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Fatin B. Mijj_de Veriyor: 1 Ege Mıntakasında Ziraat 
ArtıkFen.a .VeBulanıkHa-} Vazı·yetı• Çok Gu .. z~ I 
valar Nıhayet Bulmuş!.. . e •• 
Hava Bugün Çok-Parlak Olacak Ve f zmire işçi Akını Başladı, Bir Miktar 

Hep Öyle Devam Edecekmiş Daha işçiye İhtiyaç var 

•• - Fatin Beg çalışma oda11nda masası 6aıında 
Bu sene yaz mevsiminden bir Fakat Kandilli rasathanesi 

fey anhya.madığımızı söylemiye müdürü Fatin Bey müjde veriyo 
lüzum yok sanırız. İlkbaharı yağ- ve diyor ki: 
mur ve çamur içinde geçirdik. "- Temmuz günlerinde ha· 
Haziran ayı kısmen çok sıcak ve vanan kapalı gitmesini gayri tabii 
kısmen de bulutlu geçti. Şimdi görmemeliyiz. Bununla beraber 
temmuzun sonlarındayız. Fakat bir haftadanberi devame den fena 
ber sene çok güzel geçen tem· ve bulutlu günler artık nihayet 
bluz günleri bu sene hiç te böyle bulmuştur. Bugün hava berrak bir 
oblınadı. Hele son bir haftadan- şekilde açık olacak ve tam bir 

eri havalar devamlı bir şekilde bahar hayatı yaşıyacağız.,, 
kapalı geçti, geceleri de üşütücü Fatin Bey havanın bugün 
sogukiar yaptı. Dün hava yine açık ve sakin olacağını söyledik· 
kb?Pah ve sertti, hatta öğle üzeri ten sonra bundan sonraki gün-
ıraz da yağmur serpeledi. Akşa- terin de böyle geçmesi ihtimalle-

nıa doğru açılır gibi olan hava rinin çok kuvvetli bulunduğunu 
~ce yine kapalı idi. bize temin etti. 

Ticaret Odasına Yeni Müracaatlar 
- --

Avrupalılar Mü!emadiyen 
Kaplumbağa istiyorlar! 

Daha birkaç hafta evvel bir ===-
ecnebi şirketin memıeketimiı.den F enerbahçeye 
kaplumbağa almak için Ticaret B • 'T" b 
Odasına müracaat ettiği ve bu lT 1. e er r U 
hlÜracaat etrafında da birçok 
latiteler yap:ldığı hatırl~rdadır. 
Fakat dün işittik ki, bu mesele 
\Jnutulmadan ~vel yine aynı şe
kilde birkaç müracaat daha ya
pılmıştır. Bu müracaatları yapan· 
lar da tanınmış Avrupalı mües
seselerdir. İstedikleri yene kap
lumbağadır. Bu maksatla ileriye 
sürdükleri şartlar da şunlardır: 

- " Kaplumbağalar " kara ,, 
denilen cinsten, vasat büyüklük
te, diri olacak ve istenilen yere 
de diri olarak varacaktır. Fiati 
kilo üzerinden hesap edilecektir,, 

>f 
Bu ticaretten anhyanların 

verdikleri malumata nazaran Av
rupa müesseselerinin memleketi
mizden kaplumbağa almak iste· 
melerinin seöebi, bu hayvanların 
memleketimizde yenmediğini bil
dikleri için pek ucuza tedarik 
edilebileceğini tahmin etmeleridir. 

Kendileri bu hayvanlarl ya 
( Devamı 1 inci uyfad-a ) 

Mühendis Numan B. 
Fener bahçe spor kulübünün 

eşya piyangosunda en büyük ikra
miye olan otomobili kazanan mü
hendis Numan B. bunu 2600 lira· 
ya satmış ve bu paranın 1200 lira· 
sanı F enerbahçe kulübüne teber
ru etmiştir. Eski bir sporcu olan 
Numan Beye kulüp tarafindan 
te,ekkiir edilmiştir. 

lzmir, 21 ( Hususi ) - Eğe 
mıntakası dediğimiz garbi Ana-
doluda istihsal mevsiminin en fa. 
al günlerini geçirmekteyiz. Kör 
lüler ve çiftçiler tarlalarında 
geceli, gündüzlü çalışıyor, durma• 
dan ekip biçiyorlar. Faaliyet ve 
çalışkanlık okadar barizdir ki 

l ı 
sinde hazırladıkları raporlarını, 
mensup oldukları kumpanyaların 
İzmir merkezindeki müdürlükleri
ne vermektedirler. Bu raporlar, 

Konya ve civarından birçok işsiz
ler tütün tarlalarında çalışmak 
için buraya akın ediyorler. Böyle 
olduğu halde işçi miktarı yine 
azdır ve tarlalarda çalışacak 
işçilere ihtiyaç vardır. Bu vaziyet 
karşısında işçi yevmiyeleri de ol
dukça artmış ve yükselmiştir. 

Ecnebi ve bilhassa Amerikan 
tütün kumpanyalarımn belli başlı 
eksperleri tütün mıntakalarında 
şimdiden tetkikat yapıyorlar. 

Maarif 

Bir Tütiin tarlasınd« faaliget 

Köylü, malını satacağı firmaların 
adamlannı seve seve tarlasına 
kabul ediyor, malım gösteriyor 
ve izahat veriyor. 

Eksperler tetkikatları netice-

Türk müstahsilinin hayatıdır. 
Oraya sıkıştırılan birkaç bulanık 
cümle, müstahsilin bir senelik 
çalışmasını mahvetmek için bire
birdir. Fakat hamdolsun rapor
ların hepsi de muvafık ve müsait 
cümleler ile doludur. Bütün eks
perler, Anadolu da bu kadar kuv· 
v~tli bir tütün yılının ender bu
lunduğunda müttefiktirler. 

Yalnız, müstahsilin midesini 
bulandıran bir nokta var. Bazı 
baş eksperler bu seneki tütün 
rekolteıini 12 milyon, bazıları 13 
milyon, bazıları da 15 milyon kilo 
olarak tesbit ettiler. 

Bu rakamlarda haddizatinde 
( Devamı 8 wci sayfada ) 

Vekili Diyor Ki·: 
Muallimler Aylıksız Kalmıyacak, Bu 

Meseleyi Kökünden Halledeceğim 
Maarif Vekaletini senelerden· r G .. 1 s , ti Akademisinde ••• 

heri uğraştıran mühim bir dert uze an a ar 
vardır: İlkmektep muallimlerinin J 

aylıkları. 
Bilyorsunuz ki İlkmektep mu· 

allimleri aylıkl~rını vilayetlerin 
hususi bütçelerınden alırlar. Fa· 
kat İstanbul, İzmir ve Ankara 
gibi varidatlı vilayetler müstesna, 
diğer vilayetlerin bir çoğu .mu
allimlerin aylıklarını vaktınde 
veremezler. Okadar ki bazı vila· 
yetler de muallimlerin U.tüste alb 
ay aylık almadıkları, tabii para~ 
sız kaldıkları sık sık görülmek· 
te ve işidihnekteclir. 

Maarif Vekaleti bu derdi 
halletmek için muhtelif zaman
larda birçok te~ebb~sler yaptı, 
tetbirler almak ıstedı, fakat mu-
allimleri aybksızlıktan kurtarmak 
bir türlü mümkün olmadı. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Vekiller Heyetinin 
Toplantısı ---

Hariciye Vekili Siyasi 
Temaslarını Anlattı 
Ankara, 21 (Hususi) - Ve· 

killer heyeti dün öğleden sonra 
Başvekil Paşanın reisliği albnda 
bir toplanb yaptı. Toplantıda ; 
sabah trenile buraya gelen Maa
rif ve Milli Müdafaa Vekilleri de 
hazır bulundular. 

Geç vakt2 kadar devam eden 
bu toplanhda Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey tarafından, 
Avrupadaki siyasi temasları hak· 
kında izahat verildiği anlaşıl· 
maktadır. 

~'-

Güzel San'atlar Akademisi talebeleri kendi eserlerind.cn .mürek
kep çok güzel bir resim ve mimari sergisi vü~ude getirmışler ve 
sergi dün merasimle açılmıştır. Sergideki eserl~rm genç ve çalışkan 
sahiplerini burada görüyorsunuz. 

Dün sabah F eriköyünde Kamil Bey isminde bir zatın mazot 
fabrikasında yangın çıkmıı ve fabrikanın içi tamamen yanmıştır. 
Fabrikanın yangından sonraki resmini burada görüyorsunuz. 
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[Halkın Sıui J 
Türk Kadını Ve 

Ecnebiler 
Haber vermiştik : 
Milletimiz ve bilhaEGe Ttirk ka· 
dınlığı hakkında yanlı~ !ıkirler 
beeJemekte olan bir lngıtiı kadın 
muharriri şehrimize ayak bastığı 
gün kadınlarımı:ıı esri kıyafetle 
görünce he~ ran kalmış ve yanlış 
fikirlerini derhal tashih etmiş. Du 
hususta bugün de balkın fıkırle· 
rini yazıyoruz : 

Hasan Hilmi Bey ( Divanyolu Şa
fak perukarı) 

- İstanbula bir fngiliz kadın mu
harriri gelmiş. inkılab\JllıZın hususi
yeti ve hızı hakkında hayran kaldığı
nı ııöylüyor. Bilhassa kadınlarımizın 
giyindiklerini kendilerine yakıtbr
maktaki maharetlerini metediyor. 
Türk selim zevke sahip bir ırk
tır. Kadınlarımız şüphesiz dünya
nın en güzel kadınlandır. Zekaları 

da o derece yüksektir. Hakikati gö
ren ve söyliyen bu matmazele te
tekkür etmelidir. 

* İl) a~ Hc>y ( Sultanalımet Akbı) ık 
'l'omurcuk sokak 1) 

- Matmazel Mari Seton fstanbu
lumuzda içtimai tetkikler yapıyor
muş. Kadınlarımızın zevki selimine 
ve giyinişin e bayılmış. Türk mazide 
parlak bir medeniyet bırakmış asil 
bir millettir. Giymesini, yemesini ya
ınmasını bilen Türkleri bazı Avrupa
lılar ve Amerikalılar hala efsanevi 
bir varlık görmekte israr ediyorlar. 
Bu ;snatmazel, ben fikrimi tashih et
tim, dir.or. Bütün Avrupayı ve Ame
rikayı İstanbula getirmek mümkün 
değildir. Biz asri reklam tetkiliıtile 
kendimizi oraya götürmiye ve tanıt
mıya çalışmalıyız. 

~ 
F ) zi Bey (İncilı ~ıkma71 2) 
-. Şehrimize bir lngiliz km gel

mit- lstanbulda hala harem, kafes, 
çarşaf arı)ormuş. Uydurma kliaik 
kitapları okurken bizi bambaşka a~e
ta nim 'lrnhşi bir insan sanırmış. ls
tanbula çıkınca şaşıp kalmış . Türk 
kadınmın fapkayı ve kostümü yadır
gamıyan giyinişine hayran olmuş. 
Türkler giydiklerini ve hatta konu•
tukları ecnebi dilini bile kendilerine 
} akıştırırl~r. Başka milletlerin gjyi
nişleri ve öğrendikleri dil ~ınbr. Bir 
Türk Fransızca, ingilizce, Almanca 
Öğrenir. Bu dilleri konuşurken hiçbir 
yabancılık hissetmez. 

24 Saatte 
Olup Bitenler 

Son yirmi dört saat zarfında 
şehrimizde polis tarafından şu 
hadiseler kaydedilmiştir. 

Hocapaıada oturan Adapaza
rı bankası müşaviri Hayri Beyin 
bizmetçileri Hacer ve Siret Ha
nımlar çamaşır yıkarlarken gaz 
ocağının parlamasile çamaşırlar 
tutuşmuş, söndürmek isteyen hiz
metçilerin elleri ve kolJarı yan
mıştır. Siret Hanımın yaralara 
ağır olduğundan hastaneye kal
dırılmıştır. 

Jf Sabıkalı Edirneli Süley-
man Pangaltıda Süleyman Efen
dinin dükanına girerek öteberi 
çalarken yakalanmıştır. 

lf. Rizeli Mehmet isminde 
b'ri Galatada Kalafat yerinde 
Mustafa Efendinin motörüne gi
rerek halat çalarken yakayı ele 
vermiştir, 

SON POSTA 

• 

Yakalanan Soyguncular 
Samsunda Tutulanlar Buraya Gelir 

Gelmez Borsaya Gönderilecekler 
Samsun muhabirimizin telgrafım dün yazmış farında dönüp dolaşmışlar ve gunun birinde Bursa-

ve demiştik ki: Geçenlerde Bursada soygunculuk ya gelmişlerdir. Bursada yakalanan Mustafa ve 
yapanlar Samsunda yakalandılar, isticvRp edildiler Mehmet bir sene evvel Bursa hapishanesinden 
ve Bursaya gönderilmek üzere v·apura bindirildiler. kaçan mahkumlar ile birlikte firar etmişler ve 

Yaptığımız tahkikata göre, Samsunda yakala- Mudanya yolile şehrimize gelmişlerdir. istanbul 
nan soyguncular şu günlerde şehrimize getirilmiş zabıtası bunları burada yakalıyarak tahkikat yap-
olacaklar ve buradan da derhal Bursaya gönderi- mış ve evvelce Rizede işledikleri cinayet meydana 
leceklerdir. Bunların elebaşısı olan Mustafa ile çıktığı için bunlar Rizeye gönderilmiş, fakat vapu-
kardeşi Mehmedin bundan iki sene k~dar evvel run uğradığı iskelelerden birine çıkan bu iki kardeş 
Rizede bir cinayet işledikleri ve ele geçmemek ikinci bir defa daha kaçmıya muvaffak olmuşlardr. 
için kaçtıkları da tesbit edilmiştir. Diğer taraftan İstanbul zabıtası, Bursa soygun-

İki kardeş bu cinayeti işleyip kaçtıktan sonra culuğu ile alakadar olduğu anlaşılan Hasan ismin-
bir müddet Anadolunun muhtelif şehir ve kasaba- de birisini yakalıyarak Bursaya göndermiştir. 

Fırınlar 

Tahdit Kararı Verilirse 
Nasıl Tatbik Edilecek ? 
Zabıtai belediye memurları fınn

larm teftişine devam ediyorlar. 
Alemdar• zahıtai belediye komi
serliği dün de fırınlardan ve ekmek 
taşıyan arabalardan noksan tartılı 

300 kilo kadar ekmek müsadere 
etmiştir. Bu ekmekler darüla
cezeye gönderilmiştir. Belediye 
fırınların tahdidi etrafındaki pro
jeyi tetkik etmektedir. Tahdit 
kat'i surette kararlaştırılırsa muh
telif teftişlerde noksan tartılı ve 
yahut çaşnisine uygun olmıyarak 
ekmek çıkaran fırınlar seddedile
cektir. Belediye İktısat müdürlüğü 
bu gibi fırınların sicilini tutmak
ta dır. 

Pazarlık 
Kalkıyor 

Beledi} e İktısat Müdürlüğü 
hamallar için yeni bir talimatna
me hazırlıyarak daimi encümene 
vermişti. Da1mi encümen bu ta
limatnamenin tetkikine başlamış
tır. Talimatname. köprüyü merkez 
ve esas tutarak lstanbulu birçok 
mmtakalara ayırmış ve bu mınta
kalar için ayrı ayn hamallık 
ücretleri koymuştur. Bu talimat
name çıktıktan sonra herkes 
pazarlık yapmaksızın yeni tarife
lere göre eşyasını taşıtacaktır. 

Yollar için Münakasa 
Beş senelik yol programına 

göre yaptırılacak yolların şart°:a
mesi vilayet nafia baş mühendıs-
J;ği tarafından bastırılıyordu. Ba
sılma işi cumartesı günü bitecek 
ve müteakiben münakasa ilan 
edilecektir. 

---
Aparlımanz 

Soymak İs egen 

Bir Açıkgöz 
Dün Adliye koridorları, eski

sine nazaran çok tenha idi. Bil
hassa öğleden evvel Adliyede 
umumi bir tatil manzarası vardı. 

Öğleden sonra nöbet tutacak 
olan birinci ve ikinci ceza mah
kemelerinde birçok davalara ba
kıldı. 

Birinci ceza· mahkemesinde 
Cağaloğlunda Baha Bey apartı
manmın bir katını işgal eden 
Süheyla Hanımın kapısına kilit 

uydururken yakalanan Asafm 

muhakemesine devam edildi. Mah
keme Asafı altı ay hapse mah
kum etti. Fak at cürüm tam bir 

halde olmadığı ıçın üçte iki
sini indirdi. Asafın h1rsızlıktan 
evvelce iki defa mahkumiyeti 
olduğu anlaŞ1ldığı için bu ceza 
on gün arttırılarak iki ay on gün 
h~psine karar verildi. Bundan 
sonra Şevket ve Hasan isminde 
iki hırsızlık maznunu çocuğun 

muhakemelerine devam edildi. 
Bunların da hırsızlıkları teşebbüs 

halinde kalmıştı. Bunlardan Şev
ket henüz on sekizıne girmediği 

için iki ay on gün, diğeri de 
dört ay .yirmi gün hapse mahküm 
edildiler. Her ikisi de verilen ceza 
k~dar tevkifhanede k:ıld_ıkların-., 
dan dtrhal tahliye edildiler. ,-

Yurtd aş! 
Yazlıklarını yurdunun yaptığı 

giyimliklerden yap ve giy. 
t.ıil.i iktııat ve taıarruf crmlyell 

L .J 

Ecnebi Bankalar 
Üç Banka Teminat 
Verınek İstemiyor 

Türkiyede çalışan ecnebi ban
kalar mevduatı kabul edebilmek 
için hükumete beş yüz binden bir 
milyon liraya kadar teminat gös
termek mecburiyetindedirler. Bu 
teminata göstermek için veril~n 
mühlet 5 ağutosta bitmektedir. 
Yani müddetin bitmesine on beş 
gün kalmıştır. Alınan haberlere 
göre bazı bankalar teminat ver-
meği kararlaştırmışlarsa da diğer 
taraftan üç bankanın Türkiyedeki 
faaliyetlerini tatil etmeyi düşün
dükleri anlaşılmıştır. 

P•ra Borsasında Dolar 
Dolar fiatindeki temevvüçler de· 

vam etmektedir. Dün dolar üzerine 
144 kuruştan alış, 147 kuruştan Hbf 
olmuştur. . 

