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Üniversiteye Talebe Akını var 
Hakimlerimiz Arasında •• 

Adliye intihap Encümeni 
Ay Sonunda Toplanacak 

-
Yeni Adliye Kadrosunun Bazı T ebed-
dülleri İhtiva Edeceği Anlaşılıyor 

Ankara, S (Hususi) - Adliye 
Vekileti maba61i•dea öğrenilen 
haberlere ı&re Adliye intihap 
encümeni bu ay aonuoda veyahut 
Eylill ayıma ilk baftumda topla· 
nacakbr. Encilmen bu toplanııın· 
da yeni tayin ve nakiller ile i~ 
gal edecektir. 

Ahnan malümata göre encü
men tarafından hazırlanacak olan 
yeni tayin ,liatellİ bikimlerimiz 
arasında bazı tebeddillleri ihtiva 
edecektir. Bu ciimleden olarak 
A;ır Ceza Reis ve azalan arasın
da tebeddilller yapılacağı sör 
lenmektedir. Milddeiumumilikler 
aruında ela değişiklikler yapıla
caiı 96ylenmektedir. 

Kanunen yqlarını doldurmq 
olan hlkimlerimiıden baıılannın 
takaütlüklerini talep ettikleri 
ve intilaap encümeni tarafuadaa 
bu taleplerin de tetkik edileceti 
laaber verilmektedir. 

Aiır Ceza Mahkemeleri Reisi~ 
ri aruında yapılacajı söylenen 
deiitildilder aramda elyevm ~ 
kara Ajır Ceza Mahkemesi Reisi 
bulunan Huan LAtfi Beyin l.tan
bul Ağır Ceza riya1etine naklecli· 

H•u11 Utfl B. 

leceil de haber alınmaktadır. Ha· 
ıan Lütfi Bey pmdiki halde me
zunen• lstanbulda hulllDmaktadır. 
-----..UW•ıclı' b 

lalmkcleld topleab dnı-... 

yetiftirilmek &zere baa adi ban 
liyihalan da hazırlandıta anlepl
maktaclır. Adliye vekilimiz Saraç 
ojlu Şokrn beyin kıta bir m&ddet 
aoara bir tetkik seyahatine çık· 
maaı muhtemeldir. 

lzmirin ihraCabnı Çoğalt· 
mak Mümkündür 

lhracabn 50 Milyon Türk Lirasını At
ması Zaruri Görülüyor 

Iaalr 11 .... ı11i• iluwe11I l••liı•fi 
laaa1r 4 (Huual) - Her Mil~ manyaya kadar uzatb. Bu seya· 

~uı!ı.,.-.lminde Avrupa tlccar- hatin ilk merhaleainde ahun n~ 
b • ibracatçdan araamcla tice tudur: 

irçok Alivre aabtlar olurdu. Bu - Avrupada paranın karar· 
aeae, ÇOk tayam c:likbttir ki Aliv· m olmatmdan, bOytik alıcılar 
re l&bflar pek uclar ve batta ge· araanda Alivre •bf Y~~ya cer.:- aeaenm J6zde ellisi kadar uret ve istek yoktur. Bqbca ah-

i e yoktur. cılar, bir miktar daha pahalıya 
Bu.... 111•·-n °tib ı Ti almaya, Alivre •bf yapllll)'• ter--.. ı ara a an ı· 

caret oclaaa reiai Bal d H k cih ediyorlar. 
la Bey Avru cı ~a e. a • Diier taraftan ticaret oda..-
merlcezlerindPanın milhım ticaret ,.,, t tkik t göre lzmir 
laati e bir tetkik seya• nan yapha· e a • • 

De çaltta ._ seyahatini Al- ( Devamı 9 uncu 1ayfacla t 

Yüksek 1'aarif Şôrisı Ya
kında içtima Yapacak 

•• 
Universitege Bu Ders Senesinde 

1500 Genç Devam Edecek 
Oniversitenin faldiltelerine ve 

enstitnlerine ait profe.lr kaclro
lan ham bir vaziyettedir. Yalnız 
bu kadrolarda yerleri 9Çlk bulu
nan bazı vazifeler içia de tayinler 
yapıldıktan sonra kadrolar ta• 
mamlanmıı olacaktır. Konyada 
vazife giren operatlr HaJri Bey 
de bp fakilltesinin harici 1eriri• 
yat lmmına tayin eclilmiftir· 

Ne Z.m•n AÇtlacek? 
Haber aldığımıza ~ Oni

v.eraitede 933 - 934 elen 1'Ja. ted
naabna lCfrinievvelde ........ 
caktır. Kayıt ve kabal prtlanncla 
bir deiifiklik yoktur. Geçea 
senelerde Dartllftbmna ~bilmek 
için konalmq olaa fartlar bu 
sene Oniveniteye pmek için de 

( De .... 9 -- .. ,,.... ) 

At Ytırı,ları 
Ve Yüzme 
Mii. abalcaları 

Yılal• 6lrbıcllm•ua '41• H. 
lataabal ~ at yUlflanmn 

ikincili din V eliefencli kOfU ye
rinde ıapldı ve hayli lıeyecAnh 
oldu. Bu .-eki Jantlarda else 
çarpan • mlhim feY, seyirci 
adeclincle, ıeçea senelere niabetle 
p_lllea fulabkbr. 

Din ~dere lidoauncla ela 
Jllme mlaabakalan yapıldı. Ya· 
ntWıa ve yezme müsabakalannm 
tafaillbm spor sayfamızda bula-
cabımz. 

Rusya Maçları 
Futbolcularımız Yine 

Matlup Oldular 
MOlkova. 4 - Tas Ajansı 

bildiriyor: Tilrk • ivanov futbol 
takımları aramdaki maç, diba 3 
bin seyircinin öniinde yapılmıı ve 
oyua fevkallCle seri cereyan et
miftir. bk devrede her iki taraf 
ikiffr sayı yapmıtlardır. 

ikinci devrede ise Tiirk takı
mıma bir ta)'llın& kal'fl lvanov 
talama bet uyı yapDUfbr. 

Bu suretle maçı, ilçe karıı 
Jecli uyile (yaDOY kazanmıp. 

YlikHk ltl•crl/ Şbiııaın U11luuula ulJ•11: OnlHrıit• re/dW N.,., 
Ôıner, ıruuırl/ ....,.,.,., Ani n orl• leJrl•I •••• naUlrl F•I S.,I• 

..... ~ Evlenm li, Kimi r Evi n lf 

ena Ha talıklar Aşıla· 
yanlar Ceza Görmeli Mi? 

