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En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

Atatürk' ün 
Cenazesi 
Ankarada 

Ulu Atamız için Y •· 
vuz'da, İzmit'te, Eski
şehir' de, diğer istas
yenlarda ve Ankarada 
dün gece ve bugün 
yapılan tören ile An
kara' daki ka taf al k 
önünde yapılan ihtiram 
geçidine aid hususi 
muhabirlerimizin gön- -·~~----,-
derdikleri bütün taf
silat ikinci sahifemiz
dedir. 

• • 
- Ankara'da tören 
10 u 10 gaçe baş
ladı ve12ye10kala 
bitti. Bu aahifemiz
dekl resimlorde 
Yavuzda, teşyide 
ve izmit'te yapılan 
Tören intibaları 
vardır. 

• • 
Bugün Anka-

'ada yapılan tö
rene aid bütün re
simleri deyaıınki 
sayımızda bula
caksınız 

istiklalin tamamiyeti an. 
cak lstiklili mali ile 
mümkündür. 

K. ATATORK 1 
idare• 115n: Tel. 20827 
Telıraf : lat. Soıa Telpaf 
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iz mitte - Eskişehirde ·An karaya va ş - An karada - katafalk- ihtiram geçid 
[Dünkü sayımızda Ebedi Şe

fimlı: Alatürk'ün cenazelerinin 
aaraydan itibaren Sarayburnu· 
aa kadar ne suretle nakledildi
lini uzun uzadıya yazmış, hal· 
kın alutt ı ıöz yaşlarilc fer-
7ad ve ficandan bahselmİf ve 
Sarayburnuodaa Yavuza ne 
ıelrilde nakledildiğini ilive ey
leınİf ve teşekkül eden muaz
zam mevkibin h.mite mütevec· 
ciben hareket ey lediiiııi cenııı· 

se alayını adım adım taklb e
den mubarrirleri.miziıı intıba

larına atfen yazmıştık. 
Buıüıı de cenazenin Yavuza 

aakli inmılan itibaren bu Dü
rük Ölü'ye rclakat eden mu
barri.rimitln ıönderdiğl malu
matı llf8iıY• suasile J'UlfO
ruz:) 

••• 

Yavuzda: 

Sal; ah tan cece yarısına ka· 
dar h.mitliler Büyük Ataya 
son tazim vazifesini yapabil
mek için ayaktaydı. 

Saat 15 te bu mahıeri ka • 
!abalık körfeze yaşlı gözlerini 
dikmiş, Yavuzu bekliyordu. 

Nihayet Yavuz 18,50 de İz. 
mite ıeldi. Saat yirmiye on 
kala Zafer torpitosu mayin iske 
lesine yanaştı. Burada büyük 
üniformalı ız General Atatür 
kün mukaddes •işını omuzla 
nna alarak ılı!jUlya Ç1kıırdı • 
lar. Bu esnada bir feryat ve 
fiı:an kophı. 

İhtiyar kadınlar, - Ata • 
ınız bizi yetim bıraldm .. 

Diye aflıyorl:ırdL Gözyaş • 
!arı arasında cenaze alayı da 
hareket etti. 
Başvekil ve Büyük Millet Mec-ı 

lisi heyeti ve yüksek rütbeli Ko -
mutanlarımız da cenaze ile bir -
likte bulunuyorlardL Başta büyük 

Yavuz saat 14 te hareket etti ünüormalı beş emniyet komiseri 
Etrafında kalaıbalık bir kütle var. ve meraı.lme memur komutan 
İngilizlerin Malaya saffıharp kru- yür~M ,kolund_:ı . piyade kıt'm. 
nzörü, Fransız.l.ann Emil Bertin, d~nız kıt ası, muzıka ve gerek şe
Almanlann Emden kruvazörleri, hırden gerek İstanbuldan gel!!tl 

Sovyetlerin Moskova lideri, Yu • v: s~yıs~ Y.a:1eri bulan çel:n.~ler 
nanhlann Hidra Romenlerin Rji- Buyük Ölunun tabutunun onun • 
na Marya torpi~Ian biribirlerini den mevki aldıfor. 
dümen suyunu takip ederek ağır Büyük ölü Türk bayrağına sarı 
bir rota takip eden Yavuzun sanca lı olduğu halde yüksek rütbeli su 
tından geliyorlar. Haınidiye, Za· baylanmızın ve erlerin elleri üs -
•-- ""----e Dumlupınar ve Gür tünde götürülüyordu.. Alay geçer· =· ~~~.... 1 k ık - !ar 
harp gemilerimiz Yavuzun dümen en art gotle; yaş ını ve gö -
auyundalar. Yavuzun iskelesinde ğüsler hıçJcırıklarını zaptedemez 
de davetlileri ve halkı getiren de • olmuştu. 
nizyollan gemileri ilerliyor. Bu En önde kara ve deniz as • 
hazin heyet Selimiye, Haydarpa • keri kıtaları, arkas~d~ ban_: 
fa, Kadıköy, Moda, Fenerbahçe d~ çel':"kler, ~~e!'fl ile, Bu 
sahillerini hıncahınç dolduran ka yük MıUet Medısı azalan, İz. 
labalığm gözyaşları arasında Ada· mit valisi ve teşrifata dahil ze 
!ara doğru açılıyor. vat, spo•c:ular, mektep tale -

Yavuz her çeyrek saatte bir top heleri, askeri kıtalar yavaş ya 
atmak suretile ihtiram vazifesini nş istasyona celdiler. 

Burada niış büyük bir ihll· 
ramla busı•si vagona kondu. 
Altı subay büyük üniforma 
ile nöbet beklerken tabutun 
ba ında 6 meşale yandL 

ifa ediyor. Geminin üstünde bir 
çok tayyarelerin biribirlerini ta -
kip ederek geçtikleri görülüyor. 
Program mucibince ecnebı harp 
gemileri Yavuza Ada açıklarına 

kadar refakat ettiler orada Yavuz Saat dokuzu b"Ş geç~ tren 
hareket edinte feryatlar, bils
bütiin toştu. 

On binlerte hmitli Büvfı.lı: 
Atasına son ihtiram ..-aillcsinl 
yaparken mütemadiyen ağ • 

lıyordu. 

Y ~l boyunca da civar kasa
balardaki köylerdeki halk top 
fanmıştL 

Tren her kasabatlan ı~er
ken büyilk Ataya son selamı 
ve ihtiram vazife<ini yapan 
bnlk tabakasının feryatları 

ılurınadan yükseliyordu. 

Yollarda 

ve diğer harp gemil<'rimiz, yolla • 
nnı .kestiler. Başka İngiliz Malaya 
.zuhlısı olduğu halde bütün ecne
bi gemileri birer birer Yavuzun 
sağından geçtiler vl' geri döndü • 
ler _ Bu sırada bu harp gemileri • 
nın zabitan ve efradı selam vazi
yetinde sıralanmışlardı. Yavuzun 
güvertesinde bulunan BaŞvekil v~ 
Generallerimiz bu ihtiram ifade -
sine mukabele ettiler. Ecnebi ge -
ınilerin dönüşünden sonra Yavuz 
kızını artırdı. Büyük Önder'in mıı 
Jı:addes nişını himil olan Yav-.ız 
ve onu takip eden diğer Türk harp 
gemileri dakikadan dakikaya iz -
mite yaklaşıyorlar, alqamm alaca İzmitten itibaren E.s1ı:.işehre ka
karanlığı bu matemli kütleyi git- darki bütün güzergfilıta vaktin 
tikçe perdeliyor, gemide hep Ata-1 geç olmasına ve havanın biraz 
türk'ten bahsediliyor. Mebusla:- sert bulunmasına rağmen halk so
O'nun Meclis hatualarını ve inln- kaklara dökülmüş. Büyük atala
Up hamlelerini, Generaller de nna son tazim ve ihtiram vazi!e
harp menkibelerini anlatıyorlar, sini ifa edebilmek üzere istasyon 
ııer anlatılan hatıra gözlerde taze ve civarlarına yığılmışlardı. Htt 
bir rutubet buakıyor. tarıifta mahşeri bir kalabalık gö-

Amiralin salonunda toplananla- rülüyordu. 
rın ruhu, kalbi, dimağı hep o kıç Ezcümle Arifiye, Bilecik istas
taretlerin altında şanlı renkleıe yonlarında muazzam tezahürat 
bürnen Büyük Ölü'nün yanınd.ı yapıldı. Her tarafta meş'aleler 
sandukayı bekleyen büyük ün! • yanıyor, halk hıçkıra hıçkıra ağ
formalı subaylann her yarım sa- lıyordu.. Trenimiz bundan sonra 

atte bir nöbet değiştirmeleri de hü Esk.işehre vardı. 
zünlü bir törene vesile oluyor. Nö Es. işehirde askeri 
betten çıkan s_ııbaylar, kılıçlan ile merasim 
Atalarını selıimlıyorlar ve tıpkı 
hayatta imiş gibi önünde eğilerek 
aynlıyor !ar. 

lzmltteki büyük 
teess .. r ve tören 

İzmit ise onu büyük bir ız. 
tırap ve teessür içinde bekli
yordu. Bütün caddeler, yollar, 
solı.:ıklar, bilhassa tren boyu 
insan mahşeri halinde kay -
naştı dunlu. 

Burada istasyonun muhtelif 
yerlerine meş'aleler konulmuş, as
keri bir kıt"a ihtiram v-..zifesini 
ifa etmek üzere mevki almış. va
li, Kolordu komutanı Eskişehir'
deki ;ı,;keri müesseseler komutan 
ve erkıi.nlan, Belediye reisi, be • 
lediye meclisi azaları istasyonda 
yer almışlardı. hemen hemen bü
tün E.skişehir halkı da istasyon 
ile civarındaki yerlerde kendile -
rine tahsis olunan mahallerde yer 
almış bulunuyorlaTdı. 

Tren mut.ad saatten tam dok • 
san dakika sonra geldi.. 

·----------------· Vatandaş: 
Yarın saat 16 ela 3 
da . .:ika ayak!.a dur-

mayı unutma 
İstanbul Vali ve Belediye 

&eislifinden! 
1 - Ehflli Şefimiz AtatUr

kiin aziz ııişlarmm 21/ll/938 
Pazartesi ı:unu Aııkarada 

mevkii mahsmuıuı vu'ıru 

miitealı.ip yordun her nok -
tasında büJük iı1ünlin hitı • 
rasına son blı ihtiram ola -
rıık berkea olduğu yerde ve 
ayakta hürmet •niyeti ala -
rak üç dakika tevakkuf ede -
c:ektir. Dütüa nakil •asıtala· 
n da oldukları yerlerde üç 
dakika duracaklardır. 

2 - Dunun için Galata •e 
Beyazıt kulelerlle Kadı.köyün 
de mevcut sirenler tamam 

saat on altıda bütün kuvvd· 
lerile çalmağıı başlıyacaklu 

ve Den.izbaıık ve Şirket va
purları dahi ayui saatte nere 
lerde bulunuyorlana caııa • 
var düdükleri çalmalı: sureti· 
le bu saatin hulıll d1ifini hal 
ka bildirmeie yardım ede • 
cclderdir. 

3 - Bütün saatler Zl/11 /38 

1 
:ı:evalinde Galata kuJ,..indrki J 
vakit kürresila Ayar edilecek 
tir. ., .................... . 
Burada trenimiz epeyi bir müd

det tevakkuf eyled.L Evvelıi. Vali, 
müteakiben Kolordu komutanı 

ve sonra sıraaile diğer komutan -
lar belediye reisi ve belediye mec
lisinden bir heyet halle adına bü
yük ölüye ihtiram vazifesini ifa 
ettiler. 
İstasyon talebe on binlerce halk 

tarafından başdan t3 şehrin ni -
hayetine kadar dolu idL 
Memleketın her tarafında ol -

duğu gibi, burada da halk tees • 
sürünü muhafaza edemiyor, ka
dın erkek. çoluk çocuk on binler
ce EskL5ehirli hünr,ür hüngür ağ
lıyor, cAtamız bızi bırakıp gi!me, 
sen ölmedin, büyük atam. baba
mız, diye fery d ve figanda bu
lunuyorlar, vaktin çok geç olma
sına rağmen istasyondan ayrılmı
yorlardı. 

Halkın bu bii.viik ve yaslı teza. 
hüratı karşısında trenimiz mu • 
taddan fazla tevakkufa mecbur 
kaldı ve nihayet ağır ağır buradan 
sabaha karşı ayrıldık. 

Ankara 
Yo!u da 

\ 

Eskişehirden sonra Ankaraya 
kadarki istasyonlardan bır ın ... 
mıru da alaca karanlıkta geç
tik. Buna rağmen bu ista.s -
yonlardalri halle da uyumamış, 

Büyük Atalarına son tazim res -
mini ifa e!mek üzere istasyon -
larda beklemişlerdi. 

Bütün bural-ar:ia da her.- av-
ni şekilde teessür ve heyecan iz
har e<lilclikten ve tezahıir.H ya • 
pıldıktan sonra Ankaraya vara -
cağım.iZ saat yaklaşmış, artılı: gün
düz de olmuştu. 

Tren in gündüz geçmesi icabe
den istasyon!drında sab:ılun ta 
alaca karanlığından itibaren halk 
sokaklara dökülmüş mahalli sivil 
ve askeri erkan istasyc,nlarda 
mevki almış bulunuyorlardı. Bu
ralarda da mutad \"t"Çhile ihtiram 
ve tazim resmi ifa edlJdi. 

Ankarad 'ki 
arşllama 

Töreni 
Nihayet trenimiz evvelce tea -

bit edilen saat onu · beş geçe 

Ankara istasyonuna vardL Bü -
yük ve muazzez ölü istasyonda 
bekliyen Reisicumhur İsmet lnö
nü, Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Genel Kur -

may Başkanı Mareşal Fevzi Çak· 
ınak bütün İcra Vekilleri heyeti 
ile Saylavlar ve Ankarads.· bulu
nan askeri komutanlar tarafın -
dan merasimle karşılandılar. 

Tabut, on iki general tarafın -
dan vagondan indirilirken istas
yonda bulunan ihtiram kıt'asına 
refakat eden bando tarabndan 
Chopen'in matem marşı çalındL 

Tabut onu vagondan indiren on 
iki generalin elleri üstünde is -

tasyonun büyük holünden geçi -
rilerek istasyon merdivenlerin -
den indirildi ve merdivenin ö -
nünde bulundurulan top arabıı -
sına konuldu. Bu esnada 101 pire 
top atıldı. 

Cenaze trenini ti uzaltlardan 
itibaren takib eden bombardıman 
tayyare filomuz da bu ıonlarda 
yine trenin, istasyonun ve yolun 
üzeriDde uç-.ışuyorlardL 

Ebedi Şefimw istasyonda kar
şılayanlar büyük bir teessür ve 

ı heyecan içinde idiler. Tabut va
gondan inerken başlıyan göz yq· 
ları top ara bası uzaklaşıncaya 

kadar hızla devam ettL O kadar 
ki ihtiram vazifesini ifa eden kı· 
taattaki kahraman erler vaziyet

lerini bozmadan durmakla bera· 
ber gözlerinden yağmur gibi yaş
lar altıyordu.. Büyük Millet Mec· 

lisi azalan İcra vekiller heyeti 
hüjlasa merasimde bulunan her

kes, hıçkırıklarını muhafaza ede
miyorlardL 

Meclis 
Önünde 

• 

Top arabası istasyon caa~esinl 
takiben Büyük Millet Meclisine 

doğru ilerliyor. Ulus meydanına 
giden caddenin iki tarafına as • 
keı dizilmiş idL 

İstasyondan Meclis önüne ka . 
dar dizilen askeri kıl"alardan sa· 

bahleyin saat beşden itibaren de 
sokaklar asker ve polisle kesil -
miş ve izdihama mani olunmuş -

tu. Ve mecliste altı meş'ale yanı • 
yordu. 

Top arabası ağır ağır bu yoldan 
geçtikten sonra meclis önüne gel
di, burada durdu ve frak giymi~ 
on ilci saylav arabaya doğru •ü • 
rüyerek tabutu arabadan indir -
diler. Kamutay binasının medha
linde hazırlanan ve fevkalıi.de gü
zel bir eser haline getirilmiş o • 
lan katafallc üzerine konuld!ı. 

Katafalk çelenklerle fevkalade 
muazzam surette süslenm~J ve 
bir çuha ile örtülmüştü. Merdi -
venle çıkılıyordu.. 

Atatürk'ün aziz naşlarının kon
duğu . bu katafalkın etrafı defne 
dalliırile süslenmiş ve m!!clis 
karşısına düşen ceph'-'Si 20 genç 
kız tarabndan işhnen çiçeklerle 
döşenmiş, iki tarabna altı oku 
temsilen altı meş'ale konulmuş -
tur. 

Meş'alelerin nlar.nda sağ ve 
sold.ı birer general, bireı subay 
ve birer erden müteşekkıl altı ki
şilik bir heyet büyuk üniforma • 
lannı Jabıs ve kılıçlan çekilmiş 

bir vazı. ette tazım nöbet.i b kle
mPğt' başlamışlardır. 

Tazim ve 
İhtiram resni 

Şi.: di, istasyonda yapıldığı 

veçlrile katafalk önünde resmi ta
zim ve L'ıtiram yapılacaktır. 

Evv lli Reisicurr.hı.:r, sonra Bü
yük Millet t•eclısı Reisi ve daha 
sonra sırasile Başvekil, İcra Ve -
killeri heyeti, saylavlar, başta 

far~al Çakmak olmak üzere 

kara, deniz ve hava kuvvetleri 
erkfuıı, dekan ve profesörleri baş
da olarak Ankaradaki fakülte -
ler, harb okulu, ve diğer yüksek 
okullar talebeleri, baremin l, 2. 
3, 4 ve 5 inci derecesine dahil 
bilümum memurin, ve bu riıe -
yanda Divanı Muhasebat, Tem -

yiz mahkemesi reisi ve azaları, 
Başvekıllct ve vekaletler erkanı 

ile Vali ve Belediye reisi, Şehir 
meclisi azaları, Parti erkanı, vilıi.
yet ve beled;ye erkanı, mali, ti
cari, ve idari teşekküller. ku -
ruıniar mümessilleri bankalarla 
ticaret odası, baro ajansı, spor 
kurumundan aynlan üçer kişi -
lik heyeUer kanafallon önünden 
geçerek resmi tazimi ifa edecek 
ve bunlan hallt takib eyliye 
ceklerdir. 

Katafalkın önünde yapılacak 

döfileye iştirak edeceklerdir. Re
isicumhur, .Meclis Reisi, Mareşal 
hariç olmak üzere diğer askeri 

ve mülki erkan, memurin ve he
yetlerle kurumların mümessil -
leri daha evvelden İstiltl.ii.l c!l.d -
desinde yer almış bulunuyorlar • 
dı. Mübarek ölü katafalka konul

duktan ve Reisicumhurla Meclis 
Reici, Başvekil, Mareşalın tazim 
resimlerini yapmalarını müteakip 
bunlar İstiklal caddesinde Ulus 
meydanın& doğru yürüyecekler -
dir. 

Bu defileye iştırak etmek üze
re İstanbuldan buraya üniversi
telilerden mii.rt'kkt'b bfr grub 
gelmiştir. Bu grub da geçid ala -
yında kendılerıne tahsis edilen 
yerde bulunacaklardır. 

Ankara'da 
Teessür ve 
Matem 
Ebedi Şefımızin mübarek naş

larınnın bugün buraya getırile -
ceğıni duyan halk daha erkenden 
sokaklara dökülmüş bulunuyordu. 
Tıpkı İstanbullular gibi Ankara -
lılar da yedisinden yetmişine ka
dar cenazenın geçeceği yollarda 
ve bu yollarda ki binalarda ye~ 

temın etmişlerdir. 

Ankara tarif ve tasviri imkan
sız bir tee..,;ür ve matem içındt' 

bulunuyor. Hemen htr)ces hıç • 
kıra hıçkıra ağlıyur, daha treni
m.z gelmeden basladığını herke
sin söylediği bu ağlaşma top ara

bası Meclıs yoluna koyulduktan 
sonra mısli görülmemiş bir man

zara arzetmeğe başladı. Dün 
dünya kuruldu kurulalı hiç 
bir memlekette hiçbir kimse için 

, kundaktakinden en yaşlısına ka
dar bütün bir milletin bu derece 
ağladığı, acı duyduğu ve bu de . 

rece için gelen bir ihtiram resmi 
Ua ettiği görülmemiştir. Büyük 
savaş ve onu takib eden siyasi za

ferler ve içtımai inkılablarda ol
duğu gibi tarih, bu istisna hali de 
ilk defa olarak Atatürk için kay
dedecektir. 

Etııografya 
Müzesinde 
Yarm Büyük Ölü'nün nakledi

lecegi Etnografya müzesinde her 
türliı hazırlık bitirilmiştir. Baş

v bl bugı.in müzeye gidecek ve 
oon vaziyeti tedkik edecektir. 

Cenaze 
Alayı 

Cenaze alayı evvelce tafsilntile 
bildirildiği ve yazıldığı vechile 
saat tam onda başlıyacaktır. 
Alayın büyük bir intizamla baş

layıp bitmesi !çın alakadar' ma
kamlar icab eden bütün tedbirle· 
ri almışlardır. 

Büyük Asker· 
cenaze törenind 
ecnebi kıtaa 

Sovget, Iran, lngiliz, Ainı 
Fransız, Yunan, Yugoslav, 
gar, Romen kıtaatı Ankara 

vasıl oldular 
Ankara, 19 (Hususi) - Atatürkün 

ceD«Zı.:;ıode hazır bulunacak o -
lan Bulgar, frak ve Fransız man· 
daı;ı altındaki memleketler heyet
leri dun şehrimize muvasalat 
etınışler ve istasyonda Hariciye 
Vekaletı Protokol Şefi ve asked 
ve mülki zevat tarafından mera • 
ainıle karşilanıruşlar ve hakların
da askeri lhtiramat ifa edilmiştir. 

