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İtalyar11h 
ile silih 

İspanyol asilerine tayyare 
gön.derdiği tahakkuk etti 

- . . 
Fransanın kararı: "ispanya hükii.metine silah vermigeceğiz. 
Fakat yabancılar asilere gardım ederlerse karar değişecektir,, 

ltalyadan İspanyaya IMaÜall bir sei8hat 
Meclis Toplandı 
ismet lnönü Parti 

grupunda izahat verdi 

.. 

giderken Fransada 
yakalanan tayyareler 

~ 

Alm_...W a • ..ı Fraab 

İngiltere, dün 
Akdeniz filosuna 
lspanyaya hareket 

emrini verdi 

Aallerln Matlritli ma
, lıa•ara ettikleri lıaher 

verlligor, reisleri deolet
lfrden- lıllcftmetinin 

Londra 30 - Bugün Sardonya adası yoliyle lspan.. 
•nın Fas mıntakasmda uçan üç ltalyan tayyaresi 

Pransız toprağında yere inmep mecbur olmuşlar, 
tayYareler de birçok mitralyözler bulunduğu görülmiif
tGr. T &JY&releri idare eden pilotlardanbiri ISpanyanın 
Pas mıntakasında Nado denilen bir yere gittiklerini 
~ylemişir. Burası asilerin elindedir. Halbuki ltalya 
qGkUıneti asilere silih verildiğini tekzip etmifti. 

(R6yter) 

Fransanın karan 

ltalyan Veliabh 
Propaganda Nazın 
ile Berline gidiyor 
Seyahatin SİY.asi mahiyeti 
haiz olduğu bildiriliyor 

Prens Pledmont 

Yeni Boğazlar mukavelesi Mec
liste bugün tasdik edilecek 

Ankara 31 (Husuai muhabirimiz • 
den) - Ankara bugün tarihi ve sayılı 
aünlerinden birini daha yapmaktadır. 
Ş4ıir baıtan bap donanmıtbr. Meclis 
önünde erkenden büyük bir kalabalık 
söze çarpmaktadır. 

Dünkü toplanb 
Ankara 31 ( Huaual muhabirimiz • 

den) - Fevkalade toplantıya çaiın· 
lan meclis dün saat 14 de Abdülhalik 
Rendamn röruetin«Je ilk toplantıaını 
"""'"· YoldMai ,_r' lıAi• .... 
MtkH AWOlbalik Renda Montrl koa• 
feraumda biiktmetinmbı elde ettiii 

çok mühim ve kıymetli neticeleri bil • 
dirmek ve yüksek tasvibe arzetmek için 
meclisi fevkalade toplanbya çaiırmıt 

olduğunu aöyliyerek demiftir ki: 
«Bugünkü ruznamede müzakere e • 

dilecek madde yoktur. Yalnız Montrl 
konferanS1na ait olan vesaik ve onun 
mütemmimi olan layihalar selmit ve 
evrakı varide meyanında olarak hepi· 
nize takdim edilmiştir. Encümenler bu
(Ün bununla met&Ul olacaklar, yarua 
iıaWaleyin hepeini •encekler Ye .a. • 
hal .ızlere tevzi edilecektir. 

(0...... 4 inci ..,,.. 

Kaza mı, cinayet mi? 
Zabıta, Osmanlı bankası müdür muaviainia ana11m 

öldürdüğü haberlerini tekzip ediyor. 

Roma, 30 (Huauat) - ltalya ve
liahb prena Piedmont, refakatinde pro
paganda nazın Alfieri bulunduğu hal
de Berline hareket etmiftir. Prens, 
Berlinde bulunduğu m6ddetçe ltalyan 
sefarethanesinde ikamet edecek, Alfi .. 
eri iee Almanya propaganda nazın Cihanprde Tüfekçi Salih eokaiuıda 12 etrafındaki tahkikat devam etmektecllır: 
dOlctor Cöbelain miaafiri olacaktır. Se- No. lu apar~a~n 2 ~ci daireeinde oturan Samuel Levi 40 yapodacbr. Hllbk aa. 

Y
ah t' or · tlar .. ~a.!,- ve banyo daıremade ola olarak buhuwa mnudur. Omıanh Banka ........ , VuJle,. 

aw ın .. ım~ıya munaıııeoeme ya· Oemanb Banba mubaberat miidlr mua- nde dürüatlüiü ile tanın• ...... F.._ °' 
pıldıgı aoylenıyona da aırf huauıt ma- rini Samuel Levi ile anua E..lerin ölGmii (Dnamı 2 inci ..,,tı•s) 
hiyette kalmıyacaiı ve aiyaat mahiye- -=--===-=======---====-==-======-----ııııııı. 
ti de haiz olacağı il&ve olunmaktadır. 

Habeşistan da 
neler oluyor? 

ltalgan orduaıı 1Jalmıır 
altında lıarelt.ete geçti 

lngiliz Ajansının neşriyab 
Romayı kızdırdı 

Roma 30 (Huauai) - İngiliz ajana ta• 
rafından Habeıiatanın sarbında • milli bir 
hük6metin bulunduğuna ve bu hük6metin 

(Onum 2 iaci •:rfacla) 

Alacada bir kadın 
kocasını öldürdü 

1 
Alaca (Huauai) - Kuyumcu Veran 

köyünde Kelaülük adında bir adam vard11. 
Eskiden kendine haydutluğu ve bıraızlıiı 
mealek edinmif olan bu adam köyde bir 

(De.um 3 indi sayfada) 

Berlin Olimpiyadlan 
yann sabah başlıyor 

Müsabakalara 4503 erkek, 341 kadın sporcu İflÜM 
ediyor, son takJ11ılar da bugün Berline vanyorlar 

- .... "f" ___-. ' 



2 Sayfa 

iJerg.ün 
Yazı Çok Oltlağa /çin 
Bugün Konamadı 

--·······-·-····· ........................... -........ _ .. 
Berfin 
Olimpigadları 
Yarın başlıyor 

( ... ...,. 1 irrci .aayfada) _ 
lngiliz takımt da bugün gelmiş ve bü • 

yük tezahüratla karplanmıştır. 
)ıpaaye takımı gelemiyeccğini bildir • 

nUf'İr. 

Resimli Makale 

./SO'N POSTA·. 

a Plajda a 
Temmuz' 31· 

r---------~ 
SözünKı ...... ~ı 

1. Talu __. 

I
• .tanbalda bir abide dikilecek.. Bunun 

için en mÜ81ııııip Del"ai olabileceğini; 

bir muharrir arbd-., muhtdif kimselerden 

8DJ1llllf. 

Benailad 1-r kafadaa hir _. ç&mı•' 
'.Mr -iaz bs 117ler geveleıaiJ.. Aallam. min .. 
huı fU mahiid mısraın mealinde toplana " 
yor: 

«Cümlenin lflllluudu bir amma ıiu .. el ......... 
Nurmi Berliade 

Meeıhm F enlbdiyalı koşucu Nurmi de 
beraberinde F Mec3iyah atletlerden :mü
rekkep ufak bW grup olduğu J.alde sel -
miftir. Dünya ,ampjyonu olan Nurmi ile 
banterilerini alkı,tam•k ~~ itıtasyona 
ke11if bir halk kitlesi toplanm11 idi. 

Deniz hamamJarmda hepimiz birbirimize benzeriz. 

fn19nlerm umf. riid.e, .makw, .ev~ farkı ..... blbr, l 
lan ve fizyolojik varlıkları deiil, cemi,etia kendisine Yel'diii 
kıy.ettir. Kılık .loyafetimiz bu luırrwtio lıir ftde.idir. Ba ali
•tii firikqı ,.._..imi& .., ~' 1 ............. r.aık 

Bu muhtdif m.,.et1n ~eriıiinde bir ..., 
nesi pek Jaoşuma gitti. O da, belediye nıİIİ 
-wu. bJFDe.lii .e &piııitiiel d.mm Ek 1 

Ka:rıt muamelesi kapandı 

plijdaki • J nJ... • ... hm W mitanıl "Yarcm. ç.iıak W• 

cut)arunazla kum ......... e söriindüiümüz zaman, hüviydti-

Bu miaal hime gÖsterİy• ID irıırıanları inan ,..,_ 7 ..... • 
j 

hemen dliDiverir. 
n.:.....__ı....&.. ~et· . • h ı . . . - ~ ~u uun7 IDIZI mu_aAZa IÇID Wddj l ~ 

~ bir UZUT olmaia ve yalnız plijda delil, cemiyet iÇinde 
ille ~ .ilinmemeıini tıenü.e .,....._ 

(söz ARASINDA) 

• 
Tem Seveoc- "ftl"diği ~par. 

Muharrir soruyor: 
- Yeni abide ne zaman yapılacak}. 
- Belli Wi.11 
- Kaç pua urfed~). 
- Malüm değil 1 · 
- Kim ya..nacalr) 

- He.aiiz tebıriir etmedi. 
- Nereye kurulacak} 
- Hele o. büsl>ütün meçhııJı 

Olimpiyat oymılal1Dlll k.a)'lt muamelesi 
kapanmıştır. lşt:ırak eddnlerin miktarı, 
4503 erkek ile 341 kadındır. En kala"balık 
ekip, Alman ekibidir: Bu takım 385 erkek 
ile 45 kadından tcıUküp etmektedir. Al-
man ekipinden sonra Amerikan ekibi geli· 
7or. Da takım da 323 erkek ile 44 kadın
dan naürellep baJıamnaktadır. 

Sakal biralcmcılc 
Avrupada 
Nasıl motl• olınaıt•? 1 

lnsanuı gölgesi 
Bir gıda maddesini 
Kirletir mi ? 

Bu ımuJ.a•ere bau, Nasraddin h'ocl 
merhumun karısile geçen bir muha•eresinl 
hatırlattı. 

1896 senesinde Atinada yapılmış olan 
F ransada bu -birinci olimpiyatlardaki maraton yarı.şının 

salibi Spiridoa Louy• memleketinden ge· gün hala sakal bt- { 
tirmekte olduğu bir .zeytin dalını hamil ol- rakanlar vardır. ;;, 
duğu halde banya sclmiftir. Mumaileyh, Fakat bu adet ~ 

· 'd l k r,,., bu dalı on birinci olimpiyatların açılacağı gıtgı e aza ma - , 
1 

sün M. Hitlere verecektir. tadır. Sakalın 
Ameribdan ~elen seyirciler f ransada yerleş • 

Olimpiyatlan görmek ıçm gelen mesme krallar-
1400 kifilik bir Amerilcalı kafilesi dan Birinci F ran-
Hamburga m1"Malat ctmi.tir. suva sebep olmuştur. O zama • 

1940 -te 1944 Olimpiyatlan na kadar aabl nedir bep bilm~. 
Olimpiyatlar 1944 de Londrada. ya- Birinci F ransuva bir muharebede çe -

pılacak.tır. 1940 Olimpiyatlarının ya r.esine bir kılıç daıbesi yemiş, izi kal
T okyoda, ya Helsingforsda yapılması mış, o izi örtmek için sakal bırakmış. 

beklenmektedir. Onu görenler kendisini taklit etmi~ler, 
Yuun ve1iahlı ve sakal birdeDbire fevkalade bir luz-

Belgrad, 30 (Hususi) - Olimpiyat· la taammüm ederek memlekete yayıl
larda bulunmak üzere Berline gitmek-

. . mıf. 
te olan Yunan Veliahtı bugün tayyare • • • 

j~ buraya gelnüftir. y eliaht yarın Ber- IMrbe k•r-. tlldell &1 .... a aUan 
ime hareket edecektır. 

Kaza mı, cinayet mi? 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

kadaılan Lcvinin pek sinirli bir adam ol -
duğunu, hatta bir hafta evvel yemek yer
ken bir garsonu dövdüğünü söylemekte • 

Almanyada harbe sokulan atların 
miktarı bir milyon .iki yüz bin olarak 
tesbit edilmiştir. Bunların içinde 400 
bini düşman kurşunlariylc öldürülmüş 
ve 558.000 i hastalıktan ölmüştür. 

••• 
dirler. Bu ecbcptaı de kendis.iııe bir müd- Parlat.eki takı •fer kaça 
det izin nrilmittir. maloldu ? 

lstldlil 
E'-L-1- D~ Moı:__ ••t ' • ..__ .....,.._.., .. ,_ mu~ 

Ahmet Vefik Pqaya, ahbaplanndan 
ı.\ .__ oa lair, oa iD :pprdMi to
,__. fewblide .............. ... 

..... -- edip, çocaia ........ 
tedi; ..,_ w.. da ...... 
~ ilim iteclm ....... -

••utwı1ı:-- ..... : 
- ...... h • Mrı llela! delli; illri-

- .._. - de9let ..... ---
BiJ'ilr peder, m -· • eanl.: 
- Neredea irlidJi) ., ........ ? 
Mı.et Velik Pap, a..Ji c:iadi)et-

le: 

1 

_ ..................... . 
.... lliç lııir fer hıle ehaÜJ• -
az a&dim de, oM.• ' cnu.. ftl'di. .,. _________________________ . 
Aorapadan Amerilcaga 
Segahat Eden şapka 

Hoca, b.ir giİD nine cdmif. bakmı§ k( 
karısı, .kom111 k.admlariJe oturmuş, ziyaf~ 

Maysore mih- bahsi ediyorlar. 
racesi ely~vm Hoca :80ım8f-: 
Londrada bulan- - Yemek Lanr mı~ 
maktadır. Bu _ Oeiil. 
mihrec:ıe çok zen- _ Pipuedi mi) 