-------
Operatir Jak Barbut Beyi 

beklerken vakit geçirmek için p· 
ıeteleri kanfbnyordum. Birden
bire aeaiz aparbmamn içiai ince 
bir kadın çıibiı doldurdu: 

ialm inim inleyip clinmemlt, ocla
mn içinde ıibi dayalayorc:lu: içe
ride bir ameliyat varmql 

- Aayy ••• ay .•• of ••• 
Heyec•nle açradım. Feryat 

kuilndı, fakat cam çok YaDIDlf 
bir inMnın lmnetli IOluJUfU, ve 

Ytlrekleri zaif olanlara tav· 
auye ederim. Operatlr muayene
hanelerinde gazeteye mecmuaya, 
hulyaya dalıp ta buhmduldan yfri 
unutmasınlar. Zira lmlaldann zar-( De..... 8 iad .. ,, .... ) 

1 Son Moda Şapkaların Fagdalanl., 1 

- Yeni aldığım şapkamı nasal buluyorsun kocacığım? •• 
- Pek tüzel ••• icat edellİD sevkine kurllu olayua kanat--

t 



(Halkın Sesi] 

Üniversitede Kadın 
Hocalar 

1'niverıitenin profesör ve mual
lim kadrosunu okurken birkaç 
kadın İlmine tesadüf ettiniz. Şim
.tiye kadar yalııız 1lk •e ~ 
mektepler ile liaelerde den go -
tmen kadın muallimler bl1Ddan 
aonra Üniversite profosöru de ola
caldar demektir. Bu yeai vaziJet 
hakkında halkın sôylediklerini eu 
ıatırlarda okuyunuz: 

Ru§tü Be) ( C sküdar uhku~ usu ) 
- Ben kadınların memur olma• 

aına taraftar değilim. Hanımlarımızın 
H itlerile utrqmalanaı tercih ede
rim. Fakat miı.teana olarak kadıa
Jarın hocalık yapmalarına taraftarım. 
Çünkü ilim meaelesinde eski devir
lerin ihmali yüzünden çok geride 
•aldık. Bu aebeple ilim aeferberlitin
de kadınlanmızın da kılıç kupamalan 
lıizım geldiğine kanaatim vardır. 

* Alı H ı nıi B. (ilkmektep muallimı) 
- On ıenelik bir hocayım. Ha

yatta kadının rol almıya bqlachfı 
deni iyi habrhyorum. Kadınlanmwn 
muhtelif sahalarda aldıldan vazifeleri 
çok iyi baıardıklanm görüyorum. 
Fakat diyebilirim ki baiumlanmız 
muallimlikte, diter muleklerden 
daha ziyade muvaffak olmufludır. 
Her halde hammlanmız Oniveraitedeki 
vazifelerini de iyi bir tekilde bqa
racaJdardır. 

* K mal Z hni B. ( bık maarif men-
dan) 

- Ben baaamlanmıza Oa.ivenite 
hocahğı vcrilmeainl bir tecriibe olarak 
kabul ediyorum. Bllllunla beraber 
kadınların yükaek tahail hocahjıı hu
susunda da muvaffakıyet röstere
ccklerine itimadım vardır. Yeter ki 
çalış•ınlar ve yoru)madıuı uğl"afmalar. 
Çunkü Üniveraite hocalıjını hakkile 
yapabilmek için durmadan ve din
lrnmeden çahımak lizımdır. 

İstanbul Maliyesi 
Teşkilat Bu Ayın Son 

Günü Ilga Ediliyor 
Ban gazeteler Milli Emlik 

umum müdiırü Rüştü Beyin yeni 
mali teşkilat için lstanbula geldi
ğini yazdılar. Bu haber doğru 
degıldir. Rüştü Bey istirahat için 
izinli gelmiştir. Eyliilden itibaren 
tatbik edilecek olan İstanbul ma
liye tc.~kilatı kanunu için Anka
rada ihzari mahiyette mazı çalış
malar vardır. Fakat henüz kat'i 
olarak verilmiş biç bir karar 
ıoktur.Ôğrcndiğimize göre bu ayın 
31 inci pnü bütün maliye me
murlarına bir mektup gönderile· 
relc lstanbul maliye tqkilibnın 
ilga edildiği bildirilecek. aynca 
ikinci bir mektup ile de yeni te~
kilitta aldıklan vazifeler tebliğ 
olunacaktır. 

Bir GUnde 36 Bin Kişi 
Yerli Mallar Sergisinde 

Sah günü açılan Gatatasaraydaki yerli mallar 
1ergiaini ziyaret edenlerin miktarı dün akşama ka-
dar yüz bin kitiyi afDUfbr. BilhHu dün cama ol
duğu için sabahtan gece geç Yakite kadar ıergi 

Jecek ıeyJer mübayaaledilmektedir. Ufak tefek q
ya aatıp da mihim bir yekün tutmaktadır. Bu ara
da ecnebi ziyaretçiler de bir hayli yekin tefkil 
etmekte ve bunlar da öteberi almaktadırlar. 

çok kaiabalık bir kütle tarafından gezilmiş, kala
balak biç eksilmemiştir. Bize verilen malümata göre 
yalnız dün sergiyi gezenlerin adedi 36 bin adedini 
apuştır .SerFde alış veriş vaziyetine gelince; aergide 
teşhir edilen muhtelif yerli mallar üzerinde mühim 
denilecek derecede alış veriş yapılmaktadır. En zi
yade kumaı, çorap elbise ve ayakkabı gibi giyi-

Haber aldığımıza göre, gösterilen rağbet karşı
sında serginin muayyen olan m&ddetten birkaç g6n 
daha fazla açık bulundurulması için mnracaat ya
pılacaktır. 

Bu müracaat muvafık görüldüğü takdirde yerli 
mallar sergisi muayyen mllddetten bir hafta geç 
kapanacaktır. 

Köyler Arasında 
irtibat Noktasından De

ğişiklikler Yapıldı 
Muhtelif vilayetlerin köy ve 

nahiyeleri arasında bazı irtibat 
değİfi)dilderi olmuş, bu hususta 
celYeJ viliyete gönderilmiştir. Bu 
cetvele g&re, Ankara vilayetinin 
Keskin kua11nın Oba nahiyesine 
bağlı Karah, Karağın, ve izzettin 
köylerinin Delice nahiyesine ve 
yine Oba nahiyesine bağh Ata
pnabmatb, Y ukanmalmıatlı, 
Ulq, Daievi, ve Pazarcık köyle
rinin KınkkaJe nahiye ine rapb 
ilhaldan icra edilmiştir. Yine 
Ankara vilayetinin Polatlı kaza
amın Samutlu nahiyesine bağlı 
Kaşçu köyü bu nahiyeden ayrı
larak mezkür kaza merkezine 
bağlanmıfbı'. 

Konya vilayetinin Karaman 
kazasına tibi Baıkışla nahiyesine 
bağlı Göynükkışla köyü Hadım 
kazaaının Bademli nahiyesine 
bağlanmıştır. 

Sivas vilayetinin Zara kazasının 
Beypazarı nahiyesine bağlı Çav
dar köyü Kanğal kazasına bağlan
mışbr ,Kanğal kazasına bağlı Ak
pınar nahiyesi merkezi Kızıldikme 
köyftne ve Dillik nahiyesi merke-
zi de iğdeli köyüne nakledilmiştir. 

Muğla vilayetinin Bodrum ka
zasına bağlı Ciftlik köyüne mer
but Kızılağaç karyesinin müstakil 
bir köy olarak idaresi muvafık 
görülmüştür. 

Erzincan vilayetinin Kuruçay 
kazasına bağh Gezge, Givuryur
du, Eslcikonak, Diyarlar, Halit
ler ve Kabullar köyleri Refahiye 
kazasına bağlanmışhr. 

Eski Otomobi 1 ler 
Esiri bir karar ile dairelerin 

otomobilleri lağvedildiği zaman 
Defterdarlık bunlardan bir kısmını 
satmış, bir .kısmına ise müşteri 

------~~ -------------------------
Bir Malıkiim 
Yeni Bir Suç 
işlemiş! 

Bir adam yaraladığı ve bınıi
ni de öldürdüğii için ( 8 ) aene 
evvel (17) sene hapse mabküm 
edilen Kasımpaşalı Abdullah ge
ç.enlerde hapishanede eline ge
çirdiği bir çakı ile bir arkadaıına 
hücum etmek istemif, fakat gar
diyanlar yakalaml§lardır. iddiaya 
göre bundan müteessir olan Ab
dullah memurlara ve hüklimetin 
manevi şahsiyetine tecavüz ebniş. 