Çiftçi 
Mahkumlar 

Bir kanuna istinaden hasat 
zamanında mahkiımlann cezaları 

muvakkat bir zaman için tecil 
edilmekte idi. İstanbul hapısha
nesinde bulunan mahkumlardan 
da bazıları müddeiumumiliğe mü
racaat ederek bu karardan isti
fade elmek istemişlerdir. Müddi-

umumilik bu gibi mahkfımlerin 

istidalannı merbut oldukları vi
lavetlerin idare ;meclislerine gön-

dererek hasat mevsımımn ne 
vakit başlayıp ne vakit bittiğini 

sormakta ve aldığı cevaba göre 
de bu gibi mahkümleri muvak
katen serbest bırakmaktadır. 

Şimdiye kadar İstanbul hapıs
hanesinden iki mahküm bu su
retle muvakkaten çıkarılmıştır. 

Temmuz 21 

[ Günlln Tarihi ] 

Buğday, Afyon 
Ve Tiftik 

Dün Anadoludan İstanbula 10 
vagon ve 20 çuval buğday gelmif, 
iyi malların okkası 6 kuruftan aatıl
mıttır. Bir hafta evvelki fiatlere 
nazaran dün buğday bet para kadar 
dütmüttür. 

Eaki afyonlar üzerine muamtle 
olmamıf, yeni mahsul 5 - 5,5 liradan 
ı1ttılmıttır. 

Tiftik fiatı 50 - 75 kuruş arasın
dadır. Oğlaklar 90 kuruştan muamele 
görmektedir. Tiftik fiatının yükael
meaine intizar edil111ektedir. Ruslar 
ve Jngilizler tiftik almaktadır. 

ihracat Niçin Azaldı 
İtalyaya olan yumurta ihracatımız 

azalmış, İspanyaya ise çoğalmıştır. 
İtalyaya olan ihracatın azalmasının 
•ebebi İtalyanların yumurtalara fazla 
gümrük resmi koyması ve yumurtalar 
hakkında marka usulünü kabul et
mesidir. 

iki yeni Tayin 
İstanbul İkinci Müstantiği Hakkı, 

Galata Sulh Hakimi Nuri ve Üsküdar 
Müddeiumumi Muavini Zühtü Beyler 
Temyiz Mahkemesi rnportörlüklerine 
tayin edilmişlerdir. 

Arabacllara Ceza 
Yapılara kum ve yapılardan 

toprak taşıyan arabaların geçtik
leri yollara kum ve toprak sa
çarak kirlettikleri görülmektedir. 
Zabıtai belediye talimatnamesine 
göre bu, gibi arabalarm sandık
ları, aralarından toz ve kum sız· 

mıyacak kadar girift tahtalarla 
veyaht çinkolarla kaplı olması 

lazımdır. Alemdar polis komiser
liği mıntakasınaaki arabaları teftiş 
etmektedir. talimatnameye uygun 
araba kullanmayan on kişi hak
kında ceza zabıtları tutulmuştur. 

Denize DUştU, Kurtar1ldı 
Dün Şirketihayriyenin 67 numaralı 

vapuru Dolmabahçe açıklanndan ge
çerken bir hadise olmuf, 60 yaşlannda 
mütekait Osman Nuri Efendi kazaen 
denize dütmüf, fakat derhal kurla· 
rılmıtbr. 

Yeni Müşteriler 
Beruttan bir firma Türki) eden 

istakoz, tavuk, piliç ve av hayva
natı almak istc~.diğini bildirmiş Ye bu 
itle uğraşan ihracat müesseselerinin 
isimlerini istemiştir. 

Yeril Pirinç Ucuzladı 
İktısat Vekaleti lstanbul gümrük

lerinde bulunan yüz vagon pirincin 
ithaline müsaade ettiğinden, yerli pi
rinçlerin fiatı derhal iki karuş düı
mütlür. Yerli pirinççiler, elde stok 
yerli pirinç olduğu için hariçten pirinç 
ithaline müsaade olunmaması için 
İktııat Vekaletine müracaat edecek
lerdir. 

Gümüş 
Getirildi 

Yeni paraların basılın asında kul
lanılmak üzere dün Ankaradan şeh

rimize 9 ton gümüş gelmiş ve darp
haneye teılim edilmiflir. Bu gümütler 
ile yeni bir liralık paralar basılacaktır. 

l Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

Olmiyen yegine sporumuz 1 
süreşimizmiı Huaa Bey ... 

Bir vakıUcr Koca Yusufua .. Kara Anmcdın 
dünyayı titretiyordu ... 

' şöhreti 1 ... Şimdi de genç pehlivanlarımız ı 
her yerde .. Türk ribi kun·etli" dar-
bımeselini tam maaaaile iabat ediyorlar. 

Hasan B. - Onlar bir şey dahil 
isbat ettiler dostum: Türk sırtının 

yere ıelmiyecetini! .. 



21 Temmuz Sayfa 3 

' r .---
H er__gün 

Bakaloryada 
Kazana11zıyanlar 

HariçteMuvaf f akiyetinıiz -----------· -
Maarif Vekaletince hazırlanan 

bir talimatname mucibince üç 

1 
Baka/orga~ defa bakaloryada 

Vı • 
/ 

muvaffak olamı
eremıgen e yan talebenin hiç 

bir mektebe kabul edilmemesi 
tekarrür etmiştir. 

Bu karar bu sene tatbik edil
mektedir ve bu yüzden yüz kadar 
talebe tahsil hakkından mahrum 
kalmıştır. 

Bir genci imtihanda muvaffak 
elamadığı için tahsil hakkından 
mahrum etmek yanhı bir zihni
yetin eseridir. 

Okutmak hükümetin hakkı 
değil vazifesi dır. Vatandaşların da 
okuma imkamnı hazır bulmak 
vazifesi değil hakkıdır. 

Halbuki bizde aksi kanaat 
vardır. Hükümet vatandaşlara 
okuma imkanını vermeyi bir hak 
tanır, ve bu haktan istifade için 
vatandaşları muayyen şartlara tabi 
tutar. Bu şartları haiz olmıyan 
vatandaşlara bu hak verilmez. 
Onun için de imtihanlarda mu
vaffak olmıyan talebeyi tahsil 
hakkından mahrum etmek için 
kendisinde selahiyet görür. 

Vatandaş hiç bir şekilde oku
mak hakkından mahrum edilemez. 
Hükumetin bu sahada haklcı yok 
vazifesi vardır. Bakaloryada mu
vaffak olamıyan talebenin vaziyeti 
t~t~~~ ed~lirse, bu muvaffakiyet
sızligı doguran birçok sebepler 
görülür: Apdallık, gabilik, açlık, 
fakır ve saire gibi. Hükümet 
gabilere, abdallara, acizlere mah
sus ayrı mektepler açarsa o vakit 
bu talebenin normal mekteplerde 
tahsillerini bitirmelerine mani 
olabilir. Hükümet, bazı sebeplerle, 
bu vazifeyi yapmıya imkan bula
mıyorsa, bundan dolayı imtihan· 
larda muvaffak olamıyan talebeyi 
mes'ul tutmıya mezun değildir. 

l Talebenin okuma hakkı elinden 
•~ınamaz. Bunlara bir ıekilde tah
sıllerini yapmak imkanı verilir. 

lf 
Londra konferansına ittirak 

eden Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Hariçtelci Bey, bu defaki 

Muva//aki- seyahatinde . bir-
g t° . çok muvaffakıyet-

,_ • rrnız ler kazandı. 
1 - Konferansta her milletin 

diğer milletlerle hususi anlaşma
lar .Yapmalan lizım geldiğini iddia 
ettı. Bu iddia, hakikate en ziya
de uygun olan iddialardan biri 
idi. Filhakika konferans ancak 
nıubtclif milletlere mllnferit an· 
laıma imkinlaN vermekten başka 
bir fey yapmadı. 

2 - Fransa ile aramızda ne 
kadar muallakta kalmlf mesele 
varsa hepsi halledildi. 

3 - Mütearnzın tarifi misa
kının kuvveden file çıkmasında 
büyük rolümüz oldu. 

4 - Roma ile aramızda kredi 
meselesinden doğan anlaşamamaz· 
lık halledildi. 

S - Atinada, Türk - Yunan 
dostluğu teyit edildi. 

Hariciye Vekilinin bu kadar 
kısa bir zamanda bu kadar çok 
muvaffak oluşunun sırrı, sadece 
takip ettiğimiz siyasette samimi 
ve vazıh oluşumuzdadır. 

Emperyalist emellerimiz olma
dı&.. için başka memleketlerin 
menfaatlarile çarpışan ihtirasla· 
rımız yoktur. Siyasetimiz açık, 

kat'i ve sarihtir. Bu vaziyet ya· 
pacağımız işte bizim için kuvvet 
membaıdır. 

1 Resimli Makale 

Muvaffak olmuş büyük adamla
rın hayatlarını tetkik ediniz, Çoğun
da kadının mühim rolü olduğunu 

görürsünüz. Mesela Lenini Lenin 
yapan biraz da karısı olmuştur. 

J 

•. Dütcn, .. m olaa, haplıhaneleıde ati
runen adaaalanD hayatını tetkik edlnlı 
Bunlarda da kadının rolünU ırörUuliniiL 

Kadının cahaleti ıefahati k11kançlıtı 
' k ' • > rço ıefalet ve fellketlore Hbeblyet 
verir• 

Rolü a 

Kadının hayatta mühim rolü var
dır. Evi ve erkeği yapan da, yıkan 
da odur. 

Kadın isterse erkeği yükseltir de, 
dü4ürür de. 

SON TELGRAF HABERLERİ· 

Denizli Civarındaki Ze zele 
Oldu Çok Müthiş 

Enkaz Altından cesetler Çıkarılıyor 
.. De~izl~ ,21 (~~s~si) :- Buraya gelen haberlere Denizli, 20 ( A. A. ) - Dün saat 22 de Çivril 

gore Çıvrıl de ~uthiş bır z~lzele olmuş, nüfus tele- ve köylerinde şiddetli bir zelzele olmuş ve birçok 
falına. ve tahnbata sebebıyet vermiıtir. Zelzele bina yıkılmlf, insanca da telefat olmuştur. 
e~elkı g~ce yansı vukubulmuş, Çivril köylerinden Şimdiye kadar beı ölü ve on ağır yaralı tesbit 
hır kaçı ııddetle sarsılmışhr. edilmiştir. Zelzele fasılalarla devam etmektedir. 

!'lalk •v~u saatte uykuda olduğu için zelzelenin Denizliden Vali Bey, doktor, sıhhat memuru hasta 
tevbt ettigı ~orku daha müthiş olmuştur. Uykusun- bakıcı ve imdatı sıhhiye otomobilli bu saba& Çiv· 
dand ko~ku ıle uyanan halk derhal dışarı fırlamıı- rile gitmitlerdir. 
lar ır Bırçok evler ç"k .. k 1 d bir k;smı .. .. v .. 0 m~, an .az a tın a kalanlardan Açıkta kalanlara mesken tedariki yaralılara 

.. •. .. ~~n oldugu tesbıt cdılmiştir. Sekiz köylü- yardım yapılması için vilayetçe tedbir alınmıştır. 
ndu~ oldua-u ve on bet kadar da ağır yarah bulun- Zelzele burada lıiuedilmipe de bina ve insanca 

ua-u anlatılmaktadır. · t t..&..--
zayıa yo .. ~uc. ------

Asacaklar Mı? Acaba 

Sözün Kısası 

Rusya Mağlubiyetine 
Dair! 

·--------- Sabah 

Bizim futbolcular iyi oynarlar. 
Bilhassa spor dedikodusu yaptık· 
ları yerler, gürültülü ve yıldırımlı 
birer parlamento salonunu andı· 
rır. Mantıkları ve cerbezeleri 
~uvvetlidir, mağlübiyetleri iyi 
ızah ederler. 

Muhakkak hakem haksızlık 
yaı_>mıştar. Mutlaka rüzgar aleyh
lerıne esmiştir. Yüzde yüz takım 
fena teşkil edil mittir. Bilhassa 
sahanın fena yerine d"' .. 
lerdir. uşmuş-

k 
Bu, her maçta böyledir. Ha· 

em ·· A b. • k ruzgar, tesadüf ve daha 
;rço . gizli kuvvetJer daima el 

e ev verır ve sporculanmızın ba-
cagına muhakkak bir eJ 
takarlar! ç me 

Fakat bizim sporcular cski
d~? b~zan galip te gelmesini 
bıhrlerdı. Galip geldikleri za _ 
J 

_ A 

1 
man 

ar ruzgar on arı daima okşar 

~ıydı? H~kem: onları her zaman 
hımaye mı ederdi? Sahanın pü-
rüz}ü •v~erleri onların ayaklarının 
degdıgı yerde düzleşir ve asfalt
laşır mı idi? ... 

Hayır bunların hiçbiri. Ne 
mağlubiyetin ne de galibiyetin 
bu şekilde izahı doğru değildir. 
Her mücadelede iki taraf için 
de aynı iyi ve fena ihtimaller 
vardır. Fevkalade haller bir ve 
ya iki müstesna doğurabilir .. 

* 
Deli Petronun meşhur sözünü 

herkes bilir: Yenile yenile yen
mesı1H öğrendim ! 

Sporculanmız bu hareketlerile 
bu maruf kaziyeyi. çürütmek is
tiyorlar ve diyorlar ki: 

- Yenile yenile yenilmesini 
öğreniyoruz! ---

Üniversitede 
MüderriaKadrosuHakkındı 

Yeni Malumat Veriliyor 
Yeni üniversitenin müderris 

B •• •• kd c • M A f kadrosu etrafındaki tahminlerden uyu ere ınayetinı·n aznunu rı ' birkaç gün evvelbabsetmiş,kadro 
harici kalmaları ihtimali bulu-

H erke s e Bu Sualı· Soruyor ;:m.,ıdc~d·s:··~:.uaıa isi:~::::: 
yeni malümat şudur: 

Biiyükderedeki geçen cinayet faciasının tafaili- ı . Belli ki maznun, _itl!diği cin~yetin ağırlığım Tıp Fakültesinde Besim Ömer 
bnı "Son Posta" da bütün teferruatile okudunuz. hısaetmektedir. Fakar ıı ışten geçtikten sonra... Esat, Kadri Raşit Paşalarla Orba~ 
Bu kanlı facianın yegine maznunu Arif şimdi tev- Facianın genç. ve gll~el kur~.am Mehlika Hanı- Kerim Seba ti, Hüseyin zade Ali 
kifhanedeki höcresi,nde kor.kulu saatler yaşamaktadır. d~n, Arifin bir cınayet İ.fldeyki~kegındkendve hb~le _!<ehn- Sadettin Vedat, Etem Akif Tal: 
A 'f k d' · · " . ısıni öldüreceğinden ıon a aya a ar ıç ıup e h~, Reşat~ Raşit Tahsin, Ziy~ (g,öz 
h rı en 1:~~~ ~ormıye gelenlere ve tevkifhanede etmediği de anlafllıqqtır. cu)~, Hadı Tevfik (Kimyager), Is-

er ruge ıgı mseye büyük bir korku ve heyecan Arif hakkındaki ilk tahkikat hitam bulmuıtur. maıl Hakkı, Fuat Nesim B. ler ve 
içinde fU ıuali sormaktadır : istintak tahkikabmn da birkaç gün içinde bitiril- tiç muallim muavini açıkta· 

- Acaba asacaklar ma? mesi muhtemeldir. .. kalmaktadırlar. 

33 Kaçakçı 
Yakalandı 

Balkan Misakı 
Sof ya' da Siyasi Görüı

meler Yapılacak 
Bir Balkan misakı yapalmuı 

etrafındaki siyasi teşebbüslerden 
dün babsetmiftik. Verilen malu· 

•• 
Yaş Uzüm 
Çıktı 

Denizli 120 ( A.A. ) - · Y aı 
üzüm bügün çarşıya getirilmiş ve 
okkaıı 40 kuruştan satılmıştır. 

. Ziya Nuri Paıa Ye Süreyya 
Alı Beyler yeni kadroda ipka 
edilmişlerdir. 

Cerrahi müderrisliğine Haseki 
hastanesi operatörü l Kemal ve 
cildiye müderrislijine de yine ha
riçten Hulusi Behçet Beyler ta· 
yin edileceklerdir. 

Ankara 20 - Temmuzun Gçün· 
cii haftası içinde cenup hududun
da 31 kaçakçı vak'uı olmuştur. 
Bu vakalarda 33 kaçakçı ve bir 
yığın kaçak eşya yakalanmqbr. 

mata göre Baş~ekil İsmet Pş. ~lü~ 
içinde refakatinde Tevfik Ruftu 
B. olduğu halde Sofyayı ziyaret 
.-decek ve Bulgaristan Başvekili 
M. M111anof ile bu hususta görü· 
şecektir. Bununla beraber misak 
hakkında şimdiden kat'i bir söz 
söylenemiyeceği bildirilmektedir. 

Mazhar Osman Beyin de akliye 
Yeniden Memur Alınacak hastalıi&&n kürsüsüne tayinine mu. 

Milli Müdafaa Vekili 
Milli Müdafaa Vekili Zekii 

Bey dün akşam trenile Ankara· 
dan hareket etmiş, bu sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Eylülda tatbik edilecek olan 
istanbul Mali Teşkilat Kanunu 
dolayisile yeniden yüzden fazla 
memur alınması ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

1STER iNAN 1STER İNANMA! 
Büyükderede Mehlika Hanımın öldürülmesi hava

disini ilk gün gazetelerde şu suretle verdiler. 
t İki genç otelin bir odasına kapanmışlar. Saatlarca 

içeride kalm~şlar. Aralarında dehşetli kavgalar olmuf. 
Nihayet Araf Bey: 

_ Ben arhk dayanamam. Seni başkalarile yaşar 

görmcğe tahammül edemem. Seni ba,kalarana ver
mekten ise ölmeni tercih ederim demiş ve tabancayı 
ekerek kızı orada yere aerivermiş. 

ç Şimdi ötreniliyor ki, iki genç orada dört saat 

beraber kalmışlardır. Yanlarında kimse yoktur, n~ 
konuştukları meçhuldür. Arif Beyin böyle bir hitapta 
bulunduğunu hiç kimsenin işitmesine imkan yoktur. 
çünki otel sahipleri bile tabanca sesini duyduktan 
sonra odaya koşmuşlardır. 