gindir. Londraya - Pqmedi. 
geldiği zaman u- - Neden~ Yoka Mfu,cdt bir ıey dil 

~~~!!!!:~~\tak ve aşçılarını bulamadan~ 
l ôa beraber getirt- - BıdamacLm... 

~mi~ir. - O belde. ae diye otunnuıı. ziyafet it' 
~~·- Zira. alafran • fı cdiyorsmauz} 

_Ll . k k nd' Kadın, bua brwddt: 
ga yemea. en eevmeme te ve e ı _ İIAh' _r_..ı!ı d • ·• oJ>L-_ d ıııi4 
d. · - ~ıl:::! 1 • 1 a ı. ~ e111J1. ~ a et 
ınıne nazaran AB.Iır o an msan ann elim de. biilibütün mı talan> 

elinden de yemek yimck iateınemek • Y Henüz iM.amir ın .: te7 obr .. 
tedir. halde. bizim ele boJ11DA 61.ideden ~ .... 

Mutfakta )emdi: ~ l.gi~ fi~ q\-& _._ GIJ' 1 aeknS-

aşçı1a?'" da otelin diğer müşterilerine dir. 

yemek pişiriyorlarmış. O sırada mih -
race aşağıya iıımif, birde bakmış ki İn
giliz aşçılar, kendi yemeklerinin ooün
den geçip gölgelerini mübarek yeme

ğinin üzerinden geçiriyorlar. Fena haJ. 
de kızmıf, yakarı katlarda yalnız ken
di aşçılarının girip çıkacağı bir mut
fak yaptırmış. Şimdi yemeklerini ra • ' 
hat yiyor ve kifir~rin gölgelediği ( 1) 
haram yemeklerden kurtulduğu için 
memnuniyetini beyan ediyormuş. 

Yoksa, hala Çanakkale ıehidleri yata • 
cak muntazam bir mezaT bu'hımıyorke~ 

bmada abidedsı bah.cemcnia beyaude_~ 
duğwıu biz de biliyoruz .. 

.LT~ 
Biliyor Musunuz? 

J - Belgrad j}k defa olarak Osmanlı ' 
]ardan hangi hükümdar tarafından mu • 
hauara edilmit ve mulauara ~ ile nene- ' Samuel LeYiııin bütün hayatında aksak p h ı~ · d 

ariste, erıtesın manzarasına o- Amerikada Sen Luide posta memur- • • • 
bir tek hareketi aörülmemiftir. Yalnız o - d . . "le f lenmiştir"? 

yamıyarak altın an geçtığı ta 1 z.a er farından Albert Wichey seyahate faz- Yeni bir takvim cL -er• 4 
nun bir kere i,Jt olduğuna ve bu aşk iz:di- 2 - Puro si&a.ra .İçen h olar - .. 
nçla neticelenmek üzere iken annesi Es - üç hükumet zamanında yapılmıştır. la meraklı imiş ve dünyada hemen ~ Şanghayda yeni bir takvim meyda- dedir"? 
terin muhalefeti ile karşılandığı ve bu aşk Ve tam dokuz milyon altı yüz elli bir men gezmediği hiç bir yer kalmamış. na getirihniftir. Ba takvim. Rumt, E.f- l - Tütünün meafCi neresidir) 
maceraıma nilaayet Yerdiği söylenmektedir. bin, altı yüz yirmi_~ frank 3~ santi· Fakat son zamanlarda züğürtleyip de renci, Gregorien ve Çin takvimleri bir 4 - Kadınmdaa çocuiuna kadar ~ 

Dün bir franınzca gazete ve ondan nak- me çıkmıştır· Üç hükômet de. ~para- bu seyahatleri yapamayınca. bjç de - araya getirilerek ppdmlf ve hesaplar içen Aalk ıaerede bulunmaktadır"? eM 
len türkçe bir akşam gazetesi bu qk ma • tor_luk, rest~.rasyon ve ı_nonarşı devre- ğilse, külahım bu seyahatlerden ir.tifa- çok basitleştirilmiftiı', Bu takvim ile 5 - Pipo i1k aefa yeryüzünde ner 
ceraaını meuua baluederken Saınael Le • Aerıne teadüf etmektedir. de etsin. demif, ve şapkasınt iyi bir pa· ayni zamanda dünyanm her tarafın _ kuilanılmı§tır) 
vinin izdivaç arz111una muhalefetine mui- ket yaparak poetaya vermiş. daki bayramlar. yortular. anlafllabili· (Cevtıplmın Yana) 
ber olarak anaaı Eateri öldürdüğünü yu • birini Goreye sötürdüğünü ve daha eonra Şapkaaı Graf Zeplinle frankforta '* 
m.,lucLr. Fakat en aali.lüyettar poliu a - da Goredcki Habet b•vetleriıte kuman- I L yormuş. • • • Dünkü suallerin cewphn : 

gelmişmi.f. Oradan Avrupayı do afb11.· ·-4 
miri bu haberi k&t'iyetJe tekzip etı:Dİf: da et.mai iatenen Ru Makonneni de Su • J - Anamnın karnında iken hiikürnd"' 

tan 90nza. Meksika ve Peru vaaıtuiyle Monner Mak.,. -..1r 't ı tıJll - Ortada bir cinayet yoktur. .S.muel dandan tayyaresine aldıjını anlatıyor ve o1a.. eon spanya kralı ' 3 iincü A1fonı ._, 
Lm ile anua bir kaz.aya kurban sitmifler- b6tün J.areketleriai takhila ederek ban1ann gene eski yerine dönecekmif. Amerikalılar bu ismi kumpan7Bla- &Lam öldüiü ~ AJUlll keodieine 8 elll!' 
dir. Oaa7et •rim•li menuubaha bile de • ltalyaya kup aleyhtaılrktaa bqb hir ma- • • • ra en ziyade haııllt temin eden film .idi "Ye doğacak olan çocuk k..ral olacakU. 
iildirl demiftir. uya aelmediiini .c;ylqor. Poatada ... U t .. ı. emek için yıldızlanna wa11wktedirler. 1 - Amerilca bayrağında, d"1et 48 ff' 

Diler taraftaa mora da m oiLm u • Roma 
30 

(H....ı) _ Mueta1 Cm _ Muhaberede sür'ati temin etmek bi- 1935.ene-indeençOk1umJit temin dera! bükUınetten ibaret oltluiu için 481' 
mm karbonla .wrlenerek öldiiklerine • _ • iı;iDde fiddetli rinci ve ~w vazifedir. Bunu nazarı eden artist, kiiçik Slıirley Temple·dir. dız ~rdrr. ; 
dair npor ••rmillir· Bu rapora söre de ~ en miitlml felail. ~e,.. itibare alan in ilizlcr 1919 da 48 tane İkincil' ... WiD D- - - cw=:x.:ı '3 - Amen'kahlarm ea büyük va~. 
bicliee w:I fukmda '--· ak zehi li yqmmlar altmcla Dellli ile Ad .. baba a • g ıgı ·~ uçun u.gu • Wubingtoadıır Amerib ~ 

.. «.e ouu.1,ar. . r ruında mühim bir~ yapan 12,000 nakliye otomobiline malilderken 1936- Clark Gable, diirdünciilüğü, Fıed perv~n hAk' . . d • k YJ_1_ .,-. 

gaz teneffü. etmekle wkua aelmit bir ka· d b k 11555 "hl".. . l A. V:-- D- L-...:..-"1::.: terenm a ımıyeu. en urt.arıp tetL 
zadu ibaret lralmaktadu. ::vctir. u. tlu Teütori mt•alaıma tefekkür et • d~ u ra amı e ı ag etmış er • J terGrave f~oıd _..:_~:- ~~ devlet haline getirmif ve ilk defa ~ 

_ _,, ır • oan v ~uu- hm o.lmufhır. 

H b 4 - Me~ur ltalyan ressamı Lcon~ 
a eşistanda neler oJuyor?r .. -------------------------------------~~__,, de Vinciyi ltalyadan Pariae götüren kd" 

<Bat t.nıfı l inci .. 71ada) i S T E R 1 N A N t S T E R t N A N M A ! Fransa kralı birinci Fransuvachr. , 
160 bin murabba kilometre arazi üzerin<ıe • 5 - Şimdiki 1talya kralı 3 üncü ~-

hüim olduğuna dair garbi Habqistaa ü- Sima.da otmrn uka)w:ulal"a"11Jan bir bayan lııise prip bir Ba tels ele malmiidürJiiiünün ıml"yella wa c:ibda. noel 67 yaşındadır. 
zerinde bq UÇUf yapan yüzba§J Brofile at- mektup sönderdi. mmda bulunan 10 ,..ı eYYel çlkanlmq çmpGa ~ aots-
fen neırcdilcn beyanat aaabiyetle karp - Binbap olan zevci ölıliildeo aonra üç ayda bir 45 6ra ID&af likten aJdıiun vekaletnamedeki mantom~ t..lmıı*f: Fllln dallıçla.. Jel' 
lanmııtır. 1 aJmMt.aclır. - Bu resimler birbirine benzemiyor. a. bdm hıu veülel- Bütün hayvanlar yüzmek bili ~ 

Jurnale d" talia bugünkü nüshasında bu Diyor ki: Da1ne7e çarpflı bir resmini Çlkarbp ,.......smı. demif. Esasen insanları hayv.anlardan a~ır JI 
hableri mevzuu babıetmektcdir «Bu maat buiranda nrilirken ben oğlumun ~anında jdim. Ben çarpfı nereden bulabilirim? ...... olsaydı mf bu re.- vasfı mümeyyizlerden bir t?.nes~. ~ 

talyan ıazetcsi Röyterin bu çqit ha • U··" inhiWlar memurlarından Şükrü)'i resmen mutemet tayin mi çektirmek için çartaf yaptıracaldaa. Fakat bir tesadüf bütün hayvanların doğuştan yuP 
berleri yaymakla halya aleyhinde yaptığı ,_. 

d 
ettim. Mutemedim malmiidürlüğüne bat vurmuf, mutemetlik olarak bu 10 yıl evvelri resmimin ........ buldum da, Mi - bilmeleridir. 

1
_4 propagan adan acı acı şikayet ettikten i " 

---Lalini kabul -'"---=·*-, bir de vekaletname iatemifler. yük muraflardan lnatuldum. Şimdi heaira Upldaki yekiJet. Suya en ziyade mütehammil 0 
ronra yüzbaşı Brofilin bir serseri olduğunu, ..-ıAUı ~-...- V 

SimaY not•l~incle 210 kunu masraf yaparak bir vekaletna· namem &zerinde 10 yd evvel çeldirdiiiın çaıpflı resmim.da- suyu seven fildir Gözden uzak 
ve müsaade almadan Habec arazi111' u''zerı·n- - . ..,.. ve · -• 
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Sayfa 3 

Alacada 

Alman - Avusturya itil3fıJ 
için yeni bir tehlike ••• 

Kamutayın 
Kabul ettiği 
F•olcaldde talısi•at 

Bir kadın l 
Kocasını öldürdü 

1 

(Baıtarah 1 inci tayfada) 
çott cantar yaktıiı için bütün köy ahal!•!ni Almanyaya müstemlekeleri . 
korkutmuf, Ay~e. iıimli kuısı da kendısın· geri mi veriliyor ? 1 
d&n nefret etmıştır, • . , 1 

E 

Avusturya Nazilerinin yaphkları nümayişler üzerine 
Viyana hükumeti umumi af ilanını geriye bırakb 

londra, 30 (Hususi) - Olimpiyat 
ltıe,'alesinin Viyanadan geçmesi sıra
.. nda Avusturya Nazilerinin hükumet 
Weyhinde yaptıkları tezahürler Avus

~t~a hükOmetini, affı umuminin tat
~ltını tehir etmeğe sevketmiştir. Bu 

~zden hala mahpus olan iki üç bin 
._.,llZi tahliye edilmiyecektir. 

Berlin, Avusturya hükumeti aley -
hJndeki tezahürlerin Naziler tarafından 
l'apılmadığını, bunu kendilerine Nazi 

~~aij veren Sosyalistlerin yapmış olacar 
ıunı iddia ediyor. 

ları bir nümayiş esnasında polis kordo
nu yarılmıştır, 

Bunun üzerine polis kuvveti nüma· 

yişçileri dıı Arrondismanlara sevket • 
miştir. Bazı tevkifat yapılmıştır. 

Viyana, 30 (A.A.) - iyi malumat 

almakta olan mahafil, Avusturya hü • 
kumetinin dünkü kargaşalıklardan 
mes'ul olan Nazi liderlerine karşı şid
detli tedbirler almağa karar vermİf ol
duğunu ve bu tedbirler yeni Alman· 
Avusturya itilafı için bir tehlike teşkil 
etse bile bunları tatbikte tereddüt et-

Yiyana, 30 (A.A.) - Dün Olimpi- miyeceğini beyan etmektedirler. 

~at meş'alesinin geçmesi miinasebetile Kabine, derhal bir toplantı yapmi~ 
asyonal Sosyalistlerin yapmış olduk- tır • .... . 

İtalyanın İspanyol asilerine tayyare 
ile silah gönderdiği tahakkuk etti 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

. Asilerin hükumeti, kendine <dv1illi hükumet» unvanıni vermekte ve bu 
11fatla devletler tarafından tanınmak istemektedir. General Franko Dani • 
ttlarka hükumetine müracaat ederek milli hükumeti tanımasını istemiştir. 

Madrid açhk tehlikesine mi maruz ? 
Dahili harbe gelince iki taraf da vaziyeti kendine müsaait bir şekilde 

IÖatermeğe uğraşmaktadır. 
• Asiler :Valensiye şehrinin isyan ederek kendilerine iltihak ettiğini, Valen-

11Ye ile Madrit arasındaki muvasalanın tehlikeye girdiğini söylüy:orlar. Bu id
~a doğru ise Madrid, bütün gıda maddelerini ,Yalensiyeden getirttiği ıçın 

l
bükumetin vaziyeti bir hayli sarsılacaktır. Fakat bu haberi teyit edecek ma· 
Gınat gelmemiştir. 

Asiler Sevil şehri ile Portekiz hududu arasındaki bj.itün köylerin kendile
~ne iltihak ettiğini bildirmektedirler. 

D~nkü muharebe ve bombardımanlar 
ı..~~ükumet, Madrid civarındaki asi kuvvetlerin naçar kalara1i Çekilmeğe 
4'Qfladığını, Saragossada şiddetli bir muharebenin vuku bulduğunu ve Sen· 
~astiyen ile havalisinin kamilen hükumet elinde olduğunu haber veriyor. 
1 Saragosaa ıehrinin tayyare ile de bombardıman edildiği anlaşılmaktadır, Tayya • 
felerin beyannameler de attıkları söyleniyor. 

~ liükumete sadık olan harp gemileri Fas mınta~a11ndaki Ceuta ile Melill~n-.~om• 
dınıan etmiılerdir. 

kat'i harekAt için hazırhk · 
Bununla beıaber beklenen kat'i ha:ekat henüz baılamamııtır. )'alnız ötei:ie beride 

~Uaademeler vuku bulmaktadır. 
iki taraf ta kat'i harekat için hazırlanıyor. 

~J.lngiltere, Fransa ve ltalya, Tancanın 1spanyol gemileri tarafından üssülharekat 
tak kullanılmamasını İspanyadan rica etmişlerdir. 

A.~~ükumet asilere para veren banker Yuan Marchın emval ve emlakini müsadere 
"'<ili§ tir. 

Son dakika : Madridin muhasarası "' 
.., llerlin 30 (Hususi) - Madridin ıimalinde bulunan aıi Generar JJfol.a 
G Qc/ridi çevirmiı ve bütün muvaıalayı keımiftir. General Molanın, 
l'f eneral Frankoyu beklemeden Madridi bombardıman edeceği ve ıeh-
diiıürmeğe çalı§acağı haber veriliyor. 

lngilterenin donanmasına verdıgi emir 
f>aris, 30 (Hususi) -

tem,· ·ı b. l'k 1 .. . sı e ır ı te )Ugun 
~lftir • 

Maltada bulunan İngiliz Akdeniz filosu amiral 

Cebelüttarıga hareket emrini almış ve hareket et-

Yunanistan gene·-

. Ankara 30 (Huıusl) - Buglin Ka
mutay bütçe encümeninin kabul ettiği 
layiha ve pıojeler araaında memleket 
müdafaaiının istilzam ettirdiiı fevka· 
iade ihtiyaçtan için ıenelik tediye mik· 
darı üç buçuk milyon lirayı geçmemek 
ve tamamı 1946 malt yılı nihayetine 
kadar ödenmek üzere 6 7 milyon liralık 
taahhüde giriıilmesine dair olan ve 
2980 numaralı kanuna ek olarak hazır· 
lanan proje de vardır. Projeye bu para 
top ve tef errüatile top malzemesi alın· 
masına tahsis olunacaktır. 

Encümen hükumete 25, 780,000 lı· 
ralık fevkalade tahsisat verilmesi hak
kındaki layihayı da ufak bir tadille 
kabul etmiştir. Bu para da milll müda
faamıza ve askert fabrikalar bütçele
rinde yeniden açılacak hususi fasıllara 
tahsis edilecektir. 

a anın eon gun er e ne re l o ıı.a a . K d .. 1 d f t' ,_ d r 

1 
ngıltere. Fransa, Belçıka, Almanya ve 

artmıttır ki kocasını öldürmeğe bile karar İtalya arasında Brüksel' de toplanacait, 
vermiı. fakat bu ip yalnız beceremiyeceii ıöylenen ve bu hükUınetlcrin birbirlerine 
için kendisine bir yardımcı aramaya karar kartı ademi tecavüz misakla:ı yapmalan 
vermiıtir. Nihayet hizmetkarları Hasana: iıile uğraşacak olan lwnferansın iptidai ha· 

- Şu kocamı bir biçimine getirip öldü- ımlık.ları yapıldığı ıu sırada, bilhaısa lngi· ı 
rürsen sana 20 lira veririm demiı, Hasan liz efkarıumumiıfesinin vaziyeti dikkate 
da bu iti yapacağını kadına vaadetmiştir. değer bir halde bulunuyor. İtalyanın Ha-

Ay§C eniştesi muhtar Mehmedin oğlu beıistanı istila etmesile müstemlekecilik ha
. Mustafayı da: kımından memnun edilmiş görünen bu 
1 - Sana kızımı veririm, şu enişteni be • memlekete mukabil Almanyanın istedikleri 
I raberce öldürelim, hizmetkar Hasan da bize vardır ki, ağlebi ihtimal, Brüksel konferan· 
yardım edecek diye bu işe razı etmiıtir. ıının müzakere mevzularının başında, bu 

1 Kel Sülüğün öldürülmesine karar veril· iı gelecektir. Maamafih, yeşil masa baıı 
dikten sonra tatbikata geçilmiş, adam ak- konuşmaları başlamadan evvel Londradan 
şam eve gelince karısı Ayşe arkadan çe· tereşşüh eden bazı haberler, bu hususta, 
vik bir hareketle boynuna bir İp dolamıı • daha şimdiden Almanyaya mümaşat edici 
tır. Hasan ile Mustafa da saklandıkları kararların alınmakta olduğu anlaşılıyor. İn· 
yerden birdenbire fulamışlar ve Kel Sü • giliz rnüstemlekat nezaretinin gizli bir ıu· 
Jüğü hık bile dedirtmeden öldürmüşlerdir. ' rette hazırlayıp ajansların bildirdiği yeni 

L--------------~--_J~ 
Sülük öldükten sonra üçü birden cesedi proje, bu kararlar cümlesinden sayılabilir • 

almışlar, muhtar Mehmedin bağına götü- fakat yukarıda da kaydettiğim gibi, bu 
rüp bir çukura gömmüşler, bırakmışlardır. bahiste bilhassa İngiliz efkarıumumiycsf Boğazlarda 

Askeri teftişler 
Mareşal Çakmak Boğazın 

Rumeli yakasına geçti 

Çanakkale, 30 (A.A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal F ev

zi Çakmak refakatinde Albay Ni
zamettin Ataker, Or komuta· 
nı general Fahrettin Altay ve Tüm 

komutanı Hüseyin Hüsnü Kılkış 
bulunduğu halde dünkü gün Anadolu 

sahilini gezmiş ve bugün karşı sahile 
geçerek askeri kıtaatı teftiş etmişler • 
dir , · 

Belgradda Kamd.list 
Türkig• hakkında bir 
Konf•ran• 

Belgrad 30 (A.A.) - Avala ajanaı bil· 
diriyor: 

İstanbulda Yugoslav gazetecilerinden 
M. Cura Bukilitza, Valjcvo' da Kamaüst 
Türkiye hakkında muvaffakiyetli bir kon· 
feranı vermiı ve yükıek ve kalabalık din· 
leyici kitlesi karşısında Türkiyede son on 
yıl içinde yapılmıı olan büyük devrimleri 
anlatmıştır. 

Türkiyenin dıı siyasasından bahseden 
konferansçı, bu siyasanın sulhperverliğini 

tebarüz ettirmiı ve bilhaHa Kamal Ata • 
türk ile büyük Yugoslav kralı birinci A -
leksandrın 1stanbulda vukua gelen tarihi 
görüşmeleri esnasında temeli atılan sıkı 

Türk • Yugoslav dostluğunu bilhassa kay· 
detmiştir . 

Konferansçı, dinleyiciler tarafından çok 
alkışlanmıştır. 

İngiltere kralı 
Akdenizde 

Kral Edvard yatla Akde
nizde bir gezinti yapacak 

Bir kaç gün sonra Ayşe kasabaya gitmif, müttehit değildir. Hükumet mehafilinin tat· 
kocau Kel Sülüğün uzun zamandanberi minkar bir politika takip edilmesi hakkın· 
meydanda olmadığını söylemiş ve hüku • daki kanaatine mukabil işci parti ve bu 
metten aranıp bulunmasını rica etmiştir. parti ile alakalı bulunan bütün kaynaklar, 

Aradan gene bir zaman geçtikten son- Almanyanın her hangi bir suretle memnun 
ra Ayşe bir daha hükumete müracaat et - edilmesine şiddetle muarız bulunmaktadır. 
miş, kocasının ölü veya diri behemehal bu- Bu vadide, bilhassa Deyli Herald gazete • 
Junmasırıı ısrarla istemiştir. Esasen daha ilk ıinin yaptığı neşriyat, çok manalıdır. Bu 
müracaatta tahkikata ve aramalara başla- gazeteye göre, 191 4 • 1918 harbinin bir 
mış olan jandarmalar nihayet hadiseyi sebebi de, 0 zaman, Almanyanın nihayet• 
meydana çıkarmışlar, Sülüğün karısı ile · b' .. t 1 k · tih a k d ' · · k 

sız ır mus cm e ·e ış asın en ısını ap-
bacanağının oğlu ve hizmetkan tarafından tırmış olmasıdır. Bugün, bu devletin dilek
öldürüldüğünü tesbit etmişler, cesedi de 1 • · t' ·ı e dah' · • 

erı yerme ge ın s ı, yarın, yeru yem 
gömüldüğü yerden çıkarmışlardır. Sülü - talepler karşısında kalınacaktır. Almanya· 
ğün karısı hizmetkarı ve bacanağının oğlu t k · · k d" · ril ~ 

k 1 
yı memnun e me ıçm ·en ısıne ve meu 

ya a anmı~lardır. d .. ·· "I k 1 k · · uıunu en topra parça arının e senyotı, 

F d k 1 k clyevm İngiliz idare veya mürakabesi al • ranSa a aS er İ tındadır. Bu sebeple, büyük fedakarlık ln-

Milli müdafaa yüksek 
koleji tesis ediliyor 

Pariı 30 (A.A.) - Harbiye bakanla • 
ğının bir tebliğine nazaran M. Daladier'ni.n 
başkanlığında toplanan milli müdafaa dai· 
mi komitesi, bir «milli müdafaa yükıek 

kolejin tesisine karar vermiştir. Bu yüksek 
mektepte erkanı harbiye zabitleri ile bazı 
ıivil devlet memurları, milli sevkülceyf 
meseleleri ve milli müdafaa ile alakadar ıi-
yasi, ekonomik, finansal ve nüfusa ait u

mumi büyük meseleleri tetkik edecekler ve 
bu hususlarda ders göreceklerdir. 

Askerlik müddeti 

Pariıı 30 (A.A.) - Sosyaliıtler, soı • 
yalist delegelerinin istihkamlar mıntaka • 
sanda yapmış oldukları anketin vermiı ol· 
duğu memnuniyete şayan neticeler dolayı
sile, meb'usan meclisine askerlik hizmeti 
müddetinin kısaltılmasını teklif edecekler
dir. 

Beşinci defa 
Fransız parlamentosu ka
dınlara intihap hakkı veril

mesini tekrar kabul etti 
Paris, 30 (Huausi) - Parlamento 

kadınlara seçmek ve seçilmek hakkı -

giltereden gelecektir. Nitekim yarının ta• 

leplerine muhatap olacak yine lngiheredir. 
Bu sebeple Almanyaya haddini bildirmek 
ve bu işi, böylece kökünden halletmek doğ. 
ru olur. 

Deyli Herald'ın söyledikleri belki ye " 
rindedir amma tatbikı kolay değildir. Dün• 
yanın düzen bulması için muahedelerin ta· 
diline başlandığı şu sırada, geçmiıe ait he· 
sapların topyekun temizlenmesi, isteğe mu· 
vafıktır. Bunun böyle yapılmamıı olmasıdır 
ki, mevcut rahatsızlığı doğurmuıtur. Bina· 
enaleyh, yanlıı yoldan bir an evvel dönmek 