Asliye Birinci Ceza mahke
mesinde muhakemesine başlandı. 
Jandarma, Abdnllabı muhakeme 
salonuna getiriyordu. Abdullah 
salonun kapısından bağırdı: 

- Esseliruü aleyküm ya ha
kim efendiler! 

Sus dediler. Sonra suçlu mev
kiiııe geçirildi. Maznun, kendisine 
sorulan suallere şu cev bı ver.eli: 

4
' - Ben arasıra da timarhane

ye gider gelirim. Kimseye küf
rettiğirnin farkında değilim. 11 Son
ra on beşer sene} e mahküm iki 
arkadaşı ile üç gardiyan şahit 
olarak dinlendiler. Şahitler Ab
dullahın aleyhinde söylediler, fa
kat kendisinde akıl ha tabğı bu-
lunduğunu da ilave ettiler. Bu 
ifadelerden sonra da Abdullabın 
Tıbbı Adlide müşahede alhna 
al nmasına karar verildi. 

Mahkemeye 
Verildiler 

Aylık Bağlandı 
Yeni ~ekaüt Ve Yetim Ma
aıı Alacaklar Kimlerdir? 

Tekallt edilen veya 610p te 
geride bırakbldanna yetim maqı 
bağlanması lizım gelen bir kısım 
Dahiliye memurlanna ait maq 
tahsis muamelesi ikmal edilmiştir. 
Geçen haziran içinde muameleleri 
bitirenlerin isimlerini yazıyoruz : 

Boyalı nahiyesi müdürll Hüae
yin Şükrü Ef. (T ekaiit) , Saraycık 
nahiyesi müdürü Bealin Safi B. 
(Tekaüt) , Çengel nahiyesi mildü
rü Niha Ef. (Yetim) , Aliiye kay
makamı vekili İzzet B. (T ekaitt) , 
Fındık nahiyesi müdürü Mehmet 
Şerif Ef. (Tekaüt) , Kırklareli mu
tasarnfı Vassaf B. (Yetim), Trab-
zon idare heyeti başkatibi Mus
tafa Ef. (Yetim) , Kırklareli nüfus 
müdürü Mehmet Sadık Ef. (Ye
tim) , Manisa nüfus müdür vekili 
Mehmet Ef. (Yetim) , Puka ki
makamı Yusuf Ziya B. (Yetim , 
Erbaa tahrirat katibi Hüseyin f. 
( Tekaüt ) , Gümüşane tahrirat 
müdürü Hayri B. (Yetim), Kaca
eli tahrirat katibi İbrahim Ef. 
(Yetim) 1 Mihalıççık tahrirat ki
tibi Ruhiddin Ef. (Tekaüt) , Os
maniye tahrirat katibi Mehmet Ef. 
(Yetim) , Pozanti nahiyesi müdürü 
Tahsin Ef. (Yetim), ibrala nahi
yesi müdürü Cemil Ef. (Yetim) , 
Ceyhan iskan memuru Hacı Avni 
Ef. (Tekaüt) , Çan kın meclisi 
idare başkatibi İsmail Ef. (Yetim) , 
Adana nüfus başkatibi Mustafa 
İzzet Ef. (Yetim) , Yalova kay
makamı Mehmet Rüştü B. (Yetim). 

Esnaflar Da Hazırlanıyor 

Elinden Yaralandı 
Bostanbaşında oturan telef on 

~rketi memurlarından Mehmet 
Kemal Ef. evin camım indirmekte 
iken cam kınlarak elinden teh
likeli su~ette yaralanmıştır. 

çıkmadığı için bunlar Defterdarlığın 
arkasındaki ambarlara konmuştu. 

Fener pOlis merkezi memurlarl 

evvelki gece Fener ve civa nnda 
taharriyat yapmışlar, bazı kimse
lerin üı:erinde taşınması yasak 
olan ailihlar bularak müsadere 
etmişler ve sahiplerini de mahke
meye vermişlerdir. 

Evvelki gece Eminönü mmta
kaaında da bu ıekilde bir arama 
yapılmış, gizli silah tapyan on beş 
kadar maznun Adliyeye veril
miftir. 

Esnaf cemiyetleri idare hey
etleri yann ayhk toplantılanm 
yapacaklardır. Bu toplanbda 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönü
münü parlak bir şekilde kutlula
mak için alınması icap eden ted
birler görüşülecektir. 

Cemiyetlerde intihap 
Diğer bir kısmı da defterdarlığın 
önünde duruyordu. Şimdi bunların 
satılmasına karar verilmiş ve mü
zayedeye ÇJkanlmııhr. 

Hamallar, bahçıvanlar, yor
gancılar ve diğer baD emaf ce
miyetlerinin idare heyeti intihap
lan bu ay içinde yapılacaktır. 

, ___ ,_ ---~ 
[ Glinlbt T arlh.I ] 

Düğün İsraflarının 
önüne Geçilecek 

Dahiliye Vekaleti bazı köylerde 
laraflı düğünler yapılmakta oldupnu 
haber almıJ, sirifilea tuarnaf harelııeti 
lrarpanda bu iaraflana öaine ~esil
_... lizım geWitial, bu buaata faa
llyette bulunulmasını alikadarlara 
bilcfirmittir. Düth i.araflarile mücadele 
edilmek için men'i iuafat kanunu 
tfcldetle tatbik oluaacakbr. 

llkmektepler için 
Yeni ders aeneai içinde ilkmek

teplerde okutulacak kitaplardan lııir 

bmı hazırlanmış, ba .. Jmalan iti ifia 
münakasa açılmıştır. Şimdilik hazır· 

lanan kitaplar tarih aeriai ile yurt 
bllgial kitaplanchr. Bunlar tııtil müd-
deti içinde mutlaka ba•larak dera 
yıb baf1angıcana yetitlilıilecektir. 

LUzumlu kitaplar 
ôtrenilditine ~öre Maarif Veka

leti her sınıf ballı için faydal• ve 
11.zamlu kitaplann çoplblmuını te
min hususunda faaliyette bulunmaya 
karar vemıiftir. Basılıp nqredilme
leri zaruri olan kitaplar telif ve ter
cüme auretile huır)atbnlacak, derhal 
neıredilecektir. 

DUdUk Memurları 
Tahlisiye idaresi tarafından Ahır

kapa ve Fenerbahçedeki aiı dü ükl6-
rinin yanında birer kulübe yapbn
Jacakbr. Sis düdilklerinin memurları 
bu barakalarda oturacaklardır. 

MUlga Se~rlsefalnln 
Hesaplar1 

Mülga Seyriaelain ldaruinin he
aplan bir b.Eiye heyeti ta.raf nd.a 
tubit edilmekte, alacaklar ve bo"
lan ayn ayn hesap olunmaktadu. 
Heyete eski idareden alacaklı olduk
lan iddiasilc müracaatlar yapalmakta, 
bunlar tetkik edilmektedir. Heyetin 
meaaiai bir müddet daha dna• 
edecektir. 

Ktlç,ak Çakm•k Bulunmut 
Fen erde oturan Mahir isminde 

biriain üzerinde kaçak çakmak 
bulunarak müsadere edilmiştir. 