Gazetelerin bu kadar mahrem bir muhavereyi işi
tebilmeleri için fevkalbeşer bir kabiliyetleri olması 
lazım. O da olmadığına göre yazılan haberlerin sıh
hatine arbk 

/STER iNAN /STER iNANMA/ 

hakkak nazarile bakılmaktadır. 
Göz hutalaldan müderrisliğine 
Hakkı Hayn, çocuk hastahklan 
milderrisliğine ihsan Hilmi Bey
lerin tayinleri muhtemeldir. 

Birkaç ders için de Avrupa· 
dan mütehassıs getirilecektir. 

Hukuk fakültesinde Hacı 
Adil, Ebül'ala, Mişon Ventura ve 
Cevdet Beyler açıkta kalmakta, 
yerlerine Avrupadan müderris 
getirtilmektedir. 

Edebiyat Fakültesinde Ferit 
' Naim, Şerif ve Ali Ekrem 

Beylerin kadro harici kalacakları 
anlaşılmaktadır. 

Fen Fakültesinde ise Salim 

1 

Hüsnü Hamit ve Burhan Beyleri~ 
açıkta kalacakları tahmin edil

_J rnektedir. 
'---------~-------....-------------------------------------
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Memleket Manzaraları 

' 

Hopa' da Kahvede 
Oturan Köpekler 

Hopa (Hususi) - Kars ve 
Artüvin havalisinin yegane mah
reci ve Karadeniz sahillerimizin 
son iskelesi olan Hopa, karşıdan 
görünen bodur minareli camii ve 
oldukça yüksek otelleri ve çok 
şık bir bina olan gümrük ve sa
hil sıhhiye dairesile sevimli man
zaralı, seksen yüz haneli kutu 
g ibi derli toplu küçük bir kaza 
merkezıdir. 

Hiıkfımet binası, telgrafhanesi, 
belediyesi, liman dairesi eczahanesi 
hep s hili takip eden cadde üze
rindedir. 

Hükumet karşısında küçük 
bir bahçesi ve içinde Gazi Hz. nin 
ufak bir kaide üzerine konmuş 
güze1 bir b "1stleri ve yanı başında 
çok zarif beyaz boyalı bir bon
marşesi vardır. 

Kasabanın içinde evden çok 
ciükkıhi var desem caizdir. Kaza
nın, merkeze oldukça uzak bir 
iki de mahallesi varsa da bunlar 
karşıdan bir köy gibi görünmek
edir. Birçok yerlerde olduğu gibi 
burada da mesken buhram var
dır. Bu yüzden memurların bir 
kısmı mecburen kasabaya yanın 
saat mesafede olan bu mahalle
lerde oturmakta ve öğle paydo
sunda bizzarur evlerine gide
memektedirler. 

Birkaç ay evvel hükumet bi
nasının arka tarafındaki çarşı 
içinde oldukça mühim bir yangın 
zuhur etmiş ve birhayli dükkan 
yanmıştı. Şimdi bu yanan köhne 
binaların yerlerine çok metin ve 
zarif dükkanlar yapılmakta ve 
çarşı eskisinden daha güzel man
zara almaktadır. 

Şehrin havası, suyu iyidir. 
Bir misafir geldiği zaman mahçup 
kalmıyacak kadar temiz otelleri 
ve lokantaları vardır. Belediye 
binası pek yeni ve zariftir. Halk 
güzel Türkçe konuşuyorsa da 
b~zan aralannda mahalli dilleri 
olan lazcayı dahi kullanmakta
lırlar. Bu dilin yazısı yoktur. Sekiz 
on bin kelimeli ve Hopadan 
Pazar kazasına kadar olan me
safede sakin ahali tarafından 
söylenir mahalli bir lisandır ve 
birçok kelimeleri Rumcadan 
alınmıştır. 

Şehrin gümrük binasına bitişik 
güzel bir iskelesi varsa da sahil
leri sığ olduğu için gelen vapurlar 
iskeleye yarlaşamamakta ve mü
nakalat motör ve kayıklarla ya
pılmaktadır. 

Merkezi kazanın Arhavi ve 
Viçe ve Kemalpaşa isimli ilç 
şirin nahiyesi ve on altı tane de 
büyücek köyü vardır. 

Vaktile kaza halkı Rusyaya 
gider ve orada çalışarak hayli 
para kazanırmış. işte o bol ka
zanç zamanında ·elde edilen 
servetle yapılan kaşane gibi ikişer 
üçer katlı metin kirgir evler 
köylerde bile ekseriya göze 
çarpmakta ve güzel manzaraları 
ile insana büyük bir zevk ver
mektedir. 

Bura halkı ava çok meraklıdır. 
Halk kışın tazı ve kobay besle
mekte ve bu av köpeklerini 
kahvehanelerde soba başında 
yabrmaktadır. 

Bu köpeklerden birkaç tanesi 
sobanın etrafını alınca başka 
kimsenin ısınmak ıçın sobaya 
yanaşması mümkün değildir. 
Bunlara gerek kahveci ve gerekse 
müşteri ağız açamaz ve "köpeği
nin hatırı yoksa sahibinin de mi 
yok,, deyip geçer. Bu köpekler 
- canları sıkıldığı zaman - insiyaki 
bir hareketle kalkıp burunlarile 
kahvehanenin kapısını açarak 
gidip biraz gezinir ve bir müddet 
sonra giiya kahvehanenin demir
baş bir müşterisi imiş gibi yine 
gelip sobanın etrafına yanlar ve 
akşamlara kadar orada pinekler. 
Merak edip köpek sahjplerinden 
bu hali sordum. .. Bize bu haleti 
ruhiye, istilada Ruslardan kalma
dır,, dediler ve özür dilediler. 

ti. s . . 

SON POSTA 
-===================~======~~=========-.::;._~ 

• 
A LE " 

useviler Ka ar Ve ·ıer: 
---

Bundan Sonra Türkçe Konuşacaklar · 
Ve Türkçe Ayin Yapacaklardır 

Diyarıbekir . görülmüş ve der-
(Hususi)- Mem· • ı hal yakalanmışbr. 
lekctte Musevi· L jvedllen TUtUn 
lerin Türkçeye Ateıy.al 
karşı gösterdik· Şehrimizde se-
leri alaka gittik- I nede 180 bin 
çe inkişaf etmek· kilo kadar tü-
tedir. Şehrimiz tün paketi işliyen 
Musevileri bun- bir atelye vardı. 
dan sonra Türk- Bu atiye, İn· 
çe konuşmıya ve hisarlar Umum 
Türkçe ibadet Müdürlü ğün den 
yapmıya karar gelen bir emirle 
vermişlerdir. Bu lağvedilmiş ve 
karardan sonra bütün tesisatı 
iı;vra da ilk de- !Jrfadaki atelyeye 
fa olarak Türk- Digarıbekir Hahambaşuı llyas Ej ... Bu sene Diyarıhekird• mezun olan gönderilmiştir. 
çe dua ve iba- tal•belerden bir grap Bu lağv 
det yapılmıştır. Diyarıbekir Mu- ikmal edilmİ§ ve 125 talebe ıe- dolayısile biı müdür, bir muavin, 
sevileri hahambaşısı hyas Ef. hadetname almıya muvaffak ol- bir ambar memuru, iki makinist, 
Urfa Musevileri tarafından tertip muştur. bir harmancı, bir odacı, iki bekçi 
edilen bu duayı bütün havralara Bir Şerir Yakalandı açıkta kalmıştır. İnhisarlar umum 
tamim etmiştir. . 
YOz Yirmi Be• Talebe Mezun Adam öldürmekten suçlu olan müdürlüğü, bunların ilk münhale 

Oldu ve firar halinde bulunan Emin tayini için müskirat fabrikası mü-
, Bütün ilkmektep imtihanları ismindeki şerir, şehirde gezerken dürlüğüne bir emir vermiştir. 

M. Kemalpaşa'da K s t d M••t 
Bir Şarkı Yüzünden oza a ışın a ll evas-

Bir Cinayet sıtların · Rolü Nedir 
Oluyordu 

Mustafa Kemalpaşa (Hususi)
Kazamızm Camandar karyesinden 
Hüseyin, Adem ve Mustafa ismin
de üç arkadaş ayni köyden Meh
met oğlu Ömer isminde birisinin 
başını yararak tehlikeli surette 
yaralamışlardır. Mesele bir şarkı , 
yüzünden çıkmıştır. Köyde Hüsey-
nin üzerine bir şarkı icat edilerek 
herkes tarafından söyleniyormuş. 

Hüseyin bu şarkının Ömer tara
fından çıkarıldığını zannetmiş ve 
Ömerden intikam almak istemiş
tir. Bunun üz.erine Hüseyin ya
nına iki arkadaşını almış ve sopa
larla Ömere hücum etmiştir. 
Ömerin başı ağır surette yara
lanmıştır. Hayab tehlikede olan 
Ömer hemen Bursa hastanesine 
kaldırılmıştır. Failler yakalan
mıştır. 

Bir Çocuk 
Arkadaşını 

Kazaen Öldürdü 
Balıkesir, (Hususi) - Geçen

lerde burada feci bir kaza oldu. 
Ve bir çocuk diger bir arkada
şını öldiirdü. Hadise şöyle ol
muştur: 

Hadise günü evinde düğün 
olacak bir çocuk. Yengesinin do
labı karıştırmasından istifade 
ederek orada gördüğü dolu bir 
tabancayı alıp sokağa çıkmıştır. 

Diğer bir arkadaşı bunu görerek 
oynamak üzere tabancayı elinden 
almak istemiştir. Bu esnada iki 
çocuk arasında bir mücadele 
başlamıtır, Bu esnada ertesi gü
nü sünnet olacak bir çocuk ta 
arkadaşlarının yanına yaklaş

mıştır. Fakat bu anda tabanca 
patlamış ve çıkan kurşun son 
gelen çocuğun ağzından girmiş 
ve ensesinden çıkmıştır. 

Başka bir facia daha oldu. 
Bostan kenarında oynayan bir 
çocuk kuyuya düşerek boğul
du. 

Bursa kozahanı Jaaligelınden bir manzarn 
Bursa (Hususi) - Bursada ko- misyon vererek parasını tahsil 

zacılık belli başlı bir meşgaledir. eder. Tezkere kırıcı köylüye pa-
Bütün Bursa köylüleri koza istih- rasını verirken borsa resmi ola-
sa) ederler. En fazla istihsal ya- rak ta bir miktar para keserler, 
pan köyler Kayapa1 Akçele müstahsil borsa resmi olarak 
Omaç köyleridir. kendilerinden 26 santim yerine 

Bursada Koza alış ve satışı 36 santim alındığını iddia etmek-
pek hararetlidir ve daha 25 gün tedir. Borsa resmi için böyle mü-
kadar böyle devam edecektir. tevassıt kullanılmasa, ve köylü 

Fakat alım ve satımda sakat parasını doğrudan doğruya müş-
bir usul yardır : teriden alarak bu tezkere kın-

Köylü kozasını getirip sattığı cılar ortadan kaldırılsa çok isa-
zaman satın alan köylüye bir betli harekd edilmiş olacakbr. 
tezkere verir, köylü bu tezkereyi Bu takdirde köylü koza satııın-
tezkere kırıcı denilen bir adama dan 20 - 25 lira daha fazla para 
götürür ve yüzde 20 para ko- alabilecektir. - B. K. 

-------------------.-.------------------
lnebolu'da · I İnegöl'de 

Yumurtacılar Birleşerek Kozalar iyi Fiatla Satılıyor 
Bir Şirket Yaptılar 
İnebolu ( Hususi ) - Burada 

yumurtacılar birleşerek aralann
da bir şirket tesis etmiye karar 
vermişlerdir. Yumurtacılann bu 
şekilde birleşmelerinden büyük 
faydalar hasıl olacağı, bilhassa 
başka eller karıştırlmadan doğ
rudan doğruya ve kiralanacak 
vapurlarla ihracat yapılmasından 
mühim istifadeler temin edileceği 
umulmaktadır. 

. Hayat Ucuz 
Inegöl ( Hususi ) - Bu sene 

koza fiatleri çok iyidir. Fiatler 
80 kuruşla 110 kurut arasında 
tahavvül etmektedir. Burada satı
lan kozalardan başa Bursaya da 
hergün 2000 kilo koza sevkedil
mektedir. Hayat pek ucuzdur. Ko
yun Eti 30,kuzu 25,Sığır 15kuruşa 
satılmaktadır. En ala tereyağı 60, 
peynir 20, yoğurt 5, soğan 1 
kuruşa, taze fasulya yüz para, 
yumurta 30 paradır. 

Temmuz 21 
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Harp Maddeleri 
ive Evsafta 
Olmalıdzr? 

Kimyada görülen maddelerin 
hemen ekserisi zehirli olmakla 
beraber hepsi harplerde kullanı
lacak evsafı haiz değildirler .. 
Har~ maddeleri olarak işe yara
ya bılecek olan zehirlerin muhak
kak gaz olması da lazım gel
mez. Bunların üç hali vardır
sulp, mayi ve gaz .•. 

1 - Sulp halinde bulunanlan 
mermilerle, bombalara dolduru
larak infilak aninde küçük zer
relere ayrılır.. etrafa intişar ve 
tesir ederler. Bu çeşite misal ola· 
rak Chloracitophenon 'u göstere· 
biliriz ki işte bu sulp hatindek: 
madde infilak ile beraber havaya 
zerreJerile yayılarak sukuta baş· 
lar.. canlı mahlukatın teneffüsünü 
bozar, gırtlağı yakar, öksürtür. 
Gözlere igne gibi batarak yaşar· 
hr ve kanlandınr. Açık cilt üze· 
rinde kaşıntı yaparak su dolu 
kabarcıklar vücude getirir. Bu 
madde ile rahatsız olanlann 
hemen açık ve rüzgarlı bir yere 
çıkmaları yegane kurtuluş çare· 
leridir. 

2 - Mayi halinde bulunan 
kimya harp maddelerine gelince; 
bunların doldurulduklan mermileı 
dahilinden infilak zamanındr 
hararetle gaz haline inkı .. 
ederek iyon suretinde tesir go~ 
terici dağılmalan vardır. Bun· 
lardan mayi oldukları halde 
de istifade edilebir. Geçit veya 
emsali gibi muayyen ve mahdut 
kısımlara serpilir ise orayı geçil
mez bir hale koyarlar. 

3 - Gaz halinde bulunan 
kimyevi harp maddeleri ise .. Mayi 
maddelerin tesirinin aynını ya
parlar. Gaz olarak muhafazaları 
güç olduğundan tazyik altinda 
mayie tebdil olunarak hususi 
tüpler dahilinde saklanır ve nak
lolunurlar. 

Muharebede kullanılacak 19m
ya maddeleri nasıl evsafta olma
lıdırlar? .. 

Bu hususta birçok noktaina
zardan münakaşa edilerek şöyle 
bir neticeye vasıl olunmuştur: 

1 - Havadan kesif ola-
cak ... Ve Havadan müteessir ol
mıyarak inhilal etmediği gibi su
dan ve diğer kimya maddelerin
den de müteessir olarak bozul
mıyacaktır. 

2 - Kokusuz ve renksiz ol
ması tarassut ve hissolunmak 
noktasından çok mühim bir is
tektir. 
• 3 - Tahaffuz süzgeçlerinden 

mümkün olduğu kadar geçme 
kabiliyetinde olarak sakınmıya, 
ve korunmıya çalışanlan da mftm
kün mertebe muharebe ve saf 
harici etmesi lazımdır. 

4 - icabında her türlü vası
talarla düşman arazisi içine sev
kolunabilmeli, atılmalı ve nakli 
ile ihzari istihsali kolay olmalı
dır. Mesela memleket dahilinden 
ve gayet kolaylıkla, basit usul
lerle elde edilebilmelidir ki ucuza 
ve az zamana malolsun. 

S - Uzun müddet tesir kıy
metini kaybetmeden ve ta
hallül eserleri göstermeden kal
ması ile her zaman ic\n ken
disinden istifade edilmesı müm
kün olmalıdır. 

Bu son iki maddenin ihtiva 
ettiği evsafın çok mühim olduğu 
ilk nazarda göze çarpar.. Çünkü 
en müşkül harp anlarında dahil
den harp maddesi temini ve mu
hafaza vasıtaları ihzarı çok şa
yanı temenni bir iştir, ki... kat'i ve 
nihai zaferlerde büyük roller oy
nar .. Bu hazırlıklar da mali ve ikti
sadi vaziyete müstenit olduğun
dan gerek taarruz ve gerek mü
dafaa silahlarının memleket için 
ucuza ve içeriden mal edilme
sini başlıca esas ittihaz etmek 
ve bu uğurda çalışmak her vatan 
evladının borcudur. J#. 



(~s,-yase-t-Al-em_..._,i l'.~.-.............. C .. 1 ........ -'l .. l .. f,~l .. B-A.~r-L-A.~B~ I(" Gön.aı 1,1,,,1 J 
Avrupayı Ameri
kaga Bağlayan 
Balbo Filosu •• 

ltaly• Hava kunederi kuman
.... jeaeral Balboaua idaıui altma 
verilen Jlrml bet tayyareden mlrek-
kep ha.. flloına, Orbetello italJa• 
deaiz luhden kalktı. 90ll lriiatr 
kilometrelik bir mesafeyi hir hamle
de afb, ıenç Amerikan ta71aruile
riaİla arka arkaya ilatiyar AwrUpilya 
Japtaklan zi1aretleri top yeki& iade 
ettL Amaterdam inlerine inerken 
nilaaayif •evd .... diiten ıenç hir 
pllotan teerlhedzlifi ytbüaden YUkaa 
...... bu ._. olmak liere, liı&a 
UÇ&lf, ........ düipüa, aaim, telmlk 
noktalanndan tam ••kimli bir mu
vaff akiyet olarak kaycleclilmiftir. 
Filonun birinci upf aafha•ı Şikagoya 
ınuvaulatla tamamlanm19tır. Şimdi, 
a,.ı heyet. Avrupaya dinmek lzere 
bulunuyor. Geçenlerde, bu te.tebb&aün 
ameB laymet olarak ifade ettiti 
••a1,1 .. ..,_. ,, olmak üzere tavaif 
eden l'Ueteye alylemek lizımdır ld 
laer terakki adımı, uarmdaabeti 
cle.am ederelea fer.aptlar ip.le 
~ l,lyle kay.declilmittir. l)inyaam 
tlönlfGal bulan •• te.Lit "en bii,tiJl 
...... klfllıle lttiham .-.ı.r, ,._ 
ltastmldi lnaalana cetleri Wi. Demek 
•:rorkl ltalo a.lbo m ........ ltaıya
clan kalkıp Şikqo ana. ....... 
• afu- kıymet ,, Wr tepbl.i.ID Jfa
•eai detlldir. Blllkit, bu uçufla dlnya 
luavacabtı çok 19yler kazanmıı ola
JOr ve soara hir cliter hakikati daha 
ifade ediyor: 

lw,a. teluaik n feaniain temin 
ettitl ~. 

