 
11111 n kendine: 

1 - Cumhuriyet vapuru meee
ı.lu pılbloe, gelecek ... kadro 
laarlci edlhnMl karutaetmlaa bu yuettm geldUJor, muw.kbt lda· 
vapurun m~ bir . ...,,. lqiıı reyi Ddncl reme bıralayoıam.) eh 
tamir ve Mm.en eefeN Qlkarllmtm mit. ldlrdJG w lçttmu terketmll
matllptu. Blmıenale.yh tamiri için tir. 

- Siz çifte defter tutarak veril 
kaçakçı!Jiı f&P110l'BWlUZ 1.. Bu 1111.. 
susta mtıddeiumumilik h•klnnısck 

takibata bqlıyacak. Eter bana be 
men 2500 lira verirseniz takibatı 
durdururum!> 

Den;ıi .ı . 
...- para ook yUbek ft ,........ Bun~ sonra bu meeele Userie· Bunun tbıerlne, ildnci müdttr 

kendisine yarm ceımea1nı aöylemiş 
ve mumaileyh yanından çıktıktan 

sonra da hemen ke)'fiyetl defterdar. 
tıta bildirmiştir. 

dil'. de mttnakap. cereyan ederek hldi., 

a - lagtiis Krepin vapur &İp&- eenln ruznameye altnlll88I teklif ('· 
riel işinde oynadığı rolün busus\ye. dilmlpe de bu baptaki nizami im
tini tebarüs ettiren vulyetlerdeA klnlar nazara alınarak aynca bi" 
biri kendWne mtkliri umuminin em içtima yaplması karargtr olmUftur. 
rile verilen bol keHdeıa harcırahlaı"' Evvel ve ahir aöylecUl:lınis veçhile 
..... 8laalll 1iılmlAn o.•4-m !>enı.ı.nt ,oı.u.ıaldMa ...... 
..... eehe ,...... arumda bulmak da sayılan bu hldtaecle, hellb lııkl-

Aynca emniyet müdürlüğü df> 
hldJseden haberdar edilerek oumar. 
.. sGnll .. Wr dlrmt1 methllt 
tertip olunmua ve o gDD Odnci mi. 

atlmktlndtıl'. p.f etmemekle beraber, verilell itin 
Bu garip ve .. yana dikkat ili- ilmi cepheclea mClnakıta ve mfldafa.. 

dUle hakkmda elde ecleceğlmts yeni asuu deruhde etmeat hiç hır uman 
malfuııatı da aıra ile okuyucularımı. bir kusur telkil etmlyen Basan 

düıilD )'UUD& gelen B. Lfatfl Kaleli
ye 500 lira vertımıpıe de kwHll IM&
nu az bularak almam•t. ,...._.. 

.. blldlreceiiL Hayri Tanın medeni mlllet1erde ya. gUntl 1250 laraya lbıat etmelerial 
o gün geleceğini beyan edip Qlkıp 
gitm13tir. MRO BEtill BASAN HAYRI pda gelen hareketlere uygun ,ekil-

IS'.ftll' A Er.rt deki oeldhnellbıi, sf.7a oldufu kadar 
Filhakika pearteai gönü, B. 

Deııizba.nk muaınelib•m tetkik ook d.tlrtlst ve karakt.erlatlk bir ha. 
ecın.ırte bulunduğuna mtltedatr ıeket olarak kaydeylerlz. Lütfı Kaleli yme ildnci mtkl8rtl & 

yante ge111111 Y9 bu slyarettm 91-
karken kapa önünde Oserlnl an,. 
polis memurları, enelden nuDJara
lan tesbit oluınnut U&O lirayı baL 

• • • 
Baronun Dünkü 

Uzun Toplantısı 
•Uflardır. 

Ban.un tkedne de kendisini teh. 
dide para almak suçlle 4 tıncll ui 
Jiye oeu mahkemesine vermitlerdfr'\ 

Vurum muhakemenin ilk ~ 
(9attarafı t iaci eayfada) 

Dlyeret h&dllleJl .. tNntle .... 
latmlfbr. 

R.&DISDIN .ASLI !OIJIB f 
Denizbaak aleyhine 8 llgorta 

lumpan} ası tarafından açslm" ft 

lllı8CIRUU 130 .. tu.ur liraya ı.uı 
8 dava ile )'iM JMCmU11 80 ldlml' 
bla Uraya büll elan sarar w lllJ&ll 
ve .,...,.. dana olarak 1 daft 
iGla ,,.,,,. ....... ........ .... ,...,. .... 

Soma da daimi lltlprlllllıl w 
..... Jwnede .... , • ..,, tMJlf .. 
W.. ~ •ıJawr lllwfWlr. L 
çia bbul tıttlm. u tıla llra ... 
tabnlrl' d. Jlab9W J&pb& Ve 
yan .......... Daftlar tlerdılll 
....,e&tlr. 

Hukuk Jdl&Ylrtill olu reıal 
mleneHhrtn w dınlet c1alnll 111111 
harlgta awbta Jt .. a eleıt .... 
liÜata aylan dellJdlr. 

B6ylıe daire w ml111euhı da 
il alall aYUbtlarm blrtndlrl bm al
madıiu" gibi llONmeuR oma.,ı da 

temenni etmem. Bu ili. - Pllbt 
Buan Bayıl olarak aldJm. Bil da 
80 seneıtk avubtbğlmm talJll hak. 

bhr IUUftllL ..... bu ıfu'aJı, (<>ro.dibak) -
Baro rellılltt ldlnUıllldl iepl .. ~ ...... ye verct 

decek "'tmm btltlla llaptmda eli· bclkQllljlaı .... 'ftl'IMk ._.. 
ru.t Ye .......... olm••...... ...... 11111• •• 
dır. A8h o1awa olma- mı .. ıll:I bir DUnttl ceade L6tft KıleJinta 
hata tetkll ebıbl et •• Mrla 49. veklll mftdı'eı•ıJ!DMlnl tahrina 
dikocla tlwlM MI& ... lll#W-1 w'' lf9 ......... 
-U+n elmek ld 't•w.) Bıı.et •••~ .. -...._,_ •• - ••z 

Oll11,& ....,ı ... ı arııı- a.ı1 ...... _.. aıl111t km 11111 
..,_ ıW .... 1 ı .....,._ rllllt talk ....,. w lldDal aıllılll 

..... , ·---·· ....... . DIJ•lk ........... - .... .. .......... a..- ,.,, •• 
• tnıtz 'ıtlr. -.. _.. ............ abfM'toaa, ........... ............ _., ............... ...... 
• .._hrnl• Glrll • n sw •~hlult ldılt ..... w.....,. 

dahi...__ L- - .......... ...,... ... ,_ .......,_.,..zıırh lildue ftlat .. SS ..... . 
..., ......... 1 •• ..., ...... 1------------.... ~==ı ctı•1t• ... ... D8rt GtlmrlJk oe 
...... ...,.. ,... t.osılum'ak .. a6 '. Mı 1 . 
rn1'9Jf aGr11N* w • • ..._. IF.IGllye lJTeftql 
e:'m::i'"' .,.u. •' ..,. • Hataya Gitti 

BQAlwra _,..,.divanı lcla Ankara, (Tllllfmh) lldl9 
...,.. •t+meft R&t 20 ~ bo mlfetUJ' h '• c-& J1e11t ._ 
- tamdf lllrmlltlr. Tunlfte: s... l'erlt ........ gtbal'lk n.•Maw .. 
dlttin l'erit, Ken•n Omer, Balil Bil- !ar _. • .,. mllfettillerlnden & 
mi. Slddlk Sami, CeW Sofu, Bamn lapld, tetkik mldllrltlğt1 i.mirlerta
l'erit ft Necati eberi,..u. •• ı 1 dım B. l'aDt 'Cçok dihı ak99m)d .... 
MÇflmf1Jerdfr. . p:'ellle Hataya hareket etmiglerdtıl. 