lazım geliyor. - Selim Raaıp 

İngiltere - Rusya 
Deniz anlaşması Londrada 

parafe edildi 

Londra 30 (AA.) - İngiliz • Sovyet 
deniz müzakereleri tam surette nihayetle.n· 
miştir. Londranın meseleden Vaşington 

mukavelesi akitlerini, Almanyayı ve Po· 
lonyayı haberdar etmesi üzerine İngiliz • 
Sovyet anlaşması parafe edilecektir. 

lngiliz - ltalyan ticaret müza
kereleri inkıtaa uğradı 

Roma 30 (A ... \.) - fngiliz - ftalyan 
tica:-et müzt.l~erclcri hakkında tasrih olun-

-- . nın verilmesine dair olan kanunu bu-karışıyor mu ? 
- A.r 
" •na 31 (Hususi) - Lavriondan ge-

Filistinde hala 
kan dökülüyor 
Araplardan 22 

daha öldü 
kişi 

Londra 30 (A.A.) - Resmen hıldiril- .. b. k 4gu l k b 

1 

gun ır reya ar~ı o rey e a ul et-
diğine göre, lngiltere kralı sekizinci Edou· · t' 

mış ır. 

duğuna göre:, halyanlar 'lanksiyonlardan 

evvel ve sonraki arasında fark gözetmek 

istiyorlar. İtt"lyanlar sanksiyonların konul· 

masile itfoııı sekteye ı.;ğrıyan borı,;lırın an· 
cak İt•:yaya müsait bir harici ticaret bi • 

' tc~raflarda oradaki maden İşçilerinin 
'btitlcr koyarak maden ocaklarını u· 
'ttıı ll~a ve memleketin :uayişini altüst 
~,~ic teıcbbüs etmişlerdir. İşçilerle jan
llı.ı.ılt alar arasında kanlı çarpışmalar ol
~ lir. Hük.umetçe fevkalade tedbirler 

ltıııtır A. • 
dol\ tina • Pire ebniye inşaatı iıtı;ileri de 
~itil\ krev ilan etmişlerdir. İnşaat faaliye
bıı en faz.la olduğu bu mevsimde yapılan 
~tl~'C\·in büyük zarar vereceği söylen-

Cdir 
' Ser ' 

Kudüs 30 (A.A.) - Arabalar tarafın· 
dan dün bir kafileye karşı yapılan hücum 
esnasında yirmi iki arap ölmüştür. 

İngiltere tarafından Filistinde tahkikat 
icrası için bir komisyon vücuda getirilmiş 

olduğu haberi yahudiler arasında memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Fakat araplar mü • 
temadiyen greve devam etme tehdidinde 
bulunmaktadırlar. 

Dün beşinci defa olarak petrol borusu ~ lı '<den bildirildiğine göre diin orada 
~ l'rıu hasara uğratılmıştır. 
~ •ni bir grev ili'ın edilmiş ve amele -· . U• • · - • ·-. • · · · - - · - · -- · --·· ~ _ 

111\1,,~ttıı.ırlur anısında vukua gelen çarpış· mamakla bernbcr bizzat Makedonya ve 
>\r~ı 11 her iki taraftan da bir çok insanlar Trakyaya giderek hadise etrafında ma • 

llııı A. . nı"tır. hallinde tetkikatta bulunacağını söylemi, • 
ltcl()lına 30 (Hususi) - Trakya ve Ma -
liiı llya "'n . 1 b' 1 . ~ ıı:tıı10 .. "' rnızon aıına mensup za ıı erın 

t llr ıl ,.k ilôn edılmesi için aralarında 
~~ıllı ~toJ~ol imza ettiklerini bazı gazeteler 

~I\ h ~rc.ır, Bu hususta gazetecilerle gÖ· 
arbiye miisteıarı bu haberlere inan• 

tir. 
Diğer taraftan ahali partisine mensup 

Elevikon l\'lelon gazetesinin verdiği ha • 
bere göre Yunanistan aleyhine casusluk 
}'aptıklarından şüphe edilen bir çok ecne· 
biler de hudut haricine çıkarılacaklardır. 

vard, Nahlin yatı ile Akdeni~de gezinti A · k b 1 b • · d f 
ı ynı anun unun a esmcı e a o-

y~pmıya karar vermi~tir. Kral, önümüzde-! larak parlam,.ntoda kabul ~dilmif bu-

ki hafta Londrayı terkedecek ve Akdeniz l lunnıaktadır. Kanunu evvelce ol • 
kıyılarında halen tesbit edilmemi, bulu • duğu gibi gene ayan tarafmdım red -
nan bir mahalde yata binecektir. edıleceği tahmin edilmektedir. 

lin~oıou iizerindr.n itfa ~dilebilecetinde ıa• 
rar c ımi§lerdir. 

Müzakerat inkitaa uirnmıttır. 

! _______________ l_k._i_a_h_b __ a_p __ ç_a_v __ u~ş_la_r~--~~~------1 
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Afyon müstahsilleri 
ve inhisar idaresi 
inhisar idaresi ziraat 
bankası ile anlaşarak 

mübayaata başlıyor 
Afyon müıtahsilleri, Afyon Jnhisarı 

iJdareıinin bu yıl gösterdiği kararsız -
hktan şikayet etmekte<lirler. Müstah • 
ıillerin şikayetleri bilhassa şu nokta • 
Jarda toplanmaktadır: 
1- Afyon mahsulünün istihsaJi ve 

pazarlara sevk zamanı başlamıştır. Fa
kat İnhisar İdaresi henüz mübaj aata 
h,lamamıştır. Ne zaman mübayaata 
baflayacağı da belli değildir. 

2 - inhisar idaresinin avans ver • 
mek suretiyle mi, yoksa afyonlar, 
inhisar deposuna teslim edilir edilmez 
malın bedelini derhal tediye ttlerek mi 
mübayaatta bulunacağı da anlaftla -
mamıttır. 

3 - Mübayaatın kilo üzerinden mi, 
yokaa morfin üzerinden mi yapılaca • 
iı da maJUın deiiJOir. 

4 - Halirumrda afyonlar toplan -
llllf, pazarlara .cvkedilmeğe başlanıl • 
mıftır. lnhiaar idaresinin he -
nüz harekete geçmemif olmasından 
dolayı müstahail «Efklr alıcın denilen 
madrabazlann ve mütevasaıtlann eli
ne d~müftür. Halbuki inhisar idaresi 
doğrudan doğruya mübayaatta bulun
Cluğu için köylü madrabazlara Vf'! mü
tevasaıtlara para kaptmnamaktaydı. 
Bu yıl inhiaarm henüz harekete geç -
memesi müstahsilin aleyhindeki bu 
neticeyi doğurmuştur. 

Müıtahıillerin bu tikayetlçrini tesbit 
ettikten .onda inhisar idaresi ile temas 
ettik ve fU malumatı aldık: 

4'.Afyon lnhiaarı, afyon müatahaili
ni mütevuaıtJann ihtikirından koru

mak maksadile Ziraat Bankasile bir an
)qma yapmak üzeredir. 

Banka afyon yetİftİren köylüden 
alyonlan inhisar nam ve hesabına 
toplayacak ve köylüye kilo başına mu
ayyen bir avans verecektir. Bu a-
van11n miktarı henüz teabit edilme • 
mİftİr. 

SOM POSTA Temmuz 31 

Meclis Toplandı 
Burgaz adasında 

yenilikler 
Burgazlılar sudan ziyade 
elekhik sıkınbsı karşında 

Adalan süzelleıtirme cemiyeti bu sene, 
faaliyetine ait henüz hiç bir eser gösterme· 
mittir. Göstereceği eeerlrin de geçen sene 
okluğu aibi yalnız Büyükadaya münhasır 
kalması ihtimali vardır: Cemiyetin irşat ve 
ikaz tarzında dahi olsa hiç bir yardımına 
uğramayan mütevazi Burgaz adasında bu 
sene bazı yenilikler görülmektedir. 

Sirkecinin meşhur tavukçu Y ordanı is· 
kele ka11ısında aenelerdenberi hayat eseri 
göstermiyen gazinoyu gayet temiz bir hale 
koymuıtur. Jyi bir lokanta yapmı~. elek · 
triklerle aüalem.İ§, gramofondan istifade 
.ederek gelenlere oturulacak iyi bir yer ha
zırlamııtır. 

Heybeli ile Burpz adaları arasındaki 

boiazda tertemiz deniz hamamı. gene yİr· 

Pamuk ipliği 
buhranı 

Vekalet buhranı tevlit 
edenler hakkında taki

bat yapacak 

12 numaralı pamuk iplikJeri hak-
kında lkhsat Vekaleti tarafından tes • 
bit ediJen fiatJarı kafi bulmıyarak bu 
hareketi protesto etmek maksadiyle 
bir fabrikanın artık sipariş kabul et • 
mediği ve bazı mütavassıtlar kullan • 
mak suretiyle İstanbul iplik piyasa • 
sında bir buhran tevlit etmek istediği 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

Vekalet 12 numaralı iplik için tes • 
bit ettiği fiatla.rın çok esaslı tetkikler 
mahsulü olduğu ve bu fiatJarın da fab
rikaya kir temin ettiği kanaatinde bu
lunmaktadır. 

mi dört aeıı~d.enbe~i ida~e eden Şibinkar.a· Kayseri fabrikası 12 ve 16 numara-
bisarlı Y orauıın elindedir. Bu sene, geni§· Jı iplik imal tm kted" B l d 
1 · .. 11 · ·ım· · B d · h e e ır. un ar an 
etmıı auze qtin iftir. u enız ama- "h' b' . . 

d b 'lir ._. ı tanbulu ık mu ım ır pattı pek kısa hır zamanda 
mı. ene ı ~• s n en ucuz y a· 1 

·. (S., t.nfı 1 İllıcİ aayfada) 
Montrö konferaıwna ait olan ve -

saiki matbu olarak hepinize takdim et· 
tim. Bugün de zabıtlar 1ıelmiı ve tak· 
dim edilmiftir. Diierleri de dün dağı • 
tılmıştı. 

Müsaade edeneniz Monb'ö konfe -
ransına ait l&yibayı tetkik için milli 
müdafaa ve hariciye encümenleri miif
terek çalıpınlar, kanunu o suretle tet· 
kik etsinler.» 

Bu beyanab müteakip bugün on 
dörtte toplanılmak üzere içtimaa niha
yet verilmiıtir. 

Encümenlerin çalıtınaaı 
Reisin tek.lifi üzerine yeni boğazlar 

mukavelesi ile mukavelenin tasdikine 
ait layiha hariciye ve milli müdafaa en· 
cümenlerinin ıniifterek toplantısında 

müzakere edilmiftir. 
Bugünkü heyeti umumiye toplanb -

eında Dıı J,Jeri Bakam Tevfik Rüttü 
mühim bir nutuk irat edece~ MontrÖ· 
de bqarılan ifi.o ehemmiyetini tebarüz 
ettirecektir. 

Rüştü Aras T"ürkiyenin beynelmilel 
sahada kazandıiı mevkiini, Türk.iyeye 
kaışı devletler tarafından gösterilen 
emniyet ve itimadın değerini anlata • 
caktır. 

lere ait bulunmaktadır. 

Diğer iki layiha da yeni mukavele 
nin boğazlardan geçecek ticaret gemi 
Jerine tatbik edilecek olan sıhhi kontro 
teldi ile bunlardan alınacak rüsum 
dairdir. 

Meclis bu layihaları tasdik ettikte 
aonra bir lCfl'İnisanide tekrar toplanıl 
mak üzere fevkalade içtimaına niha 
yet verecektir. 

Partide ismet lnönü ve Tevf 
Rüttü Ana izahat verdiler 
Ankara 30 (A.A.) - C. H. Parti 

•İ Kamutay grupu heyeti başkanlığın 
dan: 

C. H. Partisi Kamutay grupu bu 
gün Kamutay umumi heyeti içtimaın 
dan sonra Hasan Saka' nın başkanlı 
ğında toplandı. 

Boğazlar ıejimi hakkında Mon 
tröde imza edilen mukavelenamey 
dair Başbakan İsmet İnönü ve Dıı 1 
leri Bakanı Dr. Tevfik Rüıtü Araa ta 
rafından verilen izahat dinlendi. 

Montröde alınan muvaffakiyetl 
neticeler sürekli alkışlarla takdir ve hü 
kiimetin takip ettiği siyaset tasvip o 
lundu. 

Vergilere zam yok 
k "d' Ga t ,_._ hattA stanbula gönderilecektir. Dört Jl-L- 1=-:a.:ı.ı---•-uca yen ır. ye ucuz ayUA ve a . ·.J- ..-uyu~ 

mevsimlik abone yapbjı bibi her banyo Pıyasada buhran yaratanlar hakkın- Meclisin buPnkü toplantısında dört Ankara, 30 (Hususi) - Boğaz 
için büyüklerden 1 O, uker ve çocuklardan da vekalet lazım gelen kanuni takiba- layiha görüıülecektir. Bu layihalardan lann yeniden tahkimi dolayısiyl 
S k.uruı almaktadır. Bu deniz hamamı. is· ta batlayacaktır. ikisi, tatil devrmhıe girmeden önce vergilere zam yapılacağına dair çı 
keleye çok yaılan ve ucuz olduğu iç.in A- Vekalet buhranın ortadan kalkması meclisin kabul ettili millt müdafaaya karılan haberlerin aslı yoktur. 
dalılar kadar ziyaretçilerin dahi iatif ad esini ait fevkalade kanunlann hazı madde • Maliye Vekili, bu yalan ıı.ayı'ala-· 

için icap ettiği takdirde gümrük res • T 
mucip olmaktadır. !erinde yapılmaaı iatenilen deiitiklik· n kat'iyetle tekzip etmiştir. 

1,,L h mini tenzil ederek hariçten de pamuk 
Burgu deniz spor kuaiiuü hu ıene e- Ltanbul JedİDd icra memurluiundan: 1 Sıcakla d d' 

nüz faaliyetine ba,lamaml§tır. Geçen sene ipliği getirmeği düşünmektedir. " JstanbuJda AJbparmak hanında Alber f evam 8 1yor 
zaman zaman canlılık aöstermeğe çalıtan Y eşilk .. t · t k d · 

Ballkesl
·r mUdde"ıumumi Borniftayn ve Caı.t.da Siıorta hanında D. .. 

0
: r~sa il asyonunun ay et 

bu klüp her nedenae lak.in durmaktadır. Aphaaiye: ne gore dunku sıcaklar, evvelki güne ni 
C. H.P. ocak yeri de bu aeoe bot. metruk mUaYİnlig"i Türkiye it B 1'mmetlerinizde betJe 1 derece azalmııtır. Bunun sebebi 
ve kapalıdır. I 93.._1145 N ı. . . I öileden evvel saatte 20 kilometre olar 

Evvelce sokaklarda bulunan sıralar bu stanbul sekizinci ihtisas mahkeme- 0
• •• 

20/2/935 tarihli 1 • v b 1 ld .. • • • ... • •v. • • • • esmegc aş ıyan yı ız ruzgarının akşa 
eene görünmez olmuılardır. Yolda gezen- sı ıstıntak hakımlıgınden Balikesir ~I asliye birind ticanıt mahkeme.mm ,kadar devam etmesidir. 
ler' clilnenemiyorlar. EKi sıralara yenile- müddeiumumi muavinliğine tayin ecli- ilimile 1200 linnm avukatlık ücreti, faiz Dün vasat sıcaklık asgari 32, aza 
ri de ilave edilerek sokaklara tesbit edil- len Hakkı Şükrü Talimcioğlu dün ye- v~ .muraftarile Wrllde taWi için daire- 33 e kadar yükselmiıtir. 
ıe çok iyi olacaktır. ni vazifesine başlamak üzere Balikesi- mızın 936/1569 No. lu doayaıile mtiracaat 

Bıngazın en büyük aıkınhaı au değil - re gitmtitir. edilerek berayi tıebliğ taraflaruma aönde-
dir. Her adanın suya Ul'fl olan vaziyeti rilen icra emirlaiw miibıafirin ftl'diii 
ne ise Burgazın da öyledir. Fakat en büyük -8-.-------., IDefl"lhatta • .._..._ ••ı••tell 
ııkıntuı elektriktendir. Büyükadaya bu • ır amele boguJdu hasebile biliteblif iMle eclilmİflİr. İfbu ilin 
radan Heybeliye 11eçirileo lstanbul elek • Beykoz deri fabrikasında çalışan tarihinden iti.,__ bir q içinde boramu-
tıiii hila Burgaza aeçirilememiıtir. Hal • Hasan oğlu Basri dün sar'ası tutarak m bütün munflmrle idem-iz ft7a öcle-
buki Heybeli ile Bursu aruındaki mesafe denize düşmüt boğulmuştur. meueniz tetkik -.:ilnclen ·.-eya temyis ve 
diier bütün adalano yek.diğerine olan me- Jabut iadei 18•11 k ıw ,olile ait olduju 
aafeainin en kuaeıdır. Adada mevcut ve G k 1 ,mahkemeden bir karar ptimıedikçe cebri 
orada çıkarılan elektrik hem U.fi derece- Umru antrepo arı ,icra yapılacajı .. pne bu müddet içinde 
de kuvvetli ve bem de ucuz deiildir. Gümrük antrepolarının ağustosun ,mal beyanında hahmmanız ve bulunmaz. 

Klralik daire 
Bahçekapıda Birinci Vak 

hanında bir salon fizerinde h 
konforu havi alb oda toptan 
ralıkhr, lateyenlerin hanın 4J n 
marasındaki müstecire müracaatı 

Taksim bahçesin 
Halk Opereti 

Bu akşam 21,45 

DENiZ HAVA Be1ecl9min Ada eLıılw.ijfnin aylılfına ilk haftalarında Liman idaresine lf'•lim aama hapiale ~ olaucaimız ve laaki-
Afyon inhisar idaresi köylünün kooupılauk fiat itinde, istihsal masrafını edileceği söylenmektedir. kata muhalif be,anda bulununanıs ha • 

tüccarlara afyon satmamalarını temin nazarı dikkate alırken abonelerin ve müıte- ,Piale cezaland~ icra emri maka· 
Bllyük operet 

8 perde 
Pek yakında etmeğe çalıtmaktadır. Bir takım tüc- rllerin miktarını da heeaba katmuı ve fiatı y E FA T mına kaim olmak iDere BU olunur. 

carlar da afyon istihsal edilen mınta - ona ıöre tesbit etmesi icap etmektedir. Mütebit d . alba Matuk z· Bi- (24646) BABALIK 
kalara giderek köylü müstahsillerc Af- . . ,7iikadada, K.=.c. ~ numaralı "'~e 
yon idaresinin köylüden afyon almı· iki 8V tUtUŞIU bir gazino yandı yefat efmittir. Cena:;.i baıün aaat on iki
yacağını söylemekte, köylünün elin • Yedikulede ~vkinin boya fabrika- :de evindm kaldınlarak Büyübda kabria • 
de mevcut afyonu yok baha~ma al - sından r k k 1 1 · d k. tanına gömülecektir . . sı an ıvı cım ar cıvar a ı · • 
mak ıstemUtedırler. Fak.at afyon H v Al' · 1 · · * 

.. _ v ayıgın ve ının ev erının taraça -
mahıulu henuz toplanmaga ba~ladı - farına _ı.. k t t t h 'k" Merhum Matuk Ziya, Mehmet Selim, fz. 

auşere u Uf urmuş, er ı ı ev- · 
tından bu menfi propagandaya kapı· d d t b"' .. ed 'tf . . mir, Yalıkötkü, Muini Zafer, LUtfü Hüma· 
la la 

L azd e e a ef uyum en ı aıye yetır · N L-L:.. E' ..... .ıc....1 • 
n r pc1t ır. . .. d'" .. t'" yun, Ul'UIHWll", - ......... ıeau ve korvet • 

mış, yangını son unnut ur. lerine lll'Uile kumanda etmİf T • 
Ve inhisarlar idaresi derhal hareke- * Kağıthanede Kürt Marinin idare· 'aanenin bafıoa aetirilmi 3;ı;, ';_"i~ 

te geçerek afyon mübayaatına başla • sindeki ahf8p gazinoda yangın çıltrnıf, ,müsadere edilen CifJof 
1İcioı vapuruna ıü: 

yacağını ilin etmiştir. gazino tamamen yandık.tan sonra sön- vari tayin olunmut, bu ıemiyi batınnak ıu· 
Bu sene afyon rekoltesinin 4 bin dürülmüştür • retile J.oiuJ kapabniflı. 

sandık kadar olacağı tahmin edilmek • Allah rahmet eyleaiıı 

tedir. Mehtapta deniz eğlentisi r , 
Bir müddet evvel muhtelif Avrupa 

fChirlerine aiden Afyon inhisarı aza-
lan Türk afyonlarına Avrupada 
müfteri bulmutlardır. Müstahsil 
bu keyfiyetten haberdar olduğundan 
malını tüccara vermiyerek yalnız Af
yon inhisarına satmak istemektedir. 

inhisar idaresi bu sene alaca-
ğı afyon miktarı yalnız köylünün af -
yonlarından temin edilecektir. Eğer 
köylünün elindeki afyon, lnhisarın a
lacağı afyon miktarını doldurmazsa 
bu sefer İnhisar tüccarlardan da afyon 
satın alacaktır. 

Yüzme ve dans müsabakaları 
6 Ağust09 perşembe günü saat 16 dan 

itibaren Suadiye plajında Kermes proğ

nmma jftirak edecek bütün san'atkarlann 
ıereline bir aupe dansan verilecektir. Bu 
ıupe dansana halkta iotirak edebilecektir. 

Yüzme ve dans müsabakaları tertip olu· 
nacak, iftirak edeceklere hediyeler verile· 
ceii gibi kazananlara da ikramiyeler ve-
ıilecektir. . - " 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetinin 
tertip ettiii deniz tcnlikleri bu cumar
tesi akşamı yapılacaktır. O gece Akay 
idaresinin büyük bir vapuru aüalen -
miş olarak Büyükadadan kalkacak, o
n u takiben bir romorkörün çektiği e
lektriklerle donanmif balıkçı kayıkları 
içinden mehtaplar ve fişekler yakıla • 
cak, bu suretle Adalar sahilinde halkın 
da iştirakiyle eğlenilecek ve sonra va
pur Suadiye ve Moda önlerine giderek 
gece yansından sonra diğer Adalartı 
da uğranılcak avdet edilecektir. 

Vapurda Yalova cazbandı ve büfe 
bulunacak, bu gezintiye davetiyesi o
lan mahdut zevat için yer bulunacak • 
tır.-ıHenüz davetiye almayanlar iske • 
le memurlarına müracaat etmelidir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eaanelrr panlardır: 
latanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
(Epef Ne~et). Balmköyünde: (iste -
pan. Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: 
(Bensaaon). Fenerde: (Arif). Kara • 
gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Samatyada: (Ero -
filos). Şehremininde: (A Hamdi). 
Şehzadebaşında: (Asaf). 
Beyojlu cihetindekiler: 
Gala tada: (Y eniyol, Mustafa Nail). 
Hasköyde: (Nisim Aseo) . Kasımpaşa· 
da: ( Müeyyet). Merkez nahiyede: 
(Galatasaray, Matkoviç}. Şiılide: (A· 
aım). Taksimde: (Kürkçiyan, Zafiro -

B• k k b ld putos, Ertuğrul). 
lr ÇOCU IJ 0 U Osküclar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Cağaloğlunda Şeref sokağında otu- Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
ran Balıkçı Sadullahın 9 yaşındaki oğ- (Yusuf). Kadıköy Altıyokla: (Mer -
lu Avni iki gündenbcri kaybolmuştur.

1 
kez). Modada: (Moda) . Üsküdar Çar-

Zabıta çoaağu anmaktadır. - · • 11boyunda: (Ömer Kenan) . 

-------------------------------

1 lat.nbul lleledlyeal lllnl•rı 

Vesaiti nakliye remıinden olan borcundan dolayı haciz albna alın 
fiat markalı otomobilin 3/8/936 Pazartesi günü aaat 14 de Beyoğl 
Katip Mustafa Çelebi mahallem Hocazade sokağı 18 - 20 numar 
garajda müzayede ile satılacağı illn olunur. "98,, 

--~~--~-----~---------------------------------------

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu 
ğundan: 

Kocamuatafap'da Ramazan efendi mahallesinde Leblebici sok 
ğında 12-No: h hanede mukim iken halen ikametgAhlan 
bulunan Necibe, Şükriiye, Hamdiye, Aliye'ye: 

(20714) lkru numarasile Vakıf paralar idaresinden iatikraz eyi 
diğiniı: (37Qt lira mukabilinde lstanbul Tapu idaresinin 17 /Nisan/ 
tarih ve 2694 muamele numaralı müdayene senedi mucibince bir ı 
vade ile vefaen ferağ olunan Sultanahmette GiingBrmez mahallesin 
Denit aokajmda eaki 1 mükerrer yeni ı 5 ili 19 No. lı elyevm 
kıt'a arsa borç &lenmemesine binaen ana paranın 17 /Nisan/336 
rihinden itibaren % 9 faiz ve % 5 komisyon ve masraf ve saire · 