HlçWr ~tte, ........... bir 
faallpat ...... ......... WUQla 

.... _1 .. ı..riciHe ....... 

~ .... ·~ ifla ·~-
ta~~·-··~ ... dlter ~ ~Jtıta&a 'Lir 
alçilail olarali: bN e.te~ Lla 
zamanda baıd olan t.u nettee, 1ifi1ia 
fibi pek çok çahtmak mecburlyetbi
de bulunan ınilletler 1çin bir nümune 
olmak gerektir. - Süreyya 

:::::: 

Dörtler 
Dullara 

Sonra •• Hor 
Bakmayınız 

Fransa -Almanya Gerginliiinin izale ı1ar"!:.1=:-ld~ .... 
b • s " 1 • "Genç dallana lrend?erin'-Edile ıleceği oy enıyor !:"",.,. ":':!!~ _..,. ... 

Parüı 21 - 11.. Dl junDel clüa 
Haricl,e Nama M. Pol Bonkur'u 
ziyaret •tmit. Romada •ördiiji vazi
fe Mkkmda keaclisine izahat •ermit· 
tir. Ba lro.atm• alb aytladeri llrlp 
aiden tllrtler mlulneıa hazama ve 
Fransız ltalyan minuehetlerindeld 
l'er~ji ••~ye taW. ..tilmit 
olaıi hUauat bir yazifeain IOD u1ha•
nı tetkil etmlftlr. 

Ahül bu mlulaiıi ...... ..-kGr 
ıerrWlti mGldm auıette 1-k ;et t't 
tir. Aslaflldıtma sıtre. 1IWilım ....... 
ma m..eıeaiade F~ "....,. 
J!Oktamazarlan ara•• .. .., 
kareiaet lauıl olmupar. d'tlwiailll .. 
rqiat hlk6metl .....,,. ,.__. 
un t.alunlhatu koıatnl llflllllllllil 
hl edeeek riM liiriiaı~,_ 

BIJle hlr mabreaet ••· 
ıet ~ ..atneeea olıSillflılJ .. 
W. lta11a1 mi.lak bdro.a ~de, 
Fr .... De alwya ....... llr ml-
tav .... t rolil O)'lla,...._ ld - ela 
cihan ıralha içia ..... Wr ..... 

Ba mlllkatm .. _da M. ........ 
Hana ajaamua beyaa.-. ........... 
" .... .,..- ........ ..,ıe-.erı 

ltaı,a Ue Y.......,_ ........... 
ıe...-Uti• ull ohu• mlaldbadir. 
F ...... ile Al•mya aruıadald ger
..... aall olmua da mı.ak, Ulih
~ ~lll•J• alt ııalfterek bir mu
ia:Ye ...... •la ı..a:w lfbi bir aetlce 
ftialtl taWW9 pek milnıkGndür. 

Hendersonun Tavalresl Ve 
Alman Matbuatı 

Beri~~ 
......... '.W'.•nııır-.a"'llil: 

Ahun)'&'da ibtil'lr.t.ıtli· .Hideria zaferini uttl temila ettiğini gösteren bu 
k ... r lagiliz pı,;eı..ı. ita aluumttır. 

Amerika Sovyet Rusyaya 
Kı-e i Açıyor 

"Dallar .... dejil .-.1 
"Dalana kalbi yok maclur? 
"Dul ol-ki• ABalnn ea hıia 

kullan mı olftUlflarclır? 
''Dullar geaç lmlarm ..... 

•• daha y&Uek bir .... ... 
.....ıer. 

"Sevdikleri paçleri h•Wld 
bir .pı. .......... 

"Tlkemnez bir ad-katle _... 
dikleri gençlere ............ 

"bci bir kclmtca .......... 
aanhrlar. 

°Kocalarma 
taparlar. 

''Çtmldl -- tecrlhe ...... 
hayaba acaamı tabn11 uYllllı W. 
halat iualarchr. o..ı.... ı.. 
bakmaymaz. 

Ankara: Emel 
Kızma. dullua bor bek-Q 

alduaclu ..... Bwim munfak 
glnaedijiaa f6J dal lwtmlana 
, .. keac1ilerindea ~ deli
lrawah••rla .. hapta ,.. ...... 
ndır. Bir erkek pek nadir alıval
de kendinden yqh bir kac:lmla 
e.lenir. Ba kadm dal oluna, el
bette ki onunla etlenir, fakat 
evlenmez. 

Bu itte kaybeclea ...... .,... 
de yine kacha olur. lıkelt -e.
leme bile bu birlqmedm aaclet 

1911D 
-----...-- Burbn c.,a: il 
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Diinya Hôdiseleri 
~----------------------~r-

Dünyanın 
En Karışık 
Cemaati ... 

Irk itibarile dünyanın en ka-

l 

..., d 1 rışık cemaatini 
.n.usga a muhakkak ki Sov-

Ru l unuyor yet Rusya fede-
rasyonuna dahil milletler teşkil 
ederler. Son yapılan bir istatis
tiğe göre, elyevm Sovyet Rusya
da 190 muhtelif ırkın mevcudi-
yeti anlaşılıyor. Umumi nüfusa 
göre hahiki Ruslar yüzde elli 
ikiyi teşkil etmektedirler. Onlar
dan sonra nüfus kesafeti Ukran-
ya'hlardadır. Bu millet te umumi 
yekunun yüzde yirmi ikisini vü-
cude getiriyor. Sonra sırasile 
Beyaz Ruslar, Kazaklar, Tatarlar, 
Yahudiler, Türkler ve Almanlar 
gelmektedir. Beyaz Ruslar 3 mil
yon, Kazaklar 4 milyon, Tatarlar 
3 milyon, Yahudiler 2 milyondan 
faila, Türkler 2 milyon olmak 
üzere hesap ediliyorlar. Almanlar, 
daha ziyade Volga havzasında 
toplanmışlardır. Bir boçuk milyo-
nu tecavüz ediyorlar. Bunlar, 
(190) ı bulan milletler listesinin 
başlıcalarıdır. Bu liste içinde 
öyleleri vardır ki bunların, Rus 
camiası arasında bir veya birkaç 
mümessili vardır. Mesela Buduhi 
denilen bir cemaat vardır. Bugün 
münkariz olmuştur. Rusyada, bu 
cemaatten an~ak bir tek adam 
kalmıştır. 

* I• şsizlikle mücadele etmek, 
boş duran fabrikalara iş 

Amerika Do- bulmak için Ame
rika hükumetinin 

nanmasını otuz iki harp ge-
K av_v~tlen- misi yapmak ka-

dırıyor rarım vermesi bü-
tün dünyada fena bir tesir yap
tı. Çünkü sulhusükfına harp 
vasıtasile hizmet edilebileceğini 
hiç kimsenin aklı kabul edemezdi. 
Netekim öyle oldu, bu karar 
çok fena tesir yapb, Amerika 
Bahri~e Nazırı M. Svanson bu 
fena tesiri gidermek maksadile 
Amerikanın donanmaları mesele
ıi hakkındaki fikirlerini bir daha 
izah ve ilana lüzum görmµştür. 
Bu zabn beyanına göre, Ameri
ka hükumeti, donanması için 
Makon ve Akron sisteminde ye-
ni balonlar yaptırmıyacaktır. Ja
ponların baş döndürücü bir faa
liyetle donanmalarını kuvvetlen
dirmekte oldukları şayialanna 
gelince; Japon hükumeti, mua
hedelerin tayin ettiği esaslar 
dahilinde ve kendisine verilen 
hakka dayanarak istediği gibi 
donanmasına yeni cüzüler ilave 
edebilir. Amerika ise, bu sene, 
kendi donanması için 86 milyon 
dolar sarfedecektir. Bundan baş
ka eski sistem zırhlıların asrileş
tirilmeleri için ayrıca yedi mil
yon dolar tahsisata ihtiyaç var
dır. Bu paranın alınmasına çalı
şılıyor. Alınır alınmaz eski zırh
lılarda tadilat yapılacaktır. 

Jf 

Çek memurlan, geçen 
gün, Rozenf eld isminde 

·--Vı-a"'!!ia_rı_s_ı_z_• bir sabıkalıyı bu-
Kalan dut haricine at

mışlardır. Çünkü 
Adam Rozenfold birçok 

cürüm işlemiş bir Lehli' dir. Bittabi 
atıldığı yer de Leh hududu olmuş
tur. Fakat Leh rnemurlan Rozen
feld'in Leh tabiiyetinde olmadığını 
iddia ederek mücrimi kabul 
etmek istememişlerdir. O suret
leki, bu adam, ne Çek toprak
larına dönebilmiş, ne de Lehis
tana girmiştir. Hudut haricine 
atıldığı noktada, iki memleketi 
ayıran köprünün tam ortalık 

yerine gelerek durmuştur, yiye
ceği içecegı yoktur, orada 
öylece beklemekte ve bir karara 
intizar etmektedir. 

SON POSTA Temmuı • 

GAZETE FOTO'ÔRAFÇ __ l.LARI...: -r ~--_....t: 
~ Kari Melctuplt111 __ 

~-------

Gazete Fotoğrafçısı On Dört Milyonluk 
Birer Göz Doyurucusudur 

Türkiyenin 

Hergün gazetelerde birçok 
resimler görürsünüz: T evik Rüştü 
Bey Londraya giderken, Balat 
cinayetinin failleri, Galatasaray 
Fener maçında heyecanlı bir an, 
Zaro Ağa yeniden evlenmek isti
yor, dünkü fırtınada yıkılan bir 
ev, feci bir otomobil kazası, dün-

kü otomobil yarışları, Rusların 
Milli takımımıza ilk golleri, Milli 

Talebe Birliğinin dünkü heyecanlı 
nümayişinden üç estantane ila. İla .• 

Acaba hiç me-
rak edip te, bu 
resimlerin ne bü
yük külfetler, ne 
ağır zahmetler 
altında çekildi
ğini düşündünüz 

mü? .• 
Gazete fotoğ

rafçısı nasıl çalı
şır, nelere kat
lanır, nasıl resim 
çeker, ne gibi 
müşkilatla kar
şılaşır, gazete 
fotoğraf ç ıs ı n ı n 
vazifesi, açık-
gözlüğü, gırış
kinliği nedir, bu 
mesleğin zevki, 
güzelliği, külfeti, sıkıntısı neler
dir, gece ve gündüzün gazete 
fotoğrafçısına yar1yan kısımları, 

işin ve çalışmanın gazete fotoğ
rafçısına gelen tarafları hangileri 
dir, dünyanın en iyi gören en iyi 

tesbit eden mesleği gazete fotoğ
rafçılığı mıdır?.. İşte ben bütün 
bu suallere, bir çırpıda cevap 
vermek için, size şu yazıyı yazı
yorum. 

>#-
Bir gazete fotoğrafçısı sabah

leyin gazetenin servis defterinde 
şu vazifeleri yazılmış bulur: 

"Milli Talebe Birliğinin bugün 
bir nümayiı yapacağı söyleniyor .• 
tetikte bulunalım. Sinema yıldızı 
Don Jose Mujika geliyor. Entere
san birkaç resim çeksek fena 
olmaz... Balat cinayetinin failleri 
bugün tutulabilir, Hasköyde perili 
bir ev varmış, sahibinin resmi, 
gümrükte herhangi bir kaçakçılık 
vak'asım kaçırmıyalım, günün re
simleri.,, lıa.. İla .. 

• Fotoğrafçı şimdi, bunları bir 
sıraya koymakla mükelleftir. Çün
kü saat ve dakikanın onca büyük 
bir kıymeti vardır. Sabuhın saat 
onundan akşam altıya kadar, bü
tün bu işleri, bir tanesini kaçır

mamak şartile tesbit etmek la
zımdır. 

Fotoğrafçı derhal paçaları sı
var, ve omuzuna fotoğraf kutusu
nu vurduğu gibi sokağa fırlar. 

Türk gazetelerinin fotoğrafçı
ları, ecnebi meslektaşları gibi, 
birbirinden ayrılmazlar, gazete
sinden çıkan bir fotoğrafçı, der
hal diğer gazetelerin fotoğraf oda
larına, arkadaşlarına koşar, bu su
retle, hazan dört beş fotoğrafçının 
küçücük, daracık bir odada top
landığı olur. Bu oda onların he
men hemen bütün hayatlarıdır .. 
Işıksız ve havasız, karanlıkta ça
lışırken, ekseriya günün dedi ko
dularmı konuşurlar. 

Bu karanlık odada, bin bir 
cam parçası, fotoğraf kartı, tahta 
kutular, sandıklar, kağıtlar, adese
ler, eczalı eczasız sularla dolmuş 

küçük leğenler, şişeler, mekineler, 
vardır.. işte bu haddi zabnda 
pek ehemmiyetsiz görünen oda, 
her gazetenin bütün ruhunu, bü
tün hareketini teşkil eder. 

... 
Matbaa merdivenlerinden hız

la inen fotoğrafçılar caddeye 
çıkar çıkmaz derhal bir halka 
halinde toplanırlar. 

- Sen nereye gidiyorsun? 
- Joze Mojikaya.. Bak saat 

bir •• Bir buçukta vapur geliyor. 
- Hep beraber gitsek? 
- Ya Balat cinayeti ne ola-

cak? .. 
- Onu da Hilmi gider, alır!. 
- Ra21 mısın Hilmi? 
- Bence hepsi bir hesap !.. 

Kaçta buluşacağız? 
- Altı buçukta matbaadayız. 

- Haydi, eyvallah... Bana 
bak Cemal.. Sen o cinli evi 
unutma.. İki poz al.. Bozuk 
çıkmasın •• 

Galata rıhtımı hıncahınç dolu .• 
Jğne atsan yere düşmez.. Kim 
bilir Aynştayn, Bergson ve Kip
ling gelse, bu kuru taşlı rıhtım 

, boyunda kaç kişi görünür değil 
mi? Vapur rıhtıma yanaşır yanaş
maz, gazete fotoğrafçıları merdi
vene doğru hücum ederler. Fakat 
stop !.. Yasaktır.. Bırakmazlar 1 •• 
Burada fotoğraf çının bir çırpınışı, 
bir terleyişi vardır ki, sormayın 
gitsin!.. Don Joze Mojıka güverte 
parmaklıklarından aşağı yılışık 
yılışık gülünce, fotoğrafçı de:fıal 
birinci pozu çekmiştir.. Artık 
bağrışmalar, çığlıklar, ahlar, oflar 
arasında ruhsat çıkar, fotoğrafçı, 

·rr ,~ 
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merdivenleri bir solukta tırmanır,, 
sinema artistinin sağından, solundan 

önünden, arkasından çeşit çeşit 
resimler çeker .. Bu iş şöyle yarım 
saatin içinde geçmiştir.. Hele 
sinema artistinin gülesi, konuşası, 
etrafındakilere ikide birde zırt 

zırt dönesi tutarsa, gazete fotoğ
rafçısı basar kalayı!. Sinirlenir, ter 
döker, küfür eder, durur ..• 

Bir gazete 
.. 
fotoğrafçısı mut
laka dünyanın en 
kah yürt:kli ve 
pişkin insanı ol
ması lizımdır .• 
Neden mi? .. Me
sela sizin gö:aii
nüz önüne 27 
yerinden yaralı, 
kan içinde, göz
leri patlamış, çe
neleri biribirine 
girmiş, kaskab, 
mosmor bir ce
set çıkarsalar ta• 
hammül edebilir 
misiniz?. Hem 
buna yalnız u
zaktan bakmakla 
iktifa edilmez .• 
Gazete fotoğraf-

çısı, bu kanlı ve ölü cesede yak
laşması, sağında, solunda müna
sip bir poz araması lazımdır .• 
Bazan ceset okadar şekilsiz hale 
gelmiştir ki, gazete fotoğrafçısı 
cesede bir şekil vermekle uğra
şır ... Cinayet mahallindeki adam
larla, cesedi sağa sola çevir
tir, döndürür, başı altına bir 
yastık veya bir odun parçası 
koydurur resmini bilyük bir itidal 
ve soğuk kanlılıkla çeker.. siz 
bunu yapabilir misiniz? .• 

Gazete fotoğrafçısı mükem· 
mel bir koşucudur, her yere br
manabililir, trenler ve otomobil
ler büyük bir süratle gider
ken pençereden sarkar, ken
dini dışarı verir, yalnız bir aya
ğının kuvvetile bu korkunç süratte 
fotoğraf çekmiye, mükemmel ve 
enteresan pozlar almıya çalışır .• 
bazı maçlarda, saha içinde dört 
döndüğü için seyircilerin hakare
tine uğrar, hatta dayak yemek 
tehlikesi bile vardır.. Gazete 
fotoğrafçısı daima itidal sahibi
dir.. bütün hadiselerde, bir objek
tif kadar sakin ve soğuktur .• 
onun başı üstünde her an ölüm 
kuşu dolaşır.. mesela nasıl mı? 
diyeceksiniz?.. tasavvur edin: 
Gazete fotoğrafçısı yüksek bir 
binadan resim alırken düşebilir. 

Kalabalık arasında çiğnenebilir .• 
büyük bir nümayişte taşlanıp, 

linçedilebilir... Her hangi bir ha
disede, sırf bir ufacık resim için 
tehdide, taarruza uğrayabilir, va
purdan, denize, tirenden raylar 
ve tekerlekler arasına yuvarlana
bilir, bir otomobil kazasına, bir 
delinin taarruzuna, bir cinayet 
esnasındaki atılganlığına kurban 
gidebilir •. ve daha tasavvur ede
mediğiniz, muhayyelenizin alama
dığı bin türlü tehlike ve korku 
içinde çalkanıp durabilirler!. 

lf 
On dört milyonluk Türkiyenin, 

koca destek taşı nasıl Ankara 
caddesi ve civarı ise, bütün bu 
kalabalığın yegane göz doyuru-

arı erın 

Suallerine 
Cevaplarım 

Ali ve M. Hemzi Beylere: 
- Maarif Müfettişliğine mü .. 

racaat etmeniz daha muvafık 
olur efndim. 