Diğer 8 nınvet jçtn ....,_ ımfettJller, Jri1kbıet Ol'P"ıl 1 1 
hami olmadığından balotaj yapılma- )'Onunu Jenl kanunlarla kune...: 
ema ve umumi heyetin cumartesi dirmeğe çahp.n HataJ dnlctinia 
.... tebar toplanmama karar maliye ve gtlmrtlk llled •·~ 
...nmtttir. tetıdldenle bul~ 



lfalkeuleri oe Biiyilklerimis 
.P ltTtllt!tN, 11A1.DYLa1YLE BOTUN YURDDAILARA 

ltUCACINI A~, VATAllDA IOSYAL VE KO&:l'OUI. Ml 
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Kazım-. Karabekirin Hatıra_!! 
HARBE NASIL GiR!!ilf t, 

Nazırların istifası 

\ 

1 

1 s p o R 1 

Bulgar A. C. 2 3 Dün 
, Şişliyi .4-3 Mağlôp Etti 

O 1 HükiımetiNazırlarıderhaf' . . . . . A • sm~n l } } d Takvıyelı Şışlı takı~ı oyuna tamamıle hakım olamadı 
i yrı mış ar ı . bir ~~!aı:::a:~~~w==~ı: 

Ve Harbe 
Cemal 
Bir Çoğu 

Girmek lstı._yenlerin Başında Er.ver 
Paşalar Geliyordu. Fakat Nazırlardan 

Harbe Girmeğe Aleyhtar Bulunuyordu. 
Rusların cevabı: (Derhal bütün 

Alman Karadeniz kuvvetlerini mem
leketlerine göndermek) şartını ileri 
sürdü. Fakat Rus sefiri Giers ve 
sefarethane ve bütün Rus rahipleri 
bu cevab gelmeden önce 1 1kinciteş
rin gece saat onda sirkeciden treni 
mahsusla gitmişlerdi. Hudutla~ımız
dan da bugün Ruslar tecavüz etmiş 
lerdir. Diğer itilaf sefirleri de ayni 
tarzda ayrılmışlardı. Yine bugün 
lnsı;lizler Akabeyi bombardıman et. 
tiler. !ki gUn sonra da tngliz ve Fran 
sız filosu Çanakkale boğazını onaltı 
kflometre uzakta .. bombardıman et
tiler. Arbk fiilen "-man harbine gir. 
tniş bultınuyorduk. 

* Şu birkaç gün zarfında hUkfune. 
tlmizin halini de kısaca gö1..den geçi
relim: 

Makedonya cephesinde Osmanh ve Müttefik Bulgar 
muhafızları nezaretinde harp eslrlerlne yol 

yapbrılarken 

Osmanlı hükumeti derhal iki gu- ----------------ı 
rupa aynldı.: Harp taraftarları, y G / 
harp aleyhtarları. Aleyhtar olanlar azan: enera 
derhal istifa ederek çekildiler. Nafia Ka"' zı m Karabek·ı r 
Nazın ÇUrüksulu Mahmut paşa, 

Maliye Nazırı Cavit bey, Ziraat ve 1--=-----""""."':--------
Tiearet nazırı Si.ileyman Elbestani - 52 -
Posta ve Telgraf nazırı Oskan efen. 
diler. 

Kalım nazırlar: Harbiye nazırı 
Enver, Bahriye nazırı Cemal paşa
lar, ŞeyhUlislam Hayri efendi, Dahi. 
liye nazırı Ta.lA.t, Adliye nazırı ibra. 
hiın, Maarif nazırı Şükrü beyler. 

Sadrazam ve Hariciye nazırı Sait 
Halim paşaya gelince: O, Karadeniz 
hadisesini haber alınca çekilmiye 
kalkınış hatta bayram ve cuma ı-;e-

18.mlıklarına bile gelmemişti. Fakat 
gece Enver, Cemal paşalarla [I'alat 
bey yalısına giderek vakadan haber 
leri olmadıklarma dair yeminle (1) 
kendisini temin ettikleri gibi eı:;asen 
ittifak muahedesini kendi imzala
dığı ve birkaç gün evvel derhal har~ 
be girmek kararına da iştirak ettiği 
halde §imdi çekilmesinin yakışık al. 
mıyacağı kendisine Aöyleniyor. Bu
DUn herine Salt Halim paşa itilaf 
devletlerine ve bilhassa Rusyaya kar 
f1 do~tluğun iadesini temine matuf 
notlan hnzabyor ve bu suretle harp 
kabinetttndeki yerini de muhafaza 
ediyor. htita eden nazırların yerine 
Nafia nuaretini Prene Abbıts Ha. 
Jtm pata, Ziraat ve Ticaret nezare
tml Ahmet Neeimi bey, Maliye Ne
•rettnt vekil olarak Talat bey, Pos
ta Ve Telgraf Nesaretini de vekil o. 
larak $(1krtl bey den.ıMe ettll-?r. 

(1) BMıerln 'bili beye clahi bö7 
le yfllDM etffilal aealıda göreeetf-. 
.,... - Mrtle ... wkuuadan 
.._ P M"ftJI ,.er41it kanan ela ..,...,.. 

Meclisi vükela harbin zaruri ol
duğunu kabul etti. Ve Rusya 1ngil. 
tere ve J:i"'rausa devletlerile haliharp. 
te bulunduğuna dair Padişaha bir 
mazbata verdilcl'. Padişah da bunu 
tasdik ile ilanı harp iradesi 29 Bi
rinci tC§rin 1330 (11 İkinci teşrin 
1914) de neşir ve tamim olundu. 

iki gün sonra da Cihad ilan o
lundu ve ilanın ertesi gUnü 14 (1) 
tkinciteşrin cumartesi günü Fatih 
camiinde Cihad fetvası halka ilan 
olunarak nümayişler yapıldı. 

:ıt--
İstifa eden nazırların şimdiye 

kadar neden bekledikleri hayrete 
nekadar değerse harp taraftarı olan 
kısmının da bu arkadaşlarını ne di. 
ye tuttukları da okadar şaştlacak 
bir meseledir. Hükumet Almanlarla. 
ıttifak muahedesi yapıyor, zaman
la hiçbir kayıt altına girmeden der. 
hal harbe girmeyi de kabul ediyor. 
Seferber ordunun erkıinıharbiyesi 
Alman tayin olunuyor, sonra iki Al. 
man gemısı de istanbula geliyor. 
Hala harp aleyhtarları çekilmiyor 
ve bu şartları ifaya taraf tar olan bir 
kabine teşkil olunmıyor. Bir oyala· 
ma siyasetidir gidiyor. Nihayet harp 
taraftarlarından mürekkep bir ka
bine harp mesuliyetini üzerine alı. 
yor. Fakat bunların üadelerine ba
kılırsa onlar da birbirini avutmu9 
ve oyalamııtır. Şöyle ki: 

Almanlarla Enver paşa harbe ka 
rar veriyor, Cemal paşa da buna 
razı oluyor ve bunların milsaadeslle 
harp açılıyor. Diğer aza ;değil harbı 

....._...,. capbe•lncle Hkertertrnız bir çlttllöln 
mandıreS1nda 

idare edcrke.n sonraları da ölUnceye 
kadar hala barbı Ruslar açtı veya 
amiral Şvscn bizi harbe sürükledi 
zannediyorlar, ! 

Harbe kimlerin kararile girdik, 
Cihadı kimlerin kararile açtık sıra-
sile görelim: 

Karargahıumumi reisi Bronzart 
paşa 1330. Birinciteşrin- 7 de ayni 
harbe girmekliğimiz hakkındaki mü 
nakaşa günü Enver paşaya bir layı
hıı. veriyor. Enver pa§a da erte~i 
8 Birinciteşrinde Türk erk8.nıharple. 
rinin de layıhasını okumasına rağ
men Bronzartın layihasını beğeniyor 
ve Alman karargahıumumisine ya. 
zarak onların da muvafakatini alı
yor ve amiral Suşon'a harbi açması 
için tam salahiyet veriliyor. 

Burada bu layihayı neden yaz
dığı hakkındaki başlangıçla teklıf
lerini görmek mcvzuumuz için k:i. 
fidir. Layiha şöyle başlar: 

(7 - Birinciteşrin. 330 vaziyetini 
(Nazır paşanın, Karadenizde tara· 
feyn donanmaları bir harbe sebebi. 
yet vermeleri halinde ne yapmalı
dır? sualine karşı): 

Osmanlı d~nanmasile Rus do· 
namasının çatışmasında bir harp 
başlayınca Osmanlı ordusu da h:ırc;. 
kata başlamalıdır.) 