birlikte tam•mmın paraya çevrilmesi yolile icrai takibe konmuş 
bu yolda her birinize mildayene suretinin leffile gönderilen öde 
emirlerine mlbqirinin verdiği tudikli meşrubatta hali hazır ikaıne 
glhmmn meçhul bulunduğu bildirilmif olmakla bu ilin tarihind 
itibaren yirmi giln içinde ifbu borcun işliyen faiz ve saire.sile esa 
nın tamamına veya bir kumına veyahut alacaklının takip hakk 
bir itirazınız varsa bizzat veya kanuni bir vekil göndererek şif 
veya tahriren dermeyan etmeniz ve itbu müddetin miirurundan 
gün içinde tahakkuk edecek iıbu borcunuzu 6demediğiniz takdi 
ilin tarihi mebde olmak üzere otuz güo sonra icrai takibe salibi 
gelmiş bulunarak mezkur gayri menkulünüzün satılacağına dair ol 
ödeme emrile mlldayene senedi suretinin her birinizin ayn ayn 
ama tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet 935/1332 nuınat 
doayaaile ili.nen tebliğ olunur. (4342) 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Gaziantep şehrinin imar 

plinı hazırlandı . 
Mimar Y ansenin bu planına göre Gaziantep dünyanın 

sayılı güzel şehirleriııden biri haline gelecek 

ADıep Defediye encümeni içtima ballncle 

Gaziantep (Hususi) - Mimar Yan- parkile şehitler abidesi parkı dereye ka
aen tarafından yapılmakta olan ~ehir dar sedler halinde inecektir • 

Tokat 
Memleket 
Hastanesi 

Tokat .( Husu • 

ıt ) - Hükumet j ~ ı-
konağının ""m kar- 1 
ıı11nda inta ettiri • • 1 
len Tokat memte• ~,O C"- .. • 1 
ket haıtaneıi bu • \ . V ı 
yUk bfr faaliyet~ 'C"'~. 
çalışmaktadır. : 

Mecmuu 165 ya. ~ 
taldı olan bu ha .. 
tanede 93S iptida· Hastane battfoktona 
ıından 936 hazira· ve aıhbat müdllrl 
nma kadar yani 18 ŞWati Maral 
ay zarfında 850 huta yatınlmak ıuretlle 

tedavi edilmi§tir. 
408 l ki~ye poli.kl.i.nik tedavisi yapılmıı

tır. 98 kiıiye büyük ve 125 kitiye de kU· 
çük ameliyat yapılmıtttr. Bunlardan baık.a 
bir çok yurddaşlara da alçı ve sair tedavi 
usulleri icra edilmiftir. 

Hastanenin her katesine temizlik hakim 
olmaktadır. Hastanenin batdoktoru Şükrü 
Maral ııhhat müdtlTlüğü vazifesini de ayni 
muvaffakiyetle baprmaktadır .. 

Tokatta bazı tayin ve terfiler 

~mar planının iki binde bir mikyasın- Bundan başka Kozanlıda Kozanlı 
da olan kısmı gelmiştir. Bu planda şeh- caddesile Düztepeden hükumete giden 
rin ana caddeleri, İstasyon yeri, stad- cadde arasında geniş bir Atatürk pa.ıkı 
yom, eğlence mahalleri, park :v.erleri meydana getirilecek ve bunun şimalln-
tesbit olunmaktadır. de de hükumet binası yapılacaktır. Tokat asliye ceza hakimi Hasan Denizli 

Buna göre müstakbel istasyon Nizip Yeni şehir yapılacak şehir civarının wlh hakimliğine, aitr ceza azaıı Asım Bolu 
ıulh hukuk hakimliiine. Tokat cumhuriyet yolu üzerinde. meydan futbol sahası .. haritası henüz bitmemiş ve Yansene 
müddeiumumi muavini Hasan Cevdet A· 

'nın şimalinde yapılacaktır. İstasy.on • gönderilmemiş olduğundan bunların 
1 

.. dd · •ı:x.:_ U f ... 
1 ucra mu eıumumıaqnıe, r a agırceza re 

dan elektrik şirketi yanında Alleben planları yapılmadı~ı gibi şehrin ai İsmail Hakkı Tokat asliye hukuk hakimli. 
deresine kadar geniş bir spor sahası ve teferrüatlı bir planı henüz yapılmış de-- iine, asliye hukuk hlkimi Salih asliye ceza 
ıtadyom inşa olunacaktır. ğildir. Bu saydıklarımız planın tasar- hlkimliğine tayin edilerek vazifelerine bat· 

Ma'anoğlu köprüsünden Nizip yolu- lama halinde ana hatlarıdır. lamı§lardır. 
na kadar Alleben deresi su eğlenceleri Mimar Yansen ,asrt mezarlığİn kat'. 
Yerleri, piyade yolları, gazinolarla süs- i planını da göndermiştir. Mezarlığın 
lenecek ve derenin müteaddit yerlerin· duvarları çekilmektedir. Plan ancak üç 
de köprüler yapılacaktır. Kırkayak senede tatbik edilebilecek ve bu yıl lü· 
bahçesi Alleben deresine kadar uzatı- zumlu kısım ikmal olunacaktır. 
lacak, bunun sağ ve solunda bahçeli ev· Belediye encümeni her hafta pazar• 
~r yapılacaktır. tesi günleri muayyen saatte içtima ede-

Parti bahçesinin garbındaki şehir rek yapılacak işleri b.rarlaştırmaktadır. 

Karamanda 
Su aranıyor 
Karaman (Hususi) - Konya ve 

Karamanın su ihtiyacını gidermek İ· 
çin sondajlar yapılmaktadır. Ve bu iş 
bir ecnebi gruba ihale edilmiştir. Şir· 
ket sondaj ameliyesinin icrası için 
f ransaya bazı aletler sipariş etmişti. ,_ 
Aletler gelmiş ve işe başlanmıştır. Bu
gün getirilen aletlerle 300 metre de -
rinliğe inmek mümkün olmaktadır. 

Mütehassıslar tetkiklerinin sonunda 
bol ve yüksek tazyikli su membalarına 
tesadüf edeceklerine kanaat getirmiş-

lerdir. Şimdilik iki arteziyen kuyusu a
çılacaktır. 

ı /zmirde 
Bir cinayet 
Akhisar 30 (Hu .• 

susi) - Burada bir 
cinayet olmuştur: 

Selendi köyü Cİ• 
varında göçebe bir 
halde bulunan Sa • 
lihlili Hüseyin oğlu 
Sadıkla, Manisa • 
nın Aynalı mahal • 
lesinden Hüseyin 
oğlu Adem arasın• 
da hayvan alım sa· 
tımı meselesinden, Katil Sadak 

Tahsil heveslisi 
bir genç 

Hem simit sabyor, hem 
lise tahsili yapıyor 

Samaun (Husuef) - Burada Kemal 
Güntürk isminde lisenin sekizinci ıı
nıfında fakir bir çocuk vardır. Bu za
vallı sabahleyin mektep vaktine kadar 
simit satar ve kazandığı para ile de tah· 
silini ilerletmeye çalışır, 

Kemal Güntürkün bu vaziye • 
tini gören valinin refikasi ken -
disine yardım etmiş ve yemeklerini 
şehrimiz lokantalarından birinde te • 
min etmittir. Bundan başka bu yav • 
ruyu gelecek sene için leyli bir mek • 
tebe yerleştireceğini vaadetmiştir. 

Satış yaparken uyuyan çaycı 
Yozgat (Husuat) - Yerköy istas

yon büfecisi Rızanın başından garip 
bir uyku hadisesi geçmiştir. 

Rıza Ankara treni yolcularına çay 

Memleket ka~ınlığında 
san' at ve bilgi hevesi 

' Memleketin her tarafında kızlanmız ve kadınlanmız için aan•at mekteplelf. hltft 
~e diJıif yurdian açılmakta. bunlar ümidin .9* fevkinde raibet t6rmektedlı-. Bhço~ 
yerlerde de kadınların .. n'at v.e bUei hevesi buauıi tetel>l>üılerle Ml'fllH•Urtadar • 
:Adapazan Olku dikit ve blçld yurdu da bu hUW1i totekküilerd• blrKlir, Xud J'l
ıerPaini aç.mıf. bu mUnuebetle eon yıl meımnlarının diploma te't'Jİi me......ınJ T• 
mıttır. Reshn ;yurdun talebe ve muallimlerlni aöatenaektedir. . 

Bomuva dikit ve bi9kl J'Ul'dundan da ba.JJI on ae~ im m..- •uıtara J}ılllıJllı 
in ricuda getirdikleri HIWf muhtuıe a(lzel '*intiba bnlı-ı~ ~ ~ ~ 

ilundan bu ~ diploma alan a.nmm a&termiılılwıA. 

Kiliı (Husuat) - Halkevi, iki kı11mdan ibaret bir bitki ve dikit yurclile yalnıa 
bir devreli bir nakış kurau aç.mıı ve buralara gösterilen alaka uamt haddi bulmuı· 
tur. Ancak, muallim hulunamadıiı cihetle talebelerin hepsi ka!'fl}anamamıttır. Bl9't 
ve dikit yurduna doksan, nakış k.11mına daaltmıı kadm alınabilmfttir. 

Yukarıda Killa Halkevinde açılan nakıı kunlle biçld ve dikit kur.unun Udnct ıube
si müdavimleri görülmektedir. 

Bunlardan iyi neticeler elde edilirse 
kuyu adedi çoğaltılacaktır. Sondaj için 

Qetirtilen aletlerden maden arama i • 
tinde de istifade edilecektir. 

ötedenberi münaferet varmıı. Sadık, A • 
demin kardefi Hasan çavuştan bir at aa • 
tın almış; fakat bu atın tezkeresini mü • 
teaddit defalar istediği halde kendisine 
verilmemiı. Sadık bu vaziyet karı11ında köy 
ihtiyar heyetine tikayet edeceğini söyle • 
miı. 

satmak için trene girmiş ve çayı satar- Sivasta ortamektep muallimlik Urfada köycüler birliftinin 
ken Rızayı bir uyku bastırmıştır. O da imtihanı mesaisi 

Bahkesirde yaz hayatı 
Bu ıikayet meselesi Sadıkla Hasan Ça • 

vuş ve Adem arasında manasız bir müna· 
kap açılmasına sebebiyet vennit ve it 
kavgaya dökülmüştür. Kavga yerine ye -
tiıen Sadığın babası Hüseyin ve kardeı ÇO• 

cukları, Hasan ve Yaşar da kavgaya işti -
rak etmişlerdir. Çok görgüsüz bir çocuk 
olan Sadık, hiddete kapılarak bıçağını çı· 
karmış, ve Ademi yaralayıp öldürmüştür. 
Katil adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiş • 

Balıkesir (Hususi) - Burada yaz 
iilnlerinin gece hayatı gündüzden da
ha canlıdır. Geceleri gündüzlere naza
ran çok daha serindir. işlerinden ayrı
lan halk geceleri masrafsız şehir par· 
kında hoşca bir vakit geçirmektedir. İs
tasyondaki askeri mahfel bahçesinde 
~ ~ 
~e bir kısım halk eğlenmektedir. -·-· ·- ... -·-·· · ·' ""' ' · • ' .. ...... • ·-

Bu yıl burada meyva ucuzluğu var• 
dır. Yeni dünya karpuzunun kilosu 5, 

en iyi vişnenin kilosu 10 kuruşa satıl
maktadır. 

bir kanapeye yerleşerek uyumıya baş-
lamıştır. Gözünü açtığı zaman kendini Sivas (Hususi) - Ortamektep mu- Urfa (Hususi) - Halkevi köycü • 
Y erköyden 6 saat ötede Sekili istasyo- aJlimliği için açılan imtihana Sivastan l~~ kolu ve toprakçılar birliği üyeleri 
nunda bulmuş ve çay fıncanlarım ala· 25 ilkmektep muallimi girmiştir. Ne- koylerde dolAfmıya başlamıtlardır. ilk 
rak mecburen Sekiliden yürüyerek ticede Türkçeden Galip, Yusuf, Coş • olarak Akziyaret nahiyesini ve köyle
yer köye dönmüş ve halk bu macera· kun, riyaziyeden Mehmet ve tarih coğ- rini gezmitler ve köylülere toprakçılar 
ya bir hayli gülmüştür. rafyadan da RCfad kazanmışlardır. birliği ve Halkevi hakkında izahat ver· 

Bir iki yıl evvel 9392 lira sar file vü- mitlerdir· 

Tirede bir cinayet 
lzmir, (Husust) - Tireye bağlı 

Dereköyünde bir cinayet olmuş; Veli, 
sopayla arkadafı Halili öldürmüştür. 
Katil yakalanmıttır. 

cude getirilen Şarkışla ile Akçakışla Bir kaç gün sonra bu köylüler şeh· 
re gelecekler ve Halkevini ziyaret e • 

yolu üzerindeki Kızılırmak köprüsü 
harap bir hal almıştır. Köprünün bu 
yıl yeniden esaslı surette tamiri yapı • 
lacaktır. 

derek toprakçılar birliğine üye olarali 
kayıt olunacaklardır. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Klı 

Burada buğdayın kilosu iki gün ev• 
veli 8 kuruşken birden f ırlamıt ve bu· 
gün 4 kuruşa satılmaia başlamıştır, 

- Müzeler idaresi güzel bir 1 . . . KijıtJçe~ deki . 
....... vermİf, Huan Bey.. kötkü ile.. tirecek.. .· .. cekmif. 

İmrahor 1 ... Çailıyan kaanm tamir el· ı ... Eski Sidabadı ihya ede • Hasan Bey - Şiir Nedimi de 
yeni bqtan dünyaya cetirecek 
mi? 

Armutluda Çadıra köyü 
Armutlu (Husust) - Çadıra köyü, 

Armutluya dört saat uzaklıkta, bun • 
dan iO yıl önce kurulmuş 2F> e;vli bir 
köydür. Köyün etrafı bol ormanlarla 
muhattır, gayet soğuk ve meşhur su 
kaynakları vardır. Havası çok giizel .. 
dir. Halkın geçimi kömürcülük ve çift· 
cilikledir. 

Bu köy gaz ve tuzdan maada hiç bir 
şeye para vermez ve Çadıralılar hariç· 
ten bundan başka bir şey almazlar, el· 
biselerini kendileri dokurlar ve diker· 
ler. 



100 Yaşında bir adam Türle Tarilıinin Altın Yaprakları: 

75 senelili kansından 
ayrılmak istiyor! 

Barbaros un Hayatı 
----------------~--~------------------~ 

Midilli adasında yaşıyan genç Barbaros , Akdenizi 
titireten Korsanlar Kralı Barbaros ve Amiral Barbaros Kadına göre sebep basit: Asırdide ihtiyar yirmi 

Jaflllcla bir genç kızı çılgınca sevm!kteilir 
Yupelav ıazetelerinclen hm çok prip 1 

lıir bopnma davwnı haber vermit. ve 'bu 
nk" a hıciJiz sazetelerine, oradan da hü • 

din dünya matbuabna intikal etmiftir. 1 
Bu vak'a Nikola Maatere,,jç imıinde 

tam yüz J&flna 'bumıt olan bir adamın b· 
nmu 'bofamak üzere mahkemeye mira • 

c:aat etmesidir. 

Hadise tudur: Nikola ve kamı S.ftiçen 
)'etmit ltet senedir evlidirler. Bunlar bu 
miidcleti çok iyi ıeçimıitler ve birbirlerini 
hiç kırmamıılardır. O kadar ki 'bul11nduk· 
lan köyde, bunlann hirbirlerine lr.arp bee· 
!edikleri hürmet ve muhabbet clillere dee

tan olmuıtur. 

F abt son günlerde bu üç çeytek UD'hk 
kan kocanın aralannda bazı münazaalar 
.... ~ banlar sittikçe hii7ümüt. .,.. 
dhif teklini almıt. komtalar hazan 'bir 
..... ,n peaıceılecl• aokaia fı;>latılclaiuu. 
411- 1air sün evdeki tabak n çanaklarm 
IDnlcbiuu. iciinc:ü ah de kaclınm da;rak 
~ idD lllünsür hiinsür ailacbiam mii • 
..... eııl•ek vak' a7a müdahale lıile et • dar um ppclddan halde nuıl olup ta 

miller. ıaıçlik ilatirulanna bpald•klandıı. 
Baadu on bet ... evvel Nkola ...... • M..ı& clün7anm en çok yqıyu adem· 

Mm8"• miracaat ederek kamile aıtlk ae- lannclaa Rokfeller pclcletli 'bir doktor re
p.emiJreceiini eö:rlmnit Ye Qn1ma tal • jimi ahmdadır. 
w..ie ı.ahanmUflUr. Buna mukabil Hindli &kirler 2SO Hne 

Kana ahır ömründe yalmz bbnaktan 
.. nmem•1o ıöz :ratlan dökerek: 

- 7S MDe keaclilıine pi sibi baktma. 
Birbirimjze sert, tera bir tek aöz bile aöy • 
lemeclik. Ben anlıyorum, kocamın gönlü 
Wasında. Komtulanm da euaen itana 
18:Jlemiılerdi. Kocam köyde ıenç bir kıza 

Atık oldu, demittir. 

:rqıyalıilmek için bir ta1am esrarlı usuUere 
viluf olduklarını .öylemektedirler. » 

lnailiz pzetea hunJana hic 'birinin va • 
rit göriilemiyecejini, um hayatın nihayet 
bir vücut meselesi olduğunu yazdıktan son· 
ra §U izalıah vermektedir : 

uSon aünlerde Çinin Setuon eyaletinde 
Li-Çan-Yuk isminde birisinin 252 yaıın· 

da olcluiu ve daha da elli yıl yaşamak ih
timali bolunduiu 'bildirilmektedir. 

168-f tarihinde doimut olan bu Çinli bu 
kadar mn ,...,_,_ Çin Mni.nadea ia-

tilual eclilmit bir mayii her gün içmesine 

atfetmektedir. 

f4liz kallramanlıklula dolu olan Türk 
deaia taıina en parlak sima-. sençli· 
liDcle korsan Hızır Reis adile ün salan 
Baıt.roa Hayredclindiı. 

Anadolu ve Rumeli delikanlılarını, bil
hua lzmir, Kara'bwun ve F PÇ&IUD aalUI 
apklannı, Sipahi oğullarını etrafına toph
prak Alr.denize açılan Hızır Rei9. büyük 
kardeıi Baba O ruç ile beraber Ceıayirde 
yerletmit, orada bir Türk kor.sanları ocaiı 
ltarmuttu. Türk korsanları, Cezayir ile be
raber Tunu ve T ıabluagarbı da ellerine 

geıçirmiflercli. Avrupa kara hudutlıuımızdal 
olduiu gibi, bu korsanlar da bir deniz .akın
Wuı tqki).i.tından batka bir §e1 değildi. 
Tam iki yüz yıl. on akıncı ve on yedinci 
M&rlarda ltalya, F raDS& ve ispanya sahil
Leriai tiuetmitler. Türk. donanmasile bera
ber Akdenizi bir Türk sölü haline sok· 
m-.lu. ve oa yedinci asırda Cibralta bo
iazmdan çıkark Şimali Amerika sularına 
kadar AtlU Ok::ranusunu Türk hakimiyeti 

altına koymutlıuclı. 

Cezayir T ürk korsan ocağını kuran bü
yük Türk ıemicisi Barbarosun hayatı. 
Türk tarihinin altın yaprak.lanndan biridir. 
Biabir macera ve kahramanlık hiüyesilc 
dola olan Barbaıoeun bayatı üç l>üyük saf· 
baya ayrılır: 

Barbarosun Cezayiri zaptedinciye kadar 
8eçeıl gençlik Ye korsanlık devri. Barba· 
ro.un Cezayir ocağıru kurduktan sonra 
M,Jayan kor•nlar bükümdarhğı devri. 
Barbarosun Osmanlı tabiiyeti altına girdik
ten ve amiral olduktan sonra başlıyan Ak
deniz bikimiyeti devri.. 

- 1 -

BarmrlSUn 19nçlik ve 
korsanhk devri 

( 146' • IS18) 

Y•z•n: R•t•d Ekrem Koçu 

ohnak münasebetile Oru~ Be1 de Mmr 
sultanına iltica etti. Oradan Tunusun altın
dak.i Gal>es körfezi aahilinde bulunan 
Cerbe ada91na gitti. O zamanlar Cerbe ada
•· Türk konanlannm bir karargibı olm~ 
hl. Onlann arasına katıklı ve onlar gibi. 
f UDQll saltanının himayeaİne gİrciİ. 

Hasa Bey ele Jeor1411 olayor: 
Yavuz Selim hük.ümclarbiı alır 

almaz tehz,ade Korkudun fiıar ederek 
Cem sultan gibi bir gaile çıkarmasına mani 
olmak için Geliholu Beyi lsk.ender Paşayı 
donanma ile Adal..r denizine yollıyarak 
Anadolu sahillerini abloka ettirmiş, sahil 
ve adalardaki Bey gemilerinin de, Korkuda 
ele geçirinceye kadar yerlerinden kımılda

mamalannr emrctmi~ti. Midillide vaziyeti
ni tehlikeli gören Hızır Bey, korsanlığa 
karar vrrdi, bir gün Midilliyi terk.ederek 
Cerbe &duana gitti, orada Oruç Beyle bu· 
hattu. İki kardq beraber çallflllaia batla· 
dılar. Daha ilk aefeıleriode -·L- yüklü bir 

Bu ..!-'-inin J!:.- o•wlrı: !IJUA-_,_.. .,.. Ceneviz lr.alyoou ile huiclay yiiklü bir kal-
Fat8' Mehmet 1462 yılında Midilli ada· yon zaptettikr. Ganaimia be!te Wrini lai· 

Bu uardicle ipktu babaeden İnailiz aa· 

-- Nlkolanın vaziyetini m Mıarh ile 
...u:r .. etmektedir. Bu Mmrla timdi 130 
,. ..... Dil. lnbllde ~ lıir ..... 
..... m•Mrmif. Şimcfi:re kadar 19 defa eT• 

lamit Ye timdi de laenüz 20 inci bahamu 
doJclmma-. olan pnç lHr imla evlenmek ...... sını Cenevizlilerin elinden aldıiı zaman, mayesi altında bulundukları Tunus sulta

M~illi kalesinin muhafızı olarak 200 ye· , nına verdiler. T unU8 fe)'hlerinin Ye fıkara· 
Napolyon zaınanmda ölen hir Rus 202 b k d ki d n.içeri ıra mıı ve a anın topra arını a, sının da hisseleri çıktıktan aonıa, kendile-

Ba mallmab nren pzete 111 •tulan 
da ilive ebnektedia: 

9elle 18flUlllfo J'ÜZ ve daha hüyülr. yafta timar olarak deniz cengile mükellef sipahi· rile beraber bulunan gemici ıazilerin her 
tonmlan olduju halde 199 )'&flnda bir de ı hi w fi k • ere ve sipa · ogu arına ta sım etmıııtı. birine 4 top çuha, 100 ar!ln bez ve 9 altın 
çocgp olmuştur. Fakat Avrupada böyle M'clilJi-1- d'I d•w d J d L-•Cöail ferman dinlemez. Afkta JAPD ı ~ ve zapte ı en ıger a a ar a uu diiftü. 
uzun ömiirlülere pelr. rutselinmemekte • ı ı · h ı b' ·ad Jlic tniri ,oktur, laele bayab sörmüt tec. • Ü• suret e yer eşen aıpa i er ır miı et sonra 1514 deniz mevsimi daha parlak neti-

... ..WW imanlana •vaileri daha kDY• Fatihe müracaat derek adalann yerli hıfia.. celendi. Napoliclen İspanyaya giden mu-

ntli olar. Onun iPn Nikolanm eıbm p· I tiyan lnzlarile evlenmek için izin iatediler. uzam 'bir semiye ıaatladılar. 320 cenlcçimi 

~et tabii te1lkki elme1idir. pekçilerin tlplanbSI Fatih izin verdi. Yüzlerce genç aipahi. Si- olan hu semiyi iki gün süren bir muhare-

Meuuaha Mmrhnm ha 19 kanma • J- 1.I: . babı .. ' )l • palai oiullan adaların bıriatiyan kızlarını beden BODra zaptettiler. Mayorka adasa 
.....-.. anayı er mumeuı erı ii81- k ı nelik tlaıa 23 tue evlMI olınQflm. Ve hanlnm d6n Tıcaret Sana • Odası da b' m uman yapan ev e r. yağma eclildi. O yıl 2 l ııemi zaptedilmit. 

.... de eajdır. J Ye le -~ n ır Midilli aclMmda yeılqen y akup adında 3800 em abnm14tı. Yalnız Cczayirde Be-
Bu çocuklar babaları 19 yafındald kızla top antı yapara • ı.,.,-li kumatların Yenicevarclulı senç bir aipah.i de, adanın caya kaleaıi önünde yapılan bir muharebe

nlenmek i9tediii zaman mini olmak İ8- evsafı arasındaki farklaı dolayısiyle fi. ileri ıelen bir ailıesinden ve güzelliği ile de Oruç reis 901 kolundan ağır yaralanmış 
temitler. Kendimıe: atların muayyen bir ni.bet üzerinde me,hur Katelina adında bir kız ile evlen· ve kolunu dirseğinden itibaren kesmiılerdi. 

_ Ölünıiin. demitleıl durmadığı etrafında müzakereleıde mit ve ondan döıt oilu olmUflU: ) > 1 > de Oruç ve Hızır kardetlerin töhreti 

O l>u müdaLaJ.,.e fena halde içerlemif: bulunmutlar, bu fiatı farkının muay • l.bak Bey. Oruç Bey, Hwr Bey, İlyu Türk. korsanları arasında fevkalade par-