Çeşmemeydanında 58 numarada 
mukim Mehmet Efendiye: 

- Resmi makamlara müra• 
caat etmeniz lazımdır. Gazete 
ile bir şey yazmak imkanı yok
tur efendim. 

>f 

Kırklarelinde AriI Saffet Beye: 

- Muntazaman idmanlar ve 
ıporlarla zayıflıyabilirsiniz. Bini
cilik en iyi bir spordur. Bu hu
ıusta askeri biniciliğe ait güzel 
bir eser vardır. Askeri matbaada 
bulunabilir... Doktor adresini 
Etabba Odasından istemeniz da .. 
ha muvafıktır. Dahiliye mütebas
sıslanmız dururken Avrupaya 
gitmenin muvafık olmadığı kana .. 
atindeyh efendim. .. 

İmzasız mektup gönderenlere: 

- imzasız ve sarih adresi 
muhtevi olmıyan mektuplar nazara 
dikkate alınmaz ve bunlara ce .. 
vap ta verilmez. Mektup yazan 
karilerimizin sarih adreslerini ve 
imzalarını yazmaları lazımdır, 
imzalarının neşrini istemiyenlerin 
imzaları neşredilmez. 

cusu Ankara caddesindeki gazete 
fotoğrafçılandır. 

Siz "Acaba bu fotoğrafçılar 
kaç kişi? .. On beı yirmi mi?,, 
diye dütünmiye kalkmayın, kül
fetin, cefanin ve zevkin bütün 
hususiyetlerini taşıyan gazeteciler 
gibi, bunlar da nihayet mahdut• 
tur: Ve ön safta bet gazete için 
beş kiıidirler .. Biri çok kısa boy• 
lu, biraz şiıman ve tam iktısat 
adamıdır. '1Ak akçe kara gün 
içindir!,, düsturüu, temiz ve parlak 
objektifine hakedilmiştir. İkincisi 
bir mütefekkirdir. Çok konuşur, 
mütemadiyen hayatın felsefesinden 
bahseder.. Çocukluğundan beri 
fotoğrafa aşıktır.,. Bu sevgi onu 
iş esnasında bir hayli terletir, 
yüksek ağaç tepelerine, dam üst
lerine, tiren pencerelerine br• 
manmaktan hoşlanır, acelecidir, 
işlerini daima mükemmel yap• 
mıya çalışır. 

Üçüncüsü, ufak tefek ve uslu 
bir, çocuk gibidir. Sakin, uysal 
bir hali vardır. Daima ıükünette 
ve sessiz kalır. Az konuşur ve 
çok dinler. 

Eördüncüsü, dünyanın en çok 
zevkle dinlenen bir insanıdır. 
Hele taklitlerde müthiş ustadır. 
Fakat uzun ve dik · merdiven 
çıkmakta da onun kadar hüner 
sahibi bir insan yoktur. Beşincisi 
de arkadaşlarının en gencidir. 
Bu beş fotoğrafçıdan maada, 
birkaç hafta evvel, bir altıncı 
daha vardı. Fakat, bir yolunu 
bulup devlet işine girdi, matbu
attan çekilip gitti. 

İşte koca Türk matbuabnın 
şimdi yalnız beş fotoğrafçısı 
vardır. Hergün gazetelerde gör
düğünüz bütün hadiseler, bütün 
vak'alar, bütün olup bitenler, 
hep bu dört gencin gözünden 
sizin gözlerinize böyle bin türlü 
zahmetle aksettirilir.. * * * 



Ziraat Bilgisi (*) 
1 

Anızları 
Erken 
Bozunuzl 

Orak mevsimi geldi. Artık 
memleketin her köıesindeki ekin· 
ler yer yer biçilmektedir. Bundan 
sonra tarlalar üç dört ay süren 
bir istirahate çekilecek ve ka
sımda yeni senenin tohumlarına 
tekrar sinesini açacaktır. 

Ziraatte bu devrenin bü
yük ehemmiyeti vardır. Tarla 
bugünler zarfında ne derece yo
lunda bir tımar ve terbiyeye ma
ruz kalırsa o derece berekete 
namzet olacağı gibi ne kadar 
kendi haline bırakılırsa o kadar 
otlu ve verimsiz bir hale geçer. 

- Malüm olduğu üzere tar· 
ladan aldığımız ekin ne kadar 
temiz olursa olsun içinde bir ta· 
lum yabani ot tohumlan da bu· 
lunur. Ve ekseriya bu tohumlar 
ekinin biçilmesi esnasında topra
ğa gömülür. Sonradan ekin to
humu temizlenerek ekilse dahi 
toprağa vakbnda dökülen bu 
muzır ot tohumlan yüzünden 
çimlenen ekinimiz tufeyli misafir-
lerle karşılaşır. Şu halde tohu
mun kalbur makinesinden geçi-
rilmesi lüzumu kadar tarlanın da 
temizlenmesi zaruri oluyor. 

Bunun yegane çaresi er
ken ve sathi anız bozmadır. 
Orak başlarken tarlada hafif bir 
rutubet bulnnduğunu, batta bu 
rutubetle koyunlar için makbul 
ayılan otlann türedi· · · herkes 
hilir. işte bu sıralarf.°1 beş alb 
santim derinligindeki bir sürme 
ile anız boıulacak olursa birçok 
yabani ot tohumlan tekrar çim
lenerek büyürler, Kasımdan evvel 
tarla bir daha sürülecek olursa 
henüz çiçek açarak yeni tohum 
d6kmiye vakit bulamıyan bu 
yeşillikler tekrar gömülmüş, mah
vedilmiş olur. Tabiatile bu saye
de tarla da işlenmiş, temizlenmiş 
olacaktır. 

Diğer taraftan ayınrken 
bozulan anızlann rutu betlerini 
zayi etmedikleri ve bir yaz mev
aiminde faydalı mikroplann faa
liyetlerine sahne olduğu anla
tılmıştır. 

Y alruz ıu var ki anız boz
manın erken olduğu nispette 
aathi olması da prttır. Birinci 
sürmenin bazı yerlerde yapıldığı 
gibi derin tutulması hatalıdır. 
Görüştüğüm birçok çiftçiler bu 
yüzden ademi muvaffakiyete düş
müşlerdir. Bu takdirde bilhassa 
delice tohumları derine giderek 
müsait seneler için saklanır. Ke
zalik ayrık kökleri de meydana 
çıkarılacak yerlerde toprağa gö
mülmüş olur. 

Hulisa, bereketli bir mah
sul almak, yalnız tarlanın verimi
ne, tohumun cinsine, havanın 
ıidifine bağlı değil, yapılacak 
tımar ve terbiyeye de bağlı bir 
keyfiyettir. 

Anız bozma hububat için 
olcruğu gibi diğer mezruat ıçın 
de aynıdır. Balda amzamn er.ken 
boıulması baklanın kökünde bu• 
lunup tqprağı kuvvetlendirmiye 
hizmet eden mikroplann f aaliye
tini tezyit eder. Hububat için 
kıymetli saydığımız bakla yeri 
erken bozma ile bir kat daha 
kıymetlenir. 

Velhasıl erken anız boz
manın ziraatteki ehemmiyeti bü
yüktür. 

Müterakki memleketler bu 
sayede tarlalarım seneden seneye 
daha verimli bir hale getirmiye 
muvaffak olmuşlardır. - Ciftçi 

fi) Ziraat huauaundakl mlltkUllerlnhıl 
80l'uaus. Soa Poata'aı• fllÇfftff. al 
tba •••ap Yerecektir. 

TARİHi MUSAHABE 

Sıvas'ta Oç Bin Kişi Diri 
Diri Mezara Gömüldü 

Dul kadınlar haykırıyor, genç 
kızların yanık feryatları gökleri 
titretiyor; çocuklar hıçkıra hıçkıra 
ağlıyor, delikanlılar, aksakallı ih
tiyarlar, büyüklü küçüklü herkes 
ölüm iniltilerile kainata dehşet 

veriyordu. Tarihin o uğursuz gü
nünde "Sıvas., cehennem ve Sıvas 
halkı zebaniler eline düşen gü
nahsızlar gibi perişan olmuştu. 

Şarktan garba azgın bir fırtına 
gibi saldıran "Timurlenk,, yolunun 
üzerine düşeu 

her yeri ve her 
beldeyi yakıp 
yıkmış; hünkar 
ve halife ordula
rını, tek nefer 
kalmayıncaya ka
dar kılıçtan ge
çirmiş, zevki ve 
hırsı uğruna in-
san kanından 
çağlıyanlar coş
turarak Sıvasa 
kadar dayanmış
tı. Timurlenk Sı
vası da eline ge
çınp Yıldırım 
Beyazıdın üstüne 
yürümek istiyor
du. Sıvasta Yıldı
nm Beyazıt namına valilik yapan 
şehzade Süleyman, Timur ordu
sunun " karınca misal ve çekir
ğe ,, olduğunu görünce hırpa
lanmak ve parçalanmak korkusile 
ürkerek kaçıp kurtulmaktan başka 
çare göremedi. Hemen yağız 
beygirine atlıyan şehzade Süley
man gizli geçitlerden yola düztildti 
ve en kestirme yoldan babasının 
yanma gitti. Şimdi Sıvas başsız 
ve Sıvas halkı yapayalnız kalmışb. 

Timurlenk ince eleyip sık do
kumak gibi işlerle kafa yormaz, 
isteklerini, kolay yoldan yürüyüp 
çarçabuk başanrdı. Sıvas kalesini 
mutlaka ve hemen eline geçirmek 
isteyen topal Timur, vezirlerinden 
birine ıu emri verdi: 

- Y anm saat sonra Sivas 
benim olmalı, Sıvashlar da senin!. 

* O tarihe kadar geçip çiğne-
diği geniş ülkelerde tamam otuz 
altı hükümdarın kellelerini uçuran, 
mülklerini harap eden Timurlen
gin, Sıvas için verdiği bu ilk ve 
son emir çok açık bir dehşet 
manasını taşıyordu. Vezir bu emri 
alınca yerlere sürünerek Timurun 
ayaklarını öptü ve derhal dışarı 
fırladı. 

Biraz sonra Timurlengin ordu
gihından Sıvasa doğru giden üç 
ath, Sıvas halkına aksak hükôm· 
darın ilk fermanım gütürüycırdu. 

S.vaslılar Timur ordusuna kar
tı koymayı akıllarından bile ge
çirmiyorlar, canlıanmn bağıtlan
masından ba,ka bir şey dilemi• 
yorlardı. Üç atlı Sıvas beldesine 
girince Timurlengin fermanını Si· 
vas eşrafına teslim ettiler. Biraz 
sonra, koca beldenin geniş ve 
dar, bütün sokaklannda münadi
ler şöyle haykınyorlardı: 

- Zinhar Timur ordusuna 
karşı durfllıyasınız. Şevketlô pa
dişah cümlenin canını ve malım 
bağışladıldannı ferman buyurur
lar. Hemen Timur leşkerine he· 
diyeler ihzar edesiniz. 

Miinadileria bu müjdesi,. öl .. 

karşısında çaresiz kalıp gerdan çevre sarıldı, sokak başlan, kapı 
kıran, ağlıyan, inleyen ve sızlayan önleri tutuldu ve miithit hir insan 
Sıvashlara sükün vermif, biraz talam başladı. Kapılar kınlıyor, 
evvelki büyük korku diner gibi kızlar ve kadınlar aaçlanndan 
olmuştu. Timurun fermanını edep- . yakalanarak sürükleniyor, Timura, 
le öpüp başlarına taceden eşraf, ve Tim ur ordusuna aecdeye 

d varan bütün erkekler teker teker Timurlenge yazdıkları ariza a, 
Sıvası kendisine h•~diye ediyorlar, avlanıyorlardı. Tatlı canlarının 
Sıvaslılann da Timura kul olduk- bağışlandığını sanan zavallı Sı-

larını söyliyorlardı. . 
Topal devletlô bu arızayı ve

zirine okutup dinledikten sonra 
zalim kararını verdi . 

* Önde bütün haşmetile Timur-
lenk, arkada yıkılmaz bir heybet 
ve kınlmaz bir bey'et gibi ordu
su, Kalekapısından kocabeldenin 
göbeğine doğru ilerliyordu. Yol
lara dökülen genç ve ihtiyar er-
kekler istila ordusunun önünde 
secdeye kapanıyorlar; dilber kız-
lar, yaılı kadınlar pencereler
den uzanmıılar, evlerindeki ve 
ellerindeki herşeyi sokaklara 
saçıyorlardı. Ve Timur asker-
leri, kurtuluf hediyesi olarak ha
lılan, kilimleri, altın bilezikleri, 
gümüş tasları kapışıyorlar ve avaz 
avaz baykınyorlardı: 

- vmrümüz devletliimuzn öm-
rüne feda olsuuunf ••• 

* 
Beldenin tam ortasında Timur 

alaca abnın gemlerini kasb, sonra 
başını arkasına kıvırarak kolile 
sert bir iıaret savurdu. Bu işaret 
yekpare bir kütle gibi yilrüyen 
orduyu durdurmuş, hareketsiz 
bırakmıştı. Tim ur, etrafım keskin 
bakışlarile süzdükten sonra, ab
nın ayakl~rı . dibinde . secdeye 
varan vezinne ırade ettı\ 

_ Bu sefillerin tediplerini 
emrederim. 

Yerde yatan vezir, bu irade 
üzerine yayından fırlıyan ok gibi 
askerin arasına katışb, aksak 
tcvketlunun fe'!°anını dümen ne
ferine kada' bır hamlede ulaş
brdı. Bir an için hareketsiz duran 
Timur ordusunda bir kaynqma, 
akıcı ve çok şiddetli bir hareket 
belirdi. Her taraf, her köşe çep-_ .. _. --r --~ 
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vashlar bir nefeslik gibi kıaa 
bir zaman içinde kıskıvrak 

kementlenmiflerdi. Şimdi koca 
Sıvas bağıranlann, ağlıyanla
nn, inliyen ve sızkyanlann 

perifan feryatlarile sanılı
yordu. Kadınlı erkekli tamam 

üç bin dört yüz 
elli bir kişi ya
kalanmıf, kalın 
iplerle biribirle
nne bağlanıp 
perçin edilmiş

lerdi. Biraz sonra 
hep birden tek-

me ve kırbaç sil· 
lelerile Sıvas ka
lesinin cht tara
fına sürüldtller. 

• 
Can çıkmayın-

ca ümit çıkmaz.. 

mış, derler. Fakat bu perİfan 
kütle ağlıya ıızlıya kale etekle
rine vardığı zaman ümit denilen 
tesellinin gönül evinden candan 
çok evvel uçup kaçbğını anla
makta güçltik çekmedi. Çlaldl 
Sıvas kalesinin yirmi iç mızrak 
boyu ilersinde açılan çok genİf 
ve çok derin bir kuyu, mukadder 
akıbetin fecaatini canlandınyonhıı. 
Susmıyan ve suaturulamıyan inil
tiler, dinmiyen ve dinclirile
miyen gözyaşlan arumda azım 
bir kumanda her tarafı titretti. 
Bu kumanda Timur orduaunun 
en kuvvetli fedailerini, yayma 
buılmıı bir zemberek gibi der
hal harekete getirdi. Hepai bir
den üç bin dört y&z elli bir 
zulüm ve iıkence esirine fiddetle 
saldırdılar, koca kuyuyu bu canlı 
ölülerin yalvaran, bayat dileyen 
ve henüz nef eı alan cesetlerile 
doldurdular. 

Hareketler biribirini yıldınm 
hızile kovalıyordu. Geniş ve derin 
çukur ağız ağıza doldu, toprak yı· 
ğınları bir solukta örtüldü. Artık 
bu mahşer yerinde ses ve nefes 
duyulmaz olmuştu. Korkunç bir 
sessizlik ruhlara ürküntü veri
yordu. 

Akşam Sıvasın istilasının bay
ramını kutlulayan Timur ordusu
nun yırtıcı mensupları bu 6ç bin 
dört yüz elli bir ölllnün tek me-

. zan üstünde sabahlara katlar at 
oynatıp hora teptiler. 

Tarih, bu eşsiz facia karfmn
da ha~etini fU eiiınle ile ga.te
riyor: " ••• T"uaar nice asker ile ' 
Sıvu sahrasına gelip alay gös
terdikteı Sıvaslı IUlha Talip ola· 
cak nisa ve sübiyana taarruz et-
memek ve ricalinin dahi kanına 
girmemek şartiyle ahdetmekle 
kaleyi teslim ettiklerinde güya 
ahdine vefa deyip bir kebir çu
kur kazdınp üç bin dört yüz elli 
bir müslümanı hayyen çukura 
doldurup üzerine toprak çekip 
helik etti • ., 

/ktısat Sütunu 

Yeni 
Kooperatif /eşme 
Hareketleri 

R•••dlye incir KooP•ratlfl 
Repdiyede ikinci bir incit 

kooperatifi teşkili için Reşadiye 
Kredi kooperatifi tarafından bir 
teşebbüs yapılmıştır. Bu hususta 
hazırlanan talimatname İzmir Ti
caret müdüriyetine verilmiftir. .. 

Ticaret Llaeel Koopar•tlfl ' 
latanbul Ticaret lisesi Talebe 

kooperatifi senelik içtimaım yap-
mıftır. içtimada mektep mildürii 
Hüsnü, İktisat muallimi Senet, 
iktiıadi coğrafya muallimi Celil 
Beyler bulunmuılardır. Evveli 
kooperatif idare heyeti reiai 
Te!6k Bey söz almış ve koope
ratifin yaptığı hizmetlerden uzwa 
uzadıya bahsettikten sonra çıka• 
nhın mecmuanın ayda bir çıka• 
nlması temenniyatında bulunmuş-
tur. içtimada daha birçok ortak• 
lar söz almıılardır. Temettüün 
tevzü meselesi de kararlaştırıl· 
dıktan sonra içtimaa nihayet 
verilmiftir. .. 