Mütalealarında Rusya ve tngi!. 
tere aleyhine yapılmasını muvafık 
gördüğü hareketleri hakkında mll
nakaşalaı·dan sonra benim ileri siır
düğüm Bulgar ''e Yunan hareketle. 
rini kabul ederek tekliflerine geçi
yor. Bu ınUhim satırları da aynen 
okuyalımı 

(Bundan sonra, Balkan hiiki'i
metinin vaziyeti tavazzuh edinceye 
kadar {I'rakyada, İstanbul civarın. 

da ve Marmara bavzasıncla bilyilk 
kuvvetler bırakmak lazımdır. Çün. 

kü burada, mevcut muahedata ve 
milzakerata rağmen Bulgaristnna 
itimat olunmıyor. Trakya boşalınca. 

Bulgarların bundan bilistifade ora
ya taarruz edebileceği zannolunu. 

yor. YunanWar da diişmanlarımıza 
donanmaları ve Gelibolu şibihcezi

resile tzmire ihracat ile yardım ed~· 
bilir; işbu mütaleata mebni atideki 
teQa biri teklif ediyorum: 

1 - Donanma llaniharı, etme. 

den Rus donanmasını basarak Ka.. 
radenlzde hiikhniyeti harbi~ eyi kn

za,nma.ktır. 7Aımanı hareket amiml 
Scı~<m'un reyine tablc?ir. 

2 - Roslann il:inılıarp etmesi 

Uzerine zatı~luıne devletialiy~·c ne 
'.Almanya ve A \'USturyanın düşman. 

lanna k11.r31 cihadı mul\adcles ilfuı 

ed~ktir. 
... ._ (Devamı var) 

nen Bulgar- A. C. 23-Şişli maçı dün 
Taksim stadyumunda 5000 seyirci 
önünde oynandı. 

Balkan antantı BUkreş toplan
tısına gitmek üzere şehrimize gel
miş olan Hariciye Vekilimiz Şükrll 
Saracoğlu da seyirciler arasında bu. 
lunuyordu. 

Şükrü Saracoğlu ayni zamanda 
bugün yaptlacak olan Fenerbahçe
Galatasaray maçı hakkında Fener
bahçe kaptanı Fikretten izahat al. 
mıştır. 

Sahaya önce Bulgarlar arkala
rında yollu siyah beyaz forma iw 
çıktılar ve halkı sel8.mladılar. Bul
garları, aralarına Beşiktaştan Hüs
nüyü ve Güneşten Yusuf ile Melihi 
de alan Şişli takip etti. 

Bulgar takımı sahaya şu kadro 
ile çıktı: 

Dermonski; Balıkciyef, Spasef; 
Petrof, Vitoski, Puş f; Teodoski, 
Angelof, Pacaciyef1 Ostragof, Yor. 
danof. 

Şişli: Annanak; Hüsnü, Vfü1s
tardi; Martiyan1 Yususf, Arşavir; 

(Tank) Agop, (Hıraç) Nobar, .Me. 
lih, Mikrop, Diran. 

Hakem: t. Muhittin Apak. 
Oyuna Bulgarlar sağdan yaptık. 

lan bir hücumla baAladılar. Hüsni\ 
tarafından kesilen bu hücum i~de 
olundu. Bulgarlar sağdan Şişli kn
lesine her an korkulu oluyorlar. 

12 inci dakikada Şişlililer sağ· 
dan Bulgar kalesine iniyorlar, top 
Mellhin önüne dUşliyor. Fakat bir 

DUnkU maçta Bulgar kaleel tehllkell bir •~• 
geçlrlyo~· 

cisi aleyhine endirekt atışı veriyor. 1 
Fakat Şişli bundan istifade cdcnıı
yor. Devre 3-1 Bulgarların lehine 
bitiyor. 

ikinci devre: 
1kinci devrede Şişli takımı sol 

açığa Hıraçı, sol hafa da ıstanbul
spordan Tarıkı alarak çıkıyorlar. 

18 inci dakikada sağ bekten bir 
penaltı oluyor. Vilastardi güzel bir 
şiltle Şişlinin ikinci gollinü yaptı. 

Hemen akabinde Şisli aleyhine bir 
penaltı oldu. Penaltıdan Bulga1·l:ır 
dördüncü gollerini yaptılar. 

38 inci dakikada Şişli takım\ 

soldan Bulgar kalesine hUcum ya. 
pıyor, top Dirana geçiyor, o da gH
zel bir şütlc takımına bir sayı kn. 
zandırıyor. 

arasında hususi bir mUsabaka y~ 
pıldı. 

Galatasaraylılar bu maçta, ba, 
tan sonn kndar hakim bir oymıdat_ 
sonra birinci devre 1, ikinci devre 
de yaptıkları bir golle maçı 2-0 ka
zandılar. 

00 00 ıın 

Fenerbahçe- Galatasaray 
Bugün Fenerbahçe ile Galatasa.

reylılaı· tarihi karşılaşmalarından 
birini Taksim stadında yapacaklar
dır. 

Beş altı sene evveline gelinceye 
kadar bu iki takımın yapacağı ma.Qo

ların dedikodusu on beş gün cvvc. 
tinden başlar ve günlerce de\'am e. 
derdi. 

Bugün eski heyeca kalma.uıakla 
beraber, aradaki ezell rekabet bize 
yine eski heyecanı yaşatıyor. 

Bugün bu iki takımın yapacağı 
maç bu bakımdan alakalı ve f'.ntere
saıı olacaktır. 

BugOnkü maçta hangi tarafın ~ 
lip geleceğini şimdiden kestirmek 
§U veya bu takım galip gelecek di
ye bilhassa Fener.Galatasaray ın?ıq
lnnnda bir söz söylemek doğru de. 
ğildir. 

BugUnkli maça her iki taraf ta 
en mühim elemanlarından mnhrum 
bir şekilde sahaya çıkacakla.rdu. 

Galatasar y ve Işık Lısesl futbol takımları bir arada 

Bilhassa Fikretin takımda bu. 
lunmayışı Fenerbahçe aleyhine bil
yUk bir kayıptır. 

ÇUnkü San lacivertlilerin yapa. 
cakları bütün hücumlar soldan Fik· 
ret vasıta.<>ile oluyordu. 

netice alamıyor. Şişlililer Mdih ve 
Nobar vasıtasile Bulgar kalesine ini. 
yorlar. Top sağdan sola geçiyor. 
Agobun ortaladığı topa sağ bek ya. 
rinde bir çıkış ile topu knlesincteıı 

uzaklaştırıyor. 

Bn tehlikeyi atlatan Bulgarlar 
ortadan Şişli kalesine iniyorlar, top 
sağa geçiyor, sağaçık topu avut Çİ?.· 
gisi üz<'rinden ortalıyor ve sol açıh 
güzel bir şi.itle topu Şiı:;li ağlat ına 

tnkıyor. 

Aradan henüz bir dakika glç 
meden BulgarJar yine ortadan Şişli 
kalesine iniyorlar. Santrafor topla 
beraber sağ açığa geçiyor ve ort~. 
ladığı top ikinci defa Şişli kalesirıe 
giriyor. 

Bulgarlar iki dakika ıarf ında 
2-0 galip vazıyete geçiyorlar. 3işli 
takımı bu iki golle berabeı· derhal 
canlanıyor \•e hemen hücuma g~i· 
yor. 

22 inC'i dakikada yine santrafor 
ortadan aldığı topla beraber Şişli 
kalesine iniyor ve ufak bir çalım ile 
Hüsnüyü atlatarak ve yine üçiinclt 
golU Şişlinin ağlarına takıyor. 

Şimdi Bulgarlar 8 - Şişli sıfır. 

Oyun çok seri bir şekilde devam 
ediyor. Şişli takımı buyuna hô.k;m 
oynıyor ve muhakkak bir mağlUbi.' 
yetten kurtulmak için çok calışıyor. 
Nihayet 30 uncu dakikada solaçık 
Agop topla beraber Bulgar kalesine 
iniyor, topu ortalıyor, Agoptan tc.ıp 
Mikroba geçiyor, Mikrop Bulgarla. 
rın sol bekini atlataıak Şişlinin u
zun müddet alkışlanan ilk sayısını 
yapıyor . 

35 inci dakikada hak~m dört a. 
dımdan fazla yüı üyen Bulgar kale. 