- Be. fQCUk defilim. Eralimin ~Ye- yen bir miktarda teabit edilmesinin Bey. lamat. İtalya. Fransa ve İspanya sahilleri-
,. kötü olduğunu takdir edecek bir yq • teminini istemiflerdir. Bu ç~lann ~üne~ olan Hızır Bey ne de dehtet aalmı.ftL Oruç Beye ııemicileri 

Dü L .. •• L b" ...: . 1466 9e11eeme c:losru dopıuttu. Baha Onç diyorlardı. 
1117Jm, itime kanpnayınız! ceYalmn ver • D&U muza11:ercye ır neucc verı-
-a-a... Jemem.,· ve bunun V.in bir t-1--tı da- Onıç Ly 6oraan olayor: Heı iki kardq te aarıtm adamlardı. Ba· 
...... ~ UpulU G.:--L : Yakub b'• ••k vı M.d.)Jid L- O ad d k JJ nd •• Garip olu teY bazı insanların bu b . h im kar 'l • • ......-u un uyu OK u ı ı e ua naç m an ve sarı sa a arı aa o· 8 yapı uma ar verı mıttır. yerlqti ve toprak iılerile uiraıb. Oruç türü frenkler onlara Barbaros adını tak· 

--~--~====-~--=~~===~===--====~-~ ~~ H~Bey~mkili~~~~h"~~~bm~wTu~~sa~rı~an 

Dört çocuğumla 
Yeniden 
Evleneyim mi? 

ttÇok feci tnait isinde kanmı lıay • 
bettim. Yedi yaf&lldan küçük dört ço • 
culda bapp kaldım. MeYlriim ve ka
aancım iyicfu. Çocuk anma mürebbiye 

'ft bizmetçi tutabilirim. Evlenmeie ih • 
tiracım yok. Fak.at akmi te•clüfe bakın 
li. .... ıünlerde kartıma çıkan güzel bir 
kaclını sevelim. O da bu aevaiye lakayt 
kalmadı. Fakat dört çocuiumla evlen• 
meie ceuret cclemiyorum. Evlenirsem 
çocuklarım bedbaht olmaz mı}» 

İstanbul: Halit 
Bu itde karar verecek mev • 

kide kadın bulunuyor. O 9Jzta 

ıl&t ufu çocufunuz oldutu-
..,._.. Ye .,_ nim- .,, • 
lımmeje lUI O)'U'O ..... mm evıe... • 

............ :reldur.~ 
INr mikldet miinWıiıre ile :retittirinWs
Melıtep Nlan ...... .....eı. kola:r • 
fatr ve a..itlefir. Y.Jmz bdma vuİJetİ 
llÇlllca alatmaktan çeldıuıteJin. 

• • * 
((55 yaıın/ayım. 23 yaııncla bir kız 

seviyorum. Size aarip aörünecek ama, 
sönlüme ferman dinletmek mümkün ol. 
madı. Saidan soldan arattırdım. lllta
eem kız benimle evlenmefe razı. Acaa.. 
bu kadar yaı farkı anlaşıp me' sut olma
mıza mani olur mu} 

Erenköy: Cevat 

Şüplae etme. y.. farlumn IHr baddi 
olmak preldir. sa .. bç :Fil 80Dl'1I .. 

luıdmı tllbnin edenıi:recek .. hale .... 
lec9.-_ KD Wlüia olaanleılleak .,.. 
:rarm+ ilaliyAC1111 du7acü. Sis ..-. 
Jatmalr idiyec:eluinia, o sinemaya, ba • 
loya ıilmelı uzu edecek. Ba terait dataı. 
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ettiler, birer ıremi yaptırtarak ticarete b...- yedi taacü onlara. iltihak etti. Bu suretle 
laclılar. Oruç l.kenderiye ve Trablus Şama: Barbara. kardqleıin kumanduı altında 
Hızır Selinik ile Agrıboz, Şira Ye diieı 14 parça semiden mürekkep bir korsan 
aclelera gidip pliyordu. En küçükleri byu filoeu teıeJıtkül etmişti. Cicelliyi zaptederk 
Oraç İk beraber çaı.yordu. Bir sder bar üuülhareke yapmışlar. Oruç Bey de 
Oruç ile tlyaa T rablua Şamdan ıeliıkrkea buracla yaleşmifti 
Rodos tövalyeleıi.nin bir korsan cemiııine Caayi7ia mptı: 

rutladılar. ha pmi anmncla çok tiddedl O aartla Cezayir limanınan aizında bir 
bir muharebe oldu. IJyaa Bey adamlanaıa ada , n bu adada da hir kale vardL Ceza
büyalr bir kısmı ile berabCT şehit oldu, O- yir limanına hakim olan ve Adakak diye 
ıuç Bey de Roclos korsanlarınm eline esir anılan bu müstahkem nokta fspanyolların 
düteü. Zencire '\'Ul'ularak korsan pmilerin- elinde idi. lspanyoRlann mütemadi tazyik 
den b irine küre~ verildL Bir müddet çok ve tecavüzlerinden kurtulmak iatiyen Ce
•lrr llİr e1Uet hayatı yapdıktan sonra, zayirliler Barbaros kard~,.ferden istimdat 
bir sece :ııinc:irlerini kopararak denize atıl- ettiln. Oruç ve Hmr Beyler Cezayire gitti· 
mai• ve yüze yüze A ntalya ..aiHerine ter ve orada yerlqtiler. Cezayir Türk kor
çıkmaia muvaffak o ld u. O sıralarda, 1.S 11, sanlarının yeni üasülharekesi olmuıta. Bu 
ikinci Beyamt hükümdarclı. Şehzade Kor· valı:'alar Tunus ve Cezayirle karşı karşıya 
bt Mania nlW idi. Bütün garbi Anadolu olan Fransayı ve Fran• kralını dehşet için
Antelyaya it.dar ona ta'biydi. Oruç Bey de bıraktı. Fransa .kralı 1516 yılında 60 

Şehzade Korlcucla bafVUldu. Rodoe kor • semiden mürekkep kuvvetli bir donanma), 
aanlanndaa intikam almalı: için yardım Tunus sahillerine gönderdi ve korsanları 
istedi. Konan olmağa karar vermiıti. üasülbarekelerinde imha etmek istedi. Fakat 

Korlr.ucl: Bazarte önüne yapılan ihraç hareketi tam 
- Muradınca bir gemi yaptır ve ol ha- bir muvaffakiyetsizlikle neticelendi. 

inlerden intikam al!. Ayni yıl içinde Yavuz Selim Mısır kale-
Diyerelc yardım etti, ona bir gemi yap- sini zaptediyordu. Barbaros kardeslerin 

brttı. Oruç ltaıya sahillerine kadar akınlar yanandaki Türk korsanlarından Kurt oğlu 
yaptı. 1513 de Yavuz Selim hükümdarlığı Osmanlı donanmasına iltihak ederek Mı.ıra 
zorla aldığı zaman, Korkud başının der • ittirak etmi,ti. Daha evvel korsanlar, lstan
dinc d•rek Maniadan kaeb. oaua adamı .bula mektuD sröndererek. Türk hükiimrları 

na muti olcluklannı hi)clirmitlerdi. Sclimd 
ele reisler namına ya:ulmıt mensurlar geh& 
Gene ayni yıl içinde idi, Jspanyollar da C#1' 
zayire hüdim ettiler. 140 semiden mürer 
kep muazzam hir donanma ile 15 000 mır 
barip ıönderilmifti. lapanyollar Cezayirdl 
büyük bir majliıhiyete ujradılar, 3000 c;. 
li, 4000 esir verdiler. O zamana kadar İ 
panya balına tabi olan Becaya bakid 
Barbaroe kardq)erin hakimiyetine girdİo 
Keza İapa1170Uann müttefiki Tene• Be,i 
kaçmaia mecbur oklu. Bu kaleyi de zar 
teden T"mk konanları 400 lspanyol mır 
hafızı esir aldılar. Cezayir de 1 O dan fa 
kaleye ..hip bir Türlr. konan beyliği k1" 
rulmUfhl. Bu •rada lr.anlqlerini Midilli 
ıötünnek üzere selmit olan ishak Bey 
Cezayirde kalmıştı . 

Oruç Beyin ıahaJeti: 
Cezayirin Faa budud1111da Tlemaan aui' 

tanhiı vardı. i.panyoüu l'lemeanın isk,. 
lem olan Oraa limanını zaptetmitler w b. 
k.ümdaıını himQeleri altına almı.tlardııı 
Ayrıca Cezayirde yerleıen Türk korsan 
rına karıı da tedafüi ve tecavüzi 'bir ittif 
akdetmişlerdi. Oruç Bey Tiemsana hüc 
etti. Hükümdanru kaçırdı, ıehri zapte 
F alcat llemsan sultanı ile fspanyollar 
bin kişilic bir kUTVetle lurk korsanlar.
sardılar. ishak ve Oruç Be,.leT vuruşa v 
nışa kahramanca ,ebit olclular ve yanlar 
da.ki lenndlerden hir lr.iti bile kurtulma 
(1518) 

-2-
Barbaras Kersular hBkü 

(ISl8 - 1532) 
C~e ilıinci hiiewa: 
Kazandıkları muvaff aki'Jet tizerine I• 

panya luah ile llemaen sultanı Cezayiıdl 
bulunan Hwr Bey üzerine hücuma kar-' 
verdiler. Oran limanına 3000 İspanyol ~ 
yadeai çıkarıldı. Tlemsen auhanının emril" 
de ele 1 S.000 uap ukeri toplanm.,at& 

Bunlar karadan hücum ederken İspan ' 
yol donanm.. da denizden saldıracakllt 
Hızır Bey de müdafaaya hazırlandı. Ce 
zayir kalesinin barçlanna toplu yerleı • 
di. Kumandasında 600 Türk korsanı 
20,000 Cezayirin yerli askeri ile lspany 
lann zuhmmdan lcartanp Cezayire ı~ 
diii Endülüelii mni;man muhacirler 'I/ 

dL Parlak bir müdafaa yaptı. lspanyol 
büyük bir bezimete ujradılar, donanma 
n da o sarada çaka bir fırtınada mahvol 
du. Tlemaen aultanı kaçtı. maiyetind 
3000 İapaDJ'ol piyadui eair edildi. Ceza 
tehrinde müslüınan nüfusu kadar hıristi 
esir toplanmıştı. Esirler için üç büyük. · 
dan, Cezayirin Banyo adile anılan met 
hur forsa zindanlan yapıldı. 

lstanbula bir heyet gönJeriliyol 
Hızır Beyin kuvveti Tiemsen sultanııt 

dan baıka T unustaki Beni Hafa aultarı.I 
da korkutmaia batlamıpı. Bu iki arap 
tanlıjuun ortaamda bulunan Cezayir 
korsan beyliğinin bayatını tehlikede sö 
,Hızır Bey de dayanacak bir kuvvet ar 
ve lstanbulda oturan Türk imparatonııa 
tabiiyeti altına girmeie karar verdi. 
yir ayin ve eki birini toplayarak: 

- Bana bir muin lazımdır, eier 
zayiıde bey olarak kalırsam hutbe ve 
keyi Oamanlı padifahımn adına oku 
bastıracağun 1 dedi. 

Cezayirliler kendilerini İapanyoll 
daimi tazyikinden kurtarmıı olan Hızır fi, 
yin teklifini kabul ettiler. Hızır Bey ceil 
yir iyinından bir heyet seçti. 4 gemi d• 
natarak bu heyeti İstanhula sönderdi. ~ 
İspanyol aaılzadelerinden 4 kaptan ile ' 
tane erkek çocuk padipba. Ye 40 er1' 

' çocuk ta vezirlerine hediye olarak yoll• 
dı. Hızır Beyin sefaret heyeti 15 19 eoP~ 
hannda yohı çıktı. O sıralarda Yavuz 9' 
lim de fıtanbulda Rodoa seferine bazıtlf 
nıyordu. Teranede büyük bir 
nrdı. Hmr Bey gibi bir Türk gemici 
kendisinden himaye iatemesine çok se'l/1 
Hızır Beye sancak, berat ve pek çok 
malzemesi gönderdi. Ertesi yıl da Ya 
Selim öldü. K •nuni Süleyman 
oldu. 

c~yir isyanı: 
Cezayir Türk korsan beyliğinin O•; 

lı himayesi altına girmesi Tunus vr Ti 
sen sultanlarını çok korkuttu. Crza 
yerli halkıoı.,iyao ve ekibiriai Türk k 
l_!qna kartı isyana teıvik ettiler. 

( . . 



31 Temmuz 

Yırtıcı hayvanları kedi 
gibi kullanan kadın 

* Jf * 
( " Bir salonda 20 kişi toplanmışbk. Birdenbire kapı 
( açıldı. Aralıktan içeriye kos koca bir Kaplan girdi. 
( Herkesin yüzü sapsarı kesildi ,, 

Stokholm'da çıkan uDagens Nyhetern j 
aazetesinden : 

Hıç bir şeye hayret etmemeğe karar 
Vermiş bile olsanız Holivuda gider gitmez, 
bu kararınızdan dolayı nedamet duyar ve 
her gördüğünüz şeye hayret etmeğe baı· 
larsınız. \ 

Şu başımdan geçen vak'ayı okuyun da 
hayret edip etmemek lazım mı değil mi'> 
Siz takdir edin. 

Holivuda gittiğim akşamdı. Bir saldn· 
da 20 kişi toplanmı,tık. Birdenbire kapı a· 
çıldı, içeriye koskoca, bir Bengal kaplanı 
airmez mi~ 

Bu hayvanın ne kadar yırtıcı ve lehli· 
keli olduğunu bilenler, oldukları yerlerde 
kaldılar. Şen ve eğlenceli bir ıurette de· 
Vam eden görüşmelerimiz birdenbire ya• 
rıda kaldı ve herk.esin yüzü korkudan sap· 
•an kesildi. 

Hayvan İçerde serbest ıerbe11t dolaıtı. 
Bir çoklarımızın gözlerinin ıçıne kadar 
baktı. Nazarlarım ne tarafa tevcih etse, o
talannı sarartıyordu. Etrafa l&kayt bir eda 
ile iki kere emedi, keskin diılerini göster· 
di ve sonra gidip bir postun Uzerinc uzan· 
dı. 

Size anlattığım ıu ufak aahne kısa bir 
ınüddet de\·am ettiği halde bize asırlar ka
dar uzun ~eldi, kanımız damarlarımızda 
dondu. Ayaklarımdan kalbime doğru, ga-
202 şişelerindeki kaynaşmayı duydum. Her 
t•rafım gıcıklandı. 

Kaplan başını, bir aralık postun üzeri· 
ne koydu, sonra şi.hanc._ nazarlarla etrafını 
•liz.dü ve nihayet kapıya bakakaldı. Sanki 
birisini bekliyordu. 

Filhakika, birisini bı:kliyormuş ki, ara
lık kapıdan içeriye, boyu bosu yerinde o· 
lan bir kadın girdi, acaip bir tarzda giyin
rniıti. Sarı yüksek ayakkapları vardı, aya· 
lırıa pantalon giymiıti. Genç görünmekle 
beraber yaşı hnyli ilerlemişti. Sağ elinde 
l:ur kamçı tutuyordu. 

Bizim sararmı~ çehrelerimizi görünce 
bh kahkaha koyuverdi ve sonra doğru kap· 
lanın yanına sokularak hayvanın boynuna 
•arıldı. 

Derhal işe baılıyorlar ve Los Anaelos· 
da (F'dm 200) ismindeki bir filmi meyda· 
na getiriyorlar. Burada bütün vahşi hay· 
vanları tabH dekorlar içinde halka gösteri
yorlar ve bunun için de ainema dalavere· 
!erine bq vurmuyorlar. 

Zaman geçiyor. Olga bu işlerde ihtisas 
eahibi oluyor. Ve bir giin şu sözleri ıöylü-
yor: 

Aslanların, kaplanların, paraların 

vahşiliii yoktur, bir İngiliz nasıl bir İtalyan 
ile lisanen anlaşamıyorsa, biz de onların 

rııhuna nüfuz edemiyoruz. Bir aslanın ruhu
naniifuz edebildiğiniz gün, onun kediden da 
ha yumuşak olduğunu görürsünüz. Benim 
terbiye edemiyeieğim hayvan yoktur. 

Kaplan çok hassastır. Aslan da bütün 
heybetine rağmen ayni hassasiyeti taıır. 
Onların meşrebine göre hareket ettiğiniz 

takdirde yumuşak, ehli hayvanlarla karıı
laşırsınız. 

Sinirlendikleri zaman müthiş oluyor· 
lar. lnsanlnr da böyle dt'.'ğil mi? Sinirlen
dikleri zaman çe§lt çeşit cinayetler İ§)emez
ler mi? Yalnız bu hay,·anlann nelere ai
nirlendiklerini, bilmek lazımdır. Mesele bu 

Kaplan kuyruğunu oynattı, kafasını kadıır basittir.» 
ileri uzattı, kadın da sağ eliyfe hayvalllll ----------------
kafasını kaşıdı, 

Kaplan, mürebbiyesinin elleri altında 
ıne.s'uttu. Ben ömrümde ilk defa 
hu derece terbiye edilmiş bfr kap· 
lan görüyordum Öyle bir hay· 
"•nı bu derece terbiye edebilmek kudreti
ne malik olan bir insanı da ayni hayretle 
tetkik ettim . 

Kadının ismi Olga idi. Hayatını vah§i 
hayvanlım terbiye etmekle geçiriyor ve bu 
aahada fevkalade muvaff akiyetler elde e
diyordu. Madam Olgn, şimdiye kadar hiç 
hir devirde ve kimsenin yapamadığı bir ıe· 
Ye muvaffak olmuş ve siyah Pars denilen 
hir nevi gayrikabili ısltıh vahıt hayva• 
nı terbiye etmişti. 

Olga bir kaç mühim kaza geçirmiş, bo
Cu§muş, hastanelere düşmüş, fakat netice
de daima mu,·affak olmuştur. 

* Olga aslt'.'n İsveçlidir. Hakiki ismi Knutı-

Yeni tapu teşkilatı 
Tapu ve kadastro umum müdürü 

Cemal Arun dün gazetecilere yeni ta

pu teşkilatı hakkında izahat vermif ve 
demiştir ki: 

- 1 ağustostan itibaren Sarıyer, 
Beşikt~. Beyoğlu, Eminönü, Fatih, E
yüp, Üsküdar ve Kadıköy kazaların -
da birer tapu sicil muhafızlığı faaliyete 

geçecektir. Bütün eski tefkilat ve bu 
meyanda lstanbul tapu miidürlU~ 
lağvedilmiştir. 25 memur açığa çıka • 
rılmıştır. fstanbulda Kocaeli, İzmit ve 

Zonguldak merkezlerini de dairesi 
içine alan bir grup tapu sicil müdürlti· 
ğü tesis edilmiştir. Yeni muhafı:ılıklar 
şimdilik SultanahmetNd tapu daire -
6inde çalışacak, bilhassa her kazada 

inşa edilecek tapu dairelerine nakledi
leceklerdir. 

Umum müdür Cemal Ankaraya ait· 
mistir. 

' 

Ayasağa cinayeti davası 

SON P O STA Sayfa 1 

' 1 

Halkın fikri ispanyayı bilir misiniz? 
Kadın asker olmalı mı? Anasının karnında 

Alfons'un 
iken 

saltanat 
Kral ilan edilen 13 uncü 

I• •panyadaki dahili harpte hü • 
kumet kuvvetlerine kadınların 

da iltihak ederek a•ilerle dövü!me
leri kadının askerliği meselesini 
tekrar ortaya çıkardı. Dün muhar
ririmizin bu sı.ıaline muhatap olan· 
lar bakınız neler söylüyorlar. 

devri ve neticesi 

* Sirkecide Naz.ile Ali: ~ 

Tam 5 ço • 
cuğum var. Bu • 
nunla beraber 

yurt için dedik • 
leri an, kimini e
şikte, kfmlni be
şikte bırakir, ko • 
şarım. Hem her 

. nereye olsa gide· 
'rim. Ben milleti -
rne yürekten bağ
lıyım. Ona değil 

Eski ispanya kralı AHons oğlu ve oğlunun ni§811lısı ile bir arada 

. ,yalnız kendimi, 
( ~') - 4 - zünden ordu da kendisini terk edince iı;tlf• 

Beşinci Filipin İspanya kralı olması, /etti. Cumhuriyetçiler ekalliyette olduklar. 
çocuk1anmın hepsini feda ederim. Ve 
hiç bir miUet kadınının gösteremiye -
ceği yararlıkları göstermekten, gire -
miyeceği tehlikelere atılmaktan bir an 
çekinmem. Hepimiz bütün Türk ka

dınları böyle bir hal - Allah glSater -

mesin ya - zuhurunda hemen aideriz. 
Bundan şüphe edilmesin. 

Habsburglarla Fransa arasında «İspanya halde cür' etklrane bir hareketle cumhuıY. 
veraseti muharebesi» a.dile yeni bir harbin a yeti ilan ettüer. İspanyada bu birinci cum• 
çılmasına sebep oldu. 1 701 den l 713 yı • huriyet ancak yedi ay devam etti. Anar~ 
lına kadar slire~ bu muharebe neticesinde o derecede idi ki yedi ay içinde dört cum• 
J•panya krallığı ve İspanyanın müstemleke • hurreisi değiştirilmişti. Cumhuriyetçiler •· 
leri Filipte kaldı. Buna mukabil İspanya rasındaki bu anlaşamamazlıktan istifade e• 
krallığının ltalyadaki arazisini Habsbura- den Madrid valisi General Pavia biı dar .. 
)ara, Almanya imparatoruna terketti. Bur· bei hükumetle cumhuriyeti c:levhdi. Bir H• 

'bon ailesinin bu kolu İspanya krallığını on keri diktatörlük kurdu. Terakkiperverler• 
dokuzuncu asrın başlarına kadar muha - le cumhuriyetçilere karşı §iddetle harekete 
faza ettiler. Büyük Fransız ihtilalinden son- geçti. 

* Şoför Seyit Ali: 
Kadın, kadın~ 

dır. Harp için ya
ratılmış değildir. 

Ondan evvel 

memleketin mü -

dafaasına vücu· 
dunu hasredecek 
bizler varken ona 
lüzum yok. 

Amma dünya ı 
efkj_rı umumi ,. 

yesi böyle bir Sll 
' 

ra Avrupa haritasını değiştiren Nnpolyon İkinci lzabelin oğlu henü:ı l 7 yaşında 
Bonapart ispanyayı da zaptederek Napoli olan, fakat mükemmel bir tahsil ıör • 
kralı bulunan karde§i Jozef Bonapartı İs· mü, bulunan on ikinci Alfonsun krallıaı 
panya kralı yaptı ( 1608). Jozef Bona • ilan edildi. Memleketin anarşik haline nf• 
part, Napolyonun sukutuna kadar İspan • hayet vermeğe çalıştı. Meşrutiyet idareyf 
yada kaldı ve 181 3 de İspanyadan ayrıla· yerleştirdi. 1885 de çok genç yaşta ölen 
rak şimali Amerikaya gitti. 1814 de Vi • bu kral kansını gebe bırakmıştı. Oğlu 01' 
yana kongresinde Avrupa haritası yeniden üçüncü Alfons babasının ölümünden 11onr"i 
tanzim edilirken ispanya gene Burbonla • doğdu. Bu çocuk kralın ilk zamanları ana· j 
ra verdi. Bunlardan yedinci Ferdinand, sı Kristinin vasayeti altında geçti. 1801 
1820 de çıkan bir ihtilal neticesinde İs • Küba ada~ında, ertesi yıl Filipin ndaluınd~ 
panyada meşrutiyeti tesis etmeğe mecbur birbiri arkasından iki müthiş isyan çıktı. 

~ oldu. Fakat Fransa kralının gönderdiği bir İspanya 1897 de Küba aclasınc 
yi münasip gö : ...,._~--- ordu ile 1823 de hükumeti mutlakasını ye- muhtariyet vererek isyanı kapat .. 
rürse itiraza haki m olamaz. Fakat niden tesis etti. mak üzere iken araya şimali A~ 
ben böyle düşüniİyorum. ' Fakat İspanya bu sırada en büyük nıüs- merika birleşik hükumetleri airdh * temlekesini kaybetti: Cenubi ve vasati A- Küba da Havana limanında bir Amerika 

Evkal tah•il memuru Ragıp: merika müstemlekeleri isyan ederek müs- zırhlısının berhava edilmesini bahane e J 
takil birer devlet oldular. ispanyanın e • derek İspanyaya harp açtı ( 1898 ). 

Memleketin 
tehlikede oldu -

!inde Antil adalarından Küba ve Portoriko Harp ancak üç ay sürdü. Kuvvetli A .. 
ile Büyük Okyanusta Filipin adalan kaldı. merika donanması, Filipin ve Küba sulaİ 

ğu zamanlarda Fakat bu ııeri kalanlar da çok kötü idare rındaki İspanyol donanmalarını imhn etti. j 
buna razıyım. A. olunuyordu. Amerika harp ııemileri İspanyanın Avıu·t 
llemi, kızlarımı, Ferdinand 1833 de erkek çocuk bırak· pa sahillerjne gelmek üzere iken ispanya< 
hatta anamı bile madan öldü. bu müstemlekelerinden vaz geçerek ıultij 
elimle yollarım. Büyük kızı İznbel kraliçe oldu. Bu ka • istedi. 1 O Kanunuevvel 1898 tarihinde Pa· 

Filvaki, kadın dının 35 yıl süren hükümdarlığı, amcası riste aktedilen bir muahede ile be~ milyon 
ve erkek kuvvet- Don Karlos ile saltanat mücadeleleri için- dolar mukabilinde Portoriko ile Filipin a· 
feri arasında fark de geçti. Nihayet 1868 de çıkan bir askeri dalarını Amerikaya terketti. Kübayn ietik· 
varsa da vatanın isyan İznbelin sukutu ve ispanyadan çık· lal verdi. Fakat Kübaya istiklal verilir ve· 

k ması ile neticelendı' "1utl k' t k rilmez. Amerika bu adaya da derhal a• .. ~ urtarılması gi • . ıv a ·ıye e arşı çı· .. 

b