Kitap Y•zanıar KooperaUtl 
Ankarada yakın zamanlarda 

tqekktll etmit olan "Kitap ya• 
zanlar kooperatifi,, bu kere Tü,. 
kiye petrol madenleri namile 
Kemal Lokman Beyin kitabını da 
bize Yermiştir. Bu kitapla 
kooperatifin basbrdığı kitap ade• 
di altıyı bulmuştur. Kooperatif 
ıimdiye kadar basbrdığı eserlerin 
hepsinde memlekete olacak hiz· 
meti göz önünde tutmuştur. Koo
peratifm basbrdığı kitaplara mü-
nevverlerimiz candan alika gös• 
termelidir ki kooperatif bize 
atiyen de KiizeJ güzel eserler 
verebillİD. Kooperatif iktisadi 
mevzulara temas eden birçok 
eaerler daha luwrlamıı olup ya• 
landa buacaktır. 

• •n•tl Ko-.era-rlne Dolru 
Eaki Sanayi ve Kredi bankası 

yerine tepkkll eden Sumer-Bank 
hazırhjmı bitirmek iizeredir. lktı .. 
sat Vekaletinde Bankanın emrine 
geçecek fabrikalann faaliyet tarı.· 
ları ve idare t•killeri hakkında 
bir nizamname hazırlanmaktadır. 
Banka bilhassa yerli malların faz• 
laca sürümüne çalışacağından fab
rikalann azami faaliyetle hare
kete geçmelerine ihtiyaç hisset• 
mektedir. Banka ayni zamanda 
hariçteki aanayi erbabımD arala• 
rmda bir kooperatif vücude getir
melerine çahtacak ve Bankaca 
doğrudan doğruya bu teşekküle 
kredi cihetinden yardımda bulu-
nulacaktır. Sanayi erbabmın koo-ı 
peratiflerle birleşmeleri memle
ket ikbsadiyabnda kuvvetli taaz• 
zuvlar doğur•cakbr. 
Edirne Memurlar Keoperallfl 

Edime Memurlar Kooperatifi 
temmuz aımın birinci gilnO Edir
ne valisi Ozdemir, Edirne mebusu 
Şeref Beylerle, mahalli fırka 
ve belediye reisleri htlkOmet ve 
fırka erkinile Edirnenin maruf ve 
gftzide halk klitlesinin huzurlarile 
açılmıtbr. Bu yeni istihlak koo-
peratifine muvaffakiyetler dileriz. 

R••I• Talili Kapo11a 

Tabtatlnlll otnnmn llU1onan11 
reaminlıl • ad•• lnıpo• .. l>lt· 
ilkte ,Onderlnla. Reaminlı .,.,_. 

llbhllr " Saclı tdll mta. 

ı.1m1 metle& 
TtJ& laD'a&P 

lhıhınduğa 

sıemlek.e• 

Reaim Snttıı.r 

1 edecek ıaıl ! 

Realmin kllıMt 30 t11r111lu 
Pul mukabilinde ıonderlleoılıt 
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1 
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Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
9 Yaz.an: Ômer Rıza 

Ancak İki Sene Sonra İçinizden Birini 
Seçerek Onunla Evleneceğim! 

- Evet ikimiz de .• 
Duman B. güldü: 
- Nasıl olur bu! bir kadın 

iki erkeğin kansı olabilir mi? 
- Öyle değil amca! 
- O halde nasıl? 
Doğan kardeşile nasıl anlaş

tıklarını nakletti ve nasıl yemm 
ettiklerini söyliyerek sözünü bi
tirdi: 

Duman Bey: 
- Aferin! dedi, acaba içiniz

den biri, bu yemini tutmakta güç
lüğe uğrayacakmı?zannetmiyorum, 
çünkü ikiniz de mert, asil çocuk
larsınız. Herne ise gelelim a5ıl 
meseleye, Gülü sizden evvel, 
Zaloğlu istemiş, onu reddetmiş
tim. Ondan sonra Mı~urın en bü
,yük, en şerefli ulularından iki 
kişi daha onu istediler. Kendisi

. ne sordum. Razı olmadığını an-
lattı. Ben de kızım kimi isterse 
ona vermek istiyorum. O halde 
şimdi sizin talebinizi tetkik ede
yim. Benden kızımı istiyorsunuz, 
ili, ayağa kalkm da siz.i bir kere 
daha göreyim. 

iki genç ayağa kalkarak yan 
yana durdular. Duman Bey devam 
etti: 

- İkinize de maşallah, aslan 
gibi birer yiğitsiniz! ikiniz de boy
lu boslu, yakışıklı gençlersiniz 
Fakat Kurt, biraz daha geniş 
göğüslü, biraz daha güçlü kuvvet
li! Doğan, biraz daha sev·mli, 
daha yumuşak huylu! içiniz
den hanğisi kızımı daha fazla 
memnun edecek? söyleyin baka .. 
lım! 

Doğan, cevap verdi: 
- Bunu kıza sormalı. 
Ve Kurt ilave etti: 
- Yirmi dört saat 

Gül Hanımın cevabını 
yoruz. 

Duman Bey düşündü: 

sonra 
bekli-

- Fakat kızımın vaziyeti çok 
güç olacak. ikinizden birini seç
mek çok mi"ş1<ül bir işi çoc.uklar! 
Ben ikinizi de seviyorum. ikinizi 
evlat tanıyorum. Bakalım tali 
hanginize yar olacakl 

-5-
Ertesi gün iki kardeşi ayni 

saata, amcalarının kendilerini 
çağırmasını bekliyorlardı. 

Uşağın biri geldi ve iki 

kardeşe: 
- Bey, ikinizi çağrıyorl de-

di iki kardeş de şüpheye düş-
' tüler. Acaba içlerinden birisine-

de mi karar verilememişti. lkisi 
yukarıya çıktılar ve amcalannın 
huzuruna girdiler. Gül Hanım, 
en kıymetli, en muhteşem elbise
lerini giymiş, güzelliği kat kat 
artmıştı. İkisi de amcalarmın 
elini öptüler ve Gül Hanımı se
lamladılar. 

Duman Bey kızına bakarak: 
- Kızım! dedi, ~cevabını ver. 

Bu iki mert, asil genç ıstırap 

içindedirler! 
Gül Hanım, sakin bir sesle 

cevap verdi: 
- Doğan Bey ve Kurt Beyi 

Babamla konuştuk. Sonra ken
di kendime düşündüm! Çocuklu
ğumdanberi birer kardeş gibi 
sevdiğim sizin gibi iki kahra1 m 
gencin bana bahşetmek istedik-

leri şeref, pek büyük! fakat çok 1 
teessüf ederim ki birinize de di
lediği cevabı veremiyeceğim. 

Doğanla Kurt donakaldı1ar 
ve bir şey söyliyemediler. 

ihtiyar Duman Bey, iki genci 
de derin gözlerle gözetliyordu. Ni
hayet Doğan kendine gelmiş ve : 

- Teşekkür ederiz, efendim, 
haydi Kurt gidelim! ve amcamızı 
rahatsız etmiyelim! 

Fakat Gül H. müsaade et
medi: 

- Sözüm daha bitmedi ! 
ikisi de durdular, ve yeniden 

birer nefes aldılar: 
- Dinleyiniz. Babamın mu

vafakatini de istihsal ettikten 
sonra size şu sözü vermiye karar 
verdim. Bana iki sene mühlet 
veriniz. İki sene sonra teklifinize 
cevap vereceğim ve içinizden bi
rini seçerek onunla evleneceğimi 

Doğan sordu: 
- Şayet iki seneye kadar 

birimiz ölmüş olursa!... 
Gül H. cevap verdi: 
- O zaman sağ kalanla ev-

lenirim t 
Kurt, Gül Hanımın sözünü 

tekmillemesine müsaade etmeden: 
- Affedersiniz!.. DedL 
Fakat Gül H. elini kaldıra

rak onu durdurdu ve devam etti: 
- Verdiğim cevabı belki tu

haf buluyorsunuz. Öyledir. Fakat 
karşılaştığım vaziyet te az tu· 
haf değil ! Siz.in gibi iki genci 
biribirinden ayırt etmek çok 
müşküldür. Çok şükür ki vakti
miz müsaittir. Önümüzdeki iki 
sene içinde sizi daha fazla 
mek için çalışacağıml 

Kurt atıldı: 
- O halde içimizden 

karşı bir hissiniz yokmu? 
Gül Hanım kızardı, 

kabardı ve: 

dene-

birine 

göğsü 

- Affedersiniz bu suale ce
vap veremem! dedi. Doğan da: 

- Kurt, böyle bir sual sor
mamaliydi! Diyerek kardeşine 
sitem ettikten sonra devam etti: 

Kardeşim Kurtt Gül Ha
nım bize diyorki: Sizi biribiriniz
den ayırmıyorum! Siz, şu önümüz
deki iki sene içinde liyakatleri
nızı, meziyetlerinizi gösteriniz. 
Hanginizin ötekine faik olduğunu 
göreceğim ve ona göre karar 
vereceğim! Gül Hanımın bu söz
lerini kabul ediyorum. 

Duman Bey Doğanın sözlerini 
beğendi ve: 

- Aferin! Dedi, sen ne di· 
yorsun Kurt! 

- Ben de memnunum! Onun 
için sizden müsaade istiyorum ve 
Sultan Salibaddinin hazırladığı 
muharebeye iştirak için hareke
time izin vermenizi rica ediyorum. 

Doğan derhal atıldı: 
- Ben de ... 

Fakat Duman B. itiraz etti ve: 
- Daha vakit var! dedi. 

( Arkası var ) 

Ticaret Odasına 
Yeni Müracaatlar 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

konserva yapacaklar, yahut ta 
diri diri satacaklardır. 

Yine anlıyanların iddia ettik
lerine nazaran kaplumbağanın eti 
manda, sığır, koyun, hatta kuzu 
şöyle dursun, piliçten dahi daha 
lezzetlidir. Ve ekseriyetle küçük 
parçalar halinde çorbanın ıçıne 

katılmaktadır. 
Ve ilave ediyorlar: 
- Ne hacet, Londra konfe

ransına giden murahhaslara veri
len ziyafette de kaplumbağa 
ikram edilmiştir, elbette gazete
lerde okumuşsunuzdur. 

Evet, burası doğru, gazeteler
de görüldü, fakat anlaşılmıyan 

bir nokta var : 
Acaba bizim murahhaslarımız 

yedikleri çorbanın içinde kaplum
bağa eti bulunduğunu biliyorlar 
mıydı, ve bu takdirde yediler 
mi? Bunu geldikleri zaman öğre-
neceğiz! 

===================-
Darülfünun Yeni Binalarında 

Darülfünunun muhtelif fakülteleri, önümüzdeki ders senesinden 
itibaren yeni binalarında tedrisata başlamış olacaklardır. 

Bu meyanda Beyaz.ıttaki eski muhassasah zatiye binası da 
Darülfünuna ilhak edilmiş ve içerisindeki sulh mahkemesi, malmü
dürUiğü ve maliye tahsil şubesi birkaç gündenberi taımmıya 

bqlamışlardır. 
Resmimiz, dün devam edilea taşınma faaliyetiai aöstermcktedir. 

Temmuır 21 
:---=::~==== 

Ege Mıntakasında Ziraat 
Vaziyeti Çok Güzel.. 

-- -----
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

bir fevkaladelik yoktur. Fakat 
tütün dalaverelerinin iç yüzüne 
vakıf olanlar anlatıyorlar ki 
rekoltenin yüksek gösterilmesi 
bazı kumpanyalar tarafından 
müstahsile ye tütüne karşı kul
lanılmış ilk silahtır. Çünkü re
kolteyi yüksek göstererek malı 
daha ucuza almak gayesi güdül· 
mektedir. 

Bununla beraber tütün işinin 
geçen seneki gibi feci akibetlere 
yol açmaması için, İktısat 
Vekaletinin şimdiden hazırlıklı 

bulunduğu, Ankaradan akseden 
haberlerden anlaşılıyor. 

Vekaletin Tetklklerl 
Diğer taraftan tütün meselesi 

hakkında Ankara muhabirimiz fU 
malümatı vermektedir: 

Ankara, 21 (Hususi) - İktısat 
Vekaletinin alakadar bazı ma
kamları tütün ihracatı hakkında 
esaslı tetkikler yapmaktadırlar. 

Türk tütünlerini en ziyada 
Almanya ve Amerika çekmekte 
idi. Almanya üzerine yapılan tet
kikata göre vaziyet şudur: 5-6 
sene evvel f Almanyada en -ziyade 
Türk tütünü sürüldüğü halde son 
senelerde vaziyet tamamen değiş· 
miştir. Meseli: Yunanistan ve Bul· 
garistana nazaran Türkiye Al
manyada birinciliği alıyordu. Hal
buki şimdi Almanyaya sabJan tü~ 
tünlerin yüzde 44 ünü Yunanistan, 

1 
yüzde 30 nu Bulgaristan, yüzde 
26 ısın da Türkiye vermektedir. 

Türkiyeden Almanyaya son 
zamanlarda takas hesabile gön
derilen bazı tütünler henüz istih
lak sahasına dökülmemiştir. 

Amerikalılara gelince; kum
panyalar çeklerini bankalara sat
tıktan sonra Türk parası alacak
lardır. Ancak dolar düşük oldu
ğundan ve bu sebeple Amerika 
tacirlerinin ellerine pek az Türk 
parası geçeceğinden piyasayı düş

kün bir fiatle açmaları ihtimali 
düşünülmektedir. 

Fakat tütünlerimizin müsait 
şartlar dahilinde sablması için 
münasip tedbirler alınması muh
temeldir. 

Buğday Vaziyeti 
Aydın 21 ( Hususi ) - Ziraat 

Bankasının köylüden borca mu
kabil buğday kabul etmesi köy
lüde sevinç uyandırmışbr. Ancak 
bu husustaki talimatnamenin 
çiftçide bazı müşküller bıraktığı 
göze çarpmaktadır. 

Kaza ve Nahiyelerde Ziraat Ban 
kasının depo teşkilitı olmadığın
dan, çiftçinin buğdayını şehre 
getirerek teslim etmesi lizımgeJ
mektedir. Halbuki köylüde bui
daylannı nakletmek için para 
yoktur. 