Oyun bundan sonra Şişlinin lıii. 
kimiyeti altında geçiyor ve birnz 
sonra da maç (4-3) Bulgarların le
hine bitiyor. 

Bulgar l<afile reblt•ri m~ dil oı·? 

Maçtan sonra Bulgu.rların kafılı> 
reisi muharririmizc demiştir ki: 

( - Şiııli talomında ferd itiba
ri!!) iyi oyuncular vnr. Bilhassa rr;ı 
rık, Ytı::-ıuf Vt' iki bekler çok İ)ri 
futıbolcular<hr. 

Hakem oyunda mümkün merte. 
be bitaı af olmağa çalıştı ve mtıvaf. 
fak ta oldu. 

Şişli takımma gelince scyalırıt 
\"e saha yabancılığından dolayı an· 

cak ufak bir farkla kazanabildi. Fa
kat Şişli takımında üstünü?. demi
yoruz. Yarınki maçta hakiki kıy. 
metimfzi göiltereceğiz .. 

G. S. l iJesi 2 - Işık. L. O 
Bulgar • Şi§li maçından evvf'l 

Galatasar-.ıy lisesi ile J:i.ık liselerl 

Fikret takımdan çıkınca hücum 
hattı kuvvetinden çok kayOO.lecek
Bizce yarın çıkacak Fenerbııhçe ta. 
kımının şöyle olması en doğru olur. 

Hüsamettin, Yaşar, Fazl11 Ali 
Riza, Aytan, Reşat. Sağaçıkta Ni 
yazi, yanında Naci, ortada Esat, 
Şaban, Lebib, Basri oynadısh tak. 
dirde Basri. 

Galatasaraya gel.i.n'ı!O' Osman, 
Llıtfl, Cemil, Musa, Nobs.r, Ekm~ 
Necdet, Süleyman, Bedif

1 
Bmfüt, 

Sarafim şeklincle çıkacaklardır. 
Yalnız hafbek hattında Nobana 

oynıyacağı söylendiğine göre G~ 
tasn.raylılar hUcum hattında Bedtltt 
yi oynatacaklardır . 

Şilt maçlare a martta 
ba~hyor 

1929 senesinde CUmhurtyet Halt 
Partisi tarafından on sene ıotnde en 

(Sonu 1 iacl ısa~) 

ŞJfll muhaclmlerl Bulgar .. lealnde 
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Gerek gecenin sessizliği, gerek 
bu guzel zıyaretç.inin uehveti tahrik 
eden kokusu A.tinahnın kaD.ını ateş.. 

~. 
Bir ok gtbl yatağından fırladı. 

ferlere kadar eğiler:ek: 
_ Boo geldin Filimiyon dedi. 

N lded n: K. IŞBIR 
ler dolayısile dediğim stbi heı· an si 
zinle meşğu1 olan.uyacağım. Hem 
eizi üzü.tıtül\l varlığttııla. üzmek ne
ye yvar, değil mi? 

:Maka.ta derhı bir (of) ç~kti ve 
dam.c>gt:rada gösterdiği bu nıisafiC· 
pervcrlikteıı dolayı teşekkür ederek 

çekildi. 
Hava karannağa başlayınca ge

çen ~ daha fazla bir heyecan 
ye tarif edilmez bir kuvvetle asabı 

Mademki konupıat istemiyor· gerildi. Garip bir cazibeye tutulmuş 
inm konup&. Senin gt1zelllğiıı dfl gibiydi. Mahiyetini tahlil edeınediii 
bana yeter. esrarengiz bir kuvvet onu teshir e. 

Benlnle pra.b içmekten nekadat' 
~vk duyacağım bilsen. 1fte earap, 
lale meyveler. 

- .... 

Maka.ta bunlan söyledikten IOtı- diyordu. Yine bir an buradan kaç. 
n doldurduğu p.rabı genç kıza u- mak ye kurtulmak. istedi. Fakat 
t:attı. o. bir hamlede son damluma meçhul sevgilinhı dam.arlarında 
kadar içti. Atinalı uzun uzun baktı. yaktığı ateei, her dakikanın geçişbı 
Dayanılmaz bir arzu ile onu kerıdinP. de daha fazla alevleniyordu. O sim 
tcioğnı çekti. Şarapla ısla.nan dudak. stya1ı gözleri bir kere daha görmek 
lannd.an öptil, öptn.. ffiçbir kadın 0 yalceı vücudu bir kere daha kolla. 
~lakatsı böyle içten teshir etıuemiş- nna almak Jstiyoı'du. 
ti. Başı dönüyor, sihirli, bamba§ka Karanlık oda.sına dolunca kan
!bir alemin esrarını y~ıyordu şiındi. dili yaktı. Deli dediği kızı btiyU.k 

Fecrin ilk kızıllıkları arasında bir sabınnzhk içinde beklemeğe 
ıoynıyan filinyon kalktı. giyindi. Ma.- başladı. 

lcatsı bir kere daha öpeı-ek : Saatler geçti.. Köpek acı acı 
- Yarın akşam yine geleceğim, havladı .. Delikanlı sevinçle yatağın . 

fledi. da doğruldu. Biraz sonra merdiven-
Yine hafif ayak sesleri, yine hah.. den sevgilisinin ayak sesleri işitil

çede ha.vlıyan köpeğin ·sesi işitildi. · di. Ilık bir rüzgarla filinyon kapı
Cenciıı vlıcudu yor~un, gözleri dal· dan i~rl bir getiıı gibi sttzWdU. Ge. 
ğındı. Çok geçm.-dcn derin hiı· uy. çen geceki gibi tastaki şaraptan iç. 
lruya daldı. Belki saatlerce uyudu. ti, meyvelerden yedi " kendisini 

Neden soru"a ihtiyar hizmetçi- gencin kolların& bıraktı. 
nln yardımih: uyıı.ndı. BU.tün bir gece Makate uyum&. 

- Ay aziz misafirım. GUn çok. 
tan doğdu. Vakit öğleye yaklaşıyor. dı ... Horozlar ötunce genç kadın kalk 
Daha siz kahve altm!Zl bile yapma- tı. Bir mabut azametile gts?;terini 
dınız. Her halde yol sizi çok yormuş gencin gözlerine dikti. 
olacak ... Ben her şeyinizi lıazırfadım _ Beni bir kere daha görecek· 
banvonuza Uizım olacak suya kadar. sin diyerek parmağından tıkarJığı. 

Yavaş yavaş kendine gelen ·Ma- yO.zUğtl onun parmağına taktı. Ya
lmts 11:ecenin tatlı hatırasını bir tilr- vaş yavaş uzaklaştı. 
~U unutamıyordu. Kadına bı.r şey 
hissettirmeden Ul.ka:~rt bir tavırla Misafirin sabah.ki sözleri ~htiyar 
'eordu: kadının merakını tahrik etmişti. O 

- Köpek birkaç kere havladı 
gece yatarken dUşUnUyordu. Acaba 
bahçeye hakikaten hınm; mı girmiş.. 

bu gece değil mi' ti. Bu ve buna benzer bir takım fi. 
- Hayır ben öyle bir !teY duy- kirler kadıncağızın uykusunu ka. 

mad1m. HAm nereden lşit:eceğlnı. ..-... b 
~ ~~u~. 

ıtıavallı hanımımın yanında ldmı Gece yarl.8ına doğru en.dişe ile 
Belki komşuların adamlarından bi. uyuyabildi. Ancak sa.baha kat'ŞJ kor 
irisi bahc:eye girmiştir. Fakat buna ku ile yerinden sıçradı. 
!da imkan yok. Çünkü bah<:e sıkı bir Köpek havlıyordu. 
nazaret altu dadu:-. her haldt: si?.e Şefak sökmek üzere idi. Aı·.ka.. 