• "l • bf . k kan bu ihtilalde generaller demokratlar ker çıkararak ilhak etti. Bu beklenmiycll 
ı u vı r ıf ar· h . . . . ' ' f ı k t 

d h
. b' cum urıyetçıler bırleşıp hareket etmişler· e a et, ayni ırktan olan spanyollar il(. 

şısın a ıç ır şey ..l! l d b" h C b. A 'k 1 1 d b' ,_ l c-d" .. ..1 K. 'd • • v w. spaaya a ır cum uriyet kurmak is· enu ı men a ı ar arasın a ır yasın ıa 
uşuk~u mez. ım gı erse gıtsın.. ...ı e • tiyorlardı. Mareşal Serrano hükumet reisi tevlit etti. Bu sayede İspanya harici tica 1 

ter ı yurt kurtulsun. lm F k ı· . • · · J k · k. b ld o Uftu. a at spanya anaqıden kurlu· retını genış etme ım anını u u. 2 te§ .. * lamayınca mareşal ve arkadaııları krallığı rinisani 1912 de Fransa ile aktt-dilcn bit 
Vifneci Halil Jbrahim: iade etmekten baııka çare bulamııdılar. mukavelename mucibince lspanyaya fasta 
Kadın neye _ _ ,: İtalya kralı Viktor Emanuelin oğulların • bir nüfuz mıntnka~ı verildi. Harbi umu • 

asker olmasın. dan Savva dükası Amedeyi İspanya kralı mide bitaraf kalmnsı İspanyanın iktieadl 
Toprağım, tehli- inrilıap ettirdiler. ~ 18 70), Parlaman ter bir inkişafını ve zenginleşmesini mucip oldu. 
keden kurtulsun hükümdar olarak ispanyayı idare eden bu Nihayet 14 nisan 19 31 ihtilali netice .. 

da, anam, karım, 
kızım, toptan git· 
sinler. 

Ben Türküm, ba 

Pren.. f JI _ .ı d sinde on üçüncü Alfons mc:mleketı'nı· t-"• apanyo arı memnun eueıne i ve ~·· 

ancak a~kerin yardımı ile üç yıl kadar Is- ketmeğe mecbur olnrak ispanyada ikinci 
panya tahtında kaldı. Bir nizamname yü • cumhuriyet ilan edildi. 

•on 'dur. Daha henüz pek küçükken vah
ıi hay\'anları terbiye etmek hevesine dü· 
IÜyor, onda bu hissin uyanmasında, bu
lunduğu küçük köye gelen at cambazha· 
llelerinin temsilleri de amil oluyor, fikrini 
•ilesine ve e\'ine açıyor. Evvell onun bu 
teldifini çocukça buluyorlar ve alay edi
Yorlar, bunun üzerine o da daha henüz on 
l'4'§ında bir yavru ilc:en ba~ını alıp evden 
ltaçıyor. 

Olgayı bir kaç sene ~onra Amerikada 
törüyoruz. Bir cambaz.hanede vazife almış 
~ulunuyor. Vahşi hayvanları kafeslerin ar
k llsından seyrediyor ve onları gözlerinin 

I Ayasağa çihliği civarında Galata na toprağın ver . 
postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnüyü diği hazzı bir şe:y 
öldürmekten suçlu AbdulJah ile Yu .. veremez. Gitsin. ~ 
nusun duruşmalarına diin de devam hepsi gitsin. İnan ~ 
edilmif, ikinci tube müdürü şahit ola- ki, b unu can v~ 
rak dinlenmiş, bir şey bilmediğini söy- gönülden söylü . 'jl· 
lemiş, duruşma karar verilmek üzere yorum.. Hepsi gitsin. 

Bugün ispanyanın her tarafı gene jhtflil 
( *) Bundan evvelki yazı evvelki günkü içindedir. lspanya tarihine yeni bir not Hl· 

1 aayımızdadu-. ve etmek için inkişaf mı beklemeliyiz. -
Hayatta Gördüklerimiz 

lıvveti ve sihiriyle mağlup etmeğe haşlf· 
ror, 7amnnın meşhur terbiyecileri, bunun· 
l.a illnkadar oluyorlar, ve bir kaç kere de 
afesin içine kadar bu suretle girebiliyor. 

b Yaşı 16 ya geldiği zaman artık o da 
hı u l<:hlikcli, bu nankör mesleğe girmiş bu
k nuyor ve büyuk Üstadları kıskandıracak 
•lldar da mesleğinde muvaffak oluyor. 

T\1· Air müddet sonra, ayni meraka sahip 
•st<. r Seclig isimli bir kaymakamla tanı-

'Yor O z l d · f'I ) · d tı · aman ar a sessı7 ı m erın mo a-
v rnr\ cut olduğu için, beraberce vahşi hay
~nların marifet gösterecekleri bir fil~ 

""cuda .: J • • 1.Jjf d' i!Cunne l"rım teA e ıyor. 

25 ağustosa bırakılmıştır • * 
Kahveci Kemal Dursun: 

Doçentlerin bir müracaatı 
Üniversite doçentleri, Üniversitede 

bulunan ecnebi profesörlerin kenClile • 

rini yetiştirmemekte ve yanlarında bil
hassa fen fakÜltesinde yardımcı asia -

tan diye ecnebi kimseler çalıştırmakta 
o1duklarını ileri sürerek fakülte de -
kanlıklarına ve rektörlilğe müracaat 
etmişlerdir. 

Rektörlük bu işi esaslı surette tet -
kik etmediği takdirde vekalete mUra • 
caat edeceklerini bildirmiflerdir. 

~enim karim 
da gitsin. Herke .. 

ıin karısı da git -

.sin, memleket 
(lü~man eline 

düımesin de. • . 

Vatan elden 
giderse bfr daha 
gelir mi) Vata -
nın kıymeti her 

]fıııı...s ·~;den üatün-
- •dur. 

Davacı, bir kadın. 
Suçlu yerinde suçlunun vekili var. 
Erkek karısının üzerine bir genç kız· 

la seviıiyor. Kadın bunu duyuyor. Bir 
müddet kocasını eski ya~ayışlarına çe· 
virmeğe uğraşıyor. Muvaffak olama . 
yınca, «kocam üzerime metres tuttu >ı di
ye aleyhine dava açıyor. 

Vekil müekkilini müdafaa ediyordu, 
içeriye bir genç kız girdi: 

Çekinen bir tavırla heyeti 
doğru ilerledi: 

hfıkimeye 

- Müsaade buyurursanız, bir şey 
söy]emelc istiyorum. 

- Kimsiniz?. 
- Davada meyzuubahs genç kız be· 

nım. 

Rei~ biraz mütereddit sordu: 
- Suçlunun, metresi mi'?. 
O hırçın bir sesle: 
- Hayır, dedi. Sevgilisi. Biz Eevl§l· 

yonız. Fakat bu temamile tt'.'miz bir sev .. 
gidir. Ve ben metres değilim. Sevdiğim 
erkek kanuni yollardan yürüyerek ser· 
best kaldığı gün evleneceğiz. 

- Bunun mes'uliyetlerini dü~ündU .. 
niiz mü}. 

Bu defa pervasız bir sesle cevap ver, 
di: 

- Evet. Verilecek bir cexa v~ıea O• 

nu paylaşmak için buraya geldim. 

Mua:ue:ı F AiK 
,.. 



./i - Saffa 
x , 

Yazan: Orhan Selim t--·--------· 
KAN KONU$MAZ ! 

Son Postanm Edebi Tefrikası: 55 
- Çocuklar, dedi, bugünden itiba· şeyler konuşuyorlardı, sık sık lira, pa• 

ren, Ali, Nuri ve Seyfi beyler ~irketi ra, kar, harp, İttihatçılar, Enver, Talat, l 
cağılmıştır. Atelyeyi de kapatıyoruz. Almanlar, İsviçre, banka kelimeleri ge· 
Düşman lstanbula girdi. Rezil olduk. çiyordu. 
Bu kadar kan boşuna aktı. Bu kadar Nuri usta, kaBJ.}M tıkırdattı. lçerden 
mahrumiyetlere, açlığa, sefalete boşu Ali beyin seai geldi .ı. 
boşuna katlandık.. - Gir .• 

Birdenbire işcilerden biri yüksek Odada Seyfi bey bir koltuğa gömül· 
sesle güldü. AU bey gülenden tarafa müştü, Ali bey masanın bafındaydı, 
(iöndü. Ters ters baktı: Nuri bey ayakta. 

- Ne gülüyorsun? dedi.. sende Üçü de Nuri ustayı tepeden tırnaia 
zerrece hamiyet yok mu be?.. kadar süzdüler. Nuri bey sordu: 

Gülen, bu sefer, uzun bir kahkaha - Ne istiyorsun?. 
attı. Sonra Ali beye doğru ağır ağır Nuri usta, sakin cevap verdi: 
yaklaştı: - Yevmiyeci arkadaşların İfİ için 

- Ali bey, dedi, benim kardeşim konuşmağa geldim .. 
Kafkasta kakırdadı. Ben de buraya gel- Seyfi bey Ali beyin yüzüne bakti, 
med.en önce üç yıl cephede idim. iki Ali bey: 
yara aldım. Sen ne yaptın) Kimin kim· - Biz Y.evmiye alanlara merhame
sen öldü mü? Evinde şeker, yağ, gaz ten hunu veriyorduk, dedi. Yoksa hop
e'lcsik oldu mu) Bir de karşımıza geç " si burda vazifei askeriyelerini yapıyor
m1fsİn açlığa, sefalete katlanarak, kan IarCJı. Bugünkü muamelenizden sonra 
llkıttık filan diye tıraş ediyorsun? Hay· halA gelip yevmiye filan diye konut -
C:11, çek arabanı l •• Bas!. Papellerini dol- mağa sı~ılmıyor musun) Hem senin 
c:lur bavula, git Avrupalara keyfine alacak yevmiyen filan yok .. 
~ !. Haydil. H&l& duruyor l. - Biliyorum. Kendim ~in gelme -

Ali bey, iiıtüne doğru yürüyenin dim. 
karfısında a~r ağır geriledi. İmdad ie· Nuri bey, başını iki yana sallıyarak 
ter gibi etrafına bakındı. F aliat atelye- Seyfi beye: 
&kiler oldukları ~rde duruyorlar• kı- - Düşman lstanbula girmİf, vatan 
mildamıyorlar<iı. Yüzü büsbütün bu .. kan ağlıyor, bunlar yevmiye peşinde .. 
1..\lftU. Döndü, hızlı hızlı atelyenin ka- dedi ve daha başka şeyler de söyliye • 
P.isina doğru yürüdii. Tam kapıdan çı· cekti ama Nuri usta, Nuri beyin yüzü· 
urken durdu. Ye bir lAhza içinde: ne öyle bir baktı kiı hazret sustu. Us-

- Nankörler, hepinizin canini kur- ta, ona yaklaştı ı 
ıardım. Besledim hepinizi .. ekmek tuz - Beyefendi, ded1, bir yorgancı Se
hakkı bilmez hAinler •. diyo haykırdı ve lim vardı, hatırlıyor musunuz? Zati 
li~çti.. alinizi bir gece eşek sudan gelinceye 

~li bey gittikten sonra atelyenin kadar pataklamak üzereydi de, ben ma
eessizliği gözlüklü amcanın sesiyle bo- ni olduydum .. şimdi anlıyorum ki ben 
zuldu. Gözlüklü amca Ali beyin Üs· onun bu hayırlı işine mani olmakla ..• 
~{ine yürüyen işciye: Seyfi bey hiç bir teY anlamadı. Nu· 

- Doğru etmedin, dedi, herif ve - ri beye baktı. Nuri bey, sapsarıydı. Ali 
aalaşmıya gelmişti.. bey haykırdıı 

Gözlüklü amcanin bu s'Bzleri atel .. - Seni karşımıza aldık efendi efen-
~e<le büyük bir münakaşanın çıkması· dl konuşuyoruz. Ama sen bu dilden 
na sebep oldu. Bazıları gözlüklü amca- anlamazsın.. esnaf ağzına alışmışsın .. 
ya hak verdiler, bazıları Ali beyin ÜS· haydi, bas hurdan .. durma .• kır boy • 
tilne yürüyenden yana çıktılar. Kimi· nunu .. 

Wlı Usta gülümsedi: 
- Heriflerden belki ik.ramiye kopa· - Demin, seni atelyeden ayni söz-

tırdik. Şimdi işleyen yevmiyeleri de Ierle defettik diye, fİmdi sen de beni 
~ermezler, dedi. . ,... . ~ burdan ayni sözlerle atlatmak mı isti-

Kimisi : yorsun~ Nafile.. hesabı görmeden a • 
- ikramiyeleri de, yevmiyeleri de clım atmam .. katipten defterleri getirt .. 

1'endilerinin olsun diye bağırdı. say paraları .. 
Nuri usta, bu bol bol küfürle karışık 

uzayıp giden münakaşaya karışmıyor· Babası patronlarin odasına gittik .. 
c.l].1. Gürültünün çıkması üzerine ken· ten sonra atelyede hala devam eden 
~ine sokulan Ömerin yüzünü okşır.a- münakaşayla Ömer bir müddet hiç bir 
rali tezgahınin başında tek gözünü ka- şey anlamadan alAkadar oldu. Sonra 
P.8Jllış, sanki ayakta uyuyor gibi du .. canı sıkıldı. Kimse farkına varmadan 
ruyordu. atelyeden çıktı. 

Birdenbire bütün seslerin üstilnCle (Arkaai var) 
~li beye çıkışan işcinin sesi yüksel .. r '-------------, .... 
SJi : • BI D kt - işi ama karıştirdiniz lla'!. Ali beyi r O orun 
terslediğim iyi oldu. Fakat ne diye iş· GUnlUk Cuma 

liyen yevmiyelerimizi almiyacakmı .. Notlarından 
tiz .. öyl~değil mi Nuri usta?. 

(*) 

Nuri usta silkindi, tek gözünü aç .. 
tiJ 

- Evet, Cledf, Y.evmiye ile çalı~nlar 
1fleyen yevmiyelerini almalı.. Gavura 
<larılıp oruç yenmez .. Ben gider mese
leyi hallederim .. Hepinizin namına ko
nu~şmak için bana salahiyet veriyor mu· 
ıunuz} 

Atelyede kalın sesler uğuldadı : 
- Veriyoruz. 
Sonra bir tek ince çocuk sesi, Öme

rin sesi tekrar etti: 
- Veriyoruz .. 
J\telyedekiler gülü~erek Ömerin et-

rafını aldılar: 
- Yaşşa delikanlı. Sen de bizden· 

ıin demek?. 
Ömer büyük bir ci~4h:etle cevap 

~erdi : ..... 
- Eveti .. 

Nuri usta, Ali beyin oda;ın~-gir • 
~ ıneden önce kapının önünde durala • 

• 
ciı. lçcrden sesler geliyordu.Ali beyin, 
Nuri beyin, Seyfi beyin sesleri. Bır 

Nakı• şekilde; 
Yüz f•lci 
Dilinde ainlıktan ve yüzünde uyuı • 
ınadan, hiuizlikten fikayet eden blr 
hasta kadın müracaat etti. Muayene et

tim. 
Bir gece fazla sıcakların ve terleme • 
nin sonunda fazla eoğuk duşu yapmıı ve 
pencere kenarında hava cereyanı için· 
de oturrnuı, ertesi sabah kalktığı za • 
man yüzünde sol taraf ta bu arıza baı· 
lamı§.. Kendisine bir de korku girmiı. 

- Dilim mi tutuluyor, diye soruyor. 
Evvela teskin ettim. Yüzünde hafif bir 
hissizlik olduğunu eöyledim. Bu bir dik· 
katsizlik neticesi husule gelen yarım 
yüz felcini üç hafta serom, elektrik ve 
masajlarla biraz da istirahat ve dik • 
katle tedavi er.tim, iyileşti. Terli iken 
hava cereyanlarına kar§ı dikkatli ol • 
manızı tavsiye ederim, sayın karilerim. 

( *) Bu notlan keaip saklayınız, ya • 
but bir albüme yapııtınp kollekıiyon 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu notlar 
bir doktor ııibi imdadınıza yetifebilir. 

'Temmuz 31 

Ankara Mektepler Muhasebecili2i 
Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından: 
Kilo , Beher kilosu Tutarı ilk teminab Cinsi 

~ra Kr. Lira Kr. Ura Kr. 

Ekmek 
Koyun eti 

212.000 ~ 10 
35 
25 
30 
.30 
30 

S ~ eti. 1 
ıgır 

Dana eti 
Kuzu eti 
-'oıwı böbreli 7'1ı\ 

~oyun "'racii~ 
Koyun itkenbeei 

1 

Sığır ltkenbeai 
Koyun beyni " 
Pacr.. · 

Tavuli 
H. di l\l. 

Iyı ın 

Maden ıuyu • 

Bu~ 

Benzin 
Otomobil yağı" 
Otomobil yağı yaz~ 
Otomobil yağı lotw.I 

Sade yağ . 
Kok kömürii 
Kriple kömürl 

Mete kömüril 
Çam kömürü 
Mete odunu 
Gürgen odunu 
Çıra, 

Konserve (mulitelif). 
Şeftali kompoıto. Konserve 

Zeytin 
Zeytinyaği 

Sabun 

Makanm 
Kuakua 
irmik 
Un (Elatra), 
Nituta 
Pirinçunu 
Arpa tehriY
T ol telıri!C! 

Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kuru kayıi 
Kuru incir 
Kut üzümü 
Çam fıstığı 
Ceviziçi 
Fındıkiçl 
Bademiçi 
LİmoD 

Pirinç . 
Kuru faıulye· 
Kuru barbunye 
Kuru bezelye 
Kuru sanın~ 
Kuru soğan 
Kuru bamya 
Börülce 
Kırmızı merclmell 

f14.500 . 
7.400 
4.250 
8.200 

610 

3.400 adet. 
910 )) 
400 >):~ 

1.800 )) 
500 )) 

2.660 >) 

1.600 )) 

6.600 
7.800 

' 

29.000 Tene&. 
150 Şife 

1.600 

203 Ten._. -
40 Kilo 

160 )) 
128 )) 

16.300 )) 
1.405 Ton 

150 )) 

10.000 
200 

118.000 
80.000 
1.000 o;.me1 

2.160 Kubı 
500 )~ t 

3.050 
6.410 
8.280 

5.400 
620 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
1.230 

830 
225 
263 
710 
400 
110 ..... 

139.600 AClel' 

\ 

15.900 
6.900 
3.400 
1.060 

330 
·19.600 

295 
100 

1.200 

; 

15 
s 

20 
15 
5 

35 
8C' 

32 
•28 
! 
\ 

1 

;,. 15 
25 
3 

4 50 
35 
30' 
30 

8S 
10 00 
35 00 

, 5 
' 6 
' 2 

2 
· 5 

30 
25 

35 
65 
45 

22 
22 
22,5 
12 
25 
25 
22,5 
2S 

20 
20 
60 
·35 
25 
60 
35 
75 
80 

. 5 

20 
11 
10 
20 
50 

8 
1 00 

15 
20 

(Devamı 11 ncl 

21200 00 
tl5575 00 

1850 00 
1275 00 
2460 00 
' 183 00 

. 510 00 
45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

931 00 
'1280 00 

,. 
2112 00 
2184 00 

'1350 00 
37 50 
48 00 

913 50 
14 00 
48 00· 
38 40 

13855 00 
~2150 00 
5250 00 

500 00 
12 00 

2360 00 
1600 00 

50 00 

r 
648 00 
125 00 

11067 5f) 
~166 50 
8726 00 

ı1188 00 
136 40 

. 174 37.,. 
t .1152 00 
\ 163 75 

97 50 
l148 50 

87 50 

380 00 
200 00 
738 00 
290 50 

56 25 
157 80 
248 50 

. 300 00 
88 00 

J,980 00 

B180 oo 
759 00 
340 00 
212 00 
165 00 

l568 00 
'295 00 
' 15 00 

-· 240 00 

• 

1590 00 
1168 12 
138 75 

95 62 
184 50 
13 73 

1600 72 

38 25 
3 41 
6 ()() 

20 25 
1 88 

69 79 
1 

"69 82 
1
96 00 

165 82 

158 40 
163 80 

322 20 

326 25 
2 81 
3 60 

332 66 

68 51 
1 05 
3 60 
2 88 

76 04 

1039 12 
8181 25 
393 75 

8855 00 

37 50 
00 90 

177 00 

-

120 00 
3 75 

339 15 

!48 60 
9 37 

57 97 

80 06 
812 49 
279 45 

672 00 

89 10 
10 23 
13 08 
86 40 
11 53 
7 31 

11 14 
6 56 

235 35 

28 50 
15 ()() 
55 35 
21 79 

4 22 
11 83 
18 64 
22 50 

6 60 
148 50 

332 93 

t38 50 
56 93 
25 50 
15 90 
12 37 

117 60 
22 12 

1 12 
18 00 
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I 31 T eainiüZ 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan ; Kadlrcan Kafh 

Son Posta'nın tarihi tefrikası Numara: 32 

Sayfa 9 

[ __ n_,_·k_a_y_e-.ıı[ __ C_in_a_y_e_tt_e_n_so_n_r_a __ .J 
Yazan: Pierre MİLLE 

Kartımda 

Amerikalı: 

oturan 

- Monsieur, dedi, 

Çeviren: Nurullah AlaJ _/ 
• 

- Abbas... ( kayıkları bulunduğunu da unutmamış· - Sultan lbni Hamun seni çağırı • li~ Annie Sawdon:un 
başından seçenleri hiç Uşak koşarak geldi: tır. 

- Buyur ya seyyidf.. İspanyol kumandanı susmuştu. 
- Çabuk git, bu şamatanlff ne ol • Çünkü bu balıkçı kayıklarının pa· 

cruğunu öğren de gel... J ra ile veya korkularından Oruç Reisle 
Uşak üç dört dakika sonra dönmüş- bir kaç yüz levendini alarak Cezayire 

tü: götürebileceklerine hiç fÜphe yoktu. 
- Kaleden bir adam kaçıp gelmiş.. . Marki dö Gomar şimdi askerinin 
- Bize mi?.. büyük bir kısmını Aru.a kapısının ileri· 
- Evet... sindeki vadinin iki tarafına toplarla 
- Bir Türk mü? birlikte sıralıyordu. Arap atlılarından 
- Hayır ... Endilüslil .•• A-rap... kuvvetli bir kol da küçük derenin iki 
Mansur kendi kendine şöyle düşün- kıyısında toplanmıştı. Ayrıca bin kişi-

dü: lik bir kuvvet, Türkler ka1eden çıkıp 
- Gene o abdallardan biri ..• İyi ile ilerledikten sonra onların gerilerini vu· 

kötüyü henüz ayıramıyan budala ve ıacak şekilde yer tutmuşlardı. 
korkaklardan biri... Bütün bu hazırlıklar kalenin en yük-

Uşak sözünü şöyle bitirdi: , sek kulelerinden bile görünmiiyordu. 
- Kaçan adam, Türkleri casusla - Küçük tepelerin ardında, vadinin kuy· 

nıak için geldiğini söylüyormuş. San- tuluğÜnda yapılıyordu. 
ki onların nelerini haber verecek? Ner· Mansur bunları öğrendiği zaman 
deyse açlıktan ölecekler ve... büyük bir telaşa kapıldı. 

Mansur biraz önce bu habere aldır- Oruç Reis kaleden bir kişinin eksil-
ınamaya hazırlanırken şimdi birdenbire diğini öğrenmedi mi acaba? ..• 
değişmişti. Çünkü her hangi bir arap Bunu ona haber vermeliydi. 

•ıkıya gelince canını kurtarmak için ka· Fakat kalenin etrafındaki karakol • 
leden kaçabilirdi. Fakat Türkleri ca • lar çoğaltılmış olmamakla beraber da
•uslamak için kaçmış olursa iş deği • ha uyanık oldukları besbelliydi. Kale 
tirdi. Münzer'in de bu maksatla kaçtı· duvarlarının iki üç yüz adım uzağın • 
iını, onun yüzünden ne kadar yiğitle- dan ileriye hiç kimseyi sokmuyorlardı. 
tin dövüşe dövüşe öldüklerini düşün- Mansur, kendisinin yapmak için ha
dü. İshak Reise yapılan kancıklığın ay- zırlandığı kurnazlığı düşündü. Geç 
nini Oruç Reise de yapacaklar mıydı? kaldığına o kadar üzülüyordu ki ... 

Yoksa Oruç Reis son defa, kaleden bir Hemen hemen ne yapacağını şaşır-
Pkış yapmaya hazırlanmışh da bu ka- mış bir haldeydi. 
Çak o çıkışı haber mi verecekti? Bu sırada: 

O tarafa gitti. 

yor. 
Dediler. 
Gitti. 

Sultanın yüzü glıJüyordu. 
Mansura he

0

r zamandan daha çok il
tifat ediyordu: 

- Yakında kaleye gireceğiz. Orada 
senin için daha parlak ve daha yüksek 
bir yer vereceğim. Çünkü bana hiz • 
metlerin çoktur. En sonra bu adam da 
doğru yola döndü ve senin gibi ... ' 

Bu sözleri söylerken Mansurun bi
raz gerisinde ve çadırın kenarında a .. 
yakta duran birisini göstermişti. Man· 

sur kapıdan girerken o tarafa bakma • 
mış, yandan gözüne çarpınca da her 
hangi bir uşak veya saray adamların .. 
dan biri sanmıştı. 

Fakat bu sefer başını çevirdi ve bak
tı. 

Kaşları çatıldı. 

Bir anda baştan ayağa kadar süz -
dü. 

Onu tanıyordu. 

Vaktile Telemsandan çıkarak İshak 
Reise mektup getiren, daha önce he
nüz on sekiz yaşında bir delikanlı iken 
Cerbe önünde İspanyol gemilerinde 
zincirli kalmaktan kurtarılan Abdul -
lahtı bu ... 

Abdullah da bir an için şaşırmış, o
nun gözlerinde de Mansurun gözlerin· 
deki hayret ve kin parlamıştı. 

(Arkalı var) 

Kaleden kaçan adam o zamana ka· 
dar sultanın çadırına götürülmüş bu -
lunuyordu. Orada çok durmadı. Sul -
~nın da ba'hca adamlarile birlikte 1s
~Yol kumandanının çadırının bulun· 
, ugu tepeye gittiği görüldü. Mansur 