Meccani Talebe Alınacak 
Şehrimizdeki Ebe Talebe Yurduaa 

bu MDC de bu mikdar mecc ni leyli 
talebe ahnacaktu. Alınacak taıebe 

Ortamektep ~zuau bulunacak, due
ceai yüksek olacak, 20 yaflnd n kii
çiik n otuzundan fazla olmayacaktır. 
Taliplerin bu nihayetine ltadu 
S.bhat Vekaletine müracaat etmeleri 
li:ıımdır. 

Sipahi Ocaftının Bir 
TetebbUsU 

Sipahi ocağı at meraklısı olup ta 
ab buluomıyanlann anulannı tatmin 
içia u bir Oc:ret mukabilinde bu gi
bilere kira ile at temin etmiye ve 
binicilik dersl~ri göstermiye karu 
•ermlftir· 

Postanede 
Reklam işi 

Haber aldığımız.a röre poata •• 
telpf idaresi, poata binalannda ana 
eclea kimaelerin reldim yapabilme.le
riDe karar vermiftir. Ticarethane •ey• 
müeaaeae sahipleri poata idarelerİM 
müracaat ederek podaaelere ilb 
umak isteclilderiai bildirecelderdir. 
Bu ıibilerdea muanen bir kret ..._ 
nacaktır. 

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

Hasan Bey - Pazar 
yerli mallar pazarcıları ..• 
mallarınız var bakalım? 

ola, 
Ne 

1 
İğneden sürmeye kadar 

ne aranan bulunur Hasan Bey
ciiim .• 

. . . Yalnız mal var mü.,teri 
yok ! Davet ediyoruz, gelmi
yorlar .• 

Hasan Bey - ilibi doetum .• 
O eski zamanda idi.. Şimdiki 
müfterileri •. 

••• Av gibi ökse kurup yaka
lamak lizım.. Bu öksenin adına da 
reldim derler. Antadıa mı aziıiml. 



S Aiustos 

r 

._ _______ Tunah Hilmi 

" Devlet ,, diğer sahalarda ol
duğu • gibi iktısadiyatımızda da 
çok mühim roller oynamaktadır. 
Bu kelimenin kendi mefhumunda 
denıçettiği hakimiyet ve istiklal 
manaları ile sermayenin beynel
milel vaziyeti onu bir jandarma 
devleti ve zabıta maliyeciliği yap
maktan kurtarmıştır. 

Devlet bugün artık hususi te· 
şehhüslere ve onun dağınık itiba
rına umumiyetle bel bağbyamaz. 

Bilhassa sermayesi fakir san'at 
medeniyeti oldukça geri · memle
ketlerde devletin fiziyokrat dü
şüncelerle vaziyete seyirci kalma
sınına imkan yoktur. 

Küçük sermayelerle, mütef er
rik ve hususi teşebbüslere klasik 
bir zihniyetle iktısadi mukadde
ratı terketmek memleketi müs· 
temieke yapmak demektir. 

İnkılapların fazileti ise munta• 
zam hamlelerle ihmal edilmiş bir 
"medeniyet ve teknik,, i ihya et
nıektedir. Bu ise dinamik ve 
müstemirren devam eden bir in
kıJabi müdahale ve ayni zamanda 
kuvvetli ve kudretli bir teknik ve 
idari organizatörlüğe vabestedir. 

İnkılibımızın ruhunu teşkil 
eden "Kemalizm,, in yarattığı di· 
ğer varlıklar meyanında bu da 
vardır. Bizdeki iktısadi inkılap 
''sınıflar,, merhalesini memlekete 
kazandırmaktadır. Bu "Kemalizm,, 
in galip bir hususiyetidir. 

Demek oluyor ki bizde dev-
letçilik müteşebbis, müteşekkil 
ve müdahalecidir. Bu suretle hu
susi teşebbüslerin bazı zararlı 

faaliyetJerile, ileride doğması 
muhakkak olan tehlikeli iktısadi 
tezatlara set çekilmiş oluyor. 

Fakat hemen ilave edelim ki 
bugünkU organizatör müdahaleci· 
lik, Colbert, birinci F. Wilhelm 
ve Cromvell zamanında hakim 
olan "' nakit ikbsadiyatçılığı ıı ve 
ondan doğma bir müdahale ve 
himayecilik değildir. Filhakika 
bugünkü devletçilik ile eski 
arasında müfrit himaye~ kuv
vetli gümrük budutlan gibi 
.. müsait fcar l müvazene" 
benzeyişleri yok değildir. Fakat 
iktısadiyabn telakkisi ve iktisadi 
faaliyetlerin idaresi o zamanlar 
tamamile şahsi ve hususi iktısat 
ve onun hususi itibar prensiple
rine dayandığı da unntulma.nıalıdırf 
Bugün öyle değildir. •• Devlet si
yaseten taazzuv etmiş bir millet,. 
olduğuna göre iktısadiyattaki 
devletçiliği milli ve dolayısile 
halkçıdır. 

Şu halde memleketimiz dev
letçiliği ruhunu inkılibımızm 
ideolojisinden aJan demokratik ve 
sosyal bir meslektir. Bugünkü 
devlet milletin maddi ve manevi 
cüzülerine şamil -ve şayi bir his
sedar değil bizatihi hissedir. 
Bu itibarla devletin iktıaadi faa
liyet ve teşebbüslerini ferdin za
rarına yabancı bir müdahale farz 
ve talikki etmek yanlışt11. Bu 
bir mildahale değil biJakis yeni 
devletin iktısadi F onctio 'nudur. 

Velhasıl devlet hususi teşeb
büslerin başaramadığı ve başara
mıyacağı bütün iktısadi teknik 
geriliklerini ikmal ve boşluklarım 
da doldurmakla mükelleftir. Bun
daki gayesi de biç şüphesiz inkıli-
bımızın tervic ve teşvik. ettiği 
Demokratie economique lktıaadi 
demokrasidir. Bu itibarla bizdeki 
devletçilik sadece bir ımlihtar, 
lıakikatte bu bir milletçiliktir. 

POSTö 

Resimli Makale 

Çok Hki devirlerde insanlar göl
geyi ruh zanneder, ve bir adamın 

ölümünü, ruhunu satmaaı teklinde 
telakki ederlerdi. Sahlan· ruh arbk 
mevcut oJmad•tı için gölgesi de fÖ~ 
rünemezdi. 

Bu batıl inanış bugün de cahiller 
nruında haıka bir şekilde caridir. 
Bugün de cin ve perilere inananlar, 

bunlan birer hayal ve gölge halinde 
ta1avvur ederler. Karanllk gölgeler
den korkarlar. 

'\ .. . .. .. ---
il Gölgeler a 

Gölgeden korkmak hakiki sebebe 
nüfuz edememekten gelir. Her göl
genin bar mevudu olmak lazımdır. 
O varlığı bulunca gölgenin manasız
lığı anlatılır. 

Gölgeye aldanmayınız, hakikata 
eri,iniı. 