Misafir Heyetler Ankarapalu 
otelıne misafir edilmişlerdir. 

• •• 
Heyetlerin hepsi gelmektedir. 

Bu sabahki ekspresle de şehrimi· 
ze Alman, Yugoslav, Belçib, İtal
yan ve Estonya heyetleri gelıniı
tir. 
Fransız heyeti İstanbula Emil 

Bertran kruvazörü ile gelmiştır. 
Yunan heyetine Atina 34 üncil 

alayına mensub 100 nefer subay
Iarıle refakat etmektedir. 
CenaZP merasimıne iştirak edecek 

olan Fransız Vt' Sovyet kıtaları da 
akşanı saat 22, 10 da Toros ekspre -
sine bağlanan hususi vagonlarla 
şehrınıize müvasalat etmişlerdir. 

Misafir kıtalar istasyonda gar -
nizon komutanı general Kemal 
Gökçe, Merkez komutanı, mensup 
oldukları sefaretler ateşemillter -

illi 
matem 

Yarın memleketin her tarafın-

da milli matem münasebetile Bü-

yük ve Ebedi Şefimiz için anma 

ve ihtiram resmi yapılacaktır. Bu 

arada bilhassa vilayetlerdeki 

Cumhuriyet meydanlarında, hey-

kel veya büstlerin önlerinde, Halk 

Partilerile Halkevlerinde toplan-

tilar yapılacak, söylevler verile-

cek, tazim resimleri ifa edilecek
tir. 

Bu merasimden Halkevlerinde-

iriler öğleden önce bitirilecek ve 

meydanlarda yapilacak olanlara 

da saat H de başlanacaktır. 

Bandolar matem havası çala-

cak, Atalürk'ün Cumhuriyeti 

kendilerine emanet eylediği türk 

gençliği bu meydanlarda ve top-

lerl ve er.kıi.ııi tarafınclsn 
mışlar ve banduıarı oldU 
istasyonda yer a1nıış bııl . 
Leri kıtamızla scliım r 
sinden sonra Fransız kıtaS' 
lerıne tllhsi.s olunan siY 
ler okuluna, Sovyet. ktt-:r 
at enstitüııüne g!tmış!erd 

Iran kıt'ası sabnb sa• 
Bulgar ve Yugoslavya 

saat 8.40 da, Emdcn 1'fU;. 
mensub Alman kıtaatı 
da Ankara garına ınuvııS 
mişler ve Ankllra Garıı 

1 mutanı Gen.,ral Kem• 

Merkez Komutanı, hd 

mensub olduğu ı;eCaret ~ 
terleri ve sefaretler erk 
fından 'karşılanmışlardı!·. 

İstasyon dışında baŞ18;; 
zika olduğu halde yer \·al 
keri kıt'amız misafır )(! 

lam resmi teati etrniŞ ~· 
kıt'alar bundan sonra 
daı-lariyle birlikte ;)( gi 
tahsis olunan mahalleri! 

dir. 1 
t'3 İran ve Yugoslav ki · 

okuluna, Bulgar kıt'ası I"' 
lurıa. Alman kıt'ası Gaı~ 
Enstitüsüne mısafır edı 

Mısır 
Meclisi 
Açıldı ırı! 

Kahire, 19 (A.A.) .- 1-
ruk, bir nutuk ile parl~ııf 
yeni içtima devre<in•11 ~ 
miııi yapmıştu. Kral. rJıçil' 
lalini muhafaza etm•l< ti' 
müdafanın takvl\•e edıı:ıı· .J . ııufl" 
olduğunu söylemiştir. 1 
ra siyasi. iktL•adi ve rıısJI 
!erden bahsetmiş, amrııe rıl' 
tehlikeye koyan unsurla ~oJ! 
suduna müteallik bır 1'' 
hası ile mühaceret ~#i 
halline dair bır kanurı J ',r; f. 
di edileceğıni beyarı eı~;i''. 
bilhHsa Mısırın Ar•P f 
iyl münasebetler idafllef#/. 
olduğunu söylemişt~· .ı. rtl 
vekili Londradaki ık8 rrı ~o 'J 
sında Arapların hukul<~ıi ~ 
faza için iyi bir hal sur 'I 
mru;ı lazımgelen FiliJ~dl" 
hakkında İngiliz devl•I 

lantılarda ön safta yer alacaklar- le görüşmüştür. 
~ dır. 

Tam saat 16 da verilecek lşa - Ko•• 
retle herkes, her şey olduğu yer- I Y 
::.~nıd:~:ec:;::.ak ihtiram lkaJkınJ119 

--o - .,ıe' 
Cıvar Yeni t~d~~n~ ~ 
Vilayetlerden Memleketimizde bU·ıe ~~<~ 

!erinin düzcnlenm~ 1 ııid ~ 
Akın kınmasının tcmın111 . dt s· 

.. crııı ,,., 
telif mevzular uz .,e •· 

Atatürk'ün cenaze merasımıne 

iştirak etmek üzere vilayetlerden 

Ankaraya heyetler gelmektedir. 

BJndan başka civar viJayetler-

den de merasimi görmek üzere 

Ankaraya gelen halk hatırı sayı

Iıı· l:lir hadde çıkii:iıştır 

mcleıde bulunma!< . ~ 
.. ·ifc b•r şl' 

almak üzere buyı ırıı' 

kuruaması kararıaşııt• ı / 
• ·ııoe el 

Dahiliye Vekaleti 9 t. . 
·svoıı J 

cak olan bu kom• · ,tıı · 
hhas ı, 

kiletien 2 mura 
ceklerdir. 



Ha gır müesseselerimizden Tarih f Patafese 
Ç cuk esirgeme k_uru: Kur~munun ağbet 
~unun hayırh ~a~lıye~ı Tedkikleri Arttı 

urumun şehrımızdekı Mağ. ralar arattı- Mahs_u_l d-e 

şubeleri otuzu geçti Türk ~!:,i!v~ !ınk yur - Çok fazla 
,.,~ fakir ve yoksul çocakları· dişçi doktor vardır. Burada yav- dunun tarihi üzerinde sistematik Bu sene memleketimizin pata-
• ..,, •-- ar•-+~aıar yapma"a b••1 •-•ş tes ekilen yerl--inde mahsul çok .... ,, ...,,._Yerde ve her zaman ko- rularımızın dişleri tedavi edilir. -.~~ 6 ..,.......... ~ 
·•,aıı b h olan Türk Tarih Kurumu, bu a- bol olmuştur. 
~ -ır ayır te§kilitı: Çocuk Divanyolunda bir çocuk esirgeme Şehrimizd" e patates ,...., .. ,.,_. :-"1l!lı:ı araştJrmalarına, tarihten önceki ... , .. ........, 
d~ -.- e Kurumu... Kurumlan kurumu kütüphanesı vardır. Bu- za.manlara aid eserlerden ı.. .. ıa • de, seneden ııen'"'e artmaktadır. 
~ daha doğru, çünkü bu 1ay- rası da küçük mekteplilerimizin, """Y"' ., 
"<il ~ mağ). doğru bulmuş ve ilk insan- Bu sebeble toptaneı. tüccarlar, 
1-ııb tevınıatının yelnız İs - okuma lhtiyaeı.nı karşılamaktadır. lara mesken vazifesi gören mağa- yeni patates mahaulünden mil -
btı . ııı Ç"evrem dahilinde otuz fil· Çocuk Esirgeme kurumunun ralan, tekkik edilecek eserlerin hlm siparişler verdikleri gibi ge-

11\ 'Tardır Yani her kazada bir nizamnamesi mucibince, çocuk - başı.na .ı~·'"'·· ""nsene den kalına patatesleri 
~lı: . . -~- ·-lııatt l!sirgemc kurumu bulun • lar on iki yaşına kadar bu hayır Bunun için, bütün devlrt te§ • perakendecilere nisbeten ucuza 
l aıfır. müessesesinden faydalanabilir - kilatmdıın istifade olunarak ma • satmışlardır. 

~b{llllbuı tl'niversitesi Fen ve E- ler. ğaralara aid bir anket yapılması Bilhassa kışın çok patates sa • 
Clllt ~Fakültesi karşısında Ço- İstanbul merkez binaııında, he- kararlaştırılmJŞtır. tıldığından, yazın karpuz, kavun 
~e geme Kurumu mrekezi - yeti merkzeiye ayda bir ve heye- Bu anket suallerini havi fiş • satan seyyar .satıcıların hemen 

lberbut '-'- ( ··t daml ) ,., __ haftad b" to •---- hepsı· ;.i seyyar patatescili"e dök-dıt = 1U ası var· ti iu.u., a ır PMUll.l. !erden muhtelü vilayetlere aa - .., 6 

1 · llurada daimi blr doktor bu- Kuruma varidat .temin etmek gari 1000 er tane gönderilmiştir. müşlerdir. 
llıııır ll" Bunlar, Büyükada, Heybelia • bir 2 ır çocuk doktoru haftada maksadile senede bir balo veri - Viltıyetler, bunları mülhakata 

Ciiıı ••'-'- da, Burgaz, Kınalı, Boğaziçi, 
l• "'4&U" çoculclan mu.ayene lir. Kurum menfaatine verilen bu tevzi ederek malCimat toplıya -

< ltc!a Bostancı gibi uzak yerlere bile 
I""- Vi eder. Çocuklara süt ve balolıınn hasılatı yine Yoksul ç~ caklardır. 1 ~ "erilir ~ giderek kilosu 5-6 kur.ı~a ev ere 
,_ Si!ı da~dan daimi mrrtte cuklann ihtiy- ~tına sarfolunur. u•• • • d satış yapılmağa başlamışlardır. 
"'Yd.,__ Şubelerde kendi gelirlerile mas- JlJVefSlte e Yeni yıl ıruıhsulü patatesler 
l """"1lXıaltta olan lOO çocuk raflanru tekabül ettirerek faa • ise ancak 10-12 kuruşa satılmakta 
g~· Bu çocuklar bir yaşına liyeUerine devam ederler. yeni açılacak ve her gün Adapazarı, İzmit ha • 
~eye kadar bu h&Yll' mües - valisinden ve Karadeniz.den şeh-
~d irte, Çocuk Esirgeme Kuru • E 1 en faydalanırlar. •• nstı•tu•· eı rimize bol p~tates gdmektedir !'._ - mu, tekmil şubelerile, bu Cum • 

~""'Da: Esirgeme Kurumunun Bunların arasında bilhassa A-
huriyet bayramımızda da birçok 

)' zikrettiğlmiz 30 şubesi dapazarı cinsleri , gerek büyük -
~ yoksı.rl çocukları giydirmiş ve se- 939 940 yılında faa l""k "bar"! h d.,,,,,_ Çôcu]tlara her fırsatta yar- vindirmiştir. - • u ve gerek lezzet itı ı e er-
t~ bulunur. Bu §Ubeler ta- liyete geçecekler kesçe daha çok teı'dh olunrnakta-""'11"·- Cemh.·ette en çok yardım ve dı 
)'oı._"."'1 mektep çocuklarına ve r . 
<: ... ıı.ı Yavrulara yardım edilir, koruaağnmağa ihtiyacı olan zilin- Jniversitemizin en meşhur Av· Fa.kat şehrimizdeki tanınmış 
l'~Uriyet bayramlannda gi _ renin çocuklar olduğuna nazaran nıpa enstitülerile her cihetcc bir toptancı tüccarlara bildirildiği • 

--oıı: Verilir. bir hayır müessesesinin mesaisi- kıyasda olması i~in 4 yıldanbcri ne göre, bu sene Kars rnıntaka • 
t... · -·· yapılan çalışrnalardon çek verim- sında yctişPn patatesler, Adapa • -.....:._"'llbul merkez binasında bir ni takdir etmemek elden gelmez. 
- li neticeler alınrnakbdır. zarı ,.e havalisınde elde olunan 

S ı 
Ezcfunle Üniversitede 9Z1 yı • 

h r lında 20 enstitü m t-vcud iken, bu-a aT ı ar CaTŞlSl gün enstitülerin sayısı 30 a baliğ 
' olmuş bulunmaktadır. 

k l l 
Son 4 yıl içinde Üniversitede 1 J r teşekkül eden bu 10 yeni ensti • a a ı rı ı y o :~~y:~j~u:::~~:~~i :eas:::n; 

A tıb tarihi enstitüleri teşkil et • 

t-\hcak bu lara topl lİ m~~::.deki yıllarda yeni ens-

bl·r yer go•• sterı• ıecek titüler açılacaktır. Ala.kadarlar, 
bunlardan ikisinin 1939 • 1940 yı-

h lında faaliyete geçeceğini kuv -
Q • • • vetle tahmin etmektedirler. 

eyazıt camıının etra- Devlet demiryolları 
Fı açılarak cami mey- Yeni memur alıyor 

Devlet Demiryollan idaresi ha-

dan a Clkarllacak reket müfettişi yetiştirmek üze-
re müsabaka ile müfettiş nam -

ra~;ıf!ar Ç&r§lSllllll ~iki ha- arka tarafım kapıyan dültk3nla • zedi almağı kararlaştırmıştır. 
~lir "•ziyetten kurtarılması için rın da tamamen ortadan kaldı • İmtih~ ayın 28 inci salı günü 
~~'8ııun sür'atle ve tamamile dınlınasmı doğru bulmaktadır. Haydarpaşa, Ankara ve diğer ba-
k munas·· ib go"rülm" ii•- - zı -hn.Jerimizde yapılacaktır. -.r ..,. Bu suretle, Beyazıd camii gii • ~· 

\''1ııız zel bir s:ın'at eseri halinde ve bü- Mühendis, Yüksek Ticaret, mül-
h~ • _buradaki kitapçıların tün ihtişarnile ortaya çıkacaktır. kiye veya Hıılruk mektebi me • 
I»·,._ 11'1Zıyeti, yani Osmanlı im· 0 ak k 1 zunları arasında yapılacak olan 
""~-...ı..... v it, •P3 ı çarşının Beya-
Lı"ııı-ı.uıa aid eski, tarihi ki· bu imtihanda kazanacaklara 130 
."'il zıd tarafındaki kapısından dışarı 
bı.ı atlcak bunlarda k-'·yca lira av. !ık verilecek ve staı"dan "-'\in .,,.. çıkanlar, doğrudan doğruya ca • 
bıı • .,'._llakta olduğu düşünülerek sonra, bu 151 liraya çıkarılacak -
""'"'a miin avlosuna girecekler ve bü-

~lııiııi d~ ~ivarda toplu bir yer yu""k camiin bu arka cephesinin tır. 
rıi U§ılnülmüştür. Diğer taraftan ayni idare işlet-

'•ttı;~:. taraftan bilhassa büyük önünü temizlenmiş, bomboş bu- melerde münhal bulunan kısım 
4aı;'ie~ etraflarının açılması lacaklardır. hekimlikleri için de 5 genç dok • 
kl'lı-ea· llıe başlanuş olan, Evkaf Burad:ıki dükkanlardan kaza - tor alacaktır. Bu doktorlara 177 
lııa.sııı~ Sahaflar çarşısının yıkıl- mlacak olan arazi tanzim ve tes- şer lira ücret, ev kırası ve ayrıca 
~ı;. an sonra, bunların sol ci- viye olunarak küçük ve güzel bir seyahatlerinde de harcirah veri • 

~•e d·· 
UJC!n ve Beyoızıd camiiniıı park vüc;ıde getirilecektir. lecektir . . 

du. Korkudan can evinden dışarı 

fırladı. Dudakları titriyerek: 
- Ne vakit? 
Diyebildi. Kurnaz ve pişkin kal

fa; gözdeyi teskin etmek için son 
söy liyeceğini ilk evvel söyledi: 

SON - rw • -- • M SaırJ .,.. •., • vvı - Korkma bu işi yalnız ben bi-
.. ~...,.. tuım: · ~•....., li~rum, bir de Allah! .. Bereket 

'1e TaiW tıefrilma Ne. 161 versin kalfan idare_ etti_ bu_ a_ş'? he-

"1 •u tanın gözdesi hem hamlacının yecanı ... Y~~; şımdi ikiniz de 
tre-.. . ' mezarda ıdiniz. .. 

:-- t't •i idi Ve karnındE ~g ÇOCUk Vıtrd& Dıl.ş;.d, müsterih olmuştu. De-
llıa~~a_<l:ıki; aylarca sabrettin.. clü. Söyledim ya; neler gördüm, mek, ortada korkacak. mesele yok

e ıı.:ı. !la emniyet edip söyle- nele rişittim bu saraJ'tla ben... tu. Bülbül gibi söylemeğe ba§!a -. 'ar ven!in hiç korkmadan Kim bilir daha neler göreceğim? dı: 
~llıııç, ~ söyle... Zaten; ben Derdini söylemiyen deva bulamaz. - Kalfam; Hamlacı pehlivan 

l!t 'lefler bi!iyOl"um... - Rica ederim, köpeğin olayım Mustafadan karnımda üç aylık bir 
·~ &it'llitn~; Dilşadm aklı başıu- kalfacığım; evvela sen bildiklerini çocuk var ... Bunu herltestcn sak-

)' §tı. Dernek, kalfası bili- söyle; sonra, ben ne varsa söyliye- lamış bulunuyorum .. dedi. 
'~~-llereden ve ne suret- eeğim sana... Kalfanın gözleri ~!taşı gibi dı-

)'ıl"ttı ~•uştı. Heyecanla sükü- - Sultanım; ~en çok cür'etkar şan fırlamıştı. Maamafih bu o 
Q;; ~~~ batırır gibi sordu: bir kızsm ? .. Ben, seni Tokat koru- kadar güç bir şey değildi. Derhal, 

_ cıt~? l!lrn; nereden ve nasıl sunda Mustafa il" gördüm... sükunetle eevab verdi: 
ltızırn. ... Deyince; D~d baygınlıklar ge- - Bundan, bir şey çıkmaz Jı:ı. t 

' gornıüyor musun şu çirdi. Acaba, padişah, duymuş mu zım... N'ı.Jıayet; dünyaya ya bir 
lı&ı.ini, kar topuna dön- idi? Birdenbire yqh gözleri Jrura. Sultan veyahud bir §ehzade ge-

patatesleri geçmıştir. 

Bu yı l F"..ıırsda 1 tanesi l kilo 
gelen pataks mahsulü alınmış • 
tır. Hatta Karsın Milik köyünde 
bir çiftçi bir tanesi tam 1,5 kilo 
gelen patates yetiştirmiştir. 

Bu patates şehrimize getirile -
cck ve sonra Ziraat Vekaletine 
gönderilecektir. 

Ziraat Vekaleti bu kabil fev • 
kal5.de mahsul yetiştirmeğe mu • 
vaffak olan köylü ve çiftçilerimi
zi teşvik için onlara, her sene mü
nasib miktarda para mükatatı ve
recektir. --
Pamuk üzerine 
Hararetli muameleler 
Oluyor 
Bilhassa İtalya ve Al
manya fnzla mikdarda 

mal alıy&r 
Son günlerde mevsim müna -

sebetile şehrimizde pamuk üzeri
ne çok hararetli muameleler ol -
maktadır. l inci derecede İtalya 
ve Almanya 2 inci derecede de 
Romanya mühim miktarda pa • 
muk almışlardır. 

Bilhassa Akala cinsi pamukla -
nmız, çok büyük bir rağbet gör • 
mekte ve her tarafta aranmak -
tadır. 

Anadolud~ki birçok müessese
selerde şehrimizdeki toptancı pa· 
muk tüccarlarına kış siparişlerı 

vermiştir. 

tirirsin? .. Fena mı? .. 
- Evet; söylediğiniz doğru ... 

Llk.in; ben, bunu istemiyordum. 
- İster iste, ister isteme; niha

yet, bir gün ortaya çıkacak ve 
doğuracaksın? .. dedi. 

Dilşad; kal.fanın bu son sözle
ri üzerine biraz' mülahazaya dal
dı. Hiç Sultan Azizin tahttan in· 
dirileceğini kalfasına söyler mi 
idi? Onun istediği, Mustafası ile 
mahrem olarak bir yol bulup ha· 
!inden haberdar olmaktı. Hemen 
Hifı değiştirdi. Ve ~öyle muka
bele etti: 

- Kalfacığım; iyi ama, günah 
değil mi? 

- Hele, şunun çocukca düşün
düğüne bak... Ne çıkar yarın 

kadın efendi olımsun... Şehzaden 

de bir gün gelir padiş;ıh olur ... 
- Hiç böyle şey olur mu? .. Ali 

Osmanın tohumu karışmış olmaz 
mı? 

Kalfa; gözdenin bu sözlm üze
rine gözlerini yumdu. Ba§lnı eğdi. 
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lktısadi meseleler .............. _,.._ .......................... .. 

Sanayiimiz kon
trol edilecek 

Gaye, en iyiyi en ucuza 
mal etmektir 

Bu hususdakl kanun 
lktısad encümenine 

projesi meclisi 
veril dl 

Sanayiin kontrolu hakkında 

hükfuııetin hazırlamış olduğu 

kanun projesi Kamutay iktisat 
encümenine gelmiştir. Bu proje, 
cher gün inkişaf eden sanayii -
mizde en iyiyi en ucuza malet -
mek. prensibiyle hazırlanmıştır 

Hükı1met, mucip sebebler la -
yihasmda §Unları söylemektedir. 
cGelişi güzel hiçbir teknik ve ik
tisadi kontrola tabi olmadan ku
rulan bir sanayi, himaye tedbir· 
!eri kaldırıldığı ve normal şart • 
!arın avdet ettiği zaman; ne bey
nelmilel çarşıda, ne iç pazarda 
tutunabilir. Maliyeti yüksek o -
lan, mamulü aranılan evsafta ol· 
mıyan bir sanayi için alınacak 
her tedbir ve yapılacak her feda
karlık beyhudedir. 