Bu hususta Bankanın özlü ve 
çiftçinin haJiJe uygun bir karar 
vermesine İntizar ediliyor. 

~~~---------···--------~--~~ 

Maarif Vekili Diyor Ki: 
--( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

Şimdi memnuniyetle öğreni
yoruz ki Maarif Vekili Reşit Ga
lip Bey, en mühim maarif mese
leleri arasında bu derdi de kö
künden halletmek için kat'i karar 
vermiştir. Reşit Galip Bey, irfan 
ordumuzun zabitliğini yapan mu
allimlerin her ay tam vaktinde 
aylık almalarını temin için lizım 
gelen bütün tetbirleri çok yakın 
bir vakitte alacakbr. 

Maarif Vekili, altı aydır aylık 
alamadığı için kendisine müra
caat eden bir ilkmektep mualli
mine bu kararını izhar ve tebşir 
etmiştir. 

Vekil Beye müracaat yapan 
zat Orta Anadolu mıntakasıodaki 
vilayetlerden birinde bir ilkmek
tep muallimidir. Bu genç muallim 
Vekil Beye yaptığı müracaat 
esnasında altı aydanberi aylık 

alamadığını, bu yüzden çok müş
kül bir vaziyette kaldığını, birikmiş 
olan aylıklarının verdirilmesi için 
Maarif Vekaletinin tavassutta bu
lunmasını söylemiştir. 

Vekil Bey bu müracaati büyük 

Harikulade ı 

TAKSiM BAHÇESi 
2e Temmuz 0-rfamba akr,ıımı 

tamamen ycııi mımero ve 
atraksiyonlarla 

TBOPİCAL 
EXPBESS 

BOYOK BREZiL YA REVOSO 
icrayı lubiyata başlıyor 

40artist·2 orkestra 

BUYUK BALE HEYETi 
~-------.. (5714) ---

bir hasaasiyetJe telakki etmiş, 
müsteşar beyi yanına çağırarak 
Maarif V ekileti namına bu vila
yete derhal bir telgraf çekilme
sini emretmiştir. Tabii telgraf 
derhal çekilerek muallimlere bi-

rikmiş olan aylıklarının verilmesi 
bildirilmiştir. Reşit Galip Bey 
aynca tetkikat yaparak, Maarif 

Vekaleti tarafından bu viliyete 
muallimlere aylık verilmesi 
maksadile ( 15 ) bin lira 
gönderildiğini de görmüştür. Ve
kil Bey müteakiben, genç mual
lime dönerek şun1arı söylemiştir : 

" Muallimlerin vaziyetlerini da
ima göz önünde bulunduruyorum. 

Aylık almamak yüzünden sefalet 
çekmenize katiyen tahammül ede-

mem. Mensup olduğunuz vili)ret 
nezdinde teşebbüs yapılmışbr. 

Aylıklarınızı vaktinde alacaksınız.,, 

Diğer tar.,ftan Ankarada Ma
arif Vekaleti makamına da bir 
telgraf çekilerek makam tarafın
dan da bu hususta teşebbüs ya
pılması bildirilmiştir. --

iSTANBUL 
Havagazı Şi~ eti 
22 Tem muz Cumartesi günü 
saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek· 
trik Evinde verilecek olan ameli 
yemek ve pasta pişirme dersi
ne bütün Hanımefendileri da
vet eder. 

~-------.. (~77) 

J.ıl tb•ıat l 'ı> ınıveti tarafıudı&o 
teı 1p -edılen 
1933 

~LAT BU A'l1 

ALMANAGI 
çıkh. Her kitapçıda bulunur 

Fiab 1 füadır 
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Yal ovada iki iş Yapılır: Yenilir Ve 
Kapheaya Girilir L 

YelOM plljı oe 11li} pziraon 

Eter uyku dlitldinll dejüenis 
Ye sabahlan çok erken kalkmak 
lıtınerini g&ıterebilirseniz, geliniz, 
bu cuma sizinJe Y alovaya gide
Hm •• 

Cuma günü Y alovaya ilk va
pur saat 7,55 dedir. Çoluğunuz, 
çocuğunuzla, sepetiniz ye yemek 
taslarınızla köprüden 7 ,55 vapu
nma binerseniz, hem de bir de
niz ıezintisi yapmış olursunuz.. 
Vapurunuz Kadık6y1inden başla
yıp Moda, Kınah, Burgaz, Hey
f>eli, Btiyükada, Kartal ve Pen• 
diğe kadar uğrıyarak uzanır ve 
tam saat on birde Yalova iske-
leain ÇillDUt olwsıw-. 

J kalqnız, mObim olarak iki it 
Japarama: Kaphcaya ıü'aiek ve 
yemek •• 

* Y alovada yol aılantı.. )'Oldai. 
Çamlı ve böıribtlenJi tepelerde 
bile kiçiik ve muntazam yolls 
vardır. Hiç yorulmadaa brmm-
dajmız bayırlardan gerinize ba
kacak olursamz, toprak namına 
bir ,ey göremezsiniz.. Çiinkl 
bütUn inişler, çıkışlar, çukurlar ve 
tepeler hep .Yemyeşjl bir örtii 
örtülüdür. insan gayri Qı"1~ 
bir kaya dibine ~ö~ ı~ 
bu tafL yefilliğe dali:k, diııOa· 
mek ve gaşi olmak ister. 

y, ~ ... . ,. ___ . ... ..,.,,,. .. 

Akşehir' de 
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lf -Givu e 
Kara Yürek Çetesi 

•· Tefrika No. 65 <I 

Lôna, Çıldırmış Gibi 
Yerinden Sıçradı 

------
- Dur!.. Bu sözlerin beni cezadan 

kurtarabilir Mi? 

Liina, çıldırmış gibi sordu: 
- Hayır, mı? .. 

Sükut, bir saniye devam etti. 
Ve sonra Lfına, ellerini, Gavur 
Mehmedin ellerinin içinden çekti. 
Bir adım geri çekildi. 

Ye'sin ve ümitsizliğin verdiği 
bir ıstırapla : 

- Hayır, öyle mi? ... Pekala .. 
Hani, gözleri ama olan anneni 
getirtecektin.. Beni alıp götüre
cektin ... 

- Onların hepsi yalandı. 
- Y aaaa.. Onlarm hepsi ya-

landı haa ... 
- Evet. 
Liina, durdu.. Dişleri kısıldı 

ve dudakları buruldu. 
- Şu halde, sen.. Kahbe .. 

Kancık.. Yalancı bir adammışsın: 
Sözleri, bir kurşun gibi ağ

zından fırlayarak Gavur Mehmedi 
kalbinden vurdu. 

Senelerdenberi kan ve ateşle 

malamal maceralar arasında ya
şıyan Gavur Mehmet; hiçbir ka
badaymm kendisine · bu sözleri 
söylemiye cesaret ettiğini hatır

lamıyordu... Bir anda gözleri 
karardı. Kalbindeki kan, beynine 
sıçradı. Bütün iradesine karşı 
isyan eden elleri, Lünaya uz.andı. 
Parmakları, Liinamn o nermin 
boynu etrafında çelik bir halka 
gibi dolandı. 

Hiç kaçmıyan, kurtulmak için 
hiçbir teşebbüste> bulunmıyan Lii
na, çılgın bir kahkaha attı: 

- Yalancı.. evet, yalancı ... 
biraz evvel, ( Ben bir kadın ka
tili olamam •. ) derken.. şimdi 

esrarını çaldığı kadını kudurmuş 
parmaklarile boğan bir yalancı .. 

Son sözler, Gavur Mehmedin 
dimağındaki bir hücreye çarptı. 
O hücreyi dolduran gurur, orada 
bir aksi seda yaptı. Sanki meç
hul bir ses: 

- Budala.. hakikati niçin 
söylemiyorsun.. sanki, söyliyece
ğin özler, o hakaretten daha mı 
acı? .. 

Diye fısıldadı... O zaman, 
parmakları çözüldü. Elleri Liina
nın omuzlarına dµştü: 

- Liina.. ömrümde bir tek 
yalan söyledim .. o da, son sözüm
dür... Şimdi sana, şu dakikaya 
kadar nefsime bi e itiraf etme
diğim bir hakikatten bahsede
cegım.. Sevdim; ben de seni 
sevdim.. Fak at, kalbime taş ba
sarak bu sevgiyi, vazifeme kur
ban etmek istedim.. Doğru söy
lüyorsun:. Kahpelik ettim .. Kan
cıklık ettim.. Seni igf al ettim. 
Bunlar, vazifemin icap ettirdiği 
şeylerdi.. Karşımda öyle insanlar 
vardı ki: halkın huzur ve rahatını 
kanla, ateşle tarumar ettikten 
sonra, dünyanın en kahpece de
siselerine müracaat ederek sak
lanıyorlardı.. Bunları, mertlikle 
ele geçirmek için çok uğraştım. 

Muvaffak olamayınca, bu adam
lara ayni silahla hücum etmeye 
mecbur kaldım ve işte ancak bn 
suretle halkı, onların şerrinden 
kurtardım. Eğer yaptığım şey 

bir kahpelikse, bunu kendim için 
yapmadım; vazifem için yaptım .• 

Bunu, Allah ta affeder, kul da .. 
Sana olan sevgimi inkar etmek 
suretile söylediğim yalana gelin
ce.. Bunu da böyle yapmıya mec
bnrdum. Çünkü, buruda sana 
sevgimi itiraf ettikten sonra, elle
rini bağhyarak karakola götürüp: 

- Alın efendim.. İşte, bu ka
dın da Karayürek çetesine men
suptur. 

Demek, bana çok gülünç ge
liyordu... Gülünç olmak kadar 
sevmediğim hiçbir şey yoktur. 
Anladın mı Liina?. 

Lüna, heyecan içinde titriyor .. 
Bütün bu sözler, ona tatlı bir 
musiki gibi geliyordu. Gavur 
Mehmedin şu anda pek samimi 
olduğuna hiç şüphesi kalmamıştı. 
Şimdi bu mert ve vazifeperver 
Türk evladı, onun gözünde bir 
kat daha büyüyor.. Kanla, hır
sızlıkla beslenmiş olan kendi 
sefil mevcudiyetile ölçülemiyecek 
bir hale geliyordu .. Lfına, o anda, 
kendi kendinden iğrendi. Birçok 
zavallıların felaketi hesabına ola
rak kendini yaşatanlara lanet 
etti. Kalbi, nedamet ateşlerile 

yana yana, fakir bir kulübede, 
bir dilim kuru ekmekle fazilet-
karane yaşamanın acı acı hasre
tini çekti. 

- Sebep olanların.. Allah 
belasını versin. 

Uiye inledi ve sonra Gavur 
Mehmedin önüpde boynunu bü
kerek : 

- Hakkın var.. Ben, senan 
sevgine layık değilim. 

Dedi. 

Liinamn bu sözlerini, uzunca 
bir süküt takip etti ve sonra 
Gavur Mehmedin ağır ve temkinli 
sesi işitildi : 

- Bu mülevves adamların 

eline düşmeden evvel, seninle 
tanışmayı ne kadar isterdim, 
Lüna.. Ne yapalım ki bu, ol
madı.. Görüyorum ki: Sen bu 
hayata amcan denilen o mel
un herifin eli ile sürüklenmişsin. 

Bunda günahın biraz azalıyor .. 
Sonra, ben şimdi bir şey düşünü
yorum. Bir defa daha yalan söy
lemeyi göze alıyorum. Seni, zap
tiye müşirine bizzat götüreceğim: 

- Efendim.. Çetenin bütün 
esrarını bana haber veren ve 
bugünkü muvaffakiyeti temin 
eden bu kadmdır. 

Diyeceğim.. Öyle ümit ediyo
rum ki; bu sözlerim, seni ceza
dan kurtaracaktır. 

Liina, çıldırmış gibi yerinden 
sıçradı: 

- Dur ... • 
Diye bağırdı. Ve heyecanla 

sözüne devam etti: 
- Dur.. bu sözlerin beni 

cezadan kurtarabilir mi? .. 
- Bilmiyorum.. fakat, öyle 

zannediyorum. 

- Şu halde, seni yalan söy
lemekten kurtaracağım. Şimdi 

yalnız söyle bana, kimleri yaka
layabildiniz? 

( Arkası nr ) 

SON POSTA 
-

Çıkacak 
If,f üderrisler 
Arasında • • 

- Darülfünunda senelerdir 
öğretmediğim bir fen kalmadı .. 
Ne olurdu kendim de bu arada 
yeni tensikatta açıkta kalma
manın fennini öğrenebilseydim. 

==RADYO=: 
21 Temmuz Cuma 

İstanbul - 18 Gramofon, 19 saz 
(Handan H.). 19.30 saz (Fa)da H.), 
20 'l'anburacı Osman I'ehlivan, 20.80 
Eliza lJ. inci 11., :!1.30 gramofon, 
2!:: ajans haberleri, saat ayarı. 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 
piyano konseri (Ferhunde l lvi H. T.), 
1 ',4:; Fr. ders, 19.20 gramofon, ~0.15 
ajans haberleri. 

Viyana - 1 .35 p;~ ano refaka· 
üle şarkılar, 1~.10 k mfcranslar, ~0.15 
hafif mu iki konseri. 20.50 havadiı;;lcr, 
~0.50 hafif musiki devam ediyor, 21.35 
tefrika, 21.5:> senf!ıııik orkestra kon· 
!';eri, :.!3.~0 Jın vadisleJ", 23.35 dans 
plıi ki arı. 

Bükrı:.ş - 18.0.i ('azbant, ~0.0:i 

kıraat, :!Q,4;; konferans, miiteakıben 
gramofonla bir opera: (i\lanon Lesko) 
J'urciuı 'uin eseri. 

Peşte - ıs.o;; l'i~ auo ile .\!acar 
havaları, 18,30 konferans, l!l.05 or
kestra, JH.45 muhtelif, 20.35 plaklar, 
21 ,:!.i bir skeç ve tsigau orkestrası. 

Varıova - lS.:.!O Solo konseri, 
19,40 hafif musiki pliikları, ~ı.o:; .:ıen

fonik: konser, 2:!,05 muhtelif, 22.15 
senfonik konser devanı ediyor, :!3.05 
dansing. 

Belgrat - 20.05 ı iramofon plak
ları. ~0.15 l'uı.g'dıın: (J\cmao ve gitar 
konseri). 21.0:i muhtelif mu_iki, 23.35 
havadisler ve t!';igan orkestrası. 

22 Temmuz Cumartesi 
Viyana :..._ JR.10 Orkestra konseri, 

19.'3f"ı konferanslar, 20.2!5 piyano kon
seri, 21.05 hafif musiki, 22.05 Y ohanın 
8traussun operetlerinılen parçalar, 
23.20 hnvadi ler, 23.3fı İtalyanca bir 
konfernns. ~3.45 dansin_g. 

Bükreş - J~.05 l\oııscr.' 20.03 kı· 
raıı.t, 20.~:i plaklar, ~0.45 konferans, 
21.0.J radyo orkestrası, 21.35 konfe
rans. ':! 1.50 radyo orkestrası konserine 
devam ediyor, 2~.~0 Romen musikisi. 

Peşte- - 18.05 (lı kcstra konseri, 
.19.0.J kıraat. l!l,35 gramofon plakları, 
20.45 muhtelif, 21.2:> plfik neşriyatı, 
2:!.40 keman ve viyolonsel soloları, 
23.:iO ı·llzbant. 

Vartova - 18.20 Halk konseri, 
1 n 40 muhtelif sololar, 20.4:i hikaye, 
21.0.5 hafif musiki, 2:!.35 Clıopin kon
seri: 1 - ~onate. ( '- Moll. op. 4-2 -
Etude. ( '· ~loll, op. 10-3 - 'l'ıırantel
le op. 43- 23,0:i ıhııs musikisi. 

Nevyork Borsasında 
Kararsızhk 

Nevyork, 20 - Doların istikbali 
hakkında kararsızlık iptidai madde
ler ve esham piyasası üzerinde şid
detli aksülameller yapıyor. Bu cüm
leden, dün piyasa kapanırken buğ
day 12 1/4 cents düştü. Diğer mad
deler de 7 puana kadar sukutfor 
olmuştur. 

Buna birçok isebepler gösteriliyor. 
Başlıcası ise spekülasyon yapanlara 
bankaların kredilerini azaltmalarıdır. 

Vadeli pamuk ta hissedilir derecede 
düşmüştür. 

=-------
latnnbul 7 inci icra mamur

luGund11n: Mahcuz ve paraya çcnil
mesine karar verilen Amerikan yazı
hane kütüphane Aınarikankari koltuk
lar ve saire 24/7/933 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 12 den 13 e kadar 
Bahçekapıda Volta hanında hazır bu-
lunacak memur tarafından açık art
tırma aurelile aattlacağı ilan olunur. 

Temmuz 21 
=-===ı 
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Bu Sütunda Her gün 

L İngilizceden Tercüme Eden: Hatice 

Bir Aşk _Hikiyesi 
Yazı odamda çalışırken, hiz

metçimiz Jane'm merdivenlerden 
hızla hızlı indiğini işittim. O bize 
yeni geldiği zamanlarda, iş gö
rürken yüksek sesle şarkı söy
lerdi. Çok şükür şimdi bu adeti 
geçmişti. 

Fakat jane'ın pek tuhaf bir 
ahlakı vardı: Karımla gayet ser-
best bir surette konuşur, ona 
mutfakta mütemadiyen bir şeyler 
anlatıp dururdu. Anlattığı şeyler 
okadar muhtelif mevzularda ve 
meraklı hikayelerdi ki, -evimiz 
pek küçük olduğu için- yazı oda
mın kapısını aralar ve onların 
mutfakta konuştuklarım oturdu
ğum yerde dinlerdim. Jane, Willi
am'ı tanıdıktan sonra bütün mü
kaleme mevzuları artık bu adam 
olmuştu! William'ın i~mini en 
aşağı yüzliere işitmediğimiz gün 
olmazdı. 

Bu William hikayesi üç sene 
sürdü. Ve karımla ben bu üç sene 
mütemadiyen William'ın ismini 
duyduk. 

Yalnız Jane'ın William'Ja nasıl 
tanıştığını, ve nasıl ondan vaz
geçtiğini öğrenemedik. Ben kendi 
hesabıma bu tanışmanın bir pa
zar gezintisinde olduğuna ka
nidim. 

Karım her zaman hizmetçile· 
rile gayet teklifsizdi. Bunun için 
Jane da ona gayet çabuk sev
gilisi hakkında izahat vermişti: 

- " Tasavvur edemezsiniz 
Madam ne kadar kibar ve iyi 
bir çocuk, dedi. Kendisi bir tu
hafiye mağazasında çıraklık edi
yor. Ailesi de çok temiz bir aile. 
Babası manavmış, bir iki kere 
iflas etmiş, kız kardeşlerinden 
biri bir hastahanede bademe. 
Velhasıl benim için çok iyi bir 
parti. ,, 

Karım: 
- "Demek nişanlandınızl ,, 

diye sordu. 
"Hayır, daha değil Madam. 

Bana yüzük almak için para bi
riktiriyor. Firuzeden bir yüzük 
olacak!,, 

"0 halde Jane, resmen nişan-
landığınız zaman William'ı pazar
ları buraya davet edebilirsiniz. 
Mutfakta beraberce çay içersiniz.,, 

>f 
Hakikaten birk ç zaman son

ra Jane'nın parmağında firuze 
yüzük görüldü. 

Bu yüzüğü parmağından hiç çı
karmıyan Jane son derece bahti
yar ve mağrurdu. Bir gün mut-
fakta bira şişelerini sayarken 
karıma anlatıyordu. 

- "Madam Villiam sudan baş
ka hiçbir şey içmez. Cigara da 
kullanmaz. Bunun çok faydası 
var değil mi madam? Cigara 
hem pislik hem de büyük bir 
maıraftır!,, 

William'ı ilk defa olarak gör
düğü zaman karım hiç beğenme
mişti. Bu, zayıf, nahif, sarı be
nizli ufak tefek bir çocuktu. Elin
de daima kocaman bir şemsiyesi 
vardı. Jane'm ümit ettiği gibi 
işinde ilerliyordu. Patronunun 
emniyet ve muhabbetini kazan
mış olduğu için aylığı da artmıştı: 

Karım: 
- "Görüyorum ki dedi. Wil

Jiam adamakıllı ilerliyor!., 
Jane içini çekti: 
- "Oh evet madam, diye ce

vap verdi. Lüzumundan fazla 
ilerliyor! 