• • 
SON· TELGRAF HABERLERi 

Aleyhimizde Hiyanet Yapan
lar Her Yerden Kovuluy~r 

Türk- Fransız Dostluğunun Neticeleri 
Berut 4 (Hususi) - Son zamanlarda Pariste 1 ceklerdir. Ayni zamanda Türkiye - Suriye hududu 

Türk ve Fransız Devlet adamlan arasında yapılan cıvarında tahriki t yapan, bu suretle Türk hudu-
siyasi görüşmelerin pek dostane cereyan ettiği Türk- du üzerinde fesat hareketleri çıkarmıya yeltenen 
Fr~~~~ dostluğunun pürüzsüz mahiyetinin teyit kimselerde Suryedan çıkarılacaklardır. Bu arada 
edildıgı anlaşılmaktadır. Hoyboncularm da neşriyat ve saire auret1erle Tür-

Bu sağlam.vdostluğun neticesi o!arakta Fransada kiye aleyhinde çalışmalarına müsaape edilmiyecektir. 
Sury~de ve dı.ger Fransz. mllstemlıkelerinde Türkiye Surye hükümeti bu kararın tatbikah cümlesin-
aleyh~nde haınane . ncşrıyat yapanlara, Türkiye den olarak Hoyboncu Nizamettin tarafından çıka-
aleyhınde yalan şayıalar çıkarmak suretile tahrikat rılan ve Türkiye aleyhinde tamamen uydurma 
yapanlara artık müsaade edilmiyecektir. şayiaları ihtiva eden " Muhalefetten sesler ,, isimli 

Bu gibiler derhal Franaanan, Suriyeden ve bü- gazeteyi kapatmıf ve eaki nüsbalarınm aatdmasına 
tüıı Fransız müıtemlikelerinden hudut harici edile- da yasak etmittlr. 

----__;:~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mısır Kadınları jFransa'da 
Misyonerler tle Mücadeleye Grevcilerin 

Karar Verdiler JlT•• • ı • 
Kahire (Hususi) - Mısır ka- ıvıımagışıerı 

dınlan misyonerlerle mllcadele Pariı 4 - Strasburg' dan bil· 
etmek için bir cemiyet teşkil dirildiğine göre bir nümayişten 
etmişlerdir. dönen ve şehre girmek istiyen 

Bu cemiyetin daimi ve gezgin grevciler ile zabıta arasında kavga 
azası fakir aileleri ziyaren ederek çıkmışbr. Polis kuvvetleri nihayet 

M. Çaldaris 
Fransız Başvekiline Bir 

Ziyafet Verecek 
Atina, 4 (Hususi) - Başve

vekil M. Çaldaris İstanbul ve 
Rusyayı ziyaret edecek olan 
sabık Fransız Baıvekili M. Her
yoyi Yunanistana davet etmi~tir. 
Başvekil Atinada M. Heryo'ya 
bir ziyafet verecektir. 

SaYfa J 

!v!ünderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş
t ir . 

Deniz Ortasında 
Bir Macera 

iki Erkek Bir Genç Kızı 
Zorla Hayırsız Adaya 

Götürdüler 
Birkaç gün evvel Samatya'da 

çirkin bir tecavüz hadisesi olmuş, 
bir genç kız sandaJla deni:zde 
gezerken sandalına atlıyan iki 
kişi tarafından zorla Haymnzacla· 
ya sürüklenerek berbat edilmiştir. 

Bu genç kızla arkadaşı Medi
ha Hanım bir müddet Samatya sa
hillerindeki gazinolardan birisinde 
oturmuşlar, sonra Kemal ismınde 
bir piyango bayiine ait ve Şaban 
isminde bir adamın idaresinde 
olan sandala atlayıp denizde ge
zintiye çıkmışlardır. 

Piyangocu Kemal Efendi de 
Aşir ve Faik isminde iki arka
daşile ve bir başka sandalla ge
zintiye çıkm•ş, ve bir müddet 
sonra kızların sandalına rampa 
edip N ... Hanım ismindeki genç 
kızı sandallarına almqlardır. 

Piyangocu Kemal Efendide 
kendisine ait olan sandalda yal
nız kalan Mediha Hanımın san
dalına atlamış Aşırla Faiki ve 
Mediha Hanımı sandalda 
yalnız bırakıp Mediha Ha· 
nımla beraber sahile çık-
mış, Şabanı da hidiseyl ha-. 
ber vermesini söyleyer~k polise 
göndermiştir. Fakat Şaban vaka
dan polisi haberdar etmemiştir. 

Diğer taraftan Aşırla Faik 
N. Hanımı zorla Hayınızadaya 
götürmütler ve orada berbat et
mişlerdir. 

Aıır ve Faik polialer tarafın
dan yakalanmıflarmr. Zabıta 
Kemal Ef. ile Şaban hakkin da 
da takibat yapmaktadır. 

Hicaz Ve Y eınen •• 
Muharebe Ettikleri Ha

beri Doğru Değildir 
Bundan bir müddet evvel a-bunların kız çocuklarına mektep grevcilerin hakkından gelmiş ve 

temin edecek ve mektepten çıkan asayiıi iade etmiştir. 
kimsesiz çocuklara iı blllacakbr. 
Mısır hanımları bu yeni birliği 
kuvvetlendirmek için birçok te

Havacıhk Aleminde jans haberleri Hicaz ile yemen 
Parla 4 - Fransız tayyareleri hükumetleri arasında çıkan bir 

Karısını Öldüren 
Adam 

arazi ihtilafımn iki taraf arasında 
Kodos ve Rossi doğru hat üze-
rinde dünya rekorunu kırmak muharebeye ıebep olduğunu bil· 

dirmişlerdi. 
ü:zera bu sabah uçmuşlardır. 

B F Kelepçesini Kırıp Bacadan lk' A A . t' Bizim Bu hususta mevsuk Müthl• ir acla 1 rap f lr8 1 surette aldığımız malumat, gelen 

berrüler yapmışlardir. 

Görliç, 4 - Dört kişilik bir Kaçh Bağdat, (Hususi) - Bir bu· haberin asılsız olduğunu gösteri· 
aile havagazı intişarı neticesinde Mihahççık 4 (Hususi)- Ahu- çuk ay kadar lraka gelen 1250 yor. Bilhassa kısa bir zaman 
zehirlenmiştir_.___ rözii köyllnde Abdurrahman is· nüfuslu Nasturi - Teyari aşireti, evvel Hicaz ve Necit'ten şehri-

Yunaniatanda Yangın minde bir adam ailevi bir mese- Irak bükümetinin ittihaz ettiği mize gelmit olan yolcular var-
leden dolayı karısını öldUrmli•tür. t db' J d ı k Atina. 4 - Korent çarşısında h "' e ır er en memnun ° mıyara dırki bunlar böyle bir vak'ay 

Ş. di k d Abdurra man yakalanmış, fa- Suriyeye hareket etmi•lerdir. k tb tt t k · tm k d 1 
bir yangın çıkmıştır. ıın ·ye a ar kat kelepçesini kırmıya muvaf- ., a ı sure e e zıp e e te ir er. 
on mağaza yanmıştır. fak olmuş, hapsedildiği odanın Hükumet Teyarilerin lrak'a Yalnız Asir taraflannda bulu-

bacasmdan brmanıp kaçmıştır. dönmelerine bir daha müsaade nan ve Hicaz hükfımetine tibi 
Alman Elçileri Arasında Abdurrahman aranmaktadır. etmiyeeektir.___ Seyit idris bundan dört ay evvel 

Bertin 4 - Volf ajansınan ' Yenı· e.·, Lı·se bazı ıcrkeılilder yapmak istemiş, 
l hf u Belçika Meb usan Mecllalnde 

doğru malumat a an ma e er- üzerine gönderilen kuvvetlerle 
den öğrendiğine göre Alma_n BrUksel, 4 - Meb'uaan Mec- Yozgat, 4 - Maarif Vekile- ki . d 
elçileri arasında pek yakında bır liıi Avusturyaya yapılacak mali tinin burada açacağı lise için es vazıyet ia c olnnmuıtur. 
takım nakiller ve değişiklikler yardınıa Belçikanm iştiraki hak· gelen emir memlekette mllhim Şimdi Asir tarafları da sükunet 
yap\lacaktar. kındaki layihayı tasdik etmiştir. tezahürata vetile olmuıtur. içindedir. 