Claha ileri gidemezdi. Bununla beraber 
biraz •onra öirendi ki, gitse bile esiri 
aörmeğe, onunla konuşmaya imkan 
Yoktur. 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU il Anları 

Kaçakla sultan lspanyol kumandanı
nın çadırında bir saatten fazla kalmış
Lırdı. Bu sırada yüksek rütbeli zabit -
ler, tanınmış bir kaç ~eyh de oraya gi· 
rip çıkmışlardı. 
.. Mansur mühim şeyler konuşuldu • 
aunu bunlardan anlıyordu. 

Bunların ne olduğunu her halde öğ
renmeliydi. 
Eğer sahiden ortada bir casusluk 

\laraa ve bu yüzden Oruç Reisle arka· 
detlannın hayatlarından korkulacak -
~ bunun önüne geçmeliydi. 

••• 
•-18-

lKI YALIN HANÇER? ..• 

Sabah erkenden fspanyol askerleri 
arasında gidip gelmeler çoğalmıştı. Ku
~andalar veriliyor, argebüz taşıyan as· 
~:rl~rin silahlarını omuz1arına alarak 
. ~suk tepelerin ardına gittikleri gö • 

l\ilüyordu. 

Bunlar Babülarus'a gidiyorlardı. 
le Celin kapısı demde olan bu kapı Te
ha ~an şehrinin şimali şarkisinde ve 
~ fif bir yamacın kenarındaydı. Yol, 
k leden çıktıktan bef on dakika sonra 
data-z sağa sapıyor, bir vadinin ortasın
) n geçerek iki üç saat gidince Oran 

K-adık:öyünde Ferit bey sokağında 19 sayılı ev 
Oaküdarda Rum Mehmetpafa lcadiye caddesinde 94/1 ıayılı dükkan. 
Üaküdarda Selimiye hamam aokağı 48/ sayılı araa 
Yukanda mevki Ye numaralan yazılı Vakıf yerler 31 /5/936 bitimine ka

dar kiraya verilmek fizere açık artbrmaya konulınustur. 
ihaleleri 5/8/936 Çar,anba günü aaat 15 dedir. l~teklilerin Kadıköy Va-

)uflar Müdürlüğüne müracaatlan ( 4248) -

* * Kadıköy Caferağa Mühürdar bağı S. 
,, ,, ,, s. 

1 1 /13 Kulibe 
11113 Arsa 

Yukarıda Mevki ve cinsleri yazılı yerler 3115/937 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıştır. İhaleleri 11/81936 
Salı gilnü saat 15 dedir. 

isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Tuzla Tahaffuzbaneaine ayazma mahallinden getirilecek olan ıu ve 
yapılacak motör tertibatı eksiltmesine istekli gelmediğinden eksiltme 
on gün sonraya bırakılmıştır. KC§if bedeli 1953 liradır. -

2 - Bu ite ait tartname tunlardır: 
A - idari fAriame 
B - Fenni ,_rtııame 
3 - İatekliler bu fUi:name evrakinı parasız olarak lıtanl>ul Liman Sa.bil 

s.tıhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 7 Aiuato~ Cuma günü saat 14 de Galatada Kara Mustafa 

paf& sokağında mezkfır aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girecelderin 146 lira 48 kurut muvakkat teminat parası 

ile en az 3000 liralık bu gibi İfler yaptığına dair bir ehliyet veıikuı 
gÖltermeai f&rlbr· u88» 

İstanbul 
lüğünden: 

Cins= Evsafı 

Müzeleri Genel 

Miktan 
kilo 

Tahmin 
Bedeli 
Lira 

Direktör-

Eksiltme günil 
ve saati 

oliJe bir1~iyordu. 
~ Fakat kaleden çıktıktan ~ on <laki- -M!!"'a_n_g_81_ 
da 8onra solda daracık bir patika var- kömürü 
~ ki kayaların arasından basamak ba
d··lllak yükselir, tepeye varır, oldukça 
d \J~ bir yayladan geçerek denize varır-

Sinekli veya 
Çerkesköy 
malı 

19500 
----

Muvakkat 
Teminat 
Miktarı 
L. K. 

43. 88 
ı7ıvmıı936 

ı. 

ltı Marki dö Comar AbduUaha sor • 
u,tu: 

~ - Oruç Reisin gideceği yol yalnız 
h ~8Yİr yoludur. Denize gidip de ne 

Jlacak. Yürüyüp aşacak değil ya ... 

t,k Oruç Reis de bu kadarını bilir. 
~tt biraz garpta Fas sultanının. top

an 'Ve bu kıyılarda eayısız balıkcı 

Kok ka- Dolmabahçe 
müıi veya Yedi

k u le gaz
haneleri 
malı. 

Ton 
81 1539 115. 43 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

Pazartesi günü 
saat 14,30 

fstanbul Müzelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin şartnameleri görmek Ozere hergün ve eksiltmeye girmek 
üzere eksiltme günü Ticaret Oduından aldıklan belge ve teminat 
makbuzlariyle l.tanbul Müzeleri Genel Direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri. { 63) 

duydunuz mu~ Ne 
ıüzel, ne de ~rkin, 

biraz erkeği andıran 

bir kızcağızdı. Belki 
hayatta onun da ufak 
bir gönül eğlencesi ol
muştu amma bir ada
ma nikahla varması· 

na hiç bir ihtimal yok
tu. O da kaderine bo-
yun bükmüştü. 

«Bir gün bizim mem
leketin trenlerinden 
birine binmiş. ball ta· 
rafının iç sıkanı fC• 

birlerinden birine gidiyormu~ Mürebbiye
lik, dadılık gibi bir İ§ bulabilirim diye ... 

aTren kalktıktan aonra ıazetesini açmış 
ve üç aütunluk bir cin.ayet tafsilatını oku • 
mağa başlamış: bir kadın, birkaç yıl içinde 
on beş yirmi erkeği öldürmüş; hani sizin 
memlekette bir Landru vak" uı olmuıtu. it
te o Landru gibi bir kadın. Gazetelere: 
«Zengin bir dul kendine bir hayat arka -
daşı arıyorı> diye ilanlar verir ve böylece 
tuzağına düşürdüklerini öbür dünyaya, hu· 
rilerle evlenmcğe gönderirmiş. Polisin a · 
ramakta olduğu bu edepsiz kannın da is -
mi, dadıhğa giden kızcağız.ınki gibi Annie 
Sawdon imi§. 

•Onun da tıpkı kendi adında olduğunu 
öğrenince kızcağız kadının kan dökme sev· 
dasına büsbütün kızmış: kendisi bir tek 
koca bulamazken öteki Annie on beı yirmi 
muhtemel kocayı insafsızca öldürüversin, 
bunu bir türlü aklı almamış .•• Karşısında 
kibarca bir adım oturuyormuş; Annie dik· 
kat etmiş, o adam ikide bir kendisine ba· 
kıyor, hem de israrla bakıyor. ilk iıtas • 
yonda iş anlaşılmış: Annic'nin karşısında 
oturan adam cebinden bir düdük çıkarıp 
öttürmüş ve bir ilci dakika sonra vagonun 
içi polis memurlan ile dolmu,. Bunun ü • 

zerine o kibar ı.at kıza: 
<<- Sizi kanun namına tevkif ediyo • 

rum, demiş. 

lar. Bu paralar Miss Sawdon'a, kendisi a&4 

bırsız.lıkla bekliyen qığının bulunduğu oeh ı 

re h'r.ı1en git.in diye yol harçlığı olar&M 
gönd-.:riliyonn• Aş&ların bir kısmı da 
yola çıkmak üzere olduklannı bildirmekte 
imişler. 

«BunJann kinJı duy<luklan merham~ 
aık hini aanan, kimi de Annie Sawdonıt 
herkes ondan bahsediyor diye abayı yak , 
mış insanlar olacak. Fakat içlerinde fÖy)q 
söyliyenler de vaımq: içimde bir his ban~ 
polisin yanılmadığım söylüyor. İtiraf edin: 
O yirmi erkeği öldüren kadın gezçekte~ 
sizsiniz. Onların başını kestiniz. Onları pa . 
ram parça ettiniz. Mutfak sobasında yak
tınız. Etlerini yatak odanızın veya salonun. 
döşeme tahtası alhna aakladınız. Sizi çıl • 
dırasıya seviyorumf Bunlan bana birer bi· 
rer anlatırsınız, baP>aşa tatlı akşamlar ge· 
çiririzl» 

ccAnnie ~ wdon'un aklına ilk gelen feJ'.~ 
cBu adamlar çıl<l ırmışl » demek olmUJ. 
Haklı dal bunlar deli iıi değil mi) Dünya
nın her tarafında, kaçmalan lazım gelen, 
,eye doğru atılan binlerce kaçık yok mu?' 
Annie Sawdon onlara karşı içinde bir nel.' 
ret, bir korku duymuş. O, namuslu, aklı, 

saüıati yerinde bir hzc.ağızmış .• . Fak~t 
böyle binlerce izdivaç teklifi k:arşısınd'' 
bunlardan istifade imkanını düşünmüı ol ~ 
makta da doiruau mazurdur. Mektuplar "ı 

1 
dan biri nasılta ' ccİşin için<le yan· 

lışlık olduğu anla
tılmış ama ancak 
üç dört gün sonra .. 
Zavallı Annie Saw
don ancak bir kaç 
ahbr.bın teşebbiis • 
leri ve gayet bece
rikli bir avukatın 

müdahalesi sayesinde 

Yarmki nüshamızda: mutedil, mütevui· 
ane bir dille yam• 
mış, samimi imftc 
yahut ki kıza öyte 
gelmiş. Cevap yaz..l 
.llış. Cevabın ceva·I 
\ıı gelmiı ,;c böyle.f 
ce devamlı bir ma1 

Kanlı Araba 
Tercüme eden : 

Faik Bercmen 

yakayı kurtarabil • 

miş. 
<ıf akat kızcağız asıl serbest bırakıldı -

ğının ertesi gün hayret etmiş. Bütün gaze· 
telerde kendi resmi: «Yanlışlıkla tevkif e· 
dilmiş olan Miss Annie Sawdon». Zavallı 
bunu da talihsizliğinden bilip boynunu bük
müş. Ama iş bu kadarla da kalmamı§. Ka· 
pı vurulmuş, içeriye önde bir hizmetçi kız, 
arkasında üç ·posta müvezzii ile otelin ka
pıcısı girmiş. Hizmetçi kız: 

1<- Poı.ıta geldi, Miss Sawdon, demiş. 
Postanızı getirdiler. 

«Kızcağız hayretle •ormu§: 
«- Ne postası) 
ccHizmctçi kız.: 

<ı- Ne postası olacak? Sizin namınıza 
gelen mektuplar! diye anlatmış. 

cıMüvezziler baılamıılar çuvallan aç -
mağa.. Çuvallardan birkaçının ağzı mü • 
hürlüymüş ... Tam 3.527 mektup, -420 ai de 
taahhütlü. Annie o gün üç saatten fazla 
zamanını makbuz imzalamakla geçirmiı. 

Uk mektupları açını:a bütün vücudunda 
oiddetli bir titreme duymUf. Bütün bu mek
tuplar birer aşk mektubu imit ve Miu An· 
nie Sawdona izdivaç teklif ediyormUf. Bu 
aşıkların bir kısmı evli olduklarını itiraf 
ediyorlarmıı ama, onu almak için boşan· 
ma davası açmağa hazır olduklarını da b~ 
diriyorlarmış. Çoğu: cıGaıetede resmin:zi 
gördüm, ne kadar güzelsiniz!» diyormuf. 
Taahhütlü mektuplardan para da çıkmı§. 

Çek ve posta havalesi olarak 13,000 do • 

habere baılamı1- Nihayet bu iı nikahla ne• 
. 1 . 1 
tıce enmııı. ' 

•Bu izdivacın bayulı bir İJ olabileceiin& 
1 

hiç ihtimal veremezsiniz, çabucak ayrılmıt-{ 
lardır dersiniz, değil mH Yanılıyonıunuz.' 

Adamcağız gayet iyi bir çocukmuş. lçk~ 
bilmez, kumar bilmez, karısından ba§lia 
hiç bir kadına bakmaz bir adamcağız. Ka~ 
nst üzülmesin, memnun olsun, ne yap "\ 
malt li.zımsa yapan, onun üzerine titriye~ 

bir adam .•. Güzel çocuk.lan olmuş ... Araı 
dan bir hayli zaman ıeçmit. artık Mrt 
Antbony Blake adını koltuklarını kabart~ 
kabarta tqıyan Annie Sawdon bir gün ce-\ 
earet edip kocasına sormuş: 

«- Anthony, bana mektup yazmak ~ 
ri, o hayırlı fikir sana nereden geldi} 

cıKocaaı: 

«- Bir düıünscnel demi1. benim bat~• 
' bir kimseye izdivaç teklif etmeme, ede • 

bilmeme imkan mı vardı:? Ben ömrümd~ 
hiç bir kadına bir tek ıöz SÖJ!lemeğe ce~ 
aaret etmiı adam degilim. Çekinirim. kor, 
kanm •.• Ama sana yııznbildim, çiinkü ba., 
~ından geçen o İften sonra senin, r~ddct -~ 
mene imkan göremiyordum.» 

* 
Amerikalı hikayesini şöyle bitirdi~ 
- Size §Unu göstermek istiyordum: 

dünyada çekingen, utangaç adamlar zan~ 
ne<lild iğinden çok fazladır. Annie Saw "'ı 

don"u alan da öyle bir adammış. Dünya "l 

mn en fena adamları onludan çıkmaz. 

Bilakis. 

qümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 Gümrükler için 240 tane Bayrağın 3/8/936 Pazarteıi günii •aal 
14 de pazarlığı yapılacaldır. 

2 Tasınlanan tutarı 602 lira 5 kuruflur. 
- 3 Şartname ve evsaf ve örnek komisyondadır görü)ebilir. 

4fS liralık vezne makbuzu ve··~ banka 
komisyona gelmeleri. tı t 3:;0,, 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 
""' mektubu ile o gün ve saatte 



10 Sayfa 
- . ,,- SON POSTA .. Temmuz 31 

Gdvar 
M•hmedin 
Y•nl 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

ı UHALEFET ·01 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? Son Posta'nm zabıta romam: 28 

- Dün, Petri çorbacı karşıya geçti Öfkeli bir sesle bağırdı: Son Posta'nın siyasi tefrikası : - 14 - Yazan: Ziya Şakir ,,. 
~i L - Yaralı mısın? .. 

· - Hayır .•• Bir kaç defa seni sordu. Hırvat, başını iki tarafa salladı. Sa-
- Ben, eve gidiyorum. rılı olmıyan elini semaya kaldırdı. Hır-

Ali Kemal Beyin teklifi, Sait Beye garip gelmiş, abrar geçinen, alim ve fazıl bir 
şahıstan, böyle bir teklifin sudfu etmesi, hayretini İnuciP. olmuştu. 

- Beni rahat bırak da, istersen, ce- vatça bir şeyler mırıldandı . f 1 O h ld H kk b ib• L___ • 

h · . B · Görülüyor ki, adeta Ali Kemal bey-ı vallı Said bey, hır kaç defa se arete - a e, a ı ey g ı umcke( 
enneme gıt. u zavallı adamın merhamet talep b · d d d' · k' d' d' · 

· - Cehenneme hep beraber gidiyor- eden b · ti . ' b' d h le Abdülhamit arasında bir hususiyet aş vurmuş ıse e, er mı ımseye ın- e ınız. 
• u ışare erı, garsonu ıraz a a h . . . l t · t' 1 t b l dığı mektun.. - Hangı' Hakkı bey' d k . .. usule gelrnıştı. Bu da, sebepsız de • e emernış ı. s an u a yaz r ' .. 

u amma .. • . . . . yumuşattı. Derhal ellerıle kama durter v 'ld.i l b'l ·ım · t' V _ Canım; bizim Hakkı bew. İf • 
İbo, sözünü ikmal etmedı ... Bırbm· ı gibi işaretler yaparak Hırvatla konus- gı . . . ' ara, c.evap ı e verı . e~ış ı... e ar• ı 

le birleştirilmiş masaların üzerinde ya· maya başladı: ' · ~lı ~emal h_ey, P~rıs de bulunan tı~ Saı~ bey, her şey~ ~o:ze alara~; ~ç te ... 
tan ve inceli kalınlı horultular çıkaran _ Anl ld B' . .. Oon Turk) lerın hepsınden kurnaz ha- mıdesini doyurmak ıçın oradakı Jon - Hakkı bey gibi hareket etmek l • 
adamların arasından geçti Meyhane- k d akşı ı... ızımHgodz~brakomely - reket etmişti... Bir müddet; Avrupa - Türklere müracaat mecburiyetini his- çin ne yapmam, lazım. 

· a an ça mıyorsun. a ı a ım, d L l d l IAk l ·· . . H 1 d JdiL _,_, · 'hayetinde ve tezgahın kösesin • d . .1 k I y I a E>U unup a saray a a a ası o an mu~ seylemıstı. - aaa.. şte, şim i ge 'ııt m1CK1e• 
nın nı · pan omıma ı e onusa ım. ara ı mı- h' h . l . . d d'kt · · Ef d' f Hakkı be 
deki küçük kapıya ilerledi. Demir sür- sın~ .. Böyle kama m; dürttüler... ım . şa sıyet erın pe~ın e ge~ 1 e~.. Said bey bu kararı verdiği zaman, nın esasına.·· en ım .. Y.. 
güyü çekti. Bir takım fıçılar, küpler, ;e hır ç~k da _muhtelıf ve mutefe~rık ilk defa olarak Ali Kemal beyden yar• de, sizin gibi müzayikai şedide içinde 
kırık masalar atılmış büyücek bir bah- Hırvat, menfi cevabı ifade eden ha- ışler ta~ıp ettıkten sonr~, artık dog~~- dım istemişti. . idi. Bu sebeple bana müracaat etmişti. 
çeyc girdi. Karşıdaki evin pencerele ... reketlerle başını iki tarafa salladı. Ve dan dogru~~ sarayla munaseb.ete gırı- Ali Kemal bey, Said beyi d,ikkatle Ben ona bazı direktifler verdim. Bu 
· .. d' d' A l t sonra tek e]ı'nı'n hareketlerı'le· Ey"p şerek kendısıne şahsen ehemmıyet ver- d' Jed'k l d .. I b' dı'rektı'fler dahilı'nde İstanbula bazı· rıne goz gez ır ı. sır arın esrarını a- ' • u . . .., . . . ın ı ten sonra, ara arın a şoy e ır 

Sıya kalın tonoz bakiyeleri üzerine tarafını göstererek, orada bir ta~ oca- dırmek .. dıger bazı kimseler gıbı, ken· h . t'. mektuplar gönderttim. , n . . . . . 
1
.. k . . mu avere geçmış ı. 

Yapılmıs olan bu binanın küçük kapı· ğında barut patladığını ve kendisinin dısı de bırıncı P ana geçme ıstemış - Al' K l A . . V . - İstanbula .. fakat, nereye) .. 
' · B · · d ·· 1 "h' ı ema - zızıml.. azı • sına geldi. Ucu sallanan bir ipi, mun .. de yaralandığını anlattı. Cebinden, gil- tı.... ..unun .ıçın e .•. şoy ece ma ırane l 

b yetinizin, müşkül o duğunu görüyo • 
tazam fasılalarla beş defa çekti. müş bir çeyrek çıkardı. Garsona uzat· ır plan tertıp etmıştı. S d d b'l' · F ·k 

Y k d b
. ld Kır Mesrutiyetin ilanından bir müddet rum. ize, yar ım e e 1 mm. a at; 

u arı an, ır pencere açı ı. tı. Midesini gösterdi. Yiyecek ve içe .. ' . bu yardımım, muayyen bir hudu_du 
· d S b' .., .., evvel, Posta - Telgraf Nezaretı tara ~ 

saçlı koca hır baş uzan ı. ert ır ses cege muhtaç oldugunu ihsas etti. f d S 'd b . . d b' h f"f o-eçemez. Bu da sizi, Paris gibi bir yer• 
ın an aı ey ısmın e ır zat, a ı e. 

Jıomurdandı: Garson parayı görür görmez hüs • .. b' 'f ·ı (P · ) .. de müreffehen geçindiremez... Onun ' ' ve resmı ır vazı e ı e arıs e gon-
- Kim oL bütün yumuşadı. Yaralı Hırvatın ko· derilmişti. Ve: 0 devrin hükumetinin için size akilane ve arifane biı nasihat 
- Ben im, F oti .. acele, Petrj çorba- l İ 

una girerek kaldırdı. çeri aldı. Tek .. ekseriya yaptığı gibi, bu küçük me _ versem, dinler misiniz L 
pyı göreceğim. 

- Vay .. sen, ha lbo?. 
- Ben im .. ben im, aç ... 

&apı, çarçabuk açıldı... Kapiyi a • 
Çan meyhane sahibi F oti'nin çehresin· 
de derin bir hayret vardı. 
' - Ne oldu, be İboL 

- Ne olacak?.. Az kalsın, mantara 
basıyorduk. 

- Deme? .. 
- Demesi, memesi yok .. şu halime 

iJ;ak bir kere .. Petri nerede? .. 
- Odasında uyuyor. Dün, sıkıntı • 

~indan az kalsın patlıyacaktı. 
· - Keşke, patlasaydı. Az kalsın, ba
§ima iş açacaktı. Hadi, onun yanına 
gidelim. 

Dar ve kısa bir merdivenden, üst ka· 
fa çıkmışlardı... Fakat, daha merdive
p.iı:ı başında Petri ile karşılaşmışlardı. 

Pctri; korkunç çehresine bir kat da· 
~a vahşet veren bir öfke ile bağırmış
tı: 

- Nerede idin, abdal çingene) .. 
- Nerede olacağım?.. Eşekler cen· 

petinde. 
1 

- Zaten, senin gibi budalaların ye-
jri orasıdır. 

- Dua et ki, kolaylıkla yakayi si
yirdım... Yoksa, hepiniz oraya gele • 
cektiniz. 
r 

- Anlat, ne oldu L 

* 
,· 

lbo, oturmuştu. Başına gelenleri an• 
·fotıyordu. O bunları anlatırken, sol eli 
_kanlar içinde bir bezle boynuna asıl -
mış; başının bir tarafı ile sol gözünün 
üstüne yine kanlı bezler sarılmış, bir 
Hırvat, meyhanenin kapısına oturmuş; 
inim inim inliyordu. 

1 

' O orada inlerken ,biraz evvel defcl 
lboya kapıyı açan garson da küfürlerle 
karışan bir şikayetle söyleniyordu: 

- Ulan .. bugün, acaba hangi şey• 
tanın günü ... Bana uykuyu haram et-
ı 

~iler... Şeytan diyor ki, şuradan sü -
1pürgenin sapını çek. Dilenci midir, ne· 
<lir? .. Yanaş şu herife. Cüzei bir sopa 
~ek. Kes sesini keratanın. Ondan son· 
ra, rahat bir uyku uyu. 

Dışarıda inilti sesi devam ediyordu. 
Garson, artık dayanamadı. Üstüne 

i>rttüğü pis, iğrenç, her tarafından kirli 
J>amuklar fışkıran yorganı bir tarafa 
fırlattı. Yerinden sıçradı. Kapının ar· 
'kasındaki uzun saplı süpürgeyi kavra
dı. Bir ayağile süpürgeye bastı. Süpür· 
geniu sopasını çekti, çıkardı. Kapıyı 
açtı. Dışarı fırladı. 

- Seni geçmişi kandilli ... Ayazda 
lkulıııış köpek gibi ne uluyup duruyor-
6un burada? ... 

Diye bağırarak. inleyen Hırvatın ü
zerine atıldı. Elindeki süpürge sopası
nı, bdcııııın üstüne kaldırdı. Fakat, tam 
indireceği zaman, zavai1ı Hırvatın ba· 
~mı Vt-' kollannı sar:m kanlı bezleri gö
rür görmez, derhal kendini toparladı. 

rar kapıyı kapadı. mur, tamamile ihmal edilmişti. - Hay hay .. büyük bir memnuni· 
(Arkasi var) Paris sokaklarında parasız kalan za- yetle. 

1 * 1 t b 1 Vakıflar Direktörlüğü ilanları * 1 ..,... _________ s __ a_n __ u ____________________________________ _. 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden : 

Semti Meşhur ve Mahallesi Cadde ve Sokağı No: sı Cinsi 
Muhammen 

kirası 

Bayazıd, Eminbey. 
Çenberlitaş, Mollaf enAri~ 
Ayasofya, Kabasakal. 
Mevlevihane, Merkez E. 
Tahatakale, Demirtaş. 

" 
Çelebioğlu AIAaddin. 
Unkapanı, Y avuzersİDani 
Fatih, Hocahayrettin. 
Nuruosmaniye. 
Çarıı, sahaflar 
Çarşıda 

" Mahmutpaşa' da. 

"' 
Çarşı' da. 

Tramvay i.C. 
Boyacı. 

,, 
" Şeyhdavut hani: 

" 
Eski postahane C. 
Çeşme. 
MaJ taçarşısı. 
Cami avlusunda. 
Bedestenkapısı. 
Emirşah. 

Kahvehane. 
Cami avlusunda. 
Çiftesaraylar. 

,, 
Perdahçılar. 

118 
3-5 
' 
~ 1 
25 
3 

3 

2-15 
2 

29-33 
J-69 

22 
10-12 

4 
17-23 
24-32 
26-34 

Lira K. -Hane. 25 

" llS 
Meşruta hane. 15 
Şabanağa mescid ve odan. 2, 
Şeyhdavut hanı içinde 6 
Mescid mahalli. 
Şeyhdavut hanı içinde S 
Türbe mahalli. 
Dükkan. 

" ,, 
1 ,, 
,, 
,, 

Dükkanın nısfı. 

" 
" 

35 
6 
a, 
3 
2 

-

so 

50 