'tiyle gelmiştir. srna biı' şal alarak bahçeye fıl"la-
SözU fazla uzatnıamak lqin, rlı. ihtiyar gözleri etrafı süzdü. bir 
- Hımın tmr. nasıl , biraz fyile-şti ~y göremedi. Geri dönerken Ma-

mi bari! katsın yattığı eve gözü ilişti. Hay-
- Ne gezer, aziz misafir, za.val- ı'~tinden bit· lahza olduğu yerde 

hnın hali pek fena. kaldı. Sonra hiddetle, dıvaruı dibin 
Kahve altısını bitfren delikanlı : den süzUJüp giden beyaz tüllere bü· 

rilnen hayaletin peşinden koştu. 
- Efendinin yanma götilr beni Eline geçirdigi değneği bu fena ka· 

dedi. dmın çünkü hizmetçi btınu gece. 
Damostı·at onu güler yii.zle kar. teri sokaklarda dolaşan kadınlardan 

ı§llad1. Geceyi rahnt geçirip geçirme- biri zannetmişti- kafasma lndir
~ini sorduktan sonra: mek üzere iken. ha.yalet ba.şıru geri 

- Yakında size azizlik yapan çevirdi, ba.ktı. Bu bakışlar hizmet-
1arkadaşlarınızı bulacağız. O vakte ç:iyi yıl.dırım vurmuş aibl yere ser
bdar evimize şeref verirseniz '(>f'.k di. 
memnun olacağım. Başundakl aile· ( D.Tamı 1"&r) 

- Godard, 18.Ufe etmiyorum, e. 
~r da.ha çok kalaydım bu garip 
kokuyu nerede duyduğumu hablıya
caktım. 

Sesi kısıldı. pamıalrla.rıw şakak
larında gezdirdi Sva.nild kardeşine 
endişe ile baktı vo ümitsiz bir göz 
işareti yaptı: 

Genç kadm t\mfrane bir ~ı:de :
Size emredeceğim gün hatıranızı 

yoklamanızı tercih ediyonım. Şimdi 
kendinizi beyhude yen! yormayın. 

öedt. 
Oliver birdenbire başını kaldır 

dı: 

- Emredeceğinlz gQn mü 7 
- Evet, o gQne kadar, kardeşi. 

n 'zin ve kendinizin rahat etmeıUzl 
istiyorsanız, böyle şeyleri düşUnml
yeceksiniz. 

- Meseleyi aşağı yukarı hallet
tiniz. 

- Ola.bilir. Fakat bir mUtehııs. 
sıs, hafiften bir faraziye atamaz. 
Sırası gelmeli ve Uzerine istinat ede
cek delillere malık olmalı. Eski ıs. 
kandin vlara tnahsus bu RUnik ya. 
gmm manasuıı anlayacağuu giln bir 

faraziye yapabilmek imkanı buluna· 
cak. 

Ve, daha tatlı bir sesle: - Hay .. 
di Mösyö Ha.mand gidelim. zfra ha.. 
pimiziıı hakikaten iRtirahate lbüy&· 
Clmız var. 

Hafifçe glildü, fa.kat seeinde, gtL 
lüşünde öyle bir BeY vardı ld genq. 
kadın başka bir sual sormak cesare. 
tini kimse kendisinde bulmadı. 

Şatonun mes.kUn. kısmına gelinw 
bir kabustan kurtulmuş gibi oldu· 
laı. Valton tarif edilmez bir endiş' 
içinde ve koridorda asabi asabi dola.~ 

· ıır görününce odada geçirdikleri · .. . 
zun saatleri farkettiler. MUfettiş 
Steyning tahkikata başlamak l~iu 
kendilerini bekliyordu. Mis Barden
tali, Svanild aşağı kattaki salona gö 
tUrerek ailenin şeceresine ait vesi. 
kalarla vadettiği fotoğrafını verdi. 
Müfettiş gidince, odaya girdikleri 
vakit genç kadını, halının üstünde 
yayılmış çok büyUk bir pa.rşimenm 
üzerine eğilmiş bir halde buldular. 

Olivcr, kendislnl bir koltuğa a. 
tarken: 

Bu da ne! diye sord\L. 

YEN15A8,._. 

"" Y eğit/er Köyü Muhtar ve Azaları 
Ağırcezada Muhakeme ediliyorlar 

Bursa (Hususi) - Orhanelinin 1 
Yiğitler köyünden Ali adında biri
nin kısrağı çalınmış, bu losragın sa
Wdığına dair muhtar ve ihtiyar he.. 
yeti sahte bir ilmühaber tanzım et
mek suçu ile ağırceza mahkemesin· 
de muhakeme edilmeye ba.şhnmış. 
tır. 

Muhakeme esnasında bu kmra. 
ğın çalındığı meydana çıkarılmış, 

billhara kısrağı çalmaktan suçlu 0 4 

larak Omer adında. biri de zan altın:ı 
alınarak mevkufen muhakem"· edil
meğe başlanmıştır. 

Dünkü celsede .şahit Cinci Halil 
adında biri dinlenmi.~ir. C"ınci Halil 
reisin suallerJne karşı şu ifadeyı 

verm.f.ştir: (Bundan Uç dört sene 
evveldi. Orhanelinin cuma pa,;arJII .. 
da zahire satıyordum. Ali ile Ömer 
geldiler Ali ömere dedi ki: Ömer! 
ben senden dava edecetfm. kısrağı-

• • • 
Domuz sanılarak öldü-

rülen adam 
BW'B& (Hususi) - Orhaoelinin 

Baş kÖytlnden Hamdi adında biri, 
gece •a.kti tarlasını beklerken, kar
gıda gördilğ(l bir karaltıya ateş et. 
miş ve onu domuz zannile öldürm.ü.ş
tUr. Bu karaltının Halil adında yine 
ayni köyden bir insan olduğu anla
lfl}dığından, Hamdi ağıreezada mu. 
hakeme edilmektedir. 

Dünktl celsede, vak'a mahRllinde 
keşif yapılarak, Hamdinin bulundu. 
ğu yerden Halilln bulunduğu yerin 
görlilUp görU.lmiyeeeğinin ve orada 
bulunan bir lnsamn tanınıp tanın
m1yacağırun tesbftine karaı veril· 
miştir. Davacı yerinde HaliJin kil. 
çUk oğlu Ali adında bit" çocuk bu
lunmaktadır. 

Köpek kavgası yüzünden 
cinayet 

mı sen ça.lnuşsm. Ya kısrağınu vert 
veya seni mahkemeye vereceğim. 
Ömer de oua ce\•ap verdi: AH, etme 
eyleme. Ben k.ııirağınm parasını ve
reyim. Mahkemeye verme. Otuz beş 
lira mı istiyorsun. On gUn bana mü. 
saade et. dedi. Sonra bıraktılar git. 
tiler.) 

Reic:; B. 08ruan Sabri, suçluya 
ne diyeceğini sorunca : 

- Kabul etmem. Bu. yalanın 
şattlttir, iftira ediyor. 

Reis - Sana neden iftira et.sin" 
Su"lu - Biı; bunun kardeşini 

vaktile hapishanede yatırdık. O dn 
beni yatırmak istiyor. dedi. 

Müteakiben üç müdafaa şahidi
nin ademi malUmat beyan ettikleri 
anlaşıldı ve evrakın mütal a için 

iddia makamm.a. verilmesmt karar 
verildL 

• Demirci köyündeki 
cinayet 

Bursa (Hll.SIDU) - Denürd ke>. 
yünde yapılan bir düğtinde Ahmet 
adında bir delikanlı fazla sarhof; o· 
tarak h~vaya tabanca ile ateş edet·. 
keu bwıa m~ olmak istiyen jan. 
danna Hakkı onbaşıyı elindeki ta
banca ile ölclürmtişlı.i. Bu cinayetin 
mahkemesine ılün de ağm~ezada 

devam edilm.ıştir. Dünkü celsede 
müdaf a.tl vekillerı ınüdafaıtlarıın 
yapmışlardır. Doktor muayenesinde 

jandarmanın on on beş adım t'>te<len 
atılan bit' kut-şunla öldürüldüğü bil 
dirildiği halde, şahitlerin daha ya-

kın bir mesafedt>n jandarmanın öl 
dürüldüğü hakkındaki ifadt"l»ri U-
1.erine, ölil üzerindeki tntbik·ı t ya· 
pılmasına karar verilmiştir. Bu ki\. 
rara nazaran tabanca kurşununun 
ne kadar yakın mesafeden iz bıra. 

kacağı tetkik edilecektir. 
Bursa (Hususi) - Orhanelinin 

Kurt köyünde bir köpek .kavgası 

yUztinden işlenen cinayetin tnuha· 
kemesine dün ağırcezada de"am e. 
dilmiştir. 