Bir pazar günü evde büyük 
bir değişiklik görmüştüm. Bunun 
ne olduğunu anlayamıyorum. 

Karıma. 
- "Allahaşkına söyle, <ledim. 

bugün evde ne değişmiş? Perde
J~ri~i değiştirdin, eşyaların yeri
m mı? Yoksa saçlannın biçimimi 
başka türlü? Bir değişiklik var 
amma nedir anlıyamıyorum?,, 

Karım gayet trajik bir tavırla 
cevap verdi: 

-
11 Bugün William gelmedil 

dedi. Zavallı Jan odasında ağlayıp 
duruyor! ,, 

İşte böylece, ertesi pazar ve 
bunu takip eden pazarlarda da 
William gelmiyordu. Bunun hak
kında hiç izahat vermemiş olan 
Jane bir pazar günü - nişanlısile 
gezeceğini söyliyerek - karımdan 
izin alıp çıkıp gitti. Avdetinde 
yüzü kıpkırmızı, gözleri parlıyor
du. Nihayet dili açıldı, sofrayı 
kurarken birdenbire heyecanlı bir 
sesle: 

- William'ı baştan çıkarıyor
lar madam, diye haykırdı evet 
diye haykırdı. Evet bu şapkacı 
kızı ... piyano çalmasını da biliyor. 

- Ben zannediyordum ki bu
gün Willam'la beraber gezmiye 
gittiniz! 

- Hayır madam. Yalnız on
ların arkalarına takıldım. Yanla
rında yürüdüm bu kıza WiJJiam'm 
nişanlısı alduğumu söyledim. 

- Sahi bunu yaphnız mı 
Jane? ey size ne dediler?. 

Hiç birşey! sanki beni görme
miş ve sözler\mi işitmemiş gibi 
hareket ettil6. O alçak karıya 
intikam alacağımı söyledim. 

Zavallı Janne, bugünkü ge
zintiniz pek hoş birşey değilmifl 

- Hiç hoı dejildi Madam, 
fakat onların gezintisi de benim
kinden daha eyi olmadı! 

Tabaklan hiddetle sofraya ko
yarken Janne homurdanıyordu: 

- Ben de piyano dersi ala· 
cağım! utanmaz kan, böyle sesi
mi çıkarmadan William'ı ona bı
rakacağım zannediyor!.. Bir gör-
seniz Madam, Williamdan çok 
daha yaşlı, sonra da saçları kök
lerine kadar san değil... Biçimsiz 
birşey •• boyamı dır nedir, allah 
bilir! 

)f 

Janne kanma söylediği gibi 
öyle kolaylıkla nişanlısını elden 
kaçırmıyacaktı. Bunun için de 
şöyle bir teşebbüste bulundu
ğunu sonradan öğrendik. 

William, yeni nişanlısı ve 
kızın annesi bir müzeyi gezmiye 
gitmişler. jan karşılarına çıkarak 
bağırıp çağırmış. Hatta William'ı 
da dövmiye kalkmış. Elinden 
kurtulup bir arabaya girmişler 
ve Jan'ı da polise teslim edecek-
lerini söylemişler. Karım büyük 
bir merhametle : 

- Zavallı dedi, ben sizin 
yerinizde olsam bir daha bu 
ahlaksız genci aklıma bile ge
tirmezdim. 

- Hakkınız var Madam. Fa
kat bütün kabahat o mel'un 
karıda. İnsanın, nişanlısını elinden 
almak için ne kadar ahlaksız ve 
hain olmak lazımdır eğil mi? 
Esasen William gayet iradesiz 
bir çocuktur .. O kurnaz karı ne 
de çabuk onu eline alıverdi 1 

* Bir gün Jan heyecanlı bir 
sesle karıya : 

- Affedersiniz Madam, dedi, 
bugün bir düğüne gideceğim, 

müsaade eder misiniz? 
Karım meseleyi hemen anladı: 
- Bu yapacağınız şeyi iyice 

düşiindünüz mü Jan? diye sordu. 
"Madam onu son defa olarak 

görmek istiyorum.,, 
Jane gittikten sonra karım 

telaşla odama geldi: 
( Devamı 11 inci sayfada • 



Geçen Haftaki Bilmece ... 
mizi Doğru Halledenler . -~~~~ 

f Dünkü nüabadan mabat ) 

Birer daim. kur.un Jlala111 
alacaklar: 

İıtanbul 42 inci llkmf"ktep talebeıin
dma 181 Fuat, Beşiktaş Akaretler Şa
ir Nedim sokak Ayşe İhsaıı, İstanbul 
13 ÜDCÜ İlkmelnep talebesinde 712 İh· 
ıan, 44 üncü llkmektep talebesinden 
Taeümıiaa, Haydarpaşa hareket memu
ru Bul1si Bey oğlu Fuat, Beyoğlu 19 
uncu ltkmektep talebeaind6n SN Meh
met, li l'lragı sokak :Mercan Dıllal
yan Bey ve Hammlar. 

Birer AlbUm alacaldaf'\: 
Akhisar Çallı avukat lmiail Hakkı 

Tl!y_ k zı .Na iye, İzmir Deginnendagı 
Halı! R fat paşa caddesi 47 Nımet, Be· 
yodu Meşrutiyet caddesi 10 88 Pana
yota, Ankara Vilayet encümenı daimi 
katibi Şaziye İstanbul 44 ÜD u Hkmek 
tep talebesinden Sazi~ e, Ortak oy 39 
un u İlkmektep talebesinden 63 Kud-

Met, Ca alo lu <.: atal eşme kmaz 
so ak Fer ıunde uri, I ülebürgazda 
Polos nah yesınden le met o lu Ha
lan, He bel ad& Ortame bi talebe
•ind n 46 ulhi, t mir B&lil Hifatpqa 
cadde i Hadibey sokak 6 Nazmiye 
Hanım ve Be~ler. 

Birer dolma mUrekkepll ka· 
lern alacaklar: 

Çemherlıta C edikpa a cami sokak 
68 Necati, Cıbali Ha~ dar sokak 124 
Fkhıre, l tanbul 6 ın ı kız mektebi ta
lebe ınden _ Handan Fe)zi, C1edik
paşa 47 in i 1 mektap taJebe.mden 
6-U uammer en lkoy 1 at bey koş
ku Sadun Kurt, Vefa Ortamektebi ta
leb inden 731 Sabahattin ~· lı Te-
~ i m kt bi 11 inci sınıf talebe inden 
be maal urtau~ 16 ım ilkmektep tale-

mdeıı lhsan Bey ve Hammlar. r--~ ~ald•r ı 
. tanbul 7 mcı ilkmektep talebe-
ıınden 198 p tilıan ,Ankara Maarif 
Vekaleti ik tedrieat 'ıDfiipMyyizi Hasan 
Şinasi Bey kızı 811na, Ankara fnsaat 
~ektebi muhasibi Muharrem Hey kızı 

aya, İzmir Ak"elıi r Bankası mulıa
ae Hasan Bey 'kızı Saıqi'· ~:=- era hane ıobk f ~ 
=- Yoğlu 12 inci ilkmektep talebe.inden 

j 74 Adnan, ~ 'i~tq Bayır sokak 79 
.Nebile, Balıkesir Askerlik şubesi kati· 
bi Ali Riza Bey kızı Nebahat, Hay
darpap .Askeri hastanesinde stajyer 
Sadettin, İzmir Karşıyaka Reşadiye 
baddui Ziya ıokak 1.mıail, Denızli 61 
alay 5 ilaci böliik Süruri, Afyonbrahi
sar 1 inci kolordu levazım müdüıi 
miralay Ali Riza Bey oğlu Rüttfi, 
lstanbul 44 üncü ilkmektep talebesin
den ÜJya Zıya, Gaziantep içkiler İn
hisarında muhasip Rıza Bey oğlu 
Servet, :'\ azilü evukat Ulvi Bey oglu 
Ercüment, Uoztepe Kayısdağı cadde
ainde 25 Hüseyin, Tekirdağ Türk 
Ta)yare Cemi)etinde Mehmet, Adana 
yeni otel karşısında bakkal Ahmet 
Efendi oglu Ahmet, Kurtuluş caddesi 
173 Onnık Uülmeıyan, Eakişehir tay
yare .birinci h• lanüıç bölüğü yazıcı 
Halı) l\fara jandarma 7 inci mıntaka 
hesap memuru oglu M. Kemal, lstarı· 
bul 41 in i ilkmektep talebesinden 136 
Kenan letanbul Davutpaşa ortamek
tebi talebe ıneen 322 Muzaffer,. Uşak 
ortşm itep Webeainden 101 .R Ilüsniı 
) ed.ikule Ba ır sokat Ali evket oğlu 
Bahri 1) nı li pi ade alayı yijzbqı 
:'\ \azı B. ı ı .Muazzez, Beyoglu 18 in
ci ttkmektep talebesinden !l2 Hıkmet, 
İstanbul İo1rıliz erkek mektebi talebe
sinden 160 Vedat, l sak Ortamektehi 
talebesioden ();; ~r. KemaJ, İzmir .Kar-
ıyaka ~ gukkuyu caddesi 71 Sevim , 

MenPmen eski Zahire pazarında Hü-
e~in Sami İstanbul Kız Ortamektebi 

talebe inden .)91 Pıraye, İstanbul Kız 
Orl&mlktebi 313 Fıkret Ortaköy De
rebo' u 3 1\osti lo ·, Adana Çıırça· 
buk mahallesi 139 sokak 8 Nihal Ali 
Kütahya La.la Hüseyin Paşa llkmek~ 
tebi talebe inden 202 Orhan, Kızılt.op
rak 6 mcı mektep talebe.sinden 114 
~ahir, İatanb!11 22 hkme]dep talebe
smden 4.>5 Nızamettin,. Tavşancıl Ka
zım Ef. mahdumu Hüsamettiıı, Ada
pazarı tüccar Kazım B. oğJu İsmet 
\ntalya Birlik Terakki Sirketind~ 

Ahmet Ef .. oglu ~lhami, SaU:sun Bağ
dat c:addesı Dahil,> ar .sokagı 4 müker .. 
ay_ Wuat, ilikler L • .F, w_btM!e 
~ • ı fit 1 ~ .H. "'' 

beyler. 

Bir Aşk Hikiyesi 
mecliyse şaşarım. Bir ikinciyi at
mıya doğrusu cesaret edeme~ 
Çoluk çucuk kahkahalarla glilti
yorlardı. Yalnız üziildBğDm bir 
nokta var, ben bunu gelinia ba
tına atmak istiyordum.... Yazık 
oldu. 

Patates a.yıldanmıfh. Jan elle
rini silerek yerinden ~ ve 
içini çekti. Sonra hirdenbire iki 
eliyle yüzünl kapıyarak hıçkır
mıya başladı. ,,,. 

fşte bu göz y~anadb sonra 
Jane sük6net buha~tfu. Adeta 
kederihiıi ya,,.;ai1 fazlası eksU
miş gibi idi. Ve ,enden g&ne eski 
ilet' esini bulmıya bqlıyordu. 
Hatta g~ea gln kaaabm çırajı 

ile ufak bir macera da oldu amma 
şimdi bundan bahsetmeDin biç 
lllzumu yok. Fakat ne ele olu 
Jan henOz pek gençtir ve nud 
olsa bu derdini uawitacaldır. Ela
sen ben unutulmıyacak dertler 
olclujuna kani cleğilim. -

leL ........ icra M .... a.rlu
•und•n : LigOI' Hamıaz oglu Efendi
mn Davut kıptandan alacagı olan altı 
bin bet yüz liıanm temini için m&hcDz 
olup üç bin lira ktymet takdir edilen 
tekneai ah ap ye altı bakır bp4 ve 
kampaont mumeai .. bzam ... Ntr 
feyİ tamam ft işler bir halele bhh.ı 
nan Ümit ıomörköriiaüıı ._._, w 
yine bin aekia )'iı lira kıyq ia1ııdir 
edilen ve tebelİ •p tek direkli v:e 
yelkenleri elki ve armaar ......_ ..,,. 
altı yedi aene evvel inşa edilen ve ıt
ler bir halde bulunan Tıcareti bahri na
mındaki yelkenli mavnanın fam• 
ve yine tamauuna. do~ bin lira ivs•t 
takdir edileıı .m~en k~t fi 
bam ve aaresı mevcuv n telaıeai 
aaır ye hali faaliyett8 bllhuwa O.ala· 

i romôrköriinimY...-~~· 
DRUIW· ~eıi IJl/~Ja
nden itibaren claİllQıizde lıerkes 

tarafuıdaa goıillebileoeği P.ai 11181918 
tariliiafı müadif Qalı ... dal saat 
on öçten itibaren ~ ~ ıri6r gemi-
Jeria Wlı ~~ ou. 
cihetinde nğbplDI ~ cıfthıda-
ki mahalde ve~ 1318 983 
tuilaiDde .. t OD üçteia OD yediye b
dar dairemizde açık anam... ıuretile 
l&talaoaktu. 

Mlfteri .,..., muhamm• kıyme-
tİDİD risM yedi buçuğu nilbeiiııde 
pey alcçeaiııi veya milli bir banbmıı 
teminat mektubunu beraberlerinde 
tirmeleri IAzımdı"• :\r~ bedeli tak~ 
edilen kıymetleruı yuzde yetmif betini 
bulmadıiJ takdirde en . aon aıttu.nın 
taahhüdG bati kalmak fizere 7. 9-983 
tarihine müeadil Peıtembe günü ayni 
Matlerde Yeği~ İlkeleaile daire
mizd~pdaCak olan aon arUarmada 
mezkUr gemilerin arttırma bedelleri 
yiizcW yetmif 

1
t:f!ni tu~ takdirde 

m6fterileriııe · eleri icra ~~ 
Akli takdı"Me aatlş (2280) numaıah 
bnun muoabaace ~· bırakılacaktır 

200' nu_.. ıcra ve if1ia ~u= 

fıkru b~.aemiler üzerii1.. 
de ıpo kblAufa dicer .wra.. 

1 

T~ C2K iYE 

l lRAAT 
BANKASI 

F 

lstanbul Evkaf 1 

Tamamı 71 78 U'flll miktarinda bulunan KüçUkpazarcla 
Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılar caddesinde 
30130 No. Jı dlkkinın 8132 hissesi. 

110 00 Tama• -5S.- aı:tın miktannda bulunan Küçtlkpzar-
da Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılar sokatuıda 

110 
16136 numaralı dtlkkinın S/13 hissesi. 

A Tamamı-60- ~ miktarinda bulunan K~ 
Haca Hayrettia mahallesinde y oiurt kajmda 
~ ~1123 cedit 31/31 No. h iki dükt1U: W8I 
lüssesı. 

61 "&çiikpazanl. Hoca Hayrettin mahalletiMe K•UıoP 
~ "?kaPıda 8'18 No. h kiğir dükkinua ..,...,,, 

Yukardaki hısseli mahlül emlik dört hafta m~ Una 
konmuftur. Müzayedesi Temmuzun .. 31 ... ci ~ lbf: -t 
l~:_t_edir1. Talipleria pey akçelerile berab• M•fı:r__. • 
m .... tKaat an ° 'MMl~ . ~~,. 

1 

DUllBO.f.& maddeainin 4 bofi 

daıaDia. • halkı Nlıipleriaia 
J.11 haJdVnu •e hu_. W. ~~--:altlllilt 
life .. - i4fdialanni Biat 
..... IQa ··--- ....... 

letanllul Halkevj Rel•Ullndenı 
EYimizin, Gtllhane parla kapııı için
deki, Güzel Sanatlar tubeliade Balet 
ve Step denleri bqlamlfbr. Ana 
edenler her si• (17)•ea sonra ••kir 
ıube mtid6diilae •lruaatla ~ ... .. ,~ 
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12 s.,r. SON POSTA 

Batana 50 Lira 
M. TOBATLIYAN 

Vah, vah, vah L. O canım elbise daha 
ikinci giyişinde akmıya mı haşladı ? 

Karakly De Tabim tramvay mev
kU araaıada içersinde lbrahim Bey 
ojlu Hasan Sabri Bey namıaa ve
rilmit hüviyet cüzdanı veaair evrakım 
De ltir mikdar parayı bari siyah kaplı 
dl&danımı zayi ettim. Bulup zlrdeld 
a.tre.. wetirene so lira hediye 
Hrilecektir. 

T ARABY A YAZLIK OTELi 
ve LOKANTASI• 

Bahçekapı Anadolu Han birinci 
kat 9 No. da Cemal (5707) 

,.,_._YENi ÇIKTl4ml.._ 

Bastlbadelmevt 
Tolatog'un eseri 

Ha;rdar Rifat Beyin tercümesi 
800 küaur aahife, t75 kuruş. 

FENNi SONNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yapanm. 

Tophane Boğazkeaen 41/43 No. 
Telefon : 42:140 (:>816) 

lr n~!']~~!! Eminönü Valide kıraathanui yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 

'9 Tel. 24181 • (4911) .--

Tarallr• M. Tokatlıran Ot8R ve Lokantaeının en urt konfor ve 
yemeklerile küşade bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder. 
Botazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan otellmlz İstanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyeıidir. Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve e1111alsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müe88esemizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavatı muhteremenin 
te§rifleri rica olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mU..U feralte 
tibi tutulur. 

Yüksek Ticaret ·Mektebi 
Müdürlüğünden: . 

Mektepte Fr•mızca Usan kunu açılmıştır. Kun tatil devre
sinde iki ay devam edecektir. 
1 - Kun, yetiştirme kursu olup bu lisanı az çok karaat edebilen

lerle mektepte mazeret imtihanlarına girecek veya EylOI llOD

lannda ikmal imtihanına pecek talebeler için açılllllfbr. Den 
ve 11D1f vaziyetine göre hariçten mtiracaat edenlerden ve 
mektep talebesi olanlardan ayni ae:riJecle priilenler ele kabal 

edilebilecektir. 
2 _: Kuna kabul edilenler seviyelerine gire iki kama ayrılacak 

ve denler, haftada upri dirt saat gösterilecektir. 
3 - Denlere 23 Temmuz 933 pazar gllnü ltqlanacaktır. 

••. kabahat sende! • • • niçin : 

laL a•llre a inci Hukuk mah
kemeelnden : İktaıat Vekiletlnin 
Galatada topçular caddesinde 136 
Numaralı müskirat fabrikasi müe11iı-
Jerinde lsmail Rıfat B. aleyhine ika
me eylediti davadan dolayı mumai
leyhin ikametgahına gönderilen dave
tiye zahnna verilen meşrubatta 

ikametri ha meçhul oldutu bildirilmit 
ve bermucibi talep ilane.n teblijat İc• 
rasma karar verilmiı ve emri muha-

Kunlara devam etmek istiyenlerin tedris ve devam pıtlannı 
ötrenmek ve kayıt olunmak üzere hergün saat 11 den 17 ye ka· 
dar mektep müdilrlüğüne müracaatlan ilin olunur. "3375,, •• 1 

1 

•• DENiZ KIZI EFT ALYA HANIM 
Ankaradan geldi. Bugünden itibaren 

Türkiyenin en yibek saz heyetile birlikte 

Harbiye'deki BEL V O Bahçesinde 

almadın? •• 
kemenin 3110/933 tarihine müaadif J 
Salı ,.Onii saat 14 te tayht kalanmıt I 
olduj'Undan yevm Ye vakti mezkürda ~-------. icrayı terennllm edecektir. ._ _ _. (5Gl) --

mahkemede hazar bulunmua ve ak- ----------------------------
ıi takdirde hakkında rıyaben mua
mele icra olunacata teblit makamı
na kaim olmak Gzere ilin olunur. (5709) 

Okstlrenlere: 

, 
IS BANKASI 

.. 
. ' , 

KO MBARA SAH iPLERiNE· 
• 

MER SENE 10.000 LiRA .. - . 
MUKAF AT VERMEKTEDiR 

HER 
• 

KE51Dfl>E 
1 

207 
KUMBARA 

• • 
SAHiBi 

İKRAMİYE 
KA7ANiYOR 

HER 
KES İDE DE • 
2500 

• 
LiRA .. . 

MUl<A'fAT 
• 

TEVZi 
EDİL.IYOR 

• • • • 
KURALAR SENEDE iKi DEfA 

• 
NiSAN VE TFEŞRİNI EVVEL'İ~ 

---, BİRİNCİ GÜNLERİ _, 
• • 

'EKiLiYOR 

(5131) 

l 

latanbul aHmncı icra dair• 
elnden: Bir borçtan dolayı mahcuz 
bet ayna ve bir saat ve bir soba ve18 
ıapka aıkıaı itbu temmuzun 28ancı 
~arıamba fiinü nat 10-12 yi kadar 
Şehzadebatanda Halk kıraathanesin
de bilmOzayecle paraya çeYrilecetl 
Din olunur. (578') --··-.. ·-···········-... ---·---.... ····-Son Po•'9 M•tb••S1 

..... l. • ..,.. 

.....,. ..... ı .... Uil 