:=::=..:....----~----------------------_..:------·-----------:----------------------., Yemen Hükümdan İmam 
/NA N J S TER /NA N M A / Yalıya bir müddet evvel rahat-lSTER 

4 Aju.toı 1914 umumi harbin ilk patlak yerditi 1 izah ederken İta]yaya {313 milyon lngi.liz liralık avarıa 
uğuuuz: gündür. Bu pnden dört ~ne .sonra, yani 4 verild_i.ğini v~ b~ avanslar ~erilmediti takdirde balyanın 
ağustos 1918 tarihinde çıkan gaz:eteler1 kar11tırırken mesan _harbıyesme d~va_m ımkinı olamıyaca~ını kemali 
bu <'Ümleler ıözümüz.e çarpta: ehemmLyetle kaydetmıttir. 

.,.. İnıiliz. Avam kamarası ( 700 ) milyo~ l.irabk y~ni • .~ün Amıterd~m, Roterdanı ve Lihey~e Felenıen 
bir harp tahıiıatam ittifakla kabul ehoıttir· Mah!~ ~~dı11 tarafmdan ıh:ıar olunan harp a.l~yhınde büyük 
nanrı (Bonarlav) harp m~sarifinin kabarmasıntn sebebını ıçtımalar vukubulmuıtur. 

/STER /NAN /STER iNANMA/ 

L--------------------------------------------------~ 

sızlandığı için Mısı.rdan doktor 
getirtilmişti. Kendisi tedavi edil
mektedir. 

Hicaz kıralı da Necidin mer· 
kezi olan Riyad'ta bulunmakta
dır. Yemenle Hicaz arasındaki 
münasebabn dostane olduğu dü
şünülürse çıkan harp haberlerinin 
ne derece uydurma olduğu ken
diliğinden anlaşılır. 



Memlelc~ı Manzaraları 

Borçika Yangını 
Çok Zararlar 
Verdi 

Çoruh ( Hususi ) - Borçika, 
bir vadi arasına sıkışmış, Çoruh 
nehrinin her iki tarafına müte
ferrik bir surette yayılan evlerile 
Jrilçük bir kaza merkezidir. 

Kasaba halkı umumiyetle gür
cülerden ibarettir. Likin Gürcü 
liaanile konuşmazlar. Hepsi güzel 
tnrkçe konuıur kendi hallerinde 
inaanlardır. Merkez kazanın Rn 

tahrire göre 667 nüfu,u ve 61 evi 
•e otuz kırk kadar dükkanı, iki 
oteli ve iki kahvesi vardır. 

Artvine doğru yapılmakta 
olan yeni yola izafeten olacak ki 
kaubaya bu civarda Y eniyol 
iami verilmektedir. 

Nehrin kenarında geniş bah
çeli bir ilkmektep vardır. Bu bina 
halkın yardımile vücuda getiril
miş ve yanında da yeniden bir 
pansiyon inşa edilmiştir. 

Geçenlerde hükümet konağa 
yandığı için belediyenin bir oda
m kaymakamlık dairesi ittihaz 
edilmittir. Diğer devair dahi mü
nasip yerlere yerleştirilmiştir. 
Kaymakam vekili bulunan Maça
hel nahiyesi müdürü Murtaza Bey 
elyevm iş başındadır. Yanan bi
nayı hükiımete iki bin küsur lira· 
ya icara veren eşraftan Salih Ef. 
bu yangından çok mutazamr ol
muş ve binanın aJbndaki dükkan
ların icanndan da mahrum kal
mışhr. 

Gerek kendisine ve gerekse 
belediye reisine hükfımetçe mik
tan kafi meccani kereste veril
mesine müsaade edilmiş ve bu 
auretle yangın zararları ehvenleş
lirilmiye çalışılmışbr. 

Çoruh ilzerindeki köyleri ha
rap olduğundan Artvine giden 
yolcular nehirden kelek denilen 
bir nevi aalla geçmektedirler. 

V aktile Ruslar tarafından ya
pllan uma demir kCSprünfin halen 
ankuı, tehrin biraz yukamnda 
görülmektedir. 

Ba köpribalia, ilk Artvin vila
yeti tqkil olunurken nuılsa bir 
ayaja aakatlanmış, o llU'ada da 
mevcut olan mühendisler buna 
ehemmiyet vermemİfler, tamirine 
tava.uul etmem.İfler. 

Ba ihmal yiizjinden sulana 
tiddetli cereyanile o sakatlanan 
ayak göçmllt ve bu suretle o 
canım köprO harap olup gitmiştir. 

120 metre uzunluğunda olan 
bu harap köprünün hükumetçe 
1eniden inşası iç.in 120,000 liralık 
bir keşif yapılmış ve münakasaya 
çıkarılmıştır. 

Borçika yangınında birkaç 
kişi mutazarrır olmuştur. Zarar 
ve ziyanın 15,0001 ira raddesinde 
olduğu söylenmektedir. 

Polis ve jandarma ve nüfus 
daireleri kuyudat ve dosyelerini 
kurtarabilmişlerse de diğer devair 
defterleri kimilen yanmışbr. Za· 
bıta memurlannın kendi daire
lerine ait evrak ve defatiri 
kurtarmakta büyük fedakirbkları 
görülmüştür. 

Nüfus dairesinin c!efterlerini 
kurtarmak için de adeta ateş 
içine girmek suretile N&fus Kitibi 
Habil Efendinin çok gayreti gö
Jillm&ftür. 

Yangını müteakip Artvinden 
bir heyet gelip tahkikat yapmışbr. 
Neticede itin içinde bir kast ol
duğu ve bu yangımn malmDdOrii 
Kemal Beyle veznedar Hüseyin 
Efendi tarafından wkua getirildiği 
teabit edilerek evrakı tahkikiye 
mahkemeye \'el'İlmit ve kendile
ri de hapse konulmuştur. 

Borçikanın başlıca mahsulü 
tütün, Mısır ve biraz arpadır. 
Kendilerini idare edecek kadar 
fasulya ve meyva dahi çıkarmak
tadır. Çıkan mahswden bir mik
tar da barice s vkedilmektcdir. 

Kazanın üç nahiyesi ve 33 
köyü vardır. 

Umumi niifus 9668 dır. Ara
zisidaghk ve ormanhkbr. Kaza 
halkı Çoruh nehrinden hiçbir su-

------ - ---------- - - -
- -- - -~-- - -
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Adanada Zirai Vaziyet 
--------------~------

Adanalılar Ziraat Bankasının Emsalsiz 
Yardımından ŞüJa:anla Bahsediyorlar 

Adana ( Hu- fade zamanı geldi-
suai ) - Bu ıene ğinde bunları 
Adanamwn hu- sabp bedelini ay-
b~bat mahsulü nen çiftçi lbesa· 
ç.ıftçinin yilztınü bana geçirmek· 
güldürecek dere- tedir. Bankanın 
cede bereketli 
olmuştur. Yalnız 
bujday fiatleri
nin ilk anlarda 
pek dllf nk ol
ması, okkasının 
1 1 O paraya sa
tılmau, çiftçinin 
bu b e r e k e ti i 
malıaulden bak
kile istifade ede
memesini mucq> 
olmakta idi. Fakat Ziraat Ban
kasının bu mıtakadan da buğday 
satın alması tesirini göstermiı ve 
11 O paraya satıJmakta olan buğ-
dayların fiab bugün beş kuruşa 
kadar ytikselmiştir· Bankanın bu 
hayırb teşebbiisünü gören çiftçi 
hükrımetimize ve Ziraat Banka-
sına karşı şükran hisleri besliyor. 