Sanayileşme hareketimizin 
muvaffak yeti ancak iç ve dış pa
zarda tutunabilecek kuvvetli ve 
sağlam bir sana; iin teessüsü ile 
mümkündür. Btınun içindir ki 
sanayiin teknik ve iktisadi kon -
trolunu bir devlet vazüesı olarak 
ele almak zaruridir ve zamanı 
gelmiştir. Teknik ve iktisadi 
kontrol ile temin edilecek neti -
cedir, ilmi işletme ve milli eko • 
nomi esaslarına dayanarak israf 
membalarını bulup ifna etmek, 
maliyet fiatlarını düşürmek, ka
pasiteleri ve kalitel,,ri yükselt • 
mek, istihsal ile sarfiyatı tevazün 
ettirmek, müteşebbis tüccar ve 
müstehlikin karşılıklı menfaat -
!erini birleştirmek ve bir kelime 
ile her işte iktisadiliği ve verimi 
yükseltmek suretinde hülAsa o· 
lunabilir. 

Büyük sanayi memleketlerinin 
tecrübeleri, bize teknik ve ikti -
sadi ıslahat yeni rasyonalizasyon 
bakımından elde edilen büyük 
faydaları göstermektedır. Yalnız 

Alrnanyada devlet teşkilatı ve 
hususi teşkiatla beraber bine ya
kın rasyonalizasyon enstitüsü iş

lemektedir. Sanayi ve sanayi 
şartları ileri memleketlerin duy • 
duğu teknik ve iktisadi kontrol 
ihtiyacı, memleketimiz için daha 
şiddetle hissedilmektedir. Pren -
Psib olarak bu kontrol neticesin
de alınmasının gerekli olduğu -
na hükmedilecek ıslahat tedbir -
!erinin bütün sanayie tatbik edil
mesi icabeder. Fakat hususi ser
mayelere bu tıİtbik mecburiyeti
ni yüklemek imkanlarına şimdi -
lik malik değiliz. 

İlk adım olmak üzere devletin 
sermayesi ile alakadar olduğu 

fabrikaları yani sanayi, maden 
ve deniz işleriyle uğraşan bilıi -
mum müesseseleri elele almak 
ve bu suretle bir an evvel yapıl -
masında umumi menfaat görülen 

Ağzını Dilşadın kulağına vererek 
usuletle şunları mırıldandı: 

- İlahi l<ızım; bak düşündüğü
ne ... Sultan Mahmud efendimizin 
zamanındanberi benim gözlerim 
neler gördü, kulaklarım neler i· 
şitti. Hangi tohumdan bahsedi -
yorsun? Bizim kucağımızda öyle 
Sultanlar, öyle şehzadeler büyü
dü ki; neyin nesi oldukları belli 
değildi ... Beni, fazla söyletme ... 
Seninkisi hiç olmazsa Mustafa 
pehlivandan... Bir müslüman ve 
türk ... Buna tohum karışmış den-
mez ... Bilakis, tohum kuvvetlen-
miş denir ... 

Dilşad; Çeıkes kalfasının apa
çık, akla hayale gelmez sözleri 
karşısında donakalınıştı. Bu ih
tiyar kalfa neler söylüyortiu? De
mek; bu işleri yapan yalnız, ken

disi değildi. Peki ama; o, çocuğu 
oıtaya koymak istemiyordu Kal
fasına ne yapmak istediğini de 
söylemezdi. Ellerile yüzünü ka-

sanayii gene bir an evvel en ras
yonel bir hale getirmekle bu ~ 
başlangıeı.nı ve büyük sanayii -
ınizln normal işletme şarUanru 

temin etmiş oluruz. 
Projede hususi müesseselerde 

yapılması Jazımgelen ıslA.hatın 

devletçe tavsiyesile iktifa edil -
miştlr. Yalnız devletin bu tavsi
yelerini dikkate alarak ittihaz 
edeceği fiy at nisbeti gibi iktisadi 
tedbirlerin bilvasıta bu suretle bu 
müesseseleri ıslaha sevkedeceği 

gibi, bu projenin hükümlerini 
tatbik ederek ıslah edilmiş bir 
devlet fabrikalarının elde edeceği 
rasyonel neticelerden istifadele -
rini de temin olacaktır. • 

Projenin esasları: 

9 maddeden ibaret olan proje
nin esaslı hükümlerine göre, İk -
tisat Vekaleti, milli endüstri mu
&fiyetinin rasyonel ilerlemesi sa
ye•iyle gerek hususi sermayeli o
lan, gerek sermayesinde kısmen 
veya tamamen dev Jet iştiraki bu
lunup bilvasıta veya bilavasıta 

kendisine bağlı olan bütün rnües· 
seselerin işletme, idare ve işleme 
şartlarını, ekonomik vaziyetlerini 
ve bu maksatla bunlara ait evrak 
ve vesaiki tetkike salahiyetlidir. 
Yapılan tetkikler neticesinde 

görülen noksanlıkların ısliıhı İk -
tisat Vekaletine bilvasıta veya 
bilavasıta bağlı olan sınai mües -
seselere ktisat Vekaleti tarafın -
dan emredilebilecektir. Vekalet, 
!Azım gelen ıslahatı hususi mü -
esseselere tavsiye edecektir. 

İktisat Vekı1letince herhangi 
bir sanayi şüphesinde tatbiki lü
zumlu görülen ıslA.hat projelerı 

bu sanayi ile aliıkadar müessese 
ve ki:rrıselerin mütaleası alındık • 
tan sonra hazırlanacaktır. 

Kanunun tatbiki için yukarıda 
yazılı müesseselerden lüzum gö
rüldükçe istenecek her türlü ma
lılmatı bu müesseseler İktisat Ve
kaletince tayin olunacak şekil ve 
müddetler içinde göndermiye 
mecbur olacaklardır. 

İstenilen malümatı mazeretsiz 
muayyen müddet içinde vermi -
yen, noksan veya yanlış bildiri -
ren şahıslar, şirket ve müessese • 
lerin müdür veya mümessilleri 5 
liradan 25 liraya kadar hafif pa
ra cezasiyle cezalandırılacaklar

dır. Tekrarlanması halinde bu 
ceza iki kat olarak altnacaktır. 

Vasıtalı veya vasıtasız İktisat 
vekaletine bağlı bulunan mües -
seselerin bilançolarının bu t~k
küller idare merkezlerince tefer
ruatlı tetkiki İktisat Vekili veya 
tayin edeceği kimselerin huzuriy
le yapılacaktır. Bu kanunun tat -
biki için İktisat Vekfiletinin ta-

pıyarak titrek w yalvarır bir ses
le:, 

- Kalfacığım; canım anacığım .. 
ben, ölürüm çocuğu ortaya koy
mam!.. dedi. 

Kalfa; bu kızın ne söylemek 
istediğini anlıyamıyordu. Merakı

nı dağıtmak içiıl sordu: 
- Peki sultanım; haydi bugün 

koymadın, yarın karnın büyüdü
ğü zaman efendimiz sorarsa ne 
diyeceksin? 

- ........... . 
- Susma söyle; ben de anlıya

yım ne yapacağını? .. 

Dilşad; bir kurnazlık d iişün • 
müştü. Hemen cevab verdi: 

- Eğer; Mustafa ile karşı ltar
ııya gelir isem bu işi halledEce -
ğim ... Senden rica ederim ne yap, 
yap beni Mustafa ile bir araya 
getirmeğe çalış ... Ayaklarının tü · 
rabı olurum kalfaeığım ... 

Kalfa; derin bir müllihazadan 
sonra gözlerini açarak, ustıctıe 

lt~omry 
Onun cenezesind 

Kaç gündür içimiz seninle d 
in. Kaç gündür çoluk çocuk ağ 
hyarnk senin için yollara dökül 
dük. Gözlerimizde yaş; kalblcri 
nıizde matem. Scniıı tabutunu 
etrafında bütün bir millet tav:ı 

etti. Her türlı: kalbi bir meş'ale ol 
du, senin i in yandı. Nihayet bi 
top arabasının kolları arasınd 

aeıı.i tar.ihin koynuııa tevdi ctın 
üzere d!in 5eni Ankara yolund 
teşyi ettik. Orada seni bekliyenle 
re kavu§ttııya gidiyorsun. Tabu 
tunu taıcyan bu alacalı top ara
bası senin hediyen olan Cumhuri· 
yetin ilk il.inı günü bize ilk müj
desini veren toptur. O top ki he 
sene yıldön!imtinde azametli ı:ür· 
leyişile eserini alkışlamıştır. O 
Uıp ki seni karşılar. o top ki ar
kandan haykırır. O top ki 
Sakaryada senin emrinle di
le gelmişti. o top ki İm· 

di omuzlarında tarihin En Büyük 
Cenazesi'ni taşıyor, huşfı \:<" sü
kfuı içinde azametinin yasını tut· 
muş, susmu ve kederlidir. 

Askerlerin, evladl:ırın, türk 
• gençliği ve Türk kadııılığı arkan-

dan dün gene bir ba~·li g~i7yaŞ:ı 

döktü. Sokaklarda Şiipen'in ila
hisinden ve hıçkırıktan ba,,k:ı ses 
yoktu. Bu sessizliğin i~inde sü· 
kfuıu yırtan tis bir ses n \ itenıadi 
ve mütevali haykJnılnrla tek bir 
kelimeyi tekrarlıyordu: Atatürk, 
Atatürk, Atatürk. .. 

HALK FİLOZOFU 

Heş yı 1 sonra odun 
yakılmıyacak 

Nizamname Devlet şfı
rasına verildi 

Memleketimizde maden kum• 
rü sarfiyatını arttırmak üzere o
dun yerine mecburi olarak ma
den kömürü yakılması hakkın • 
da kabul olunan mahrukat ka • 
nununun tatbikatı için bır nizaı ~

name hazırlanmakta olduğunu 

yaJ:mıştık. 
İktısad Vekaletındc vücudc gt · 

tirilen bu nizamname tamam o' -
muş ve son defa gözden geçiril< • 
rek Şürayı Devlete verilmiştır. 

Şürayı Devlet nizamname; , 
tedkik ettikten sonra Başvekale. 
te verecek ve bu kış bazı yerler
de tatbik edilecek olan maden kJ· 
ı::ıürü yakma mecburiyeti beş yı: 
içinde bütün memlekete ve tek
mil müessesata teşmil olunacak
tır. 

yin eylediği memurlar 3Q03 nu • 
maralı endüstıiyel malumatııı 

maliyet ve satış fiyatlarının kon
trol ve tesbitiy le alakalı kanu.~ 

ile 3008 numaralı endlli.-triyel rna 
mu!Atın maliyet ve satış fiyatla -
nnın kontrol ve tesbitiy le alake
lı kanun lie 3008 numaralı iş k • 
nununun sanayi müessesclerind 
yapılan teftişler hakkında ,·ere 
ceği saü.hiyet ve mes'uliyetle• ı 
haiz olacaklar ve bu kanun hü -
k~mlerine göre cezalandırılacak
lardır. 

Projenin tatbiki için İktisat Vı • 
kaleti bütçesine 50-130 bin lira 
tahsisat konacaktır. Layihanın 

Kamutayın bu devresinde kanun-
laşması muhtemeldir. 

şöyle bir mukabelede bulundu: 

- Senin Mustafa ile başbaşa 

gelmene imkan yoktur. Çünkü; 
bir gözdenin bilhassa, senin gibi 
padişahın senelerdcnberi dildade
si olan bir Sultanın dairesi bc"de
gamndan gayri kimse ile müna
sebette bulunmasına imkan var 
mı? .. Bunu, aklından çıkar. Yal
nız; ben, çıkabilirim... Mustafa 
ile münasebet tesis edebilirim ve 
sana haber getirirıı • . . Bundan 
gayrisi kabil değil ... 

Dilşad; buna da razı idi. füç ol
mazsa Mustafa ile haberleşebile
cekti. Lakin; Sultan Azizin hal'i 
meselesinden nasıl malılmattar o
lacaktı. 

Kalfaya; düşünmeden cevab 
verdi: 

- Eksik obna kalfacığım ... di
yerek !atı başka vadiye döktü: 

- Kalfa; ortalığın kargaşalığı 
ne olaca dersin? 

(Devamı va:r) 
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HIK_!t,! Eskiden kullanılan 
harb vasıtaları 

1 Çekoslovakya faciası 
Yeni hükumet tahkikata giriş t i 

r 

ADALET ... 
Ecdadımız n sıl döğüşüyordu ? - Yüz kilo!uk 
taşları atan sapanlar ve oraklı hücum araba
la rı. - Havan toplari, ateşli balonlar? .. Seyyar 

Parisden, Romadan göndeı i ·en ra porlaran birer tarafa atılarak daha 
başka menbalardan gönderilmiş bir takım malumata göre 

yanlış politika takib edildiği iddia edi liyer 

Yazanı H anri Kabo 
Gümrük kolcusu Maşolt eve 

geldiği zaman karısı şaşırmış, kal
mıştı. Kocasının yüzü mosmordu. 
Kaşları çatılmış, alnı buruşmuş

tu. Gözlerinde, derin bir kederin 
izleri görülüyordu. Vücudü baş
tan ayağa titriyordtL 

dam olduğunu bildiği için çat; 
ğunun üzerine ateş etroesın~dıf 
tabii buluyordu. Fakat, ne , çq-

-- ı.-tı' olsa analık... Ne yapa""" 13~ou kule ler - ilk demir gülleyi yapan kim ? .. 1 - Çekoslovakyanın uğramış 

olduğu milli felaketin sebebleri 
araştırılarak cumhur reisi Bene
şiİı rolü ne olduğu; 

cuğunu nasıl kurtaracaktı· 
düşünüyordu. Sordu: .

1 

Saniyede yüzlerce mermi atan tü
fekler, mitralyozlar._ toplar var 

2 - Dahili siyasette eski hü -
kı'.ımetin neler yapmış olduğu, 

3 - Gazetelere göre verilen İŞ· 
!er ve bilhassa tahsisatı mestu -
renin nerelere sarfedildiğl; 

Maşolt evleneli çok olmuştu. 

Fakat karısını, ilk zamanlardaki 
gibi seviyordu. Her eve gelişinde 
yüzünü öper, hatırını sorardL A· 
sık çehre ile geldiği pek ender o
lurdu. Karısı derhal bir kederi 
olduğunu anlar, teselliye çalışır
dL 

- Ne yapacaksın, şiınd• ·" 

V 'f ., - azı emı. . . . e~ ır 

Bu tek kelime ile n~ d~~ı~: 
tediğini anladı, yere diz ço nu'• 

- Sakın ha! Eele verıut ~1.,.ıl 
Kadının feryadı, biraz ~;ır • 

arkadaşının beynini deJeıı ıııJJI' 
Eskiler, göğüs göğüse gelip 

harbetm<:kten çekinirlerdi. Bu • 
na mani olmak için ilk evvel ko
caman taş parçalarını surların, 

kalelerın içine, düşman safların!! 
atacak aletler icad ettiler. Kale -
!erde mevcud bulunanlar da du
varların üzerine çıkarlar, muha
sırlara taş, kaya parçaları, ziftli 
veya nemli paçavralar yağdırır

lardı. 

Kale burçleriniıı mazgallarına 

saklanarak taş ve ateş yağdıran 

mahsurbra karşı taarruz çok teh
likeli ve çok gll.çtü. 

Romolılardan ahliifa intikal e
den bu kocaman ve ağır bütün 
Anupa devletleri tarafından kul
lanılıyordu. 

Medeniyet ileriledikçe harb u
sulleri değişti. Askerlik ilmi te -
kamül etti, top ve tüfek icad ol
du. 14 üncü yüz yılin ortalarında 
havan topları, Arbeletler ve 
Ya;•lar yerlerini Bombard (l] !a
ra, tunç toplara terketti. 

E~dadımız nasıl döğüşüyordu? 

Bü'.ün hücumlar, iptidai aletlerle 
takviye olunuyordu. Bunların 

bi<şında (Balist - Mancinik) ge -
lir. Bu, büyük bir sahandan iba
rcttı. Yüz yirmi kilo ağılığında 

ta~ları surların dahiline atardı. 
Buna benzer daha birçok 1i!etler 
vardı. Kale içerisine demir ve 
kurşun parçaları, yağlı bezler at
makta kullanılırdı. 

(Oraklı hücum arabaları) na 
gelince bunların menşeini çok es
ki zamanlarda aramak iktiza eder. 

Bu arabalar, devrimizin ilk a
sırlarında kullanılırdı. İki veya 
dört beygir tarafından çekilen 
oraklı hücum arabalarından harb 
sahalarında pek az bulunurdu. 
Beygirin göğüslerinde, uçları siv
ri oklar, arabanın her iki tarafın
da, tekerleklerin üzerinde kes -
kin oraklar vardı. Bu arabalar 
çok masraflı idi. Düşman aske -
rinden bir misli fazla beygir bu
lundurmalı: lazım gelirdi. 

Barut, taş mermi atan Bom -
bardlardan havan toplarının dev
rin askerlerine çok faidesi oldu. 

Bunlar bidayette, surları yık -
mak, gedik a~ak için kullanılı -

yordu. Sonra piyade ve süvari 
kıt'aları üzerıne de atılmaya baş
landı. 

Kurşundan ve taşdan yapılan 

mermileri atan Bombardlar pek 
çabuk gözden düştü. Bunların ye
rine havan toplaıı kaim oldu. Bu 

toplarla, içerileri taş parçaları, 

büyük çiviler ,kurşunlar dolu 
mermiler atılıyordu. (Ateşli ba • 
!on) denilen mermiler de atılır -

111,Taş mermi atan toplar. 

dı. Bunların içerisine yağlı mad -
deler konur, lialeler dahilinde 
yangın çıkarmak için kullanılır -
dı. 

(Seyyar kuleler), içerisinde 
saklı muharibler tarafından sur
lara bir iki metro kalıncaya ka -
ılar yaklaştırılırdı. Düşman tara
fından atılan yağlı ve ziftli pa -
çavralarla yanmamasını temin 
için üzerleri deri kaplanırdı. Bu 
kulelerin tepesinden, kale bürç -
!erindeki askerlerin üzerine ok 
yağdırılırdı. Kulelerin bir de as
ma köprüsü vardı. Fırsat bulun -
ca surlara dayar, içeri girerlerdi. 
Fatih, İstanbul muhasarasında 
bunlardan çok istifade etmişti. 

Çek hükfunet merkezi Prag'dan bir manzara 

Fransada, 1634 Mot muhasara
sında ilk gülleyi bir havan topu 
atmıştı. Bu topun ilk tecrübeleri 
1521 Meziye muhasarasında ya
pılmıştı. 

İlk demir gülle, • Rimini prens 
Sijismon Podolf Maletesta tara • 
fından icad olundu. 

(Devamı 1 inci sahifede) 

Zorbalar 

Pek dedi kodulu bir mesele 
çıkıyor. Tahkikata girişiliyor. 

Feliikete uğrıyan Çekler fel.Ake
tin sebeblerini arıyacaklar. 

Felaket ve ıztırablardan sonra 
suçları aramak yine zu ıztırab

ların neticelerindendir. Bir mem-

leket taksim edilir ve ordu dağı
nık olursa böyle bir felakete va

ran bir siyaseti takib etmiş olan

ların hatalarını aramak sırası ge
lir. İşle Çekoslovakya da şimdiki 

Saltanatı 
••• , -,·"'·· -,_,,~ !!. ~·"'l ..::.«- ··,'_.:--, .. " 

T arihde mis-lau ro m anda: 

l • d •• Alemda r 
f en er go- Mustafa 

Paşayı v e 
··ı .. k rU mUŞ an, Gözdele rini; 

Osman lı 

ölüm,sef ah at Tarihinin 
En kan l ı 
Sahnelerin i 
okuyacak-

ihtirasları 
sınız. 1 Babıali Baskını, İm

paratorluğu ele alış; millet mu· 
kadderatına hükmeden • 

carı ye-
ler, beyaz et ticareti, ihti a ·, 
• 

lstanbul sokaklarını kan neh r-
lerine çeviren hadiseler .• 

** B ütün bu müheyyiç ve tüyler ürpertici hadiselerin eıı 

hakiki etüdünü S O N T E L G R A F sütunlarında 
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bükıimetin giriştiği böyle bir iş 

vardır. 

Yeni gelen Avrupa gazeteleri 
bu bahsin etrafında hayli malu
mat vermektedir. Hatalar nasıl 

oldu ve bu hatalara kimler sebeb 
oldu? .. 

Pragda bu maksadla ayan aza
sından Bay Matusekin riyaseti 
altında bir komisyon teşkil edil
miştir. Geçenlerde Çekoslovakya 
hariciye nazırının böyle bir tah
kikata girişmek tasavvurundan 
bahsediliyordu. Yeni Çekoslovak
yanın yeni hariciye nazırı ma -
lı'.ım olduğu üzere Romada elçi 
bulunuyordu. Eski hükumete gü
nü gününe vapurlar vermiş, İtal
yan payitahtında Çekoslovakya 
meselesi etrafında neler düşünül
düğünü Pragdakilere anlatmış, 

diğer payitahtlardaki elçilerden 
de böyle raporlar gelmiş. Söylen
diğine göre bu raporlar P1:agda -
kilere cesaret verecek, dayanacak 
için kB.fi derecede kuvvet vere -
cek mahiyette değilmiş. Uzun 
zamandanberi Çekoslovakya hü -
kfunetinin başında Bay Hodza 
bulunuyordu. 

Keza uzun zamandan beri Çe -
koslovakya hariciye nazırı olarak 
Bay Krofta bulunuyordu. Avru
panın diğer yerlerinden gelen ra
porlar bunlar tarafından tedkik 
ediliyordu. O halde kendilerine 
o kadar etraflı malı'.ımat verildi
ği halde bu ctevlet adamları ha -
talara düştüler?. 

Yeni hariciye nazırının iş ba -
şına geldikten sonraki tahkikat 
tasavvuru şimdi artık kat'ive res
mi şekle girmiş oluyor. Çi.inkü 
hükumetin kararile bir tahkikat 
heyeti teşkil edilmiş demektir. 