Bayazıd, Tavıancaşı~ 
Vefa, MollahUsrev. 

Simitçi ve Haznedar. 
Vefa C. 

56 
15 

10-70 
Dükkanın 1/3 hissesi. 

1, 50 
o, 50 
1, so 
1, 50 
1, 50 
ı, 50 
ı 

Evliya E. medresesinden O, 
müfrez arsa. 

,, 
Ahı çelebi. " Odunkapısı. 

o 
1-3 

,, mahal. 
Damlalık mahalli aralık. 

o. 
3 

50 

Yukarda yazılı mahaller 937 ·senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık artbrmaya 
konmuştur. İstekliler muhammen kirasının seneliğinin yüzde yedibuç~ğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
3 • Ağustos - 936 Pazartesi günü saat 15 - e kadar Çenberlitaş'ta Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
Akarat kalemine gelmeleri. (17) 

Çatalca Ziraat Bankasından: 
Senet 
No. 

2078 
2082 
~074 
2066 
2935 
2936 
2954 
2990 
4883 
4870 

Borçlunun ismi 

Sait Kızı Seher 

" ,, ,, 
Hasan oğlu Çerkes Necmeddin 
İbrahim oğlu Ali Raif 
Şükrü kızı Asiye 
Şükrü karısı Emine 
Hayrullah kızı Emetı 
Sait Ahmed kızı Hanife 
Bayraktar Hüseyin oğlu Sait 
Rifat Kefili Mehmed kızı Emine 

4790 Cerrah oğlu Hasan 
4917 Ali oğlu İsmail 

63 Nikbolu muhaciri Hüseyin oğulları Amiş, 

Mehmed ve Salih 

Adresi 

Si!ivri Alibey Mahallesinde 
,, ,, 
n " 
,, Alipaşa köyünden 

6. Çekmecenin Trakatya K. den~ 

" 
,, 

" 
,, 

,, . ,, 
" 

,, 
,, ,, ,, ,, 

Çatalca Örcünlil köyünden 
" F erhatpaşa mahallesinden. 
,, Örcünlii köyünden 
,, Ferhatpaşa mahallesinden 

Silivri Alipaşa köyünden. 

Borç Mikdan 
Lira K. 

93 
123 
809 
)04 

26 
16 
8 

24 
70 

155 
19 
29 

36 
56 
57 
30 
37 
77 
76 
42 
08 
82 
97 
94 

52 88 
Borçları 2814 sayılı kanunun çerçevesi içinde bulunan yukarıda isim ve borçları mikdarı yazılı 

borçlarının kanuni ikametgahlarına ihbar mektupları ~önde~il.miş i~e. de bulunmadık.l~rından ihbar 
mektubu yerine kaim olmak üzere işbu ilan yapılmıştır. İlan tarıhınden ıtıbaren altı ay ıçınde Ban~a

·u· racaat edip borçlarını taksitlendirmedikleri takdirde yukarıda numarası yazılı kanunun bagış-
mıza m A 'b l ktı "86 ladığı pek çok kolaylık ve faydalardan istifade edemiyerek haklarında kanunı takı at yapı aca r. ,, 

- Canım, kayın pederinin evine o
lacak değil ya. mesela; mabeyin başki
tabetine.,. 

Teklif, Said beye garip gelmişti. Ve 
bahusus: böyle bir teklifin, (abrar) 
geçinen Ali Kemal bey gibi alim ve 
fazıl bir zattan sudur etmesi, Said be
ye büsbütün hayret vermişti ••• Fakat 
Said bey, merakını tatmin etmek iste· 
mış: 

- Pekala.. zararsiz şeylerse, belki 
ben de yapabilirim. 

Demişti. 

Ali Kemal bey, Said beyin bu u}'3f11· 
lığından büyük bir memnuniyet his • 
setmişti. Ve derhal cevap vermlfti: 

- Maksadım, size bir iyilikte bu • 
lunmak .. ve sizi, sefaletten kurtarmak~ 
tır... Yapacağınız iş, gar-et hafihlr. 
Sadece, mabeyn başkitabethıe. lki 
mektup yazmaktan ibarettir... Malum 
ya?.. artık biz sarayın haleti ruhiyeai,•, 

ne tamaljllen vukuf kesbettik. Onlar " 
dan para çekilecek şeyleri ISireıı~, 
Bu suretle bir çok arkadaşlara faydalar 
temin edebildik... İşte, bu tecriibele~ 
neticesidir ki; isimlerini söylemek iı • 
temediğim bir çok ar.kadaşlar, bugön 

refahı hal çinde yaşıyorlar. Vo bize d~ 
dua ediyorlar. ' 

- Hay Allah, razı olsun; Ali Kemal 
bey .. inşallah, bir duacınız da ben o ,,. 
lurum. 

- Pekala.. otur şuraya .•• 
Karşı karşıya oturmuşlardı... 'Ali 

Kemal bey cebinden terşe kliıth bir 
bloknot çıkarmış: bir kurşun kalomle, 
şöylece iki müsvedde yazmıştı. 

Birinci müsvedde 
«Bir hayli zamandanbori, ahllk :ve 

etvarında husule gelen tahavvül ve te
beddül hasebile, Pariste bulunan Jön 
Türklerle arasında ihtilaf husule gelen 
Ahmet Rıza bey; artık son gi:.nlerde 
m~ruz ' kaldığı muhalefet kal"fl&mda 
mukavemet edemiyecek bir hale gel· 
miş .. ve binaenaleyh, gerek Jön Türk· 
ler ve gı:!rek ecanip nazarındaki ntlfuz, 
kudret ve ehemmiyetini külliyet kayb
cylemiştir. 

Artık bu dereceyi pestiye düfClJl bir 
şahıstan, z!ti akdesi hazreti şehriylriye 
hiç hir zarar gelmiyeceği dcrkAr ol -
makla badema bu zatın ne neşriyatına 
ve ne de sO.veri saiıe ile vuku hubn 
tehdidalma 7.ene kadar havaici ıem'i 
itibar edilmemesini haebelaadaka ar • 
zederek vazifeyi uhudiyeti if"}'a ınü· 
sareat eylerim, olhapta · · .... » 

ikinci mfüvedde 

h 'ld b 1 tolehcİ ((Pariste ta sı e u umm 
Osmaniye; zati \'a hf'ntoye Slldekat ye 
ubudiycti ha.lisane lJr:!!liven bazı :ıcvR· 
tın tavsiyelF.rile riwyi &ti lıilAfına ha• 
reketten menedilmekte i•cled dr-: ııene 
bazı garezkar v~ badlı~hların teevf'ka· 
tile bir takım rııtihi<l ve devlet h•inl 
sahıslara Met oldukları maalesef me~· 
hud. olmaktadu. 

(Arkası var) 



b 
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Cinsi ., ______ _ 
Kara mercimek 
Patatee 
Buğday 

Bula ur 
Noiaut 
Tul.na 

I 

SON POST 1' ~ . _ 

(Bat tarafı 8 inci sayfada) 
Kilo Beher kilosu Tutan ilk teminah 

1.470 
19.700 

535 
2.650 
2.450 

480 
530 
58 
68 

/ 150 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

12,Ş. 
6 ' 
7 

10 
12 
80 
90 

ı 20 
&O 
30 

183 75 
1182 00 

37 4&, 
265 00 
294 00 
6960 

424 00 
6960 
39 601 • 

225 oo· 

13 78 
88 65 

2 81 
19 88 
22 05 
7 20 

il 80 
5 22 
2 97 

\16 88 

Münakasa 
Tarihi Saati 

1418/936 145 
)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

» )) )) )) 

)) » )) )) 

» )) )) » 
Jt » ,, ,, 
» ,. )) » 

. ,,;- Sayfa 11• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat Enıtitüıünün Ziraat, Baytar F akill • 
lelerine kız ve erkek ve Orman Fal<ü)Leaine yalnız -erke• pa!u·,. yatılı, 
parah yatılı leyli Ye yahalz talebe alma~aktar. Enatitiiye 1azılabilmek \çm Af&
iıdaki tartlara uymak ıereklidir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını \•ererek bakalorye.11nı yapım~ veya 
lise olıunluk diplomaımı almıt olmak ccBaka1oryuuu yapmamıt Te

p ofıunluk diplomasını almamıt olanlar Enstitüye abnama7.n ft 

Ttirk tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

PMtırma 
Kuabil.er 
Kınnmwı. . 
Turtu (•lllllelfl· 
Tuz 
Sirke 
Salça 
Kim,.. ; 
ç., 
Soda 
Vmilya . 

5.400 
~903 1 

1.080 
30 

184 
5.000 

215 

7 
1~ 
20 

1 00 
3 50 

. 10 
P.W 50 

·373 00 ' 
362 87,f 
336 00 
30 OOı 

644 00 : 
soo 001 
107 50 

2835 
27 22 
25 20 
i 2 25 
4830 
i37 50 

8 06 

)) » 
)) • 
» )) 

• » 
)) )) 

» » 
)) )) 

» 

• ,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
D 

• 
» ,, 
» 
» 

2 - Jıtanbul ÜDiveraiteainia Fen F akü)teainden naklen geleceli 
olanlar erada okuduktan aömestrelerden muvaffak olmutlar iıe, ildal 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman Fakülteainin üçlncü Sömestre. 
lerine alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine sirenlerin bu Fakülte • 

< Din birinci ve ikinci Sömatrelerinc:le okunan anatomi denine de ayn • 
ca devam etmeleri ve Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat stajını yap
malan sereklidir. 

Sit 
Yoğurt 
Teeyajj 
&yaz peynir' 

Katu' peJDİri 
Kaymak 
Reçel 
Y,!lmurta 
TahanbelYUı 
Taban 
Pekmez 
Eknıek kadayıfı 
Tel bdayıh 

10.800 
13.950 

800 
5.300 
2.900 

280 
1.450 

171.200 Adet 
1.150 

900 . 
1.080 : 

165 
930 

15 
20 

1 60 
45 
70 

1 60 
40 

1,5 
ııo 
30 
17,5 . 
25 ı 

30 

1620 00 
pso 00 ,280 00 =: 
448 00 
580 00 
S68 00 
460 OQ 
270 00 
189 OQ 

896 16 

121 50 
l!09 25 

96 00 
178 88 
ı152 25 
33 60 
43 50 

192 60 
34 50 
20 25 
14 18 

» )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

15,S 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

3 - Enstitüye girecek talebenin yatı 17 den apğı ve 25 ten yukari 
olamaz. Nihan talebe yüksek J'&f kaydına bağlı dejildir. 

4 - Paruız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum söaterdiii hecim 
kabiliyeti ve aağlamlıklan hakkın.da tam te,ekküllü bir hastaevi Jm. 
rulunun raporu lizundır. 

5 - Enıtitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden aailık ve aai • 
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği bedea 
kabiliyetini göıtermiyenlerin Enstitüden ilitiği kesilir. 

6- Ziraat Fakültesine girecek ~alebe Ankarada Orman Çiftliiinde 
10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte paraıız aailanır. uStajyer tal• 
benin yemesi içmeıi de Enstitüce ıağlandığı takdirde kendilerine bu 
30 lira verilmez.» 

Y ... bda,W 

lspenJi 
hasa 
Ha~ 
Kereviz 
PllDl:ar 
T._~ 
T._aoiaa 
Tue~ 
Tue bamya 
Taeaarım~ 

610 

~
3.500 
0.800 
3.300 
Z.400 

30 

10 
8 

10 

41 25 
279 00 
183 00 

f350 00 1 

864 00 
330 00 

3 09 
20 92 
13 72 

1134 24 

101 25 
64 80 
24 75 
27 00 

)) )) )) 

17/8/936 
)) )) )) 

)) 

14 
)) 

7 - Paraıız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, ıon· 
radan meydana gelen mücbir haller dıtmda olmak üzere, kendiliğin
den ıtajını veya okumaımı bırakanlardan veya cezel olarak çıkarılan

·' lardan hükilmetçe yapılan masrafları ödiyecelderi hakkında verilecek 
nümuneye göre Noterlikten taıdi kli bir kefaletname alınır. 

~ 
Yw.lmaa 
~ 
Taze balda 
yetil saı.:. 
~l . 
Enginau 
Hiyar 
Kırmızı turp 
Maydonoz 
Dereotu 
Nane 
Çalı fasulye 
Ay,e kadın fasulye 
Dolmalık kabak 
Sim biber 
Dolıınahlr ~ 
Pati.can 
Domates 
lihana 
Salamura ya~· 
Bal k•baiı 

Tue üzld 
T._ erik 

Taze kayai 
kiraz 
Vifne 
tin. 
Armut 
A:yva 
Şefıü 

Z.dali 
Portakal 
kavun 
karpuz ' 

\ 400 
840 
770 

1.350 
ı.200 
1.049 
3.000 

. 1.700 
3.500 
4.450 

10.000 
4.800 
1.560 

10.200 
1.200 

lS.000 
2.100 
l2.oso 
1.900 
~.700 
9.600 

450 
J.37C 
9.400 

·11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.920 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2.050 
1.800 
1.450 
1.250 

~9.900 
10.100 
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1 - Yukarida adlari yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme tartnarneaine göre komisyonumuza baih 
okullar namına parti, parti kapalı zarfla mün:ıkasaya konu1mu, ve ilk teminat miktarı yanlarına yazılmı,tır. 

2 - 'tkailtme Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saatlerde 

yapılacaktır. .. .. • .. 
3 - Eksiltmeye girebileceklerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun (2, 3) uncu maddeJenne gore 

ellerinde bulunan be)gd<>rie; licarethane namına İ.fe gireceklerin işbu kanundft. yazılı f&rilar içfode noter -
likte alma vekaletnilmeleri!e komisyona ba~ vurmalan. 

.t - Kapalı zarf eksiltme!erinde isteldilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere ~palı zarf ~.ek~p
larına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Bankst mektuplarını koymak ıuretile zarfla•ın uzerme 
tekliflerinin hangi işe ait olduğu ve kanuni ikametgahlart yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli ıün ve 
saatlerden bir saat evvd makbuz mukabilinde komisyon he9!<anlığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve 
zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektu?>lım kabul edilmez. Teminatlann eksiltme saat
lerinden evvel Ankara mektepltt muhasebeciliği vezneaine yatırılmıt bulunması ve eksiltme tartnamelerini 
ıörmek üzere komisyon aekreierlijine müracaatlan ilin olunqr. (46) ' · 

8 - Enıtitüye girmek iıtiyenler yukarıda yazılı rapordan baıka 
nüfua k.iiıdJDJ, atı kiiıdlDI, polia veyauraylardan alacaldan uz1ridim 
kağıdını, orta mektep ve liselerde 1rörmüt oJduldan ıüel derıler hak-

kındaki ehliyetnameleri İliftirilerek elyazılarile yazacaldari pullu bir 
dilekçe ile ve altı tane fotoirafı ile birlikte doiruca Ankarada Yüluek 
Enıtitü Rektörlüiüne bat vururlar. Talipler dilekçelerinde banai 
Fakülteye kaydolunmak İsteklerini bildirmelidirler. Akıi takdirde 

dilekçeleri hakkmda bir muamele yapılmaz. 
9 - Pulıuz veya usulü daireıinde pullanmam11 olan Ye 8 inci mad

dede yazılı kiğıtlann ilitik olmadığı dilekçeler se1memit sayılır ve 
bunlar hakkında biç bir muamele yapılmaz. 

10 - Vaktinde tam kiğıtlarile bat vuranlar arasından pek iyi veya 

iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabul edilecek talebe diploma dere
cesine ve bat vurma tarihlerine göre seçilirler. Kadro dolmadığı tak
dirde orta dereceliler de bat vurma sırasına göre alınabilirler. 

11 - Cevap i,tiyenler aynca pul aönc:lermelidirler. 

12 - Bqvunna zamanı Asustoıun birinci gününden Eylulün otu
zuncu günü alrtamına kadardır. Bundan sonraki batvurmalar kabul 

edilmez. ( 15) 
. -· -- ---- ------------- -·--·--
KiNOPRiN (:.ka/<Zl<Zri . HER'f'ERoE;ı:~~u"uş' 
BAŞ. oi~.ROMATİZMA AGRIL4Rİlt:GRİP vf ,..EZLE'fE KAR ı'eiAic'ır. İLAÇ rıit' - -- -----

Dahiliye V ekiletinden: 
1 - Vilayetler evinin, Bayındırlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakantıji 

binalarile çevrilen meydanının etrafı plinlanna göre kısmen Pergola intaati 
ve muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında Altı a:rblı mütemadi tamirat ... 
pah zarf uaulile ekailtmeye konulmllflur. 

2 - Ebiltme 12/8/936 Çarpmbagünü saat 15,30 da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme Ankarada Y enifebirde Dahiliye V ekiJeti binuı içinde ta,. 

lanan atın alma komia:roaunca 7apt.cakbr. 

4 - Y apbnlacak itin ..,.dwm""'D keti' bedeli 21.179 lindır. , 
S - fatelıtiler eDltme f&l'lnamnini, mukavele projesini, nafia itleri ... 

raiti umumiye1ini, fenni prtnameyi, kqif ve proje ve resimleri V ekilet ... 
vazım bürosunda görebilir. 

6 - Muvakkat teminat 1.567 liradar. ı 
7 - istekliler münakuadan sekiz sün nvel nafia nlrlledne müracaatla 

fenni ehliyet vesikaaı alac:aldanhr. 
8 - istekliler teklif mektuplumı ikinci maddede yazıL aaatten bir 1Ut 

evveline kadar vekalelteki ebiltnıe komisyonu reisliğine vererek muk,bi. 
tinde makbuz alırlar. 

9 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm yukanda yazılı ıaatte 
komisyon reisliğine gelmiş bulunm14ları tarttır. Bu takdirde cht zarfın mü • 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması Htzımdır. Poılada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (54) 
='- --=-=-=-::.==..~-=======================--= 

[ İnhisarlar u. Mü.5!_~lüğünden :_I 
Şartname ve resmi mucibince 200 adr:ı ti.itün kıymağa mahıus • .avın bi

çağı 18/8/935 t!lrihine rastlayan Pazartesi gUnti . .aat 15 de pazarlıkİa ~tJD 
alınacaktır. 

hteklilerin tartname ve remıi ~örıntk li7.cre l.er rün •• paarJ1k ı c1n de ta. 
yin oltman günde '7<"7,5 muvllkkat ~üvrrı>ne PM"ftiarı~·::• htr!ikte Kıü>ı\l a,ta Lf!. 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Sa hm Komısyf>nUJJ&. mürllcb r,' l l\ rı. 

, Sln 



t2 SayfS 

HASAN Kolonyası 
ve Losyonları 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden 
yapılmış misli v.e menendine dünyada tesadüf edile
miyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan 
bir şaheserdir. Hasan Yasemin, Leylak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı 
zevk ve cennet bahçelerinde yaşabr, Nesrin kolonyası 
Hasan kolonyasının yavrusudur. Limon çiçeklerinden 
yapılmış 75 derecede çok ucuz olması itibarile harcı 
alemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde 
tutn1uşhır. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin giizel 
ve nefis kokusile ve ucuzluğile rekabet edemez. 

BASAN LAVANTALABI 
Türkiye ıtriyatında büyük inkılab yapmıştır. 

'imdiye kadar çıkan: Bahar çlçaklerl, 
Kukareca, Pupl, 

Llle, Şlpr, Dlvlnla. 
Neugla, Viyolet, 
Milflör, LeylAk, 
GUller, Revdor 
Orlgan, Yasemin, 
Krepdö•ln, Neroll, 

Zambak, Amber, 
fulyalar, 
Cennet çlçeklerl, 
Gençlik, Senkflör, 
Amorlta, çiçek demeti, 

Yakında çıkacak olanlar: 

,.SON POSTA Temmuz · 31 

.................. ~ 

En hoş ıııcyva usarclerlle lıazır· 
lanmıştır. Hnzıni kolaylaştınr. 

lnlnbazı izale eder. 
Kum temizJiyerek vucuda tazolik 
ve canlılık bahşeder. 

1NG1LIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lııtanbul J 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddeııi No. 33 Şenel, Rumba, 
Karyoka, Kadın all, 

............................................................................................... ~····,································································· 

Suar dö Parla, Pompador, 
Atk gecesi, DaA çiçekleri. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilin 
İşleri Bürosu 

Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 inci kattaki 
dairede. 20 Temmuz tarihinden itibaren işe baılamıştır. Alaka· 
darların resmi il anlan bu adrese göndermeleri. Tel: 21101. 

Resmi ilanlar Türk Limitet şirketiyle alakası yoktur. (60) 

DE B ltl OJ.E:N 
Derisi kuru, çatlak ve gevşek olanlar bir tecrübeden sonra başka bir Hiç veya 

krem kullanmalarına imkan kalmaz. Çünkü DERMOJEN yalnız krem deiil. tam 
manasile cildin devasıdır. Her nevi cgzemalar, yaralar, bereler, çatlaklar, ııivilccler, 
ustura yaraları, yanıklarda birebirdir. Mikroplardan. ııoğuktan, güne§ten cildi muha· 
faza eder, ve deriye yeni can verir. 40 kuru§a her eczanede bulunur. 

1 DOYÇE ORIENT BANK 1 
Dre•dner Bank Şubesl 

Merkesi: Berlirı 

Türklgedekl ıubelerl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. ! 'ütün Gümrügü 

,.. Rer türlü banka iıl ~ 

Kayıp: Tatbik mührümü kaybettim. Ye· 
nisini yaptıracağımdan hükmü yoktur. Ni· 
ıan!aşı Meşrutiyet mahallesi No. 69 da 
Safi Bey kerimesi Emine Firdes. ( 691) ----·-- ·--·-·-""· --·-·-·----·------Son Poata Matbaası 

Neşriyat l\ld. : Selim Ragıp EMEÇ 

! 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

SAHIPLERb s. Ragıp E~mç 
H. Ll1tfü DÖRDÜNCÜ 

--------~-----------------------~----------------------------~~~~~~----
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'iÇMELERi 
içme treııleı·inin vapurları köprüden 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11-

13,15- 15, 10 - 15,W dir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vekalet bahçesinde kapalı zarf usulü ile yaptırılacak 5 havuz ve 

Bordür inşaatını 15/7 /1936 Çar§amba günü saat 15,30 da yapılan 
eksiltmesine İ§tirak eden isteklilerin kanuna ve §Srtnameye uygun 
vesaik ibraz edememelerine binaen komisyonca bu eksiltmenin 
6/8/1936 Perşembe günü saat 15,30 da yapılmasına karar verilmit 
olduğund:ın şartname ve keşiflerile planlarını görm~k _ve al~ak isti .. 
yenlerin her gün Vekalet Levazım bürosuna ve ekfaltmcye gırecekle· 
rin de 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde yukarıda gösterilen 
gün ve saatten bir saat evvel muhammen keşif bedeli olan 7894 lira 
16 kuruşun o/o 7,5 üzerinden 592 liralık temina~ ve teklif mektupla· 

rını vermeleri ilan olunur. ( 11}. 

Taksimde P A N O R A M A Bahçesinde 

'. 6 AGUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ 

SÜNNET DÜÖÜNÜ 
____ _ _. Hergün ~~hçeye müracaat. Tel. 41065 ~---_, 