Ziraat Bankam meydanda yok
ken, ihracatçılar dünya piyasaSJnı 
çok dun göstererek malını elin-
de fazla tutamıyacak .vaziyette bu
lunan çiftçiı;ıin mahsulünü yok 
pahasına alıyorlardı. Hükiimetin 
kararı bunun da önüne geçti. 
Mübayaa karannın bir iyiliği 
de, çiftçiye mabsuliinü der-
hal paraya tahvil edebilmek 
fırsatını vermiı olmasıdır. Kasti
mahsusla ortaya atıldığı şüphesiz 
bulunan bazı ıayialar gibi, buğ
dayın bedeli Çiftçinin borcuna 
mahsup edilerek parası tevkif 
olunmuyor. Çiftçi bankaya ne 
kadar borçlu olursa olsun götür-

Rize' de Hanımla
rın Sergi.leri 

Rize ( Hususi ) - Rize Dikit 
ve Biçki Yurdu iki seneden beri 
hali faaliyettedir. Çok çalışkan 
ve on parmağında yirmi marifeti 
var denecek kadar hünerli olan 
yurdun muallimi Mürvet Hanım 
halinden pek te memnun değildir. 
Talebesinin sebatsızlığından, de
vamsıı.lığmdan §ikayet etmektedir. 
Hali hazırda yurdun on bir tale-
besi vardır. Bunlar açılacak ser
gide el işlerini teşhir ettikten 
sonra şahadetname alacaklardır. 
Sergi bir hafta devam edecektir. 
Meryem Hanım Dikiş Yurdu da 
bir sergi açmış çok muvaffak 
olmuftur. 

Bilecikte 
Bilecik, (Hususi} - ipek ko

zası fiatleri 90 - 11 O kuruş ara
sında idi. Bu fiat müstahsilleri 
çok se'rindirmit ve üıiıitlere dü
türmliftO. Fakat ~ursa tüccarları 
randımanın azhğnu bahane ede
rek fiatleri difürmüşlerdir. Şimdi 
kozalar 40 • 50 kuruşa dilfmlif
tür. Bu fiat dÜfÜfii yalnız müs-
tahsilleri değil Bursaya sevket-
mek üzere koza mübayaa etmiı 

olan tüccarları da zarara sokmuştur. 

retle istiJade edememektedir. Ne
hir, yaz ve kış bulanık ve çamur
lu olarak akar. Suyu içilmiye sa
lih değildir. 

Borçika civarında aşiret ha
linde yaş yan ve mülga Artvin 
vilayetince eski yaylalarına git
meleri menedilmiş olan yetmiş 
hane halkına vali Ekrem Bey 
tekrar müsaade etmİftir. - H.Ş. 

Ad•n•d• A6ldi11 Pa,. c•dd•ri 
d6ğü buğdayın parasını derhal 
ve tamamen ahp cebine koy• 
makta, bu suretle pamuğun is
tihsal masrafım teminde kBrfıla· 
şacağı müşkülü hafifletmiş ol
maktadır. 

Şimdiye kadar bankanın pi
yasadan mübayaa ettiği buğday 
miktan yediyüz bin okkaya yak
laşmışbr. 

* Çiftçinin bütün temenniyab 
hiikümetimizin pamuk mübayaası 
için de böyle bir karar ittihaz 
etmesidir. Hiç füphesiz ki pamuk 
için verilecek böyle bir karar, 
milstabsilin elinden hbllabn ucu:r 
fiatla çıkmamasını ve memleketi
mize ylh binlerce lira fazla bir 
paranın girmesini mucip olacak
tır. Banka diğer taraftan alacak· 
lanna mahsuben çiftçinin getir
diği buğday, arpa ve aair mah
sulu da kabul etmekte ve çifçi he· 
aabma kendi depolannda hafze
derek fiyat yilkaelmesinden iati-

geçen sene yaptı
iı bu tecrllbe
den çok iyi ne
ticeler ahnmıı, 

pftçiden toplanan 
pamuk ve buğday-
lar y8bek fiatla 

sablar:ak kln çfit· 
ça be.abana kay· 
dolunmaştur. 

Banka alacağı mukabilinde 
topladığı buğdaylardan tohuma 
elverifli olan en iyi cinslerini 
ayırarak bunlan ekim zamanında 
yine çiftçiye tevzi etmek gibi bü
yük ve nafi kolaylıklar göster
mektedir. 

Çiftçi tahmin bürosunun ilk 
raporuna nazaran Seyhan ve lçel 
vilayetlerinin istihsal sahalarında 
1,464,000 dönüm araziye yerli, 
Mısır ve Amerikan ~si pamuk 
ekilmiştir. Bu sahalardan alına
cak olan mahsül miktarı 66,878 
balya olmak üzere 13,376,218 
kilo tahmin edilmektedir. 

Hububata gelince: Yalnız: vi· 
llyetimiz budutlan dahilinde 
1,635,000 dönfim arazi ekilmiı 
olup buradan 163 milyon 500 bin 
kiloluk maba81 bldırılacatı ft 

bu yekundan 78 milyonluk bir 
ihracat yapalacağı talamin edil
mektedir. Bunan aekaen bq mil
yonu buğday, gerisi arpa ve 
yulaftır. - Salihattin 

Bitliste imar Planı Tatbik Ediliyor 

Bitlis, (H......S) - Muhitin m 
kalaba11k tehri olan Bitliate bu 
mevaimlerde daimi bu 'hareket 
görülmektedir. Bu sene bu kay
nqmıya belediyenin imar faaliyeti 
d . . t--:,..;. e ınzım•m e .....,-- . 

Belediye tchirdeki elektrik te
sisabnı tevsi etmiştir. Temizlik 

Bir Mahkftmiyet 
lncgöl ( Huausi ) - Eoraftan 

Karakadı zade Ziya Beyin evinde 
kaçak tütün, cigara kağıdi ve 
saire bulunmuştur. Yapılan mu
hakeme neticesinde Ziya Bey 6 
ay hapse ve para cezasına mah
küm edilmiştir. Bu mabkümiyetin 
kararı tefhim edildiği sırada da 
Ziya Beyin evinde bir araıbrma 
yapılmış yine 5556 cıgara kiğıdı 
ile tfttün ye Mire bulu11muftur. 

itlerine çok ehemmiyet verilmekte, 
nti Mithat izzet Beyle llelediye 
reisi bey bizzat imar iflerinin 
bapnda bulanmaktaclaılai. Şehir 
dahilinde ibalWlllD mezbehanm 
ıehir barieine ahnmam tekarriır 
etmif, yeni mubaha yeri bam
lanmııtır. Bitlis çayı da temiz. 
]enmiftir. 

Hayırh Bir Teberru 
Tekirdağ (Hususi) - Bahriye 

binbaşılığından mütekait Ziya 8. 
kütüphanesini Halkevi nqriyat 
şubesine hediye etmiftir. Ynz 
ciltten fazla mutena eaeri ihtiva 
eden bu kntüphanede " Tacütte
varih" de vardır. 

DUzcede Bando 
Düzce (Huıusi) - Halk Fır

kaaının müzahereti De eelbedilen 

1 
Bir 
Şiir 

için .. 