Mesele az dedi kodulu olacağa 
benzemiyor. Çünkü heyetler me~
gul olacağı işlerin tahkikatı ne -
rereye varırsa varsın istifa eden 
cumhur reisi doktor Beneşin dev
let politikastndaki şahsi nüfuz ve 

, tesirinin derecesi de araştırılacak 
bu nüfuz ve tesirin oynadığı rol· 
ler belli olacaktır; diyorlar. He
yetin meşgul olacağı işler şunlar
dır: 

4 - Hariçte Çekoslovakyayı 

temsil etmiş olan birtakım diplo
matları, elçilerin ne roller oy • 
nadıkları. 

Tahkikat heyeti bu noktalan 
meydana çıkaracak, fakat tahki
katın yapılmasını istiyen ilk ola
rak yalnız hariciye nazırı Bay 
Çuvalkovsk değildir. Çekoslo • 

vakyanın Pariste senelerdenberi 
olarak bulunan bir elçisi vardır. 

Bay Osuski. Bue içi bugünkü dün
ya iktısad işlerini derin surette 
bilmekle de şöhret kazanmış bir 
diplomattır. Dünyadaki iptidai 

maddelerin taksimi, Almanyanın, 
ve J aponyanın mevaddı iptidai -
yeye olan ihtiyaçları etrafındaki 

tetkikatı neticesinde kazdığı ki
tap çok şayanı dikkattir. Fakat 

bugünkü bahis o değildir. Paris • 
teki elçi geçenlerde Praga dön -
müş v ehariciye nazırile göriişe

rek kendisinin vermiş olduğu ra
porların yeniden tetkik edilme -
sini ve bir de eski hükumet tara
fından nasıl politika takip edil -
diğinin araştırılmasını istemiştir. 

Fransa iJe Çekoslovakyanın müt
tefik oldukları malı'.ımdır. Mütte

fik bir devletin payitahtı olan Pa
riste vazife gören bu elçi buhran 
esnasında Fransız mehafilinin 
fikirlerini öğrenmiş olduğuna da

ir keyfiyeti günü gününe mer -
keze bildirdiği, fakat merkezle • 
rin takib ettiği siyasetinin başka 
türlü olduğu iddia edilmektedir. 

Bu iş büyüyecek görünüyor. 
Çünkü Avrupa gazetelerinin Prag
daki muhabirleri tarafından ve

rilen malıimata göre Paris elçisi 
Fransadan gönderdiği raporların 
muntazam surette bir tarafa atı

larak ihmal edildiğini iddia ile 
tahkikata girişilmesini istemiştir. 

Bu ddiasını isbat edeceğini ileri 
sürmektedir. Hariciye nezareti

nin başka taraftan gelen Ameri
ka başka türlü raporlar varmış. 
Bu raporlarda vaziyet hep Çe • 
koslovakyanın lehine olarak tas
vir edilmekte, hatıra gelen fena 

iht1nıaller bir tarafa bırakılmak
ta idi. Paris elçisinin ise işi daha 

başlangıçta anladığı,, ona göre 
hariciye nazırına vaziyetini bil • 
dirdiği söylenmektedir. • 

Sabık Roma sefiri olan şimdiki 
hariciye nazı rı da ayni suretle şi
kayet etmek tedir. Şimdiki hükil
meti teşkil eden fırka reislerine 
yollad ığı bir mektuptan bahse -
diliyor_ Bu mektubunda hariciye 
nazırı şöyle demiştir: 

Fakat bugünkü halini hiç gör
memişti. Bir müddet sebebini 
sormıya cesaret edemedi. Niha -
yet: 

- Nen var dedi. Niçin bu kadar 
kederlisin bugün? ... 

----

şun gibi yüreğine işlemıştı et· 
rağmen metanetini muhafıt.ı~ ~ 
ti. Ayaklarına kapanın anatl.~.-d~ 
tırabını anlıyor, takdir edıl So"' 
Elini uzattı, saçlarını okŞadı. 
ra sükunetle: ~~1ı· 

- Ağla! dedi. Ağlamak ~9 ıf.'t 
dır. Fakat, şunu iyi bil t< ı ç 

•• 

- - ııı· . se 
Maşoıt cevao vermedi, kendini her ıeyden mUJ<acıaestil'· ~ j)ı' 

ot minderin üzerine bıraktı. Bo- balık hissi, ne i~en çıkarı}ıllan b" 
ğuk bir sesle: timali bu vazifeyi yapmak: se' 

- Passiyöyü öldürdüler!... ni menedebilecektir. Ben e ıııııl' 
Passiyö, kendisinden daha genç nin gibi, belki senden ziyade '(f' 

kolculardan biri idi tarihim. Fakat buna rağ.rrıen 
- Kim öldürdü?... zifeıni yapacağım... ,~ 

- Leon! ... - Bir dost, bir kardeŞ el~9ı .. · 
Acı bir feryad. Oğlu Leon... rilebilir. Fakat bir evlad şS eJ 

Ah! Bu yirmi yaşındaki çapkın - Beyhude yalvarma!··· biri' 
delikanlı neler, ne haylazlıklar başkası, bilfarz akrabancııın ;çi~ 
yapmamıştL Kendisini kasabada si olsaydı belki senin hatıt~·tıt' 
bir işe koymuşlardı. Fakat o, ken- seni yeisten ve kederden .,rsn ' 
di gibi haylazlarla, çapkınlarla mak için görmemiş gibi ds ıJ~ 
düşüp kalkıyordu. Ara sıra ka • mak alçaklığında bulun~ s.1ı~' 
çakçılık da yapıyordu. Bundan Fakat, Leon için değil ... ceı;sıır 
vazgeçirmek için çok uğraşmışlar- bizzat kendi elimle verme1' ıı~ 
dı. Beyhude ... ,te nihayet katil diın. Muvaffak olamadı.rrı. bil' 
olmuştu. az geçmeden arkadaşlarıfll~ııı~' 

Kolcu, kısaca vak'ayı anlattı: nu anlamıyacakları ne ıfl81 1eır Passiyö ile beraber devriye gezer- Dedi. Ve karakola merb~ iti r 
ken Leona tesadüf etmişler, fonun reseptörünü almak iÇ 
•Dur!• emrini vermişler. Fakat tini uzattı. ,~!· 

o, bu emre itaat etmemiş, taban- Kadın, çılgın gibi üıeriııe 
casını çıkarmış, ateş etmiş ve za- dı, elinden tuttu: errı; 
vallı Passiyö'yü alnından ~urarak _ Çocuğun olmasaydı. ııı d,ı• 
öldürmüş, kaçmış ... Vak'anın bi- met edeceğini söylüyordU11 b''' 
ricik şahidi var: Babası Maşolt... ., y · d' mUS~n • 

mı.... emıne ıyor . .. JiJe 
Ve kısık bir sesle ilave etti: na? .. Öyle ise hakikatı so~ıi' 
- Üzerine ateş ettim. Bu vazi- yim: Leon senin oğlun del!ııS~ı 

fem idi... Ayaklarından yarala • Maşolt bu acı itiraf l<arŞ .,rıl' 
yıp tutmak istedim. Fakat ellerim irkildi. Benzi bir kat dah' 
titriyordu, kurşunum boşa gittL dı G .. 1 · b'. ··d·· ,ı. . oz erı uyu u: -'s.I " 

Maşolt, bu son sözü söylerler • _ Oğlum değil mi? .. . ' ' 
ken karısının yüzüne bakmamış- . . "1' 

Bana ihanet mi ettin?... JlB'" 
tı. Kendi yesinden başkalarının- Kadın cevab vermedi. 
kini görecek halde değildL Dişle- önüne eğdi. p ' 
r ı•ı, sıkıyor dudaklarını ısırı- s n k 1 Söyle .. · ' . 
Yordu. - e ı arı.... ~ın .. 

· 1 ' İs · b adaw 
k d mın e.... mı ne u . ıı} 

Karısı, onun ne a ar namus- 0 

(Devam• 1 inci sahifede) lu, ciddi, vazifesine merbut bir a- (Devam• 7 inci S' 
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EOEBT ROMAN 13 nun başına oturmamıştı. Heves rında bulunan genç kız garib ', ir Madmazel Janet, Sermedi gör- - Bir şey söylemiyorsun Mad- raz cür'etkiir olurlar diye d 

Millet ve devleti hodbin ve müs
tebid tanıdığımız bir padişahtan 

hal~s etliyelim derken, sarhoş ve 
zevki safasına düşkün birisini ge

tirmiş oluyoruz ... Üste de meşru
tiyet idare diye imparatorluğu kal 

Sermed çocukluk devresini çok

tan atlatmş, bir genç adam oldu
ğu halde h8.11i akıllanmamış, uça
rı, yaramaz, afacan tarafları kat
iyen değişmemişti. Kulğına öte

aenberidir akseden bu dedikodular 
Oğlunun bir takım maceralar 

peşinde koştuğunu, bunlar mace
r a hüviyeti içinden çıkararak ba-

zan münasebetsiz vak'alar, hadi
seler ihdas ettiğini anlatmıştı. 

Ahmed Süha bey, ciddiyeti se -
verdi. İnadına Sermed alaycı, 
müstehzi idi. Ahmed Süha bey, a
ğır başlı insanlardan hoşlanırd.L 

Sermed aksine haşarı, ele avuca 
sığınaz bir çocuktu. Ahmed Sü
ha bey, oğlunun bir iki lisan öğ

erenınesini, musikiye çalışmasını 
artu ediyordtL Halbuki Sermed 
evde kardeşinin mürebbiyesi 

Madmazel J anet olduğu halde 
fransızcayı bile doğru dürüst öğ

renmemiş, bir kere bile piyano-

ettiği şeylerin oğlunda mahsul uysallıkla, aza kanaat ederek, dünüz mü?.. mazel?. yorum da.. ~ef 
vermediğini görünce Ahmed Sü- k.endisini bu aileye bağlamıştı. Janet gülümsiyerek cevab ver- Ahmed Süha bey soruyordlL - Cür'etkiır, cür'etkBr" ;ıs)1 

ha bey bütün ümidini kızına bağ- Güzel olmasına, tahsilli bulun- di: Toparlandı; oldukça düzgün türk- böyle değil .. b u bizim ke: ~ 
lamış, onu istediği gibi yetiştir - masın& rağmen evlenmemiş; dı - _ Bugün İstanbula indiler e _ cesile: has bir l.Aübalilik. öyle Y ~ 
meğe çalışmıştı. Selma hakikaten şarda daha dolgun bir maaşla iş f d. ı korkusu, baba korkusu yoJc. ,,-' r en ım . . . - Meseleyi bilmiyorum efen - e~•· 
hassas, ağır başlı ve istidadlı bir bulm<J8ı denememişti. küçük bey dilediği gibi hsr 
k d İ bd D

.. Ahmed Süha bey başını kaşı- dim, dedi.. ne olmuş?.. ı· 
ızdı. Ağabeyisi gibi tembel e- yi bir ail"'-'l! mensu u. uş - dı'yor -'~ 

-J yor, dudaklarını ısırıyordu. Kaş- - Ne olacak, çapkın, bir ahpa- · • · "' ğildi. Fakat Sermedin ateşin ze- mez kalkmaz bir Allah.. babası Ahmed s ··ha bey eııerillı J'' 
lan her kızdığı vakit olduğu gibi, bın kızını gece parkın kapısında u s0 

kası da onda yoktu. Toprak altın- sefarette katibdi. Ölünce, Janet sına bağlamış burnundan ô ' 
sinirli sinirli oynuyordtL Hidde- 1 ·· ·· y · h it b ' . eri . 

daki bir maden damarı gibi işlen- de mürebbiyeliği tercih ederek, ti üstünde iken sıcak sıcak oğlunu zor a opmuş. enır 8 mı u yarak, köşkün merdıverıl doJR' 
memiş olan Sermedin zekası bir İstanbulda kalmış, memleketine k uzum!.. nünde bir aşağı bir yul<afl 

haşlıyamadığına yanıyordu. Ge llkı .d 
harekete gelse, kim bilir ne yük- dönmemişti. _ - nç ··· yordu. f"'.. 
setir diye düşünürdü daima. Gü- Selma ile bir kardeş gibi geçi- Janet, Ahmed Süha beyin kız- Bu kelimeyi genç mürebbiye Demir kapının çıngıral!s, 6ır 
zin hanımın kızına karşı yapmış niyorlardı. Fakat Sermed ile yıl- <lığını anlamıştı; sordu: ağzından gayri ihtiyari kaçırmış- masından hasıl olan gürÜıto vıt~· 
olduğu küstah tecavüz kolay affe- dızları hiç de barışık değildi. Ser- - Bir şey mi söyliyecektiniz?.. tL rinerine sür'atle geri dötır!l a..A' 

kl ğ H d k k dığ be 1 d·siııe • dilir bir suç değildi. Bunun ucu med genç kıza karşt çocu u un- - em e ço şey.. ır ı ce- Ahmed Süha y hiddet i Çakıllar üzerinde ken ı set 
nihayet ailenin namusuna kadar danberi haşin ve z1ilirn davranı - viz bini aştı artık. Bu seferkine hk!dctli başını salladı: ru gülerek ilerleyen oğl'1 
uzanabilirdi. Ahmed Süha bey oğ- yordu. Hele onun kendisine lisan aldırmamazlık olmaz doğrusu. - Gençlik, gençlik!.. Biz d~ meddi. ,.ı ı' 

keı~~ • 
!unun bu terbiyesizliğine \aham- öğretmiye kalkmasına tahammül Madmazel J anet'in sormasına genç olduk canım. Gen çolmak in- Delikanlı sıcaktan ce nı ı1 

müJ edemezdi doğrusu .. fena hal- edememişti. Her vesile ile onunla meydan "ermeden devam etti: sana küstahlaşmak hakkını ver karmış, gömleğinin koUs~srd'; 
de haşlamak kararı vererek, şez- alay ediyordu. Babasından çe - - Elalemin kızı da yakalanır, mez ki.. sen de onun tarafını mı vamıştı. Elinde pake~er ii!etl g61'_ 
longdan doğruldu. O, köşke doğru kinmese, kardeşini üzmekten ürk zorla öpülür mü yal.. iltizam ediyorsun!.. Babasının hiddet p~ ~g)ı 
ilerilerken, Madmazel Janet de mese daha da ileri giderdi. Genç mürebbiye kızarmıştı, Janet kızararak başını eğdi: !erile karşılaşınca, bıraZ ş 
köşkün merdivenlerinde görün Ahmed Süha bey, suratı asık, Güldüğünü belli etmemek için - Hayır efendim.. bu fikirde dı: v-'' 
müştü. Bu yıllardanberi yanla - hiddetli hiddetli sordu: mendilini burnuna götürdü. değilim. Fakat genç adamlar bi - (Devaııı' 



~iistakbel Kral -
omanya Veliahdi Mişe 
nasıl yetiştiriliyor 

Damdan dama 
Kaçan hırsızlar 

Pelisin şiddetle ta ki· 
bine rağmen yakayı 

ele vermediler 
Batinyol mahallesinde, öğlen 

üzeri bir hırsızlık vak'ası olmuş· 

S-1 O I' T 1 L O a AP - 20 Z ci Teşrin ını 

Bir karı koca kavgası 
daha çıktı 

Hangi~nin kabahatli olduğu belli değil 

tal Karol oğlunu ileri için y~tiş-
tur. Hırsızlar, damdan dama aş· ., ·• hk J k hl J ' ~, • 
mak suretile polisin elinden kur- Erke gın ma emeue o un an mu ıra e J, erın· 

t i r m eğe çalışıyor 
yetli bir prensdir. En çok merak 
ettiği şey kitaplardan ziyade ma· 
kinelerdir.Kendi ile bir otomobil 
yapmağa başlamıştır. Öyle görü
nüyor ki bunu yapıp bitirmek için 
de !Azım gelen sebat ve gayreti 
gösteren hükümdarlar çocukları
nın nasıl terbiye ederler, bunhn 
istikbal için nasıl hazırladar bah
si... İngiltere kraliçesi mF.şhur 
Viktoryanın kocası olan Alınan 

prensi Alber oğlu olan kral Ye • 
dinci Ervardın çocuk iken terbi
yesine dair bir mektubur.•.\a pren
sin hocasına şunlan yazıyorciu: 

tulmaya, yakayı kurtarmaya mu- k k d l d b h d •ı • 
vaffak olmuşlardır. de baş a a ın ar an a se l ıyor 

Hırsızların kaçtığını görenler 
çok olmuş, fakat hiçbirisi önle • 
meye, tutmaya teşebbüs etmemi,. 
Sebeb? Ellerindeki kocaman oto-
matik tabancalar ... 

Sinema senaryolarına pek ben
ziyen bu vak'a saat 13 Ü 13 geçe 
Fermiye sokağında 4 numaralı bir 
garajda başlamıştır. 
Garajın adamları, öğlen yeme

ğini yemeye gitmişlerdi. Büro a
çıktı. 

Patron Möstö Belegradla karı
sı birinci katta bulunu, · rlardı. 
Bir gürültü işitince aşağıy~ ındi
ler. 

Madam Blegrad hfıdisey işu su
retle anlatıyor: 

• 

Karısına karşı hiyanet eden ve 
sonra karısından hiyanet gördll· 
ğü için mahkemeye müracaatla 
boşanma kararı alan Con Godinlı 
muhtıra defteri az şayanı dikkat 
değildir. Muhtıra defteri meyda· 

na çıkararak mahkemede her yap
rağı gözden geçirmiş olan bu a
dam 932 senesi defterinin nisan 
ayı yaprağınde (K ... ) isminde bir 
kadınla tanıştığı yazıhdır. Bu ka
dın için neler duyduğunu vak'a 
olarak Godin ile pek hararetle 

bahsettiğini güzel (K ... ) ilk defa 
birlikte gezmeğe gitmişlerdir. 

Vefasız adamın evdeki karısına 

~ ·-~.---·U.-. 

cİyi yazılmış bir hikayeyi oku
.,ıasını muvafık görüyorsam da 
bunun için kendisine müsaade e
derken şuna dikkat ediniz: Çocuk 
bunu okurken kendisine bunu 
nasıl okursa okusun müsaade edi
leceğini zannetmemeli. Valter 

- Sür'atle alt kata indik ve 
bir adamın kaçtığını gördük. Ka
sa vazifesini gören demir bir çek
meceye kırılmı§, yere atılmıştL 

Bereket versin ki içinde fazla bir 
para yoktu. 

gelince kadın kendisini pek mesud 
buluyor, kocasını da pek mes'ud 
ettiği kanaatini besliyordu. Gü -

zel (K ... ) ile beraber sadakatsiz 
kocası ile birlikte ilk defa gez -
meğe gittlklerir.den evdeki kadı
ıun hiç Nil.ıeri yoktu. Kadın ya • 

., ~ g;ıı 
"lı hu .etelerinde Romanya 

ti d rnıerde İngiltereye 
daıı :u:;!Sile yazılar .Yazıl • 
~te1t (Son Telgraf) da 
ııllito• İngiliz muharriri 

't l'aıı nun Romanya kra
~a 11 Vefat etmiş olan 

'ltl ~Ye aid yazısı hülasa 
di!ııt manya kralının bazı 
~e lıı at .hususiyetlerini an· 

l<Jıık~ılız muharriri onun 
. ~ ~ıdu1tı olduğunu söylüyor, 
. hır 1ı:. ~onra bu mevkie 
'1titiııi uındar olduğunu is-
'ı 1 lttaı· anlatıyordu. Kralın 
>trı%a~çe. Mari oğlu için İn· 

· ~t ~.rıne böyle söylüyor
'- durık·· 
"llgqııe u yazının alt ta-
~ldaıı bltalmıştır. Dün ana 
"lliiiıı. 8hsedilmiş olduğu 

t. lıııı.1t de baba ile oğuldan 
~ "rtJa 1ı.:~ası geliyor. 
~~'de ın sarayında kendi 
\ · ltı,~11 derece bir intizam 

~ t her ~ 11 ıneşguı olduğu da
"ı le lıar,;la Çalışmağı hatırlatır 
~ .,"'lay, . nmıştır. Birçok ke
"~;. • gırm · 

·ı ı.."'ltııU ış çıkmış ve kral 
· ·"lldaıı 1 olan İngiliz muhar
IL devam bahsederken anlat • 
~" ediyor· 
~ .. ·ıli . 
\e dıtirıı/or, tnürekkeb hok-
1 !>ei d _dolu durur. Saatle
~1 ogrudur. Kralın ça • 

> · l!ultr sade surette döşen • 
· ,~llsız teşte münevver taba-

,.,,. erb· 
• 1 rta ıyesi almış oldu • 

nsız d·ı· 
lıt lrllııın ı ı de daima ki-
~ ralta:a kullanılan bir li

~ a ltlıJ! kral Karolun sa • 
'ı ataYda~lUlan dil ingil!zce-

e de t ı dairelerin tanzi -
~4a ilıe1t~gi!iz tarzı kendini 
S'lldaıı ~: Saray mimarlık 

~tectir ıraz heybetli gö • 
lıık. defa l<~al bundan ba • 

~ lıııutm Şoy!e söyler: 

1\,8~1 d:g~ı1nız ki bunu yap -
ııı s ı ıını 

ıı arayd :". 
._~ar a ışı bıter bitmez 

~ ~lt1111~ •akin, küçük bir yer 
'1 ~k1iaı v gıder. Orada oğlu 
, ~t ''I! oı:'dır. Baba ile oğul 

~,..~1 ııı lı rurıar. Her akşam 
. ""<! lızuru 

Ilı~. ıı ~ık na kabul edilip 
.. ·~ .. llıak . q. 'na "ıı§e\ zamanı gelın • 

1ıı."'~a gıtetd· de gelir, babasının 
L"I. 1tah0ı1'tBurada kralın hu-
"• •~t ab· · a L eıt. "" 1rı yerinde ol • 

1. 't~! Ylıllk" ~ tam u bu knnuşma-
'> giıste/lllıle kendi şahs- • 

• ' ~en"' il' dıi'iUII.. d" kl · · ·-ı "'-~il , u erını 
~. ıı, ~!Urdıı e konuşmak pek 