Erbaada Tütün Piyasası 
açıldı 

Erbaa (Hu:.u~i) - Erbaa.da 
bugün rlenrnbar hıt.:Jlauıı~tıı·. Pi • 
ra8anın açılması hliv ük bir ],alul:ut
lı.k huzuru ile olmuştur. İlk ~cıleıı 

m:ılı.,u 1 it;j ıı bıuıdonıın iştirakiyle 

merasim yaınlmış, lrnz.a kaymaka
m\ Nadir A ker bit· nutuk ~öyliye ~ 

Top bir odun yığuunın arkasına 
saklanın~, beşuıı eğmiş, kuyruğunu 
durmadan sallıyordu. Çağırmam Ü· 

zerine, yerde sti.rllnerek ayaklanma 
kadar ve gelrli ,.c sırtüstü dönerek 
yalvarm.ağ& ba§ladL Bunun ii?.erine 
kendisine giızeh:e bır nasihat ver. 
dikten sonra bürabeı-ce odunluktan 
~ktık 

Avluda kinıseleı· yoktu. Herhal. 
de FR..tma, yabancı .:iyaretçiyi i~ri 
5ı0kmuştu. 

Kendi kendime : 
- Teyzemle anlaşmı.,.qsa bana ne? 

Acaba niçin geldi? Diye düşUndilm. 
Sofada küçük tekire rastlıyarak 

vakla.dıuı \'e mutbaha girdim. Fat
~. evin işlerine bakan hanımın 
kardeşi Bekire yükı<ek sesle bir şey
leı· anlatıyor. bir taraftan faaülye 
ayıklıyordu. 

Anlattıklarına aldırış etmeden 
eski bir bllfeye glttim. Bir elim ile 
tekiri tutarak. btif enin kapağını aQ
mağa uğraştım. Fatma: 

- Y"me mi elma aşlNlcakıun? di. 
ye bağırdı. 

Başımı kaldırarak mukabele et. 
tim:-

- Bana baksana, biraz dahı 
terbiyelt kt>nu~. Bu elmalar senin mi 
sanki! 

- Tabii benim değil ama! yap. 
tığın hareket de ayıp şey. 

tstediğlm gibi bir elma alarak 
hasırlı bir iskemleye oturdum. Kedi
mi de dizlerime yerleştirdim. 

Bir müddet, mutbaht:R elmayı 
1 

~uan dişlerimin, bakır kaba düşen 
fasülyeledn çı.kardığı . ..;esten ba~ka 
bir şı-.!y işluilnmii. 

Birdenbire: 
- Fatma· babamın bu al~raba-

sıntlan bah::;edildiğini hic duymu~ 

mıydın? Diye sordum. 
Hiddetli bir tavırla : 

- Tabii! tstanbulda oturan ya 
kıu akrabasından buraya ne diye 
geldiğini ~n de m~rak ediyorum. 
Dedt. 

Babamın öldi.tğünU hnber ver 
meğe gelnuş galiba. 

Pasülyeleri ayıklıyan el!er bir 
nıUddet hareketslv. durdu. lf'atma 
hayretten açılmış gözlerini bana dik 
ti. 

- YA! gelen adam nu sana söy
ledi? 

Ba~mıı ta~tik makanunda eğdim 
Fatma. Bekire dönerek, kulağ-ına ba. 
ğırdı : 

- Küçhğün ba.brun ölmüş He.kir! 
Bekir cevab vermeden i~ne de. 

vanı etti. 
Fatmanın iş yn pmaktan nasırlan 

mı-'? ellerı yeniden fa.sülyeleri ayıkla 
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mağa başladı. Bu haberi, fena da 
olsa, evdeki emektar hizmetçiler a_ 
rasında hiçbir heyecan uyandırma.
yordu. 

Bundan da hayret duymadım. 

Zaten. Fatma uzun zamandı.uıberi 
ha.hamı bana çok fena bir zaviye a1 
tında gösteri:nişti. Onu (İstanbullu) 
tabiri llo tesmiye ederek, çiftlik U.· 

halisini alt üst eden ve benim küçük 
mevcudiyetimi ortaya çıkaran ev. 
lenme hikayesini o, bana anlatmıştı 

Küçük yaşta ana babasını kay. 
li olarak lisede geçinniş, tatillerde 
betmiş çocukluğunu tstanbulda. ley. 
teyzesinin yanında oturmuştu4 Ken
disi çok gü7.el, hareketi ve biraz da 
tuvalet seven bir tabiatta idi. Fakat 
7.engin değildi. Teyzesi. de zengin 
olmadığı için Neriman- annemin fs. 
mi Neriman idL Bu isteklerini yap
tınyor ve ~k UzUIUyordu. 

Çiftlik dvarındakf kestane or. 
mnnmda bir ikindi günll dolaştrken 
ayağı btikU!mü~ şık ve genç bir yol. 
cunun yanından geçecek bir klSylU
yU sabrr ik heklediğhrl görmtlştU. 

Derhal çiftliğe koşarak, beraberin
de getirdiği Fatma ve Bekfrle gen~ 
adamı eve nakletmiş ve Nail burada 
büyük bir ihtimamla tedavi edilmiş· 
ti. \"ren<; adam iyileşince hararetli 
teşekkürlerden sonra çiftlikten ay
rılm1s. fakat seki?. gün sonra döne. 
rek Nerimanla evlP-nmek istediğini 
bildirmişti. 

&rveti olnuyan bu genç !nz için 

hu evlenme talebi Omid edilmedik 
bir ı::<'y olduğundan d rhal e\•lenme 
işi hnllf'dilmif.lli. 

:"fail. blırlık bir :sen ·et sahibi oldu 
ğu gibi. !ıporcu. muharrir olurnk dıt. 
epey otorıteı:ıi vardı. Bundan başka 
kıb r bir nıtıhitte mevki tutmuş, ta.
nıdıkla.ı ı çok bir gen<! idi. Saadet i
~indc ylizr.:n gPnc kudın, ~ki çiftliğı 
nese iı•crisinde bırakarak ayrıl~, 

bir gene müddPtle teymsi, (sevgili 
Nailinden) riyafetleıinden, çaylar· 
dan ve orala.eda bir güzellik krali
çe~i gibi kar~ılandığından bah~edcn 
mektuplar göndermişti . 

Bundan sonra nıektuplaı m tarzı 
değişmiş, arhk Nail, zalim, kendi.<d. 
ni bedbaht eden, her türlll e~lence. 

den mahrum etmek i<,,in en ufak 
bil' vesileden istifa.de eden ve buna 
mukabil kendiRini hiçbir şeyden 

menetmiycn bir adam olmuştu . 

Ve bir ki§ ak~mı, genç kadının 
bir yaşında olan kızı ile, yani benim 
ile beraber çiftliğe geldiği görilldU 
Rengi solmuş, nefe~i kesik, fru;dasız 
ökRiiren bi.r kadın haline gelmişti. 

(Devamı var) 

isınail AydU\ adında biri, Aliyi 
taammüden bıçakla öldürnıektcn 

suçlu olarak muhakeme edilmekte. 
dir. İddia makamı AJlnln Tilrk ceza 
kanununun 450 inci maddesilt! tec 
ziyesini istemiştir. Dünkü celse so· 
nunda vaka mahallinde keşif yapıl. 
masına karar· verilerek mulıakeme 
talik olunmuştur. 

rek ::ıatışın, nıü~tan,ıil foin hayırlı -~ 

olma::ıını temenni etmi~ ve korrlele /_' ' ... ~~iY ' t / !'o • ' .-of.. .• .... "':!lro . ~- ~·, ..._ . (.~~ . 

Çay k1'zasında yan~ın 
Çay, (llıısasi) - Şubatın altın

cı gUnil Cedit mahallesine Ayvaz 
oğlu Sablnuşı.n evf ııe bitişik ,ıalıır

dan yangın çıkmış ve hemen yeti -
ten belediye ltfafyecileı·in gayr.et
lerine rağmen yangın büyUyeı·ek 1 
ahırdaki bir çlft koşu mandası, bir 
manda fne~it Qç merkep, üç kara 
ııtır ki cemau (9) hayvan tamıa
men yanmıştır. 

yi kesmi~t!r. A 1 adu n klSyfinden ge
len ilk tnah~ul ek~perlerce rnua • 

yene cdilel'ek inhis11rlar idare."\ince 
mübayaa edilmiştir. Fiyatlar 5 ku-

ruşlıa 72 kuruş arasındadır. Nevi -
yatlArı fiyatlRra uygundur. 