·a na •- Bir h"k" 
~ ~ "<lbııı u umdarın 
~ ~~ tı bıırad es~asındaki teş

'ltı lıer g . a hıç biri olmaz
~' ~ aı.. unku işlerini bitir-
~.' ''iaın ol . ~ ·I~ ı ı:eı muş, dınlen • 

t. ~ d Veııaıı nııştir. 
·"I' elli t l>r lı; 't·'i etııı · ens M:ışel de gü-

'~ Oıt 1 Oku ~b. g~ m;ş, 
0 

muş, artık ders 
>"l~'ıııe eııiıı ı;ı:da bu köşke ge-
~ ~ı> ~ra"- ırahat saatlerini 

LtOt ""l·g· 
'lııı ~ııı 111 • eçırdikleri ha-
~llıııd tıı~ltt 
~'adır. ı\bi bu köşkün ya
.;ıı~ .. ~L. ens on ed' 
""1 ... oı ~ldeıı Y ı ya-
~~~ 0tııobi! .

1
Londra sokak

deiiild. ı e ı:ezen sıkıl • 
ır ş· 

• 1mdi okuyup 

öğrenmenin yüklettiği vazifelerin 
ağırlığını duymaktadır. 

Prens Mişelin ilk öğrendiği dil 
ingilizce olmuştur. 

Mütevazi ve son derece dira • (Devamı 7 inci ıahifede) (Devamı 7 inci sayfamızda) 

Alman müstemlekeleri 
.............................................. 
Almanların: " müstemleke ... ,, diye bağı rdıklar ı n! 

iş i fiynruzı Fakat, nereda bu J unduğunu biliyor muyuz? .. 
ı 

Eski almaıı mii.stemlekeleri nerede 
idi ve umumi harbden sonra 

k l ·ıd· ? im ere verı ı . . • 

·------------
;:::-_:._ - --·- ""? 
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Almanyanın 191' de 65 mılyon nüfusu ve 540.000 kilomerre murab
baı arazisi vardL Versay muahedes inden sonra 59 milyon nüfusu ve 
412,000 kilometre murabbaı ar azisi kaldı. Bugün ise 80.000 milyon 
nüfusu, 580.000 kilometre murabbaı ar azisi vardır. Ş imdi de es
ki müsteınlekelerini geri almak istiyor. 
Harita üzer indeki siyah yerler, eski Alman müstemlekeler ini göster-

mektedir . 

Versay muahedesinin 119 un -

cu maddesi mucibince Almanya 
hükıimeti, denizlerin ötesinde 

bulunan bütün müstemlekelerin
den vaz geçmişti. 
Almanyanın müstemlekeleri ne 

idi ve ne oldu? İşte, ağaşıki sa -
tırlarda sayın okuyuculaTa bun • 
!arı anlatmak istiyoruz: 

KAMERUN. Gine körfezi üze
rinde bulunan İngiliz Nijenıasile 
Fransız gabon 'u arasında, Ka · 

merun, 15 temmuz 1884 de Al -
manyaya ilhak olunmuştu. 4 Son
teşrin 1911 Almanva - Fransa an-

• 

laşması üzerine cenubu şarkiye 

doğru tevessü etti. Umumi harb- , 
den sonra Kamerun kısmen Fran ·' 
sız mandasına verildi ( 430.000 
km.). Bu kısımda 2.230.000 nüfus 
vardı. (88.230 km.) kısmı da İngil
liz mandasına geçti. Bu kısmın 
nüfusu 774.000 dir. Sahil arazisi 
çok münbittir. Dahildeki yayla -
!arda koyun vesaire yetiştirilir. 

TOGO. Gine körfezi üzerinde 
Garb cihetinden İngiliz Kot dô 
Lor müstemlekesi, şark cihetin • 
den Dahomey ile çevrilmiştir. 

Togo arazisi (Togoland), 1884 
senesinden beri Alman idaresin • 

de bulunuyordu. Umumi harb • 
den sonra 763.000 nüfusluk ve 
52.000 kilometroluk kısmı Fran • 
sız, 328.000 nüfusluk ve 34.800 ki
lometroluk kısmı da İngiliz man
dasına geçti. Sahil havasıdır. Da
hilde yüksek dağlar, birçok ne • 
birler vardır. Arazi çok münbit
tir. Kauçuk, pamuk, kakao, mı
sır yetişir. 

Cenubi Garbi Afrika müstem • 
lekesi. Afrika Avustralyasında 

Atlantik denizi üzerinde. Alman
lar buraya (Deutsch Südwest af
rika) derlerdi. Hududu: Şimalde 
Portekiz müstemlekeleri ve Ro -
dezia, cenubda Kap müstemleke
si, şarkta Rodezi~, garbde Allan
tik denizi. Umumi harbden son. 
ra cenubi Afrika birliği (Domi -
nion Britanik) mandası altnı-ı 

verildi. Mcsahai sathiyesi: 834990 1 
kilometro, nüfusu da 266.9:lo dur. 
Arazisi kumluktur. Hemen he . 
men hiçbir şey yetişmez. 

Şarki Alman Afrikası. (Tan 
ganika), Viktorva - Nianza gölü
nün ccnubııııdJdır. Şerki Alman 
Afrıkası 1890 da AlmJnya hüku
metine geçmiştir. Bir tnrafta.ı 

azibar, garbden Taııganika ,zö

lü ve serbest Kongo, cenuh cilı c

tinden Pirtekiz Mnzambiki, ~.ırk

da Hind deni•i ile muhattır. 
Bu müstemlekenin bü~·ük bir 

kısmı (960.971 km. ve 5.064.000) 
nüfusu) İngiliz mandasına veril
miştir Şimalı garbide bulunan 
Ruanda - Urundi arazisi de Bel
çikaya bağlanmıştır. Bu kısım 

53.200 kilometro murabbaıdır. ve 
3.293.000 nüfusu vardır. 

Garbi Samoa. Sidneyin 2.570 
mil ilerisinde ve Atlas denizi ü -
zerinde, Samoa adaları. Alınan • 
ya, İngiltere ile aktettiği 14 Son
teşrin 1899 mukavelesi mucibin • 
ce Upulo ve Savai ve birkaç kü
çük adanın idaresini ele almıştı. 
Bunlar, umumi harbden sonra 
Yenizelandanın mandası altına 

verildi. Mesahai sathiyesi: 2.934 
(Deva"!• 7 inci sayfamızd a ) 

İngiliz gazetelerinde tafsılö.tı 

verilen bir defa içtimai dertler -
den birine temas etmesi dolayı • 
sile şayanı dikkat l /· hal göster
mektedir. Bu bir karı koca vak'a
sıdır. Mahkemeye düşmüş, hu -
kim tarafından kadının kocasına 

ağır sözler söylenmiştir. Con Go
din isminde bir erkek Londrada 
mahkemeye müracaatle karısın -

dan ayrılmak istediğini bildiri -
yor. Fakat bunun için de bir se
beb göstermek !Bzım geldiği ci
hetle karısının Leonar Tomas is
minde birisile olan münasebetini 
ileri sürüyor. Tomas bir şofördür 
ve dört de çocuğu vardır. Karı 

koc!l mahkemeye geldikleri za -
man iki tarafın avukatları bun
lara karşılıklı olarak birçok su -
aller sormuştur. Mahkemenin 
karşısında bunların vaziyetleri 
belli olsun diye onlardan birçok 

cevablar almıştı . Con Godin ka
rısını itham etmekte ve mes'ul 

tutmaktadır. Kadın da buna kar
şı kendini müdafaa ederek şu ce
vabı vermektedir: 

- Kocam da bana ı rşı hiya • 
net etmiştir. Başka lıır kadınla 

münasebette bulunmuş. Ben de 
ondan boşanmağı isterim. 

Nihayet iki taraf da birbirle • 
rinden ayrılmak istediklerini ile
risürmüşler, neticede iki taraf da 
birer yabancı ile münasebette 
bulunduklarını itiraf etmişler, 

mahkemenin bu hususda kendi
lerine müsaid bir karar vermesi~ 
ni i stemişlerdir. Fakat kadının 

kocası drmiştir ki: 

- .Dc•nin1 başka bir kadınla rnü
nJsebellc bulunduğumdan dola • 
yı karımın da başka hır erkekle 

münasebette bulunması lazım • 
gelmezdi. Karımın böyle bir ha
rekette bulunması ıçin böyle bir 
mazeret gö~tt~rmcsini kabul C"de
lim. 

Mahkemede şolör voktu. Ver
dikleri iLıdclcrindt•n de anlaşıl -
dı~ ı na ı;ö•·e kan koca 921 de ev -
lenmi:;tir. İki ~ocuklan vardır. 
Bundan dört sene evvel karı koca 

yukarıda ı>rnı geçen şoför Tomas 
ile tanışmışlardı. Birkaç zaman 
bu ahbablık devam etmiş. 937 se
nesinde ise Tomas ile kadın ara

sında nhbaphk başka bir şekil 
almıştır. Kadının kocası bunu 
sonradan anlamış. nihayet mah
kemeye müracaatla ayrılmak is
temiştir. 

Hakim boşanma kararını ve • 
rirken kadının kocasına şöyle de
miştir: 

- Karınıza karşı olan duygu • 
!arınız ne olursa olsun bu kadı • 
nın size karşı samimi bir zevce 
olduğundan ş~he yoktur. Bu 

kadının size karşı sadakat gös . ~ 
terdiği anlaşılıyor. Fakat siz 931 
senesindenberi ona karşı sada • 
katsizlik göstermişsiniz. Eğer da-

ha evvel değııse her n .. ıde 931 
denbire başlıyan sadakatsizliği 

devam etmiştir. 933 de muhtıra 
defterinize temmuz ayında bir 
kumral kadınla tanıştığınızı bile 
bahsetmişsiniz. Hem bunu kay -
dettikten sonra şunu da ilave e
diyorsunuz : 

cBunda bir muvaffakiyet ola
cağına hiç şüphe etmiyorum. Fır
sat çıkınca bu olacaktır.• diyor • 
sunuz. Siz karınızın böyle düş • 
müş olmasından siz mes'ulsünüz. 
Sizin ona karşı sadakatsizlik gö9-
termeniz ve ona karşı duygusuz, 
katı yürekli bir erkek olarak ha
reket etmeniz onun da böyle dii§
mesine sebeb olmuştur. 

Hakim bunu s!iyliyerek artık 

karı koca arasındaki rabıtanın 

çözüldüğünü anlatmış, mahke -
menin boşanma kararını teblil 
etmiştir. 

kında aı• e olcatını bekliyordu, 
Hakika..., kocasile (K .. ) nin 
ge~te gittikleri günden cll·rt 

gün sonra idi ki kadıncağız ilcin
ci çocuğunu dünyaya getiriyor -
du. 

Çocuk epeyce büyümüştü. Şim
di ikinci defa olarak baba olan 

Godin ise bir taraftan karısına 

karşı pek mes'ud ve merbut gö -
rünmekle beraber her halde gü· 

zel (K ... ) in gözü önünden >''t -
miyen hayalini unutamıyormuı. 

İşte bunun üzerinden epeyce 
bir zaman daha geçtikten ve ka· 
dın h818 kocasının sadakat ve 

samimiyetine itimad etmekte 
daha bir müddet devam ettikten 
sonra her şey anlaşılmış, nlhııyel 

bu iki çocuklu ana baba birbirle
rinden ayrılmaktan baoka çare 
bulamamışlardır. 

10 yaşında kocaya varan kızlar 
A merikada, 15 yaşından evvel 

evlenen 4 bin kız var 
DUnya efklr1 umumlreal, bU1Ull ve medenr bir 
millet olan Amerikanın, bu gibi lbUdar hallere 
kartı müteyakkız davranmadıOına harrette ... 
Geçen ilkteşrinin iptidalarında, 

Prestonburg'lu (Amerikada). de
mirci Flaming Raket biıtün dost
larına Rossi Klombeı adlı on ya
şındc küçük bir kızı cı1dırasıya 

sevdi.;ini ve kendisile eylenmek 
niyetinde olduğunu söylüyordu. 

Dostları; ilk evvel Raket' in ak· 
li nıüvazenesinin bozulduğuna 1 
hükmetmişlerdi. Bilahare bu bü-

kümlerinin yanlış olduğunu anla
dılar. Otuz dört yaşında bir ada
mın henüz çocuk addolunacak 

bir kızla evlenmek istemesinin 
doğru olmadığını söyledıler, ve bu 
fikirden vazgeçirmiye çal~tılar . 

Anlaşılan küçük kız bu izdiva
ca çoktan razı imiş. İhtimal, izdi
vacı (bebek oyunu) sanıyordu. 

Fakat anası, şübhesiz bunun ne 
olduğunu pekala biliyordu. Gari
bi şu ki o da razı ... 

Bu garib nikAhı kıyacak bir pa
pas aradllar ve bulmakta da güç
lük çekmediler. Sonradan anlaşıl
dığına göre papası, kızın on beş 
yaşını geçtiğini söyliyerek ikna 
etmişler. 

İşte, bu suretle 15 ilkteşrinde 
Flaming, küçük Rossi ile evlendi. 

Bu haber köyde ve kasabada 
şayi olduğu zaman bütün köylü
ler ve kasabalılar ayaklandılar. 

Bunlardan birisi hükumete mü -
racaat ve ahali namına akdin 
feshini, kızın babasile anasının 

cezaya çarpılmasını taleb etti. 
Demirci Flaming: 

- Beni Rossıden hıçbir kuvvet 
ayıramaz ve ayıramıyacaktır!. .. 

Diyordu. Fakat hükmet, ahali
nin şikayetini dikkat nazara aldı. 

1 sonteşrinde •yeni gelin• le ana
sını tutunca hapse tıktı. P'laınlııa 

kaçtı, civardaki dağa iltica etti. 
Kaçarhn şu sözleri söyledi: 

- Roasiyi almıya gelecetim. 
Nasıl mır... Yakında gllrlirlü • 
nüz ... 

Küçük kızı baştan çıkaran bu 

firari acaba dedil ini yapabilecek 
mi? ... Buna ihtimal verilmiyor. 

Zabıta kendisine fiddetle takib 
ediyor. Halk, neticenin kanlı ol· 
mruandan korkuyor. 

Dü1Jya efkarı umuıniyeoi hay -
ı ette: · Büyük ve medeni bir mil
let nasıl oluyor da bu gibi iptidai 
hall•re karşı müteyakkız davran
mıyor ... • diyor. 

Fakat Rossi Kolumbus valc'a~ı 
tek değildir. 

Daha 13 yaşında iken iki çocuğu 
vardı 

Buna benzer bir vak'a: İki se
ne evvel Tenese eyaletinde, Önia 
Vinstead adlı dokuz yaşında bir 
kız, yirmi dört yaşında bir çiftçi 
ile evlendi. 

Nikahları, babasının ve anası
nın rızasile bir papas tarafından 
kıyılmıştı. Anasına, bu izdivaca 
nasıl rıza gösterdiği sorulduğu 

zaman: 
- Biz, kadınla erkek arasına 

girmeyi meneden eski bir dinin 

an'anelerine riayetkarız. 
• 

(Devamı S ıııcı .. h lfede) 
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Vaziyetimiz 

Büy k 
ö 

artisi Mudanya. o~ alk -
Mecli grubu hariciye arasında tram 
ve dahiliye vekillerin- işletilecek r 

Bunların kaldı ılma ı 
lçin part · te ebbü ferde 

bulunuyor 

. u ureı-e m seyya 
tin bi manzaraya ni 

c ~ em b lk r 

acr-

Halk Partisi Beyazıd ocağı, Ka
palıçarşı hakkıncla alakadarlara 
müracaatte bulunmuştur. 

Mi.irıwıata,. çaı:şı esnabndan bir 
çoğunun, gelip geçen halkı ve 
bilhassa kadınları adeta cebren 
alışv erij yapmak için durdw: -
duklan, mallarını ve ucuzluğunu 
methedip dükkana ça~akla 
başllyan bu lisanı davetin yoldan 
geri kalmakla neticelendiği bil -
dirilmektedir. 
Söylendiğine göre bir k.ıJ;un 

çar!jl esnafı, ıurf gelip geçeni ma

ğazalarına çağırmak için çığırt -
kan tabir olunan uıüstahdemleı: 

kullanmakta ve bunlar fuzuli da
vetleriıa, arkadan bağırmalarile 

halkı rahat.sız etmektedirler. 

Ayni bal evvelce, Mahmud pa
şa dükkancıları arasında görül -
müşse de bilahar" belediyenin 
müdahalesile nisbeten yolun ö -
nüne geçilmi~tir. 
Kapalıçarşıda ecnebi seyyah -

lann da daima maruz kaldıkları 

,..,. . 
:.ğ tme kursları 
;oğalblacak 

.(öy tedri hna eh 
miye.l veriliyc;ır 

Son 3 yıl içinde muhtelif vila
yetlaimi:ııde açılan -ıi men kun
Jarı çok muallimsi:r: köylerin mu
alim ihtiyacını .temin eyi~. 

Bu vaziyetin gelecek yıllarda 

daha wsJm.Il. olabilmeli içinı ~im
diye kadar kurs açılmıyan yer -
)erde yeniteıs iD<:bahaı: mevsimin
de eğitmen kursları açılmaa ka-
nırlqtırıhnıp_ 

Dl&er \arafdaa ~J tetiriaat it
lerile ınewuJ olınak üzere. Maarif 
Vekaletinde ilk tedrisat umum 
miidi.irllilü gibi lıir de kiiy tedri
sat umum müdür!Uğü kurulması 
~ f"ı..,..ıan aaşl r. 

TRE 
1iç bayırlı DWDLıket itlJıin yal

nıa. bir teki bil.a ia!ıani hislerimi
zi ve vazife duyg\llarımızı hare
kete getirmcj!:e yetecej!'i içiıl üç 
mühim davıı bir arııya gelince bir 
yurd adamının fitre yardımına 

kar11 kayıt.ız kalmasına ihtimal 
nrıneyiz. 

bu çiı:kln hareketin menolımması 
için belediye zabıta memurlarına 
sıkı emir verilmiştir. Reııı:ni' me
murlardan maada sıvil belediye. 
memurları da dükkincılıırı kon -
trol edeceklerdir 

Kmdi malım satmak iç;n hal -
kı rahatsız: eden ve. lüzumsuz ye
re bağırıp, çağıran esmıfa 1: inci 
defasında ihtar edilecek; ayni ha
reketin tekerrürü halinde kaıdi
lerinden 10 lira ceza alınacaktır. 

D;ğe.r taraftan kapalı çarşıda 

bazı: tuhafiyecilerin gündüzleri 
radya ve gramofon çalaı:ak halkı 
dükkanlauna cezlıetiikleri de. gö
rülmektedir 

Halbuki. radyo ve gramofon 
sesleri civaı: diikkiıncıları ve ora
dan geçen halkı rahatsız etmek -
tedir. Rinaenaleyh bu kabil y« -
le.rde gündüz biltı fa.sıla rady" ve 
gramofon çalınması d.a yasak e -
dilemt.ir . 

Badema bunlar, ancak günde 
1-2 saat ve gayet yav"§ olarak ça
lına.bilecektir_ 

Mader 
u arımızın 

isi ah 
Memleketimizin birçoıt .ara!-

lannd.a nefis maden suları bu -
lwıduğu halde bunların ekserisi
nin modern tıısisattan mahrum 
olması dolayısile herkes tarafın -
dan istifade ofımamadığt ve bu -
nun ancak çok yakın bulunan 
köY' VQ kasabalara münhasır kal
dığı göırülmüştür. 

Hükümet, memleketteki bütün 
maden surannın birer birer tes
bit o:Jımarak: tııhiil netıcelerunn 

ıi2 bildirilmesiJri aliıkadarlaca ta
mim: etmiştiı:.. 

Eu te~ ve tahliller neticein
de. hakiki bir kıymet. ifade edcrr 
maden sulan ınerkzzlerinde asrl 
ve yeni tl!siaat vücude getirile -
cektir. 

Bu tesis;ıt yapıldıktan sonra, 
nefis maden sularımudan bütün 
Türkiye halkının geniş bir şekil
de istifııdeıii temin edilece • i gibi, 
Avrupadaki emsaline faik. olan 
maden sularımız ihraç da oluna
caktır. 

Çok iyi 
Bir ci r cede 
ahcı Aimanya 

ran ma uatı ın 

kardeş ve dost 
neşriyatı den izahat aldı Bu hususda haıırlı~ 

yapı'ıy~r Tahran, 19 (a.a.) - Paris ajan-

Bu yıl, mahsullerimizin istih • 
sal vaziyetleri fibi; sıtış ve ih. -
raç vaziyetleri de çok şayanı mem
nuniyet bir sııfha arzetmektedir. 

sı:~;:-:~:::_ ölümü ınşısmda !Bütün dünya Atatürk'ün ölümüne 
bütün İran milletinin duymaktır d 
olduğu keder hissine tercüman sızı ve acı uymuştur .• 
alan gazeteler, bilhassa şöyle yaz
maktadır: 

ak n ,-e 
İstanbulun en Y 1 ~ 

bir sayfiye şehri bal~yı ,.ıl 
mesine çalışılarak B ııb.ıllıi". 
kısa bir zamanda ıs:a . çiJI. ~. 
gidip gelmesini teınııı ıtrar.'ııl* 
danya - Bursa arasında~ 
ler işletilmesi Jı:ararlaŞ\ıoıil' . 

Mevsi iptidasındanberi, yalnız 

Ege mmtakasından 6. İkinciteş -
rine kadar 48 bin 813 ton ü
züm ihraç olunmıışttır. 

Atatürkün ziyaı Türkiye Için ol
tuğu kadar İran için de pek bü -
yüktür. 

Dolmabahçede öten vatandaşların 
yedisi kadın dördü erkek Asfalt olarak inşa e:ı~ ~ 

bu Mudanya - Bursa Y dsJI '; 
letilınek üzere AıınanY~ 19' 
hur firmaların Jı:atal0g 

Bunun 34 bin 283 tonllllW Al -
manya almıştır. 

Mem l«ket dalı'iHnde de 7 bin. ton 
üzün sırtıfı yapılıııııjtıı:. 

&yni müddet zarfında ecnebi 
memleketlere ihraç olunan incir 
miktarı iae. 28 bin 870 tondur. Bu
nun il bin 463 tonu Almanyaya 
göndeı:ilmiştir. 

Memleket dafıilindf! ek 6' bin 
tondan fazla inciı: satılmıştır- Di
ğer mahsullerimizin satışı da çok 
iyicfir. trmumiyetle müstahsil e -
!inde yeni mahsullerden pek az 
biı: miktaı: kalımştır. 

ahke ege 
v; rilen 
Fabrikatör !er 
Ekseriyeti: tiiti.i ~ int<J
lathaneieri sah:ib eri 

teşkil ediyor 

Yüksek askeri meziyetlere ve 
mülkf iş r~ l'ıakrmrda derin bİr vu 
kufa sahip oran bu tfah~ pek ya -
kın bir tefıl'ikeye maruz kal
mış olan memldetini o taiıli

kell anda kurtarmıştır_ İran, Tür
kiye haTdwıııta her :aman. -.ııpa
ti hislerle mütehassis olmuştur. 

Atatürkün ayni azme sahip o -
lan hükümd.arınıızl.a beraber eski 
lhtilM!arı hallel.ı!:ıiş ve bu ihlilif 
!ar yerine korı~u ve kardeş iki 
millet ar851llda ebedi mr dostluk 
ve derin bir kardeılik kaim o~ 1 

tur: 
sadabat Paktı, yalnız bu paktı 

imza etmiş olan dört devletin de
ğil. ayni zamanda beyneinıileI su! 
hün da menfaatine hadimdfr. 

Ankara, 19 (A.A.) - Dün ak -
fam viiki olan davet üzerine C. H. 
Partisi Meclis Grupu Umumi He
yeti Hl/11/1938 saat on birde Reis 
Vekili Trabwn say lavı Hasan Sa
lta'nın Başkanlığında toplandı: 

İlk söz alan Dahiliye Vekilimiz 
Refik Saydam IDu Önderimiz A-
ta'nın ufulü günündenberi mem -
leketin her tarafında onun yüksek 
maneviyetinc karşı bütün devlet 
devairi, parti içinde ve hükümetin 
tanzim ettiği program dairesin -
de izhar edilen hürmet ve saygl 
tezahüratı son güne kadar hiçbir 
hadiseye sebebiyet vermeksizin 
tam bir intizam içinde cereyan et
mekte olduğunu beyan etti. 
Yalnız 17 İkinciteşrin 938 akşa

mı İstanbulda Dolmabahçe Saray1 
önünde Büyük Ölü'nün önünden 
geçmek suretile bütün İstanbul 
halkının ve civar malıalden gelen
lerin mutad tezahürü saat 8,20 de 
ani olarak büyük bir izdiham hu
sulüne sebep olmuş ve bu izdiham 
arasında yedisi kadın ve dördü 
erkek olmak üzere on bir vatan -

da§lll ezilerek vefabna bais ol -
mUJtur. 

Bu acıklı vak'anın hudusım -
dan dolayı Grup Umumi Heyeti 
de çok teessür duymUJtur. 

dilmiştir. ~e ~ 
Halen,. bunlar te usıeıi ' 

maktadır. Bu traınb. 
1 
~ 

Bundan sonra kürıriye gelen belediyesi kendisi ~ e tır· İ 
Hariciye Vekilimiz matem hadise- imtiyazını Jı:endi a]acal<·dd~ I 
sinin haber alındığı günden iü - İmtiyazın 4o sene ınu~ jf 
baren harici muhitlerde, uzak ya- ması ve beledzyeye ver sJıiVf ,J 

kın bütün dost memleketlerde bugünlerde resmen P 9pı'I" 
Muhterem Ölü'müze karşı göste - Jı:Aletine bir müracaat Y 
rilen saygı ile dolu teessür ve ta- tır 

::ıe~~::~:ıı:;::a;e:: 10. yasında kOC~~ 
hiyette ve mikyasta olduğunu ve 
o zamandanberi devam eden tazi-

yet ve gerek yeni Reisicümhur in-varan kızloır 
tihabı dolayısile izhar edilen teb -
rik tezahürlerinin ayni şekil ve J 
mahiyette bulunduğunu izah etti. (I lol!. aahlfeınJzdetl ~· P 1 

Parti Grupu Umumi Heyeti bü- İşte birkaç vak'a daıı:;01 
yük duygu ve tahassüsler içinde kanun 1937 de, N ~."Y.or bil il' 
bu izahata karşı memnuniyetini ki yaşlarında kuçiil'acı·· .~ 
birkaç hatibin söz söylemesi sure- Stanley Baküsle ı.zdıV ~·.JI 
tiyle ifade etmiş ve ruznamede senenin şubatında pas~ 
ba~a bir madde olmadığından dört yaşında beyaz bıt µe 
celseye nihayet verilmiştir. dört yaşında bir zcneı 

. ~ Tütün ve emsali imali.thane -
!ere alınan işçilerin hüviyet cüz· 
danı, hüsnühal kağıdı 'le beraber 
sıhhat raporu ve "§1 şehadetna -
melerini de hamiT olmaları la -
zımdıı:. 

Halbuki yapıla11 kontrollarda 
bazı yerlerde buna riayet edilme
diği, mesela aşı kağıdı veya sıh
hat raporunun yahud buıılann is
tenmediği bir liste üzerinde top
landığı görülmektedir. 

İran milleti bu dakikada kardeş 
ve dost m ·ııetin düçar olduğu ma 
teme iştirak etmekte haklıdır. Bu 
gün İran miL~tinin kederli b' ,i 
ne tcsclli veren vegane şey, büyıik 
mez!yırtkre sal· ve T\irk mille. -
tinın mAOrgG olaıı ismet İni>rri.i -f 
n~n Rel icümhur intihap cdilmijl 
oln osıdır. Yazla olarak yeni Rri-[ 
s'.~Wnbur, eski Re.i3icii.ml1ur ile 
de im.'1 ınıosai ark.a:bp$nda. bu -
lu muş ve siyasi fanli}<"tlerinde Yar 
ve diğer sahalardaki icraatında o- s 
na müessir sur yardım e!.mit- a 
tir. Bu dakikada büyük ölünün şe 

her y r Gizli terzi
a akşama haneler 

mcsı... ,... 
·~a"" 

Bu sırada Kalifor!llı bl
ıı:ıd3 

yam Rud adlı 13 yııŞ ıO"' 
ilk çocuğunu doğuru)'O ııı1 
bir şey değil, ayni yaŞI~ o~ 
yirmi dört ayda iki çoc f 
ya getirnıişti. oor' refli Mtırasını tebcil ediyor ve o

nun halefinin yüksek idaresi al -
tında Türki"C"'lin daima. terakki 
yolunda ilerliy~cPğini ve kardeş 

millet olan Türkiye ile İran arasın 
da derin dostlu ıtun daha ziyade 
kuvvet bulacağını ümit ediyoruz. 

da kapa ı Çoğalmış 
Umumi hıfzıssıhha ve i~ kanu

nu hükümlerini" muhalif olan bu 
kabil vaziyeUerden dolayı 2 fab
rikatoı: muhakemeye verilmiş -
tir. 

Llzkivede k<i>ns0l0sfuk 
tesis ediy@ruz 

E~ebap gazetesi yazıyor: 
Ankaradan arınan haberlere 

göre yeni sene başından itibaren 
Türkiye cumhuriyeti Lazkiyede 
brn l<nnsolosluk trsi" edecektir. 

Resmi telgraflara 
yı ldtrtm işareti 

yas k 
Resmi telgraflar.ı kat'iym yıl

dırım işaretinin komılmamaıq ve 
bu işaretin hususi teigrallara aid 
olduğu dün DahiTiye Vekaletin -
den viTayete tamimen bildiril -
mimir. 

Yarın Ankarada yapılacak olan 

muazzam cenaze alayı münasebe

tile 21 sonteşrin pazartesi milli 

matem günü olarak kabul edildiği 

cihetle yarın sabahtan ak§ama 

kadar bütün resmi ve hususi dai-

re ve müesseselerle mektebler ve 
bütün dükkan ve mağazalar b
palı kalacaklardır. 

Pazarları açık bulım&11 yerler 
de yarın tamamile ve al:şama !ra
dar hiç açmamak üzere kapalı 
duracaklardır. 

EMLAK VE EYTAM BANKA SINDAN: 
Esaa No. YERİ Nevi Multıulder Fiatı 

34 J'ndıklı Molla Çelebi Mahalleaı 
Dolmabahçe caddesi eski 136-138 
?wl 138, 140 yeni 172, 184 

T.L. 206. 700.- T .L. 41.340.-

Kfıgiı: 

Antrepo 

1. - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo sekiz taksitte ilki p~n 

ve müsavi taksitte faizsiz olarak kapalı zarf usulü ile arttırmaya 

2. - İhale 7 /12/938 Çarşamba günü saat IS de Ankarada İdare 

yapılacaklır. İstekli olanlurın Şubemize müracaatla tafsilat almaları 
de birer şariname edinmeleri. -

geri Jı:alanı yedi- senede 

konulmuştur. 

mecfu:imizin 

ve bir lira 
huzurunda 
mukabilin 

3. - Şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif mektublarını nihayet 6/12/938 

günü saat ona kadar Şulıemize vermeleri ve yahut 7/12/938 tarilllnde saat on 

yetişebilmek üzere posta ile iadeli taahhütl!i olarak Ankarada Genel Direktörlüğümüze 

aalı 

beşe 

gön-
dPrmPlPri (749) 

---
Hükumet takibata 

bati adı 
Bazı semtlerdeki ev ve apar -

tımanlarda yazıhane, terzihane -
!er açılarak vergi vergi kaçakçı
lığı yapildığından §Üphe edilıni!f
tir_ 

İhbara göre bu kabil yerler u
mumiyeUe kadın elbiseleri dikişi 
ile meşgul olmakta ve çal1Jlılı:1an 
yerde tabela asmıyarak daha zi
yade semtlerindeki kadınların ve 
ailelerin terziliğe müteallik iş -
!erile uğraşmaktadırlar. Gizli ter
rlhanelerden bazılarında müte -
addit dikifçi Jı:ızlar ve dlJı:iş ma -
Jı:ineleri de bulunduğu söylen -
miştir. 

Kazanç vergisi vermemek için 
ta.bela asmadan ve maliye şube -

sine haber vermeden çalışmağa 

yeltenen bu kabil yerlerin faali -
yetine meydan verilmemesi için, 

maliye tahakkuk memurları şüp
helendikleri yerleri dikkatle kon
trol etmektedirler. 

Maliye memurları Tatavlada bu 
kabil bir gizli terzihaneyi müte
addid dikiş makineleri ile bera • 
ber meydana çikarmışlardır. 

11 yaşındaki bayan(!) bili 
kocasından ayrıldı v•j]l' pı 
Bu gibi vakits~ tfıb8çı:ıt"' 

sile •turfanda!. jzd~~· 
nu gelmiyecek mu!> uıl I 

Misal mi istiyors':,y• I 
Kız, on bir yaşında k I• -ııl 
İki 8Cil eiçinde dört dC !<j)ı~ 
dan ayrıldı, birleşti· e1e 
yaşına gelince, rnahlı:e~ P' .! 
racaat etti, talak k&r8r 4/f''I' 

iJle 
Ve yeniden mekteb .ııt 

başladı. Artık usı~ıı:;;ı ... / 
sun uz, değil mi? lb . ,.1 /. 

Amerikada bu gi~~ lJI {. 
pek çoktur. Son yapı Jl(lııJI , / 
tistiğe göre, 15 yaŞJ ııoe'() 
evlenen f .000 Jı:an ve /ı 

l?ll§. d• lı 
Vaktile Hindistand:oe•1' /. 

dokuz, on yaşlann~a tf• •') 
lirlerdi. Fakat tngılı~ye~,~ 
bir Jı:anunla bunu kal ı tD". ~ 
tiler. Son senelerde b~e~J 
mamile terkolundu. /, ~it~ 
kOmeti de buna benzer ~ 
hazırlamıştır, yakıııd3 

verecektir. -----Aramadan 
Vaz geçildi c,;:; 