Heyeti umumiye itibariyle bu 
satış müı:ıtab~il üzerinde iyi bir te
sir yapmıştır. Bundan böyle piya

saya diğer alıcıların da iştirakleri 
beklenmektedir. Niksar ve To.kıa.d
da deranbar henüz başlamamıştır. 

Tefrika No. 20 Çeviren ı R. SA'3AY 

- Aileoizm. 1650 tarih.ine kadar 
olan bir §eeere kUtüğU.nll bilmiyor. 
musunuz? 

- Biliyorduk. Fakat bu kiğıdı 
sonuna kadar açmamıştık. 

- Anladım şimdi! Asırların sey 
rinde, kendinize takdim ederek yı:ı
eıyan ancak birkaç ~iyi tanımıtkla 
iktifa ediyordunuz? Bu sebeble, ai
lenizin Danimarkadan geldiğini de 
bilmiyorsunuz her halde? 

- Danlmarkadan mı T 

- Gördüklerim bunu tahmhı et· 
tiriyor: Her nesilde gelen ve tngil
terede pek rastlanmıyan Sva.nilıl 
ismi, ve dıvarda asılı ceddinizin res. 
minde de gördUğUm veçhile tskruıdf 
navları andıran ~ekil 9emnfüniı 

bu hususta yanılmağa imkan v.ermi. 
yeceğe işaretlerdir. Bakınız klğıtta 
ki şu şekli görüyor musunuz? Al
tmda Danimarka kral ailesine men
sup Magnus Hamand, Sakson aile
sinden Editle evlendi diye yazıyor. 

- Aman Alla.hını!, Gizli odada 
bulduğumuz bronz kılınç da İskan· 
dinav mamulatı! 

- Neticede cesur ve yüksek bir 
aileye mensup bir Danimarkalı Sak. 
sonların bu kızı ile evlenmi~, ve 9u 
na da bakınız: t§te kırmızı mürek. 
keple yapılmış bir işaret. Bu Danı .. 
markalı ilk ceddinfzle hiç değilse 
!ngilterede, canavanıı birinci kur 
bam olduğunu go teriyor. 

Gen<; k:ıdııı ~on söıdenai ku v-

ile SABAH, öGLE ve AKŞAIV1 
Her yemekten sonra muntazaman di,ıerinizi fırçalaymı~ 

vetle Uzerlerine basarak söylemişti. 
Svanild. : 
- öyle ise ca.o.avar, aile içeriaine 

Mognus ismindeki bu danimarkalı 
ile ortaya çıkmış demek? Diye sor
du. 

- Taınaınile ııyııi fildrdeylnı. Ve 
asırlar sonra, sihir ile uğraşan v~ 
yine Magnus ismi alan diğer aile ef. 
radından bir de ihtimamlı, gizil CJ. 

dada lskandinavlara alt bronz dev. 
rinden kalma. bir kılınç saklıyord.ı. 
Bütün izler bizi Danimarkaya ka· 
dar götürü.yor; Ailenizin ilk rei!J 
kılmç, hattı bahsetmiş oldutı,ınuz 
şarkıdaki çam ağaçlan bile tahınlı..ı
lerimizde aldandığımızı meydana ko· 
yuyor. Bu sabah iyi çalı§tık. 

UJmyt bir tavırlar ll!ve etti: 
- Saat iki, karnım da çok acık

tı. Yemek yisek fena olmıyacak. 
Oliver, bir sual sormak için ağzı. 

nı açarken genç kadın: 
- Şimdilik bu kadar, yemekten 

sonra konuşuruz, dedi. 

Godard ııeae ile J •'ayı t , 
ederek Sva.nilde döndü ve ya.vaş 
sesle : 

- tspirtizme eahasmda bu ka. 
dının nasıl bir kıymette otduğuru 
bilmiyorum. Fakat erkekleri idare 
etmekte, ~uturmakta çok mahir 
geçen hadiseleri hatırlamak i.sted. 
ği zaman Oliveri nasıl susturduğ.ınu. 
gördünüz mü 1 

öğle yemeği ne§eli geçti. Çe.J.ış
ması sırasuıda bir az resml duran 
Luna !ilimdi gayet güzel ve neşeli l>~ .. 
misafir tavnnı takınınışb.. Muhav&
reyi hep dans. et/ işleri ve son çıkan 
kitaplar ilY.erfnde idare etti. Ha
mandlar, genç kadını uzun zaman 
danberl tanıyor gibiydiler. Ollver, 
o ana. kadar , bukadar içten gelir 

bir surette konll!illllaınıştı: Genç ka-
dın kendisinin ve kız kardeşinin ço. 
cukluğu, seciyeleri ve adetleri, yasa.. 

yışları hakkında mufassal malfunat 
veriyordu. Svnnllde gelince o, mahL 

yetini bilmediği bir sıkıntı sebebile 
sessiz duruyordu. 

Kahveler içildikten sonra Luna 
calınma ~a Y:oyulm k zıur~'l'""' ,,, f. 
diğini ~·lecii. 

~vamı var) 
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naDmft •• ,... .. - ..... 
hzde abkonulm11f ohhıtunm h 
'bdlerlnt teca.Uz edllmfJeeetilr • 

8 - TtltUJı, krom Y& lnetr mi! 
tHna ılmak bere dit• ftft ..
yam l'lbi Tftr3dyeye ldha-11 11ei'b.at
ttr. İneç mentet ~ya ne mDMl&r 
temdfd edilmeksizin ve kontenjan
la mukayyed bulunan • .,.. n. dt 
bu kontenjanlann eedveH dalıUin .. 
de hullMt takaıt mel'Ztıunu ~M 
etmek. 
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layfaı. 

Aniyen Şifa Bulmuş Ağrı 
Bay J. O. C. yazıyorı "Ekseriya oku

)"O?UZ. Ant tedavi aönn UAçlar varmu,. 
Fakat, ALLCOCK yakl!ından ıbıalısedilln
çe, katfyen mübalAğa değildir. 

Bir zat akşam tatbik ett1A1 AUAJOOK 
)'akısı, bir gece zarfında tesirini gBstero

J'ek ve devamlı 8ıcakhk tevlit ederek at
ııyan Dl!&halli kaldn etmiştir. 

ALLCOCK, ROMATİZMA, LUMBA
GO, MÜZMİN ÖKSÜRÜK, SİY ATİK, 
MAFSAL İLTİHABI delikli AILCOCK 
)'a.kılariyle bir ~klan tamamen şifayap 

,,,,..,,, , • ., •• , olmu~lardır. ALLOOOK yakılannın tev-
Ht ettiği sıhht sıcaklık, OTOMA TlK BİR 

MASAJ gibi hernan, afnyan yerin etrafını .kaplar. 
AILCOCK yıakılanndaki kırmızı daiı-. v-e Kartal resimli marka

sına dikkat cdfoiz. 
DELİKLİ ALLCOCK YAKISI: Eczanelerde 27 ! kuruştur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bahçeler müdürlüğün& alınacak olan n hepsine 784 lira bed-01 

tahmin edilen 8 kal•m aA-aç ve fidan açık eksiltmeye konulmuştur. 

Listesiyle fartlll.me.si levazım mildOrlUğünde a-lirüle.bilir. İstekliler 

2490 sayılı .kanunda 7a.zılı wsikadan başka bu ÜJ için bahçeler mü

dürlüğünden alıacaklan vesika ve 66 lira 5 kuruf ilk temina.t makbuz 

wya mektubiyle beraber 8--8-989 cuma a-üntt aaat 14 buçukta da-
imi encümende bulunmahdırlar. (1010) 

* Belediye tahakkuk ve tahail şUbelerinde mevcut '!828 ta~ def-

t.erin kısmen ciltlenmesi vt klsmen de tamiri 2096 llr.a 20 kuruş tah

miıı bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. ışartnsmesi levazım mü

dlirlOA'ünde aörülebilir. !ste.kliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve.si

Jca ve 157 lira 14 kuruşluk ilk teminat makbuz v-eya mektubiyle bfT

likte 24-2-939 cuma aiinü aaat 14 buçukta Daimi En<:ümende bu-
lunmalıdırlar. (799) 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

TEK!SABAH \. 