~~~~ .......... ---........ !!!!!!! ... !!!!!!!!!!"!1!!!!!!!~"'!!1!!!!!!!!!!!9 ...................... liillUJ!!!!!lll ...... ı.. .. ml!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!9!9!!r=:"!l!lm .... 1!!11!11!!!!!!11!!!!!mll!'ll!!llll!!!!!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!l!!!l .. 1!!1!1 ....... _~.------"'-~· ..... ~ ..... _~ ... 4 

İzmir ve civarınd~aı~/ 
mevkiinde, eski. eşııı~i,,eııi" ~ 
li Yaniy" aid bır de r 'l 
makta olduğunu haııt-e ~.ti 
tik. 3 kişilik bir ınsJıYysf"~// 
nünde günlerdenııerı fi 
rlyat neticesiııde ~ır a!'c;;,ıı' 
namamıştır. Bu muıı.r 

,,....-------·- ------
G©kyü~ünd~ 

A~k yaıro~~c§1ıro 
------------ ---

.lŞK VE MACERA ROMANI! 3 7 

Vücudu sar'alu içinde titri -
yordu. 

Direksiyona son gayretile ya -
pıştı .. Motörlere benzin vardı .. 
Slıhadn bulunanlar motör!eri 

;eviriyorfardı. 
Sinesinde yirmi üç yolcu taşr

yan büyük hava kartalı birden -
bire hangarın önünden rüzgftr 
gibi süzülüp kaymıştı. 
Yava~ yava~ yültseliyerdu. 

* Pmhaı: amıesiııin dilini tuttu: 
- lçimu kopacalt, açacak gi-

bi bir şey ur. ! Sen nasılsın? 
- Ben dt! öyleyim yavrum. Yü

rej!im nerdeyse ağzıma gelecek. 
Yolcular arasında oturan tay -

Yazan: İslr.ıınder F. SEllTELLİ 

yareci. Cevad, kadınların korn -
jmı arUıı:mak için. yüksek sesle; 
Korkmayın bayanlaı:, diyordu, 

muayyen bir yüksekliğe çıktık. -
taJL sonra. Biiyükdere şasesinden 
gider gibi, ~·olumuza de\'arn ede
ceğiz. O zaman hiç_bir ş_ey duy -
mıyacaksınız! 

Tayyare birdenbire sür'atle 
yükselmeğe başfadı. 

Cevad mütereddld bir tavırfa: 
- Ne yapıyorsun, Nihad?' - di

ye bağırdı - bayanlarır yürekle
rini mi oynatacaksın! Yavaş ya
vaş çıkalın Herkesin safrası 

oynarsa, hepimi;, rahatsız oluruz. 
Nlhad bu söz!mi işitınemi~ gi

biydi.. 

Yükscı:~ devam ediyordu. liem 
d" ne sür'atle. 

Bayan Pakize b:r aralık: 
- Siz neden müdahale ediyor

sunuz, bayun! 
Dı~"t'rek, başını sert bir tavırla 

arkaya çevüdı ve tayyareci Ce· 
v-.ıdın yüzüne baktı. 

Sonra kendi kendine mırıldan
dı: 

-Bu. da ne tuhaf adam böyle. 
Nihada tayyarecilik mi öğrete 
cek~ O, vazifcsinı bilir elbette. 

Ce\'ad. çok tclli;,lıydı .. 
Yanındaki yaicular da or.un te

Jaşından şübheleniyorlar: 

- Acaba Nihad bir pot mu kır
dı? Yanlış bir manevra mı yaptı? 

Gibi mülahazalarla bızlı hızlı 

konuşul'arlardı. • 
Bereket venıin ki, motörün çı

kardığı gürültüler J.ulak zarını 

patlatacak kadar çoktu. Birinin 
söylediğini diğeri güçlükle işjte-

biliyordu. • 
Cevad tekrar Mırıldandı: 

:_ Btı gürultü muayyen bir is
tikametten gidinceye kadar de -
vam edecek. Ondan sonra rahat
ca konuşabiliriz. 

Cahide, Reşadın kolunu sımsıkı 
tuttu: 

- Tayyarede yolculuk, vapur, 
şimendifer, otobüs. yolculuklarına 
benzemiyor. En ağır kanlı insan
ları bile harekete getiriyo.r. 

- Doğru. Nihadın çok heyecan
landığını sanıyorum. Hele Yılına.
zın yanındaki kadını görürse.,_ 

- Yılmaz da yaman bir adam
mış. Dorayı ona göstermeden tay
yareye atışındaki mahareti hiç 
unutamıyacağım doğrusu. 

- Yılmazın bu kadını peşine 

takıp getirmesinden hiç memnun 
kahnadım. 

- Kim bilir ne kadar ısrar et
miştir, Reşadcığım! Yılmaz akı].. 

sız bir adam değil ya. Ellıette bu
nu o da düşünmüştür. 

- Ya Perihan hissederse .. 'r 
- Nerden hissedecek. O, anne-

sine sarılmış. Benzi kül gibi ol
muş.. nikah heyecanı bir taraf -
t.aıL. tayyarenin verdiği heyecan 
d.a bir taraitan onu adamakıllı 

sarsmış. Zaten Dorayı tanımaz 

ki.. 
R.eşadın Margritten haberi Jok

tu. Bir aralık nişanlısına döndü. 
- Alman kadınını sepetlemi§ 

galiba. Bir iki gündür mıdan bir 
haber alamadık. 
Yabancı memlekf!'tte im Jı:adın 

çocuğile daha fazla kalabalir mi? 
Elbette bugün değilse yam .ı- -
nüp gidecek. 

Ufak konuşmalarla ba§lıyaıı 

uçuş, dakikalar geçtikçe, yolcul• 
rı sakinleştiriyordu. 

Yeşilköyden İstanbul mriııe 
gelmişlerdl. 

Cevad kendi kendine: 
- İşte, Ayasofyanın üzalndeıı 

geçiyoruz.. işte şimd1 Beyazıd 

meydanı üzerindeyiz.. işte Boğaz
lçine doğru gidiyoruz. 

Diyerek, tayyarenin geçtiği y er-• 

leri yolculara haber veriyordu. 
Orta koltuklarda oturanlar - ha
va tazyikine henüz alışmadılı:lan 
için - başlarını kaldırıp aşağıya 

bakamıyorlardı. 

Nikah memuru Bay Nuri - ya
nındaki telefon vasıtasile - Nlha
da seslendi: 

- Oğlum, nikahı nerede Ittya
cağun? 

Nihad telefonla cevab verdi: 
- Çamlıca üstüde. Fakat, ilk 

önce sizi Kavaklara kadar götü
receğim. Döııüşte hazırlanırsınız! 

- Ben şimdiden hazırım. Ba-
şım dönmeden §U işi bitirsek fe
na olmaz. 
Mıl<rofondan Nihadm gülıişleri 

işitildi: 

- Yanmızdalı:i aynanın altında 

küçült bİr düğme var. Oraya ba
sınız. Hepinizin baş dönmesi ve 
mide bulanması g~er. 

Bay Nuri lı:endi kendine mml
tlandl: 

(Devamı var) 

. tı . 
madan vaz geçilJl'l_!.. ,,~ 

ispanya C"~e~'1 

yeti de bit dl 1. 
gönder ,,,,, ' 

) _... <' 
Ankara, 19 CA_·A·e t51';ııı. 

cenaze merasiınınd ,,e ~ ~; 
huriye.tin Nafıa r dC 

Gille 
Nazırı Bernardo 

0 
,-e O 

osun riyaseti altın 9

0~,,ı 
Garnizonu Kumarı ~~I) ıf. 
Riquel ile sah

11 
ersi .!ıl' 

oeıı tor 
Başkumandanı J'ı'o ~ 

t • ve 
Amiral Tuteıı e0 

.. rek1'eP 
Coreaga'dan Jl'lU ,cel<ıil'1, ---" ed· ı bir heyet te=- yYştC ıl 

Barselona'dan ta 
1 

I" 
beye, 

ket etmiş olan • ~ ıc.at•1' 
öğleden aoııra r>"' . 

tır. 
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J 'T, .. 
, ha ~·it·: [B 'I"' " uyük Harbde Osmanlı donanmasının lmroz "" Mondro• baskınlarile dönü.ft• 

~ 4 (\ ~· Midılli'nin bat4mı, Yavuzun yaralanarak dii§'ııan hava filolnnr..ın bomba yağmuru No. 
30 &. altlnda Çanakkalede karaya oturuşunu anlatan deniz tefrikası .. ] 

Yavuz sessizce Bozca adaya 

lng·ı· 
yaklaşıyordu .. 

t ız tarassud gemileri lamba ve projektör 
~'\'\ıtun ışık/arife şaşırıyorlardı •• 
'~ da •teşlnl adanın mü- şetli inlilikile titrediler... lan görmüş kurbağa dehşet ve sür 

~~c~~!uzg~ ;~!liman~ nokdtakial~'.ı: Koca Bozcaada bir cehennem atile geldiği istikamette kaçırmı-
"'11 ,. -. haline gelmiş, üzerine yağan kız. ya kafi geldL 
'%ı b~tan sonra kendi- gın çelik yağmurunun alımda çan Bana gambotun kaçtığını ra-
~ı.., yardımında bulu- sesleri, düdük gürültüleri, top in· por ettiler, bunu hiç beğenme -
ıı....-·u haber verdim. filaklarnıın kulak yırtan sesleri- d' 
~~- . ıın. lfıtı, be cıvarında bir proj!!k· le bocalamıya başlamışu. Cemal paşa, yin!! amiralin sö • 
"il~ lirdi. H!!men staper et- Ateşimiz hedef üzerinde tesiri- zünü kesti: 'n_ .. ıece ın. ücW. aası vuiyeUn- ni gösterdi ... '"«UYQr h - Dikka·t ediyorum amiral, 
~ "'-_ • ıçbll' taraftan bir ı- Beş dakika içinde o, &Slrlara .,., · --...ııı•n· detayla meşgul oluyor, bir türlii 
-.... .._ meydan vermiyor- meydan okuyan kuruluşile hey • ı.. esasa giremiyorsunuz! Güzel, iyi, 
'lbj.ı.. kel gibi duran, dikilen telsiz is • lıı.. •0 "tö anladık. Bozcaadayı tarumar et-

."'<lllı. ruzaklarda dolaştı, tasyonu yerle bir oldu. lı...;"'llllarata gelmedi, 1,,.,laşmıya tiniz! Alii.. sonraki fasla dönün 
;tııy v• Boınbardımanımız 15 dakika · ed · A d..tc ., '--Ufukta adanın gerilerine rıca erım. nlatın bakalım. Sa-
~ "'Nı. sürdü. Tuhaftll' paşam bu kadar balı karanlığı bu kahramanlığı 
~. ~ ·~ şiddetli, kıyamet kopartan gürül- gösteren, adayı cehenneme çevi • 
:"'. lln •. ~ u5rendlğiınize göre tii, top sesleri hA!a İngiliz donan-~.,:~! etrafında dol••orak ren, monitörü batıran, birçok ha-

'"' -.- masını harekele getirememiş, o- ik l"d l'kl - M dili tıı.Q •• bY•.Pan. İngiliz gambotla • r u a e ı er gostcren i · iyi, 
.... ır nu uyandıramamıştı. donanmamızın en faal elemanı-
~· ıntn projektörü imiş. Bir aralık öne!! projektörünü ıl k b Ilı~"'!· .. lıee, nazarı dikkati celbet- nı nas ay ettiniz? Nasıl onu • ., Bo gördüğümüzü arzettiğim, gaın • Ege'nin serin bağrına gömdünüz. 

· · . ~eaadaya sokulduk. bot bize dog· ru sokuldu .. Midilli- B alara ~a •- liıııa.nın a""ında, düşman ur gelsenize ... 
ı... · "'illa il 6~ nin savurduğu iki mermi onu yı- (De,•anu var) 
~eı ate r ~ monitörlerin muh-
~ Şlerıne karşı top menzi

ll, ~ ~ dllrdu. Toplarını evve
&a~~ler~ .. havada, Umanda 
~torıer·ile ınurtesem düşen mo
'<ııtre ııı bulunduğu yere kon
~11 ettı. Sabahın derin sükütü, 
~4 tattı hışll'tılaril!! nazlı 
""" IJ.~y ı.""ll Şİd, an Bozcaadanın hava • 
'<lı tır detli bir sarsıntı, kulak
dıı... ll eden bll' infiWı: duyul· 
~ıi taret toplarile, iskele 
Se oPlaruun hepsini birden 
-:C~ııırı. Midilli bır cehennem 
~ ~ ~an deluıetli atcşi
llı~~ Çevll'ıniş; bu yürek pa-
1:-,..~ k'.11ak yırtan gürültüler 
~llikı b~ınan korkunç bir ateş 
~tl:ıda' ır cehennem yağmuru 
~O.~~lnuştı.. Adada teliş 

t.· . lllıteıif 
1 
lttııi lak alarm işaretleri bir -
~Yo ·ib etwer D ·dük! .. d r, Çanı ... u er o-

lh:iQ akis ar Çalıyor, bağırmalar, 
~ hır !erle mahiyeti anlaşıl-
lüJı,., "elveıe hallı d t .. h..."'et' ı e o~ gu-
-'lli:to,~ arasında bize kadar ak-

tı "IJ.. 

~ar g t ' M'dillinin' · t ntre .eçı~ ' '<li. ate ı limanda tesirini 
4 ı:ı,'lnix -

b) "' ~erinde bulunan (Rag
ıı., ~•onılö ,.. 
d.ı·c!ı, a 1 u lıemen zincirini ko 
ı.. grıı çı.lrıııya, liman a"zına 
·~ geıın· 6 ,t;ıııı:ııı ıye, ateş tesirinden 

"Iİ<lilı, Ya Çabaladı . 
~dQ. ı derhaı esas vazifesine 
"ti ' 'Ylard ~U e, l{u anberi gerek Çanak· 
lıt 11\iıı~ \'e gerekse diğer sa

~l 'qtler· ~ şünün muhte
"ıb ~~~ .,ıı;;e. turlu ateşlerle ra
ıl.i, llılJ.lı.altk lltiy:n bu muzır mik· 

ıtk inılta ed ilmeliy • 

~~i~lti 
~~~ de Öyle oldu.. daha, 
l.!lllil nın tepelerinde demir 
~ <lıı.ı::~ d.ir~klerile boğaza 
~ l'Jıııı.ıı teıs.ız ıstasyonuna biz 
4 lteşı a ç_e,,.ırmooen Midilli -
~ı.. ll.egı eııııuun üzerinde top
~lıııı ıçiııd an bembeyaz bir du
~ aıı ,

1
; kaldı, bocaladı, sonra 

t• ~'!la rılırken Reglanın bir 
~ Yasla ~en &ilJ ndığı, az sonra da 

'«.rı e Yer ltdıği, Midillinin ateş
~ ~ sıı.ıaYer şıpırtılar yükselen 

tının il. arasında kaybol-
ı,. ~glaıt '--

~1(\ vat 
lı:ıt bu tehı .ınıştı.. ve_ sahiller 
~r~laıkelı sefinenin tasal

dı. ı:ı""ii ııte ~ından kurtulmuştu. 
~e ~ •lıa liın §ını uzaklara kaydır
lııı1~utııanıa anın biricik iskelesin
bİG l\Jar k r çıkarmıya başlıyan 
~ ·llı kıpıa endisini gösterirken 
-~tı(jh rın h 

11 ·~. S" azır olduğunu da 
l\ ~lo:ııı.u U11'ari Albay Akker • ,14 haberini •erdi. 
ı:ı A.teıı~ :n bastırdım: 

I' elli~ 
'~ ltı:rı1ar her • .,e adanın üz!!-

tey toplarımızııı. deh· 

Çekoslovakya faciası 
(' Oncll saJıUeden devam) ı 

cRomada bulunduğum sırada, 
hükilınete gönderdiğim maliınıat, 
başka membalardan hükı'.imete 

gönderilmış olan diğer türlü ma
liınıat ile ehemmiy!!tten düşürül
müş hiç nasihatlerimi dinleme -
miştir. Romada bulunduğum za-

mana aid faaliyetimi gösteren 
raporlar şimdi hariciye nezare -
tinde bulunmaktadır. Bunları çı
kararak parliunentoya gösterece
ğİm., 

Diğer taraftan söylendiğine gö
re tahkikat komisyonu azami o
larak üç ay zarfında i§İni bitir -

miş olaca::t.ır. Mayıstan Eylıil so
nuna kadar de,,am eden dört ay
lık buhranın bütün saflrniarın1 

meydana çıkaracağı söy!Pnen bu 
tahkikatın hiç her tarafta me 
rakla takib edildiği anlaşılıyor. 

Çekoslovakyayı vücude getir 
mek için çalışmış, bir zamanlar 

Avrupa poaitika aleminde mü • 
him bir mevki sahibi olmuş, mil
letler cemiyetindeki faaliveti ile 

daima kendisinden bahsedilmiş 0• 

lan doktor Bcneşin memleketinin 
uğradığı felakete karşı gelmek 
için nekadar gayret ve fedakar • 

lıkla çalışmış olduğuna şüpe edil
memekte, eski cumhur reisinin 
azami hüsnü niyetle hareket et • 

tiğine her tarafta derin bir kana
at beslenmektedir. Fakat onu şa· 
şırtan ne idi! Gerek Paristeki ve 
gerek Romadaki elçilerin ver • 

miş oldukları raporların aksine 
olarak baka mebmalardan birta
kım raporlar gösterildiği ve Prag
da bunların nazarı dikkati! alına
rak acı hakikati bildirenlerin 
sözleri dinlenmediği icldiasına 

karşı tahkikat neticesinde ne çı

kacak? ... Cumhur reisi Beneşin 

mes'ul başvekil ive hariciye na • 
zınna karşı vaziyeti ne idi?. Cum
hur reisi şahsi nüfuz ve tesirini 
kullanarak mutlaka kendi takib 
etmek istediği politikayı mı ka
bineye kabul ettiriyordu• ... 

O halde başvekıl ve hariciye 
nazırının, diğer nazırların fikir • 
leri, kanaatleri ne idi? .. 

İşte daha bunun gibi birçok 
sualler ... Aiakadarlıırın kendile • 
rini müdahale edecekleri, onların 
da ellerinde birtakım deliller ol

duğu tabii görünmektedir. Çe • 
kosolvakya faciasının tasfiyesi • 
nin en mühim bir s~fhasını da 
bu tahkikat te~kil edeceği diye 
bekleniyor. 

Bu cihetler artık maziye taal • 
Iılk ediyor. Bugünkü Çekoslo • 

vakyanın hali ile yarınki vaziye
ti ne olacağı bahsine gelinceye 

Çekoslovakya eski dostlarından 
beklediği yardımı göndermediği 

için ister istemez düşmanlarile 

beraber olmağa karar vermiş bu

lunuyor. Çekoslovakyayı bugün 
daralmış, küçülmüş, servet ve 

kuvvet membaları elinden gitmiş 
bir hale gelmeden evvel en az 

zararla kurtarmak evvelce müm
kün olabilecek mi idi, olamıya -

cak :mı idi!.. Buhrandan dalı aaz 
parçalanmış olarak kurtulmak 
kabil mi idi, d eğil mi idi? ... 

Avrupa sulhunun korunması 

için Çekoslovakyanın taksimine 

varrıldıktan ve artık herkes ab
cağını aldıktan sonra dava biti -
yor mu? Londrada çıkan Deyli 

Ekspres gazetesinin Pragdaki mu
habiri Almanyanın Çekroslovak -
yadan daha 8 köy istediğini, bu 

köylüler halkını tamamile Çek • 
!erden ibaret olduğu, Almanlık

la münasebetleri bulunmadığı 

halde bunların verilmesinde ıs -
rar edildiğini bildiriyordu. Bu 8 
köy Bohemyanın cenubu garbi -
si!lde imiş. 

Almanya bu suretle demir yo
lunun diğer mühim bir kısmını 

daha ele geçirmiş oluyor. Öyle ki 
Çekoslovakya hududuna uğra • 

madan Eg evre Münib arası doğ
rudan doğruya demir yolu ile bir
leşmiş olacaktır. Çekoslovakya • 
nın malüm ~kli yapı.lan siste • 

mindeki dava oradaki Almanla • 
rın almış olduğu halde bu mese
lenin tamamile ırki ve milli bir 

mesele olduğu söyleniyor, Çek • 

lere aid yerlerde kims nin gözü 

olmadığı tekrar ediliyordu. Fa _ 

kat şimdi İngiliz gazetesinin yaz
dığına göre demir yolunun vazi

yeti düşünülerek bu 8 Çek ki>yıi
nüıı Almanya tarafındaa isten • 
mesinde tereddüt edilmemiş de • 
mektir. 

Diğer taraftan Alman ga1ete • 
!eri de Çekoslovakyada Alman • 

!ara karşı bokyotaj yapıldığın • 
dan bahisle şiddetle neşriyata gi

rişmişlerdir. Alınan gazP!eleri 
Prag hükümt>li eğer Berlin ile iyi 
surette geçinmek istiyorsa böyle 
boykotajlara nihayet verdirece
ğini yazıyorlar. 

İşte birkaç hafta evveline ge -
!inciye kadar hemen her gün bah
sedilen t;ekoslovaky:ı faslı nis • 
belen kapanır gibi olduğu şu 
günlerde orad~ olırn yeni vekayi
in bir hiibisaSL 

1- !il ON T 'EL G R A F - ~., 2 .ı T~~rin 1'3ıı 

~üst kb · ı Kral- Pft(AY'.! A'.man müstsn.ls~leri 
Adalet ... (5 inci sahifeden dO\ :ımı 

kabilıyeti varsa bunu göstere • kilometre murabbaı. Nüfusu d• 
ce!: sa!.JyH malik bulunuyor İn· ( 4 ıi.ncôi ı.ahifeden deTam) 54.000 dir. 
gillerede, Bclçikacla ve Roman - - Leona acı! Bana merhamet Yeni Alman Ginesi. Almanya, 
yaua bugün görülen misaller gös- et! ... Fazla sorma!... 1884 denberi, Atlantikte, Yeni 
teriyor ki bu memleketlerde hü- - Hayır! Hayli'!. .. Söyliyecek- Ginenin şimali şarkisind~ bulu • 
kümdarlar kendilerinden sonra sin ... Bu adamın ismini mutlaka nan ve (Kayzer Vilhelm Larui) 
yerlerine gelecek olanları hazır • söyliyeceksin!... denilen bir araziyi hakimiyeti al· 
lnmak, yetiştirmek işine efem - Yumruklarını sıkıyor, kafası- tında bulunduruyordu. Bu arazı. 
miyet vermiyorlar. Kral Karo! na indirmek, beynıni parçalamak nin mesahai sathiyesi 161.650 kl-

(5 inci sahifeden d~v.,r,ı) 

Sfonun bır romanı bile olsa bu -
nu okumağı bir günlük bir iş di
ye saymamalı.> Bunlar, yazan 
prens Alberin torunu olan Ro -
manya kraliçesi Marinin torunu 
olan prens Mişelin şimdi yaş~dı~i 
devır de o zamanlar arasuı -.a çuk 
fark vardır.'Bir zamanlar Roman
ya kraliçesi olan ve şınıdiki kral 
Karolun annesi bulunan Mari İn
giltere kraliçesi meşhur Viktor • 
yanın torunu idi. 

başladığı ışi sonuna erdırmek is- istiyordu. lometro murabbaıdır. Yeni Gine 
• tiyen irade ve azim sahibi genç - Yeınit et, söyliyeyim ... Yok- idaresine Bismark adaları, Salo • 

bir hükümdardı. Onun için şimdi sa öldür beni. Fakat Lunıı öğre- man adaları da b~ğlıdir. Şimdi 

Kraliçe Mari öldü. Şimdi onun 
torunu Mişel, İngiliz terbiyesi 
almakla beraber her halde hüyük 
annesinin büyük babası olan prens 
Alber zamanındaki gibi yetişti -
rilmiyor. Şimdiki Romanya ve
liahdı boşadıklarıııı en meraklı 
İngiliz romanlarile ve spor oto
mobili ile geçirmektedir. Prens 
Alber zamanında genç bir pren
sin istifade edemediği şevler ... 

Karo! aza az ebemmiyel ver -
memiştir. Oğiu için bir mektep 
düşünmüş ve onunla b.eraber da
ka çocukların da okumasını mu
vafık görmüştür. Romanya veli
ahdının on bir mektep arkada.5ı 

vardır. Bunlar arasında bir kö:lü 
90cuğu vardır. Bir de avukatın 

~uğu, diğerleri bir subay oğlu. 
bir nazll' oğludur. Bir profesö -
rün çocuğu da vardır. Sonra bir 
makinistin oğlu geliyor. Dahıı 

sonra da bir M:ıcar çocuğu bu -
lunmaktadır. Kral Karo! oğlu • 
nu okuttuğu hususi mektepte 
böyle Macaristandan alınarak 

Romanyaya ve mühim bir ekalli
yet teşkil eden unsurlara mensub 
çocuklar Romada birer çocuk bu
lundurmak istemiştir. 

İngiliz muharriri bir sabah bu 
mektebe giderek prens Mişel il~ 

beraber sıraya oturduğunu ve 
birlikte derslerini takib ettii'iini 
söylüyor. Bugün artık krallar. 
kral çıcukları saraya kapan ara 1< 
herkesten uzak yaşamak devri 
geçmiştir. Onun için mesela genç 
bir prens eğer okumak yazmak, 
öğrenmek hususunda istidad vıo 

Eski:en kullanıl2n 
Ha. b vasıt!llg·ı 

(4 üncü sahifeden devam) 
O devirdeki tunç to ,1'11' 7250 

libre aftırlığıııda idi. Attığı gülle
ler ancak yüz, iki yüz ıııetroya 

kadar giderdi. Fakat gürüliüsli 
dünyayı tutar, yürekleri titretir· 
di. 

Bütün bu öldürücü 5letler ec
dadımıza, birbirlerini öldürmek 
için az gelivordu. Düşündüler, ça
lı,tılar. Nihayet bugün f:ıni yede 

yüzlerce mermi atan tüfr-kler 
' mitralyözler, toplar yaptılar. Da-

ha bakalım neler yapacaklar?-. 

Damdan dama 
Kaçan lıırsızlor 

(5 inci sahifeden devam) 
Madam Belegradla e\· halkı • 

hırsızların peşinden sokağa fır -
lamışlar. Komşular da hırswn 

genç bir kadınla beraber 6 nu -
maralı ap:ırtımana girdiklerini 
gördüklerini söylemişlerler. Po -
lis memurları 0·eti~miş. 

Eve gfrrnişler. Aramı5lar, bey
hude ... Neden sonra bunların da
ma çıktıklarını, yandaki eve geç
tiklerini anlamışlar. 

Hll'sızlar, bır müddet bu evin 
ta :an arasında saklandıktan son
ra yangın merdivenlerinden so -
kağa inerek tabana kllvvet kaç • 
nı;şlardır. 

Erke~'n eşkali t~sbit o!Umt!Q· 
tur. Orta bo: lu, esm ı t>eni• li ve 
e r.ehiye bcnzeme\f.ediL /\ rka _ 
sında kahve rengı bir «ostıiın bu
lunuyordu. Kadıng geliı •e: Ka • 
çark.en tıraktıj!ı ~pka :ıe m~n _ 
t pol'sin eline g~iş:ir. Bu sa
yede Vdkı.];,n~ "' !:tklarını ünıid o -
lu ııyor. 

f3a k r n· •. ğazalartnda 
Erkek ve kı'Z çocuklarına 

ıı.nlısus elbise daireleri tes-

si edilmiştir. Her yerden 

müsait şerait ve ıyi fiatlarla 1 

•••.,.,••sa•lsı•.z•v•e•ze11ng-iıa-çe•şı•·ıı.er_ ııı bulacaksınız.. 

İng'ltereyl ziyareti sırasmda İn- nemiyeceksin... Avustralya mandası altında bu • 
gılizler tarafınc!:ın kendısine ay- - Mademki oğlum değiL .. Ce- lunmaktadır. Mesahai sathiyesi: 
rıca bir sevı;i ve saygı gösteril • henn!!min dibi!l!! gitsin. Onun 1• 241.000 kilometrodur. Nüfusu d, 
miştir. İngiliz muharrirbıin an . çin ismimi ne diye lekeliyece • 462.000 ... Buna, Noro arasını dıı 
bu yazının dünkü parç2smda Ro- ğim. Yalnız babasını öğrenmek ililve etmek liızımdır. Bu ada 421 
m:\ıya kralının İngiliz muhar - istiyorum. Söyle ... İsmi ne?... kilometro murabbaıdll'. 2.600 de 
ririnill bir sunline vcrdigi cevab - Söyliyeceğim... Leonu ele nüfusu vardll'. 
vardır. Muh•rrir ona: •ermiyeceğine yemin et... Son- Karolin, Mariyan, Marşa! ada • 

- Kral olmasaydınız ne olmak ra... lan. Atlantlkte, Karolin adaları 
isterdiniz? Kolcu elini kaldırdı: grubu ve Mr.riyan adaları 1899 "da 

Diye sonr.uş. O da tereddiit et- - Yemin ediyorum, dedi Onıı {1898 Amerikaya terkolunan Gurı. 
ırıeden ve kelimel<ri ma . . a ve e • el~ vermiyecegim. Fakat., baba- müstesna) İspanya hükı1meti ta-
hemmiyeti tartarak şu cevabı sından intikamı.mı alacağım... rafından 12 şuh.at 1389 tarihli mu. 
vermişti : - Babası Pa..si.yö'dür. İntika • kavele mucibine!! Almanyaya ve-

- Mektep hocnsı. nuru oğlu aldıl.. rilmiştir. İki eyalete ayrılır. Bi· 
Lıgiliz muharririnin ehemmi • - Passiyö 111u?_ Demek onu rincisi, şarki Karolin adalan ve 

yetle anlattığı üzere genç kral bizzat oğlu öldürdü.? ... Ah! Ada- marşa!; ikincisi, garbi Karelin a-
mcmlekeU:ıin hayatının her sa • !el! Adalet!... dalan ve Mariyan, bu &00 ada • 
ha ve safhasına aiaka-lar olmak· Dedi. z,vııllı adam! Hayatın - cıktan miirekkeb olan Aµnan 
ta ve billıassa çalışm1ktan zevk dan fazlı. s~ iği kansının bu iti- ırıüst!!'mlekeı;i Japonlara veril • 
almaktadir. rafı karşıs,nda benliğini kaybet- miştir. Mesaha! sathiyesi 2.100 

Kral Karolun kendi yazmış ol- mişti. Ne söyliyeceğ:ini, ııe yapa- jcilometro, nüfusu da 104.000 dir. 
duğu hatıratı vardır. Romanya • cağını bilmiyordu. Odanın içinde Kiyao-Çeo. (Çinde). Çinin şark 
dan bir zamanlar çıkarak hariçte dolıışıyor, söyleniyordu: cihetinn!!, Şan Tungla hemhudud 
ve gurbetle yaşadığı zamanlan - Adalet! Adalet!... olan K;yao - Çeo. 1897 de Alman-
ve sor,ra nasıl döndüğünü, taç ve 1· lar tarafından işgal olundu. 6 Mart 

stanbu1 Asliye 4 üncü hukuk 1898 de akdolunan bir mukavet~ 
tahtını nasıl ele aldığını anlatan mahkemesinden: 
hatırat ki yine İngiliz gazetele • mucibince Çin hükumeti tara -

Sofya Raptapolos vekili tara • fındaıı 99 ~ düdı!etle Alınan
lerin<le mevzuu bahsolmak dob- fınd:ın Fenerde Abdi Subaşı ma- yaya terkedildi. Japon kuvvetl!!-
yısile (Son Telgraf) bunun evvel- hali · d S draz Ali esın e a am pap ri, 7 Sonteşrin 1914 de bu araziyi 
ce şayanı dikkat cihetlerini nak- caddesinde 38 No. Ju h.anede otu- işgal etti. o tarihdenberi Japon 
!etmişti. Kral Karo! o yazıların- ran Polelaini aleyhine 938/1983 idaresinde bulunmaktadll'. Mesa-
da şöyle diyordu: Romanyada No. ile açılan alacak davasının hai satbiyesl: 552 k:ilometro nü-
kral olmak başka yerde, ve İngil- yapılan muhakemesinde: {733) fusu da 200.000 dir. ' · 
terede kral olmak gibi değildir. lira hakkında şahid dinlemeye Şunu da ilave edelim ki 1914 de 
Roman)·ada kraldan her şey bek- kanunen cevaz görülmediğinden Alınan müstemlek!!lerinin umu • 
!enir. Gönderilen istidalar say • kiracı Minas Polikanidisden (733) munda ınevcud beyazların sayısı 
maltla biter gıbi dei;"ldir. Herkes lira tahsil etmediğine dair dava • 30.QllO kadar idi. 
kraldan bri şey söyler, yapılmış "dd ı h i==============--
olan haksızlıkların tamirinı' on • cının mu eaa ey e ancak bir vanın bu kısmına dahi sabit na -

yemin tekli(ine hak.lı:ı bulun-

d3~::e::uharririnin dedlg"ine du:nad karar verilmiş ve davacı = b:~::J:~:int:b~; :::a: 
ve ahi karar veçhile yemin kemenin 21/12/932 günü saat 15 

göre bugünkü Romanya kralı ça- teklif ettiğini beyan Jed'ğind lışmak ve projeler, planlar ya _ ey ı eı talikına karar verildiğinden yu • 
mahkemece; davacı vekilinin tek- kanda adı ve adresi yazılı mu" ddeı·. 

parak bunları tat'Sik etmekde lif tt' - · e ıgı ve mahkemenin de yu • aleyhin yazılı gun· ve saatte mah-
vaktile kraliçe Viktoryanın koca- k d · t · arı a ışare !!ttıği yemini kt>med!! hazır bulunmadığı tak • 
sı prens Alberi beğeniyormuş. ifa irin -dd · ı h · > mu eıa ey e yemın dirde yeminden imtina etmı·ş ad· 
Prens Alber, yani annesinin an- d t · · ık ave ıyesı ~ arılmasına ve gel· dolunacağı n .bu babdalti yemın' 
nesinin baba'1. fakat iki zaman d'ğ' alık me ı ı ve m eme kararın- davetiye~inin de mahkeme duva-
arasında o kadar büyük bir fark da · t J d ğu ış~1e o un u veçhile nna asılmış olduğu ilan olunur. 

_v_ar_ k_i_ .. _· ---------~yemini ifa etmediği takdirde da- (938/1923 
-----=---------=~ ---~ 
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Kaneızlık, keınlk heetalıkları, dlmaO 
lukları il• vltamlnelzllkten dolma 

zayıflıklara kartı 

rorgun• 
bUtUn 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 
Esas 
No. 

YER i 

352 Beyoğlu Teşvikiye mah. Yeni yol S. 

KUVVET ŞURUBU 

ViTALiN 
Har annenin bilmesi lcab eden bir kuvvet 
,urubudur. Çocuklarınıza Yltalln kuvvet 9u· 

rubu vermekle onları aa9ıam, gUrbllz ve 
ne ~ '"r retı,tır ;siniz. 

VITALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çafiındaki gençlerle emzikli kadın va 
ihtırarların hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • foientııı, 

fstanbul üçüncü icra memurluğnndan: 
Haczen paraya çevrilmelerine karar verilen ve tamamına 7660 lira 

kıymet takdir edilen Gedikpaşada Molla fenari mahallesinin Mehmet 
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Bostan So. 
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No. 2/4, 12, 10 

No. 2/5, 12, 10 
• 2/6, 12, 10 

• 2/7, 12, 10 

• 2/8, 12, 10 

No. 4/4 

4/5 

4/6 

4/2 

6/5 

6/6 

6/7 
6/8 

6/9 

6/4 

6/3 

6/2 

6/1 

8/3 
B/2 
8/1 
6/7 
6/8 

6/9 

6/10 

6/5 

paşa eski Medrese ve Esir pazarı sokağında 273 ada 4 parsel eski 23, 390 
25, 27, 2g, mükerrer yeni 4, 2, 3, 14, 16, 12/l numaralarla murakkam 391 
ve Arnavut hanı namiyle maruf han müştemilatının kırk hisse itibariy

392 Beyoğlu Teşvikiye Bostan So 
le on altı hissesi ile yine mezktır mahal ve sokakta kain ve 273 ada ve 

6/4 

393 • > • 5 parsel eski 2, 2 mükerrer 2 mükerrer yeni 3, 2, 1, 6, 8, 10, 7, sayılarla 
mukayyet tamamına 12000 lira kıymet takdir olunan dükkan ve odalar 396 
müştemi!Atını ihtiva eden gayri menkulün keza 40 hissede 16 hissesi 397 
ayrı ayn şartnamelerle arttırmaya konmuş olup 19/12/938 tarihine 398 
müsadif pazartesi günü saat 14 den 16· ya kadar dairemizde birinci açık 399 
arttırmaları icra kılınacağı ve arttırma bcdelatı mezkur gayri menku
lAtın kıymeti mukadderclerine nazaran satılığa çıkarılmış olan hisse
lere musip kıymetin yüııde yetmiş beşini bulduğu surette alıcısı uhde
sine ihalesi yapılacağı, aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kal
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6/3 

6/6 

8/7 
2/3 

8/4 

8/5 

8/6 

8/2 

8/1 

8/4 

8/5 

Kıymeti Nevi 
T. L. 

4584.-

4986.-

5650.-

7938.-

5362.-

4400.-

3464.-

3787.-

8325.-

4224.-

2274.-

2189.-

2105.-

2632.-

2700.-

3503.-

2502.-

3181.-

3362.-

4880.-

4620.-

4280.-

3832.-

4172.-

3270.-

7072.-

3354.-

3330.-
3310.-

4445.-

7483.-

6202.-
3701.-. 
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5516.-
7154.-

, 115.-

288.-
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Harita 
No. 

2 
3 
4 

5 
6 

10 

11 

12 

14 
16 ' 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
54 

55 

56 
57 

Mesaha 

273 M2 

779 M2 

565 M2 

567 M2 

383 M2 

1100 M2 

1082.50 M2 

1183.50 M2 

832.50 M2 

1508.50 M2 

947.50 M2 

912 M2 

877 M2 

940 M2 

675 M2 

625.50 M2 

625.50 M2 

994 M2 

1401 M2 

1220 M2 

1155 M2 
535 M2 
479 M2 

521.50 M2 

511 M2 

520 M2 

279.50 M2 

277.50 M2 

591 M2 

694.50 M2 

719.50 M2 

646 M2 

385.50 M2 

651 M2 
492.50 M2 

526 M2 

36.50 M2 

240 M2 

depozito 
T. L. 

916.80 

997.20 

1130.-

1587.60 

1072.40 

880.-

692.80 

757.40 

1665.-

844.80 

454.80 

437.80 

-421.-

526.40 

540.-

700.60 

500.40 

636.20 

672.40 

976.-

924.-

856.-

766.40 

834.40 

654.-

1414.40 

670.80 

666.-

662.-

389.-

1496.60 
. 1240.40 

740.20 

1562.40 

1103.20 

1430.80 

23.-

57.60 

mak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit olunarak 3/1/939 ta
rihine tesadüf eden salı günü ayni saatte yapılacak olan ikinci açık art- 404 
tırmalarında mezktır ga~·ri menkulôt hisseleri en çok arttıran üstünde 405 
bırakılacaktır. Satış pe~in para iledir. Arttırmaya girmek isteyenlerin 
mezkur gayri menkulfıtın mukadder kıymetlerine göre satışa konan 
hisselere isabet eden kıymetlere nazaran yüııde yedi buçuğu nisbetin

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı arsalar açık arttırma usulü ile ve faiz:;iz sekiz 

geri kalanı yedi senevi ve müsavi taksitte ödenmek üzere satılacaktır 

taksitle ı lki peşin 

de pey akçası veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu vermeleri' 
Uzımdır. Hakları tapu sicillrile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla di- Müzayede 5/12/938 pazartesi günü saat onda başlıyacaktır. 

• 

• 
Viyananın meşhur 

R. ve C. HABIG 
MarkJ:tlarının yeni ge

len son medellerini en 
güç beğenenlerin zevki 
selimini bile tatmin et• 
mektedir. 

Taklidlerinden sakınmak için şu resimdeki ·---

~ . · .. /.. ~ 