. . . .. . (' 

Kulağınıza küpe oJsun! 
• 

~N MllOlll$ 
(STiRAPTAH 
~oNRA •• • 

Kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nede ve gribi geçirir. Haraı eti sür'atle düşü
rür. Baı, diı, ainir, mafsal adale airıları ancak NEVROZIN 

almak suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tesir ____ .. 
lcabınde günde 3 kaşe ahnabılir. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Meaahaaı: Depozito Eaaa No. Yeri Kıymeti Nevi: 

.. _____________________ ._ __ _. C. 28 Beyoğlu Teşvikiye T. L. 

Malın cinsi Mik. T.akr. Vahidi Muhammen B. Satış Muv. Tem. 

Lira K. sureti. Lira K. saati Hacı Mansur 125000.- Apartman 241.50 M:2 T.L. 2500.

E.oıki çuval 
~çaları 41000 Jı:ilo 2460 - a~ık arttırma 869 - 14 
M uhıtelü renkli 
yaldız 200 " 200 - pazarlık 80 - 16 

I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı ilci kalem malzeme ayn ayı. 
hizalannda gösterilen usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hiularında 
'l'(Werilmi.ştir. 

III - Arttırma 8--3--989 tarihine rastlıyan pazartesi gilnO yu-
3carıda yazılı saatlerde Kabataşta kAin Levazım ve Milbaya.at 9ubesfn
deki aatı., komÜJYoDunda yapılacaktır 

IV - Çuvıa.Uar her gün Başabahçe İspirto fabrikasında. ve yaldız 
nilmuneleri de sözü geçen şubede ıörUlebilir. 

V - İeteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde " 
15 teminatlariyle !birlikte mnkılr komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(941) 

Jılıah cinsi * Miktarı Muhammen bedel yilzde 7,5 mu-
aıetH va.lckat te -

minatı 

Lira 

İnce ve kalın çivili .kayıt 2400 Sif 4320 824 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda yazılı kayış. 
lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat 
akçesi hizaJarında gösterilmiştir. 

n - Eksiltme 27-2-939 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 
14 te Kabataşta levazım ve mübayaat fubesindeki alım .ko 
misyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameleri parasız olara.k her gün sözü g~en şu'beden a
lınabileceği gibi niimuneler de görülebilir. 

iV - Lıteklilerin eksiltme rünü muayyen saatte teminat paralan 
le birlikte mezkQr komisyona gelmeleri ilAn olunur. (852) 

* Muhammen B. % 7,5 MaY T. 
Cin.ta Miktan Lira K. Lira Kr. Şekli 

Ekailtıne 

Saati 

Prinç etiket 

İçki satış 
.kasası 

31700 adet 400 - 80 - Açık eksiltme 14 

14,30 2900 " 8700 - 436 - kapalı zarf 

Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık eksiltme 15 

Sinek kağıdı 150000 adet 1500 - 112 l50 " " 15,SO 
iyi cins 

Filit tulumbaın 
Yap14kan macunu 

100 ,, 146 - 10 96 
175Kg.245- 18 37 

.... 
.. " 

16 
16,U 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda cinS' ve rniktan yazılı 6 
ıkalem malzeme hizalannda gösterilen usullerle sabn alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
l'österll m ~tir. 

m - Eksiltme llS-3-989 tarihine rastlıyan ç.arşarnöa günO hizala
nnda yazılı saatlerde Ka.bataşta levazım ve mObayaat şubesindeki 
alını :komfayonunda yapılacaktır. Sinek Jciğıdı için bir h:afta evv~l 
nümune veriJmek IAzımdır. 

ıv - Şartnameler hergün alSzU ıreçen •ubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Açık eksiltmeye ~tırak etmek fmyenlerin yüzde 7,6 güven
me paralariyle lairHkte eksiltme için tayin edilen giln ve saatte komis
yona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile yüzde 7,6 gUvenme parası 
ma.kbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
tan eksiltme günü en geç aaat 18,80 a Joaaa:r mezkOr komisyon baş-

,.nlı8'ına m~ mu.ka.bilinıele nr meleri ilAn olunur. "1102" 

aokak eski 36, yeru 

93 Numara. 

Adreı ve tafailltı yukarıda yazilı ~partman kapalı zarf usuliyle 

Uki peşin olmak ilzere dört taksitle ve yüzde 8 1/ 2 faize tabi olmak 

faıl'tiyle arttırmaya konulmuştur. 

İhale 8-8-989 çarşamba günü saat on birdedir. 

İsteklilerin şubemize müracaatla tafsilat almaları ve bir lira mu
kabilinde birer sartname edinmeler' ve şartn.ame<le yazılı hükilmler da

ireainde teklif mektuplarını o gün sa~t ona kadar şubemize vermele

ri. (1104) 

Q~AR-1' 
TURAN TiYATROSU 

Bugün aaat 15 de Talebeye 
Gece aaat 20,30 da umuma 

Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşlan 
HAMLET 7 perde 1 tablo. 

(Se) atela revilsü büyük varyete 
Çinlilerin harikulade numaralan 

Fiyatlarda zam yoktur. 

* Balk opereti 
Bu ak'9m 9 da 

Gündüz matine (16) da 
TARLA KUŞU 

Yazan: Frana Lehar 
Yakında Mahmud Yesa.rinin 

AŞK BORSASI 

* CEMAL.SAHiR 
Kadıköy, Bakırköy, Yedikule, 

Be,iktaf ainemalarında ---
r A ' Mehmed Akif 

Hayatı, eserleri 
ve 

70 Muharr.rin yazılan 
Yedi yüz küsur sayfadan 

ibaret olan bu mühim eaer 
Asarı İlmiye kütüphanesi sa
hfoi Eşrtf Edip tarafından 
1ıeşrolunmuştur. Bfiyük tairin 
hayatı edibiye ve siyasiyesi 
hakkıaya çok kıymetli ma
lfım atı ihtiva eden bu mü-
him sesri bütün karilerimize 
tavsiye ederi2: 

lJMkuı..LI::RDE l.:;ıLERI OLAN 
M UESSESELERE 

Çaker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

artısınrfa Çanokçı.ı !ı ... n •; . 34-35 
T 1-fon : ~'. 

19 ŞUBAT 1939 

YALNIZ .... 

• •. KULLANINIZ 

KAPALI ZARF USULIYLE EKSiLTME ILANI 

lz~ir vilayeti Daimi Encümen ·nden : 

J 

Eksiltmeye konulan iş: İncir ıaltı plAj yerinde lokanta, gazino, so-

yunma yerleri ve mütef erriatı inşaatı. 

Ke.şif bedeli: "70388" lira "31" kuru,. 

Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda yazılıdır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukıave!e projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel ~artnamesf. 

D - Yapı işleri umumi şar mesf, hususi fenni tartname, elek-

trik ve ınhht tesisatı şartnameleri. Projeler. 

E - Keşif cedvelf. 
İstekliler: Bu evrakı İzmir, Ar kara, İstanbul Nafia 

rinde görilp inceleyebilirler. 

MüdilrJflkle • 

Eksiltmenin yapılac:a,ğı yer, tarih, gün ve saati: 2 mart 939 per

şembe günü saat 11 de İzmir ViIAyeti Daimi Encilmeninde kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

EksiltmP.ye girebilmek için isteklilerin mühendis veya mimar ol

ma~ı veya bu satahiyette kimselerle teşriki mesai eyliyeceğine dair 

Noterlikten tasrlikli bir taahhfitnnme, hu gibi işleri muvaffakıyetle 

ikmal ettiklerini tevsik edecek evrakı ile İzmir Valiliğine müracaat 
ederek alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus ticaret odaın 

vesikasının ibra.zı lazımdır. 

Muvakkat teminatı: "4.945" liradır. 

Teklif mektubları iı:ıteklflerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 83 ve 

34 üncü maddeleri hiikümlerine gore btızim edecekleri teklif mek
tuplarını yukarı-da 5 inci maddede yazılı saatten 1 sıwt evvel İzmir 

Vilayeti Daimi Encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde verile -
cek ve postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. "738" 

Salıibiı Ahmer Cema leddin SARAÇ O(; L U 

Neşriyat müdiirü: M1tcit ÇETiN Baııldıiı yer Matbaai Ebüzziya 