~~~~;~~ CD(§Chfi®~ ~~rn~~rn~~\fD~ 
ı-Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Uanl~ 
AKARAT: 

Muh•m· Pey ak· Semti Mahallesi Sokaıtı No. 
çest meo 

bedeli 
L. K. L.K. ~~ 

------~------ - '· 
84 00 6 30 Üsküdar Tavaşı Hasan Tunusbağı 50 Binanııı t 1.,..ı' 

Yukarıda cins ve mevkii gösterilen gayri menkulün tamaın1 satı;/ 
·'pil 

üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 28/11/938 Pazartesi gu sııı61 
11-dcdir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri ,J::/ 

ğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bı. haklarını ve husu- İsteklilerin hizalarında yazılı depozito akçasını veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanla- l&tanbul Ziraat Mektebi 
sie fiz ve masarife dair olan iddialarını tarihi ilandan itibaren yirmi rında nüfus tezkerelerile üçer fotograf getirmeleri. (747) (8389) d 11' 
cün zarfında evrakı müsbite1erile birlikte dairemize bildirmeleri ik- _____ Satlnalma Komisyonun a ' , 
tiza eder, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be-

7 
eıre e J 

1 I h. ı u Mu""du··rıu··gv u··nden : Mekteb için beher metresi 410 kuruş tahmin edilen 32 ın ıtcıl delinin paylaşmasından hariç kalır ar. • n Jsar ar mum pB 
selik ve keza beher metresi 455 kuruş tahmin edilen 77 metre •il - l\fezkilr gayri menlruliitın evsafı umuıniyesi - J3 ,·o• 
kumaş açık eksiltme suretile mübayaa edilecektir. Eksiltme e., ~ 

Mezkur gayri menkuliit yukarıda yazıldığı vechJle 4 ve 5 parsel C i n s i Mikdarı Tartma Muhammen bedeli % 7,5 Eksiltmenin dJ ,.. ı 
numaralarile mukayyet olarak iki kısımdan müteşekkildir. 5 parsel nu- kabiliyeti Beheri Tutarı teminatı saati da Karlman Pasajı karşısındaki Singer Apartımanı 2. ci katın . i ıJ' 
maralı gayri menkulün evsafı. Li.Kr.S. Lira K. Lira K. Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 28/11/938 Pazartesi g~:~~ş ~ 

Zemin kat: Mehmet paşa sokağındaki 6, 8, 10, 4 numaralı dükkan- .. .. - -- 11 de yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalardan '()JY 
!ar olup zeminleri çimento döşeli adi asma katlı önleri camekan ve Supu~ge 3ooo A. -.ll.375 341·25 25·60 14 gibi kumaş tacir veya fabrikatörü olduklarına dair 938 yılı Ticaret~e ı' 
'-·- d . k ki. Baskul : • 1000 Kg. 248.-.- 744.- 55.80 14 38 esı•· ,, 
a.uma emır epen ı: · · vesikasile, eksiltmeden bir saat evvel Liseler Muhasebesi vezıı "Jll'' 

Birinci kat: Ayni sokakta iki numaralı müşterek han kapısından Etıl eter . 150° Kg. -.90.- 1350.- 101.25 15 .~ 
çift kanatlı demir kapı ve zemini tiryeste taşlı bir methalde bir kapıcı İçkı bandrol ~a- tıracakları 126 lira 83 kuruş ilk teminat makbuzu ile birlikte <_n ~ 
odasile tiryeste taşlı demir kapulu olup merdivenle çıkılır. Açık bir adı 70XIOO eb a- • . saatinde komisyona müracaatları ve evsaf ve şartnameyi her gtı 

koridor üzerinde 19, 21 20 numaralı ve zeminleri tahta döseli ve yük dında. -.40.- 2800.- 210.- 15.30 kur mluhnahseıb· escailiktrelagörrüpUöğr.enmMeıeur·i·. du·rıu·ğ·iı8·3n18·d:/~11:·' 
dolabını havi üç oda il. bir heliı, bir ocak mahalli vardır. I Nümunesim ~1 gun oıınak şartile 3000 adet supürge, şartnameleri mucibince 1000 ıulo tartma ka· 

İkinci kat: Ahşap merdivenle çıkılır. 22, 23, 24 numaralı odaları biliyelinde 3 adet yerli mamuliitı baskül ile sınai işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teah-
hiıvi olup birinci katın aynıdır. hüdünü ifa etmiyen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70Xl00 ab'adında 7000 kilo içki bandrol kaadı 

Üçüncü kat: Ahşap merdivenle çıkılır. 25, 26, 27 numaralı odaları ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. ,._,f' 
havi olup birinci ve ikinci katların aynıdır. II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. r _İdaremizin Nakliyat Şubesi için şartnamesi mucibince ·•'' 

Tavan arası: Zemini çimento duvar korkuluklu ve malta sorguşlu III - Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım lacak açık güverteli armalı ve tam techizatlı 1 adet çektirrnc "~n 
üstü demir kenar arasında camla mestur camekanla örtülü bir terasa ve Mübayaat !?ubesindeki Aalım Komisyonunda yapılacaktır. 19/XI/938 tarihın<le ihale edilemediğinden yeniden pazarlık us 
üzerinde diğer odaların evsafını haiz 28, 29, 30 numara~ı odalar mev- lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözLı geçen Şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki ban-
cuttur. drol kiıadı nümunesi· de görLılebilir. eksiltmeye konmuştur. 337.~0 · 

· II - Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı Bahçe: MMrese sokağında 7 numaradan girilir. İçinde tek katlı V - lsteklilerin eksiltme için t<.yin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikye yu- ıı 
alaturka kiremitli bir ahır olup işbu mahal hanın aydınlık mahallini karda adı geçen Komisyona gelmeler- ilan olunur. •8355> radır. •0t 

~kil etmektedir. ---- --- ----- III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine rastlıyan pazartesi günii 
5~ııJ' 

Hududu: Kadastro planı gibidir. Sahası, tamamı: 191,50 metre mu- J B } d } . .. de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Koınis~·ıl 
rabbaı olup bundan 62,50 metre murabbaı bina, bakiyesi bahçedir. s ta t1 bul e e iyesi i an . arı yapılacaktır. .,Jeıl 1 

4 parsel numaralı gayri menkulün evsafı: IV -,-- Şartnameler parasız olarak her gün sözü· geçen Şub 
Zemin kat: 4, 16, 14, 12, 3 numaralı dükkanlar olup zeminleri çı- Beher metre murabbaına üç lira kıymet biçilen Aksaray yangın nabilir. 7 ~ J 

mento döşeli cebhi camekanlı ve kırma demiı kepenkli oldu.~u ve bun- yerinde 45 inci adada 1213 harita numaralı arsa arkasında yüzsüz 59 V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün .ve saatte '< 1~,' !ardan 14 numaralı fırının zemini çımento döşeli bir koridor üzerınde metre murabbaı arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık arttır- venme paralariyle birlikle yukarda adı geçen komisyona ıf" 
fırın tezgiıhı ve ocağı mevcut ve günde 280 ekmek çıkartan üç beygir maya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdıirlüğünde görülebilir. ilan olunur. ·8535• 

4 
kuvvetinde bir m?törle müteharrik bir hamur makin~si ile buna muk- İstekliler 13 lira 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera- * * 1 ııılı.'. tezı tekneler ve ıttısalındekı han hahçesıne açılan çıft kanatlı demir ber 1/12/938 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulun- r/>ı,~ -, ·--·- I -İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyuıı rıP'J 
kapı mevcuttur. malıdırlar. (B.) (8445) .;;t;:lfUIUJllllfL isalesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 t~e ı<'"" 

Birinci kat: Hanın müşterek kapısından girilir. Tiryste taşlı demir * * ,(' --"-nn f;,m ~ etı • 
<97l CJ-atf.v,. ~ ihale edileceği ilan edilen ve eksi.!tmroen kaldırılan 25.000 ın "1,;ı · . korkuluklu merdivenle çıkılır Bir koridor üzerinde zeminleri tahta dö- K"'-tf bed"lı· 750 lı·ra 75 kuruş olan Erenko··yu··nd" Ethem efendı· so- c5tfı rıı.· ı·· d 60 M/M k d f li t . d ··r d t ılı )ll· <' 

., c ' r; tu un e utrun a ont ve s esın e mu re a ı yaz rf ı şeli ve dolaplı, 1, 2, 3, 4, numaralı o dalar ile bir hela ile bir yalak ma- z" 
halli olduğu. kağı nihayetine yaptırılacak istinat duvarı açık eksiltmeye konulmuş- samına aid şartnamede tadilat yapıldığından yeniden kapalı ' 

İkinci kat: İki musluk mahalli ve ayni evsafı haiz 5, 6, 7, 8, 9, ıo, tur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir: İs- PrezerVaiı'f lı Bfl• !ile eksiltmeye konmuştur. 0,u,.,~ı 11, 12, 13, 14 numaralı odaları ihtiva etmektedir. !ekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka yollar şubesinden rı - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ,,e ~ 

Üçüncü kat: Ahşap merdivenle çıkılır, zemini tahta döşeli ufak bir alacakları fen ehliyet vesikasını Fen işleri Müdürlüğüne tasdik ettir- teminatı 1875 liradır. .. ııii »'1;ı 
korıdor üzerinde 4 oda bir hela ve koridor üzerinde bir mutfak ve ze- dikten sonra 56 lira 31 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilell Teki 10, 3 lük 20, 61ık III - Eksiltme 4/1/939 tarihine rastlayan çarşamba gu. ,-o~ıl 
mini çimento duvar korkuluklu ve beton sorguçlu bir tarasadan iba- berab~r 28/11/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümende de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım koınıs. f 
rettir. Mezku rkatta 15. 16, 17 numaralı odalar IT1€vcuttur. Hududu ka- bulunmalidırlar. (B.) (8294) 40 kUfUŞİUf yapılacaktır. b·sııtl'r 
dastro planı gibidir. ___ ._...._.....;,;;;;;.. _______ . ___ ..;.;;;,;.:....;.;;,;;;..~------ ıv - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün in .1 

11
ir Ji 

Sahası: 252.50 metre murabbaıdır. İstanoul Nafıa Mudürlüğünden: Her eczanede bulunur mum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Ankara ve rzı ~ 
Mezkur gayri menkulatın nefsinden doğan birikmiş bina, çöp ve 2/12/938 Cuma günü saat 15 de İstanbul Nafıa Müdürlüğü eksilt- • müdürlüğünden alınabilir . 1,ıJJ ~ 

frner rüsumu ve vakıf icaresinden mütevellit vergi mükellefiyeti ile me komisyonu odasında (9994.32) lira keşif bedelli İstanbul Asarı Ati- Dr. lhs•n Sami ••••J V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız r ıııı''' .. 
delliiliye resmi satış bedelinden istifa olunur. 20 senelik taviz bedeli a- . rla ,ıı•· 

k ka Müzelerine bağlı Fotoğraf ve Heykeltraş Atölyeleri inşaatı açık ek· Ôksu""ru""k Şurubu kataloklarını ihale gününden 7 gu .. n evveline kadar !nhıs3 
1 

.. -~ lıcıya aittir. Gayri menkul endisine ihale olunan kimse derhal veya ıl" 
verilen mühlet içinde satış bedelini vermezse ihale kararı fesholuna- siltmeye konulmuştur. Ô müdürlüğü tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabU JJf ,ıı· 

ksürük ve nefes darlığ ., boğ. ,.on 
rrık kendisinden evvel en yüksek, teklifte bulunan kimsenin arzetmiş Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel, hususi ve fenni şart- tazammın vesika almaları lfızımdır. Bu vesikayı haiz o!ın•. .;.ı 

maca ve kızamık öksürükler 0 .. oldug·u bedelle almag·a razı olursa ona, olmazsa veya bulunamazsa 15 nameleri, proı·e keşif hüliı.sasile buna müteferri dig·er evrak dairesinde nakasaya iştirak edemezler. . ..,9o , için pek tesirli ilAcdtr. ,.. 
gün müddetle tekrar açık arttırmaya çıkarılır en çok arttırma daire- görülecektir. l ~==~H:•r~k~e:s~k~u~ll~a=n:a:bi~li~r~. ==~I VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5. iııcı .;e "l 
mizce üzerinde bırakılır ve iki ihale arasındaki fark ve masraf ayrıca Muvakkat teminat (750) liradır. ı ; yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vcsıkası tı·,·B ,;· 
hükme hacet kalmaksızın eski alıcıdan alınır. Daha fazla · malllmat is- ----- i.b r 

İsteklilerin en az (7500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida· Sahib ııe ne;riyatı id<ıre eden güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunıı J<Bd' ·, 
teyenler 241101938 tarihinden itibaren dairemizde açık ve asılı bulun· relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden Bll§ muharriri cek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de ·)i~oc 
durulacak arttırma şartnamesine 38/1131 numaralı dosyasına müraca- 1 ETEM İZZET BENİCE ukab1 
atla ieab eden malumat ve izahatı almış ve öğrenmiş olacakları ilan eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait Tica- karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz ın 
olunur. 02135) ret Odası vesikalarile gelmeleri. (8385) Son Telpaf MatbUD rilmesİ liizımdır. · - (84°9) 