Tenlcit 
1 

Narullalı At• 
Ankarada çıkan " V arhk 11 ın 

ikinci sayisı da geldi. Her ne
deme bu mecmuaya karp bende 
bir zaaf var. Onu sevdiğimi iddia 
edemem; çünkü içinde Kemalettin 
Kimi, Abdülhak Şinasi, Cahit 
S.tJa gibi sevdiğim imzalar ara
amda herhangi edebi bir mese
lede birleıebileceğimW hiç um
madığım kimselerin iami de var. 
Evet ama itiraf edeyim ki 
onda gördüğüm kusurlar beni 
llzüyor. 

Fakat bugün evveli iyi bir 
tarafından bahsedeceğim : Bu 
nu.lıayı muhakkak ahp Ahmet 
Hamdi'nin "Ne içindeyim zamanın,. 
diye bqlıyan manzumesini oku
yun. Bunu Ahmet Hamdi en iyi 
doatlanmdandır diye .CSylemiyo
rum; beni biraz olsun tanıyanlar 
doatlanmın eserlerinde muhakkak 
bir meziyet aramak Adetinde ol
madığımı da bilirler. Zaten Ah
met Hamdi'nin bu fiirine güzel
dir denemez; ona meseli yine o 
nüshadaki manzumelerin çoğunu 
tercih edenler olacakbr. Fakat 
Ahmet Hamdi'nin mısralannda, 
diğerlerinde görülmiyen bir endi
şe seziliyor. Kemalettin Kiminin: 
"Gülme hanım kwm, yan için 
iç.in; - Birdamla yq akıt memle
ket için ... - Gerçi bu matemi du
yamaz için - Hicret sellerile ağ-

lamadmsa .•. 11 ve yahut Ahmet 
Muhip'in:,,, Gözleri bir tatlı rüya 
clenW, Tutarak elleri ellerimizi
Her akşam pqinden çağınr bizi, 
-Aşarken dağlan bir bir bulutlar,, 
gibi mıaralarmda inklr edilmez 
bir tatldık var, piranelik, hatti 
tiriyet var. Fakat bunlan okurken 
ancak bir eski dosta rastgeldiği
miz zamanki asude, korkuSU2. ve ... 
llmitaiz heyecanı duyuyoruz; onlar 
bize bir şey ilive .etmiyor. Fakat 
Ahmet Hamdi'nin bedii telikki
leri, Kemalettin Kimi'ni veya 
Ahmet Muhip'in mısra1arım yazan
lardan büsbütün ayndır. 

e içindeyim zamanın 
Ne blİ.8bi.itün dıeında. 
Yekpare, geniş bir anın 
Parçalanmaz akı2ında. 

Dikkat edin, bu dört sabrda 
fİmdiye kadar Türk şiirinde ~ör
mediğimiz bir iddia vardır. ~air 
sadece hoş bir " image ,, yap
mak ve yahut bir haleti ruhiyeyi 
ifade etmek istemiyor. Bir fikir 
teklif etmiyor. Fikir hissini ver
mek istiyor. 

Ahmet Hamdi bugünkü şair
lerimiz arasında yagane "valer
yen,, olanıdır. Paul Valery'nin 
fİİrİ de budur: baleti ruhiye.ye 
mukabil haleti fikriye tasviri; 
bize birtakım hisler tel · tmek 
yerine dütünmenin, Eikrin bırak· 
bjı biasi telkin etmek. Şiir fikir 
yermez, felsefi ıiir olamaz (Yahut 
gtllfhıç olur), fakat d6pinmek de, 
metafisik meseleleri ile uiraşmak 
da insanda bir heyecu bırakır 
ve bu, beyecan'lanmızın en haa
bW, ihtiyaç inaiyaklarımıza en az 
bağlı olanı, bunun için de belki 
en bediisidir. 

Ahmet Hamdi 'nin fiirini bu 
bakımla okumalıdır. Glizel oldu
ğunu iddia etmiyorum; fakat hiç 
ıtıpheaiz ki bizim edebiyahmızda 
yepyeni ve bunun için fevkalade 
alAkabahştır. 

"Varlık,, m beni Ozen cihet
lerini de söyliyecektim. F anede
lim ki yoktur ve ona okuyalım. 

bando hocaları ders vermiye 
bqlamışlnrdır. Bando 30 ağustos 
Zafer ve Tayyare bayramına İf
tirak edecektir. 
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Siyaset Alemi &&BİCi . TILIB rL&B 'r 
Fransa 
Bir Defa Daha 
Fikrini Söyledi 

Gönül J,leri .~ ] 
Kadının 

yeni Siyasi Manevralar işini Gören 
Bir Erkek 

Siliblan blrakma tefebbülerin• 
ltedeaberl Frauanm bir hapl 
ılzDe bakbtını biliriz. Hoı yalnız o 
detiJ, heıaen bitin miOetler, bu 
.... ,., ayal auette telikkl ..,_..... 
Fabt, bö)'le hay.U bil' tuanmwı 
fiil hallne l'elemlyecejial aplcp .CSy· 
lea.ekten çeldaclllderl için, fildderinl 
tirli teldllwe ....._. ......,., 
bua in,W. pzeteleril• F...-z mat
huata aruuada Ha umuda meydan 
alQ bir mlnakap, aYUUD uıl ma
biyetinJ, hakikati ....t •• aa teJdile 
.armek iste•lrealere bile ~ı.ıt 
ve ötretnıiı oluyor. Me•zu• ilk te-
ınu eden ınqbur lnpiz l'ueteclsi 
LOl'd Rothemere oldu. Bu zatln fik
ftae l'&e Fnnıa pyet manzeneli 
kırk milyonluk bir nüfusa, pek u 
bir itsiz papuna, 1913 teki umumi 
ticaret maamele.W ~en Wr ticari 
..ı,ete, mlthlt lrir altm dokuna 
ft ~ kimMDia rekabet edemiyeceti 
Wr iatlUal •ha•ae sahiptir. Buna 
,.... .. •ltWt ..... korka içbatle P
rlalr n Wr ttr11 ............... 
.. paek ...... a. clotn cletnclir. 

S. iddiay11, FranvV. f8 cevabı 
nriyorlar: 

.. Bir ••arda topraklanaus tiç defa 
latlllya upam.,tar. 40 mll,..&.k al
fuumuu, 65 aallyoalak cerm .. kilt
leabulen, mltfüt bir btlhklm zinciri 
• a,.....U meclnan,e.tlnde W.a
,_.... ._ _,__ ..... miidde-
tW Wr .... ,. bacllrmif, deaia lmY
ntleriDI Ye onlayu içte bir Disbette 
ldlçlltmGf ......... ,.... Bmte., ..... 
için düa ...ı bir fedakirhk iatc
eebillr? 

"Biz, kim ..... lmrkmUJwa. Sa
dece tedbirli bulunmak istiyoruz ve 
b8 aokta•aa lmnetll kalm&JI tercih 
edlJoraz. Dlayama bathldi ...,.._ 
tinde, tatla aialerla, immiyet Yermek 
için klfi olmadıjıa.a kani bulunuyonız,,, 

* Franıa, bu 161lerle bir defa daha 
.oihlanndu aynlmak Utemediğini 
~, ..... etmlt ... ~ ....... 
""'9 .a. dejil, it Wdemek lap 
ecllyor, demektir. O it üe, maalesef, 
famaa Wr il olankbr. Yal harp. 
Fakat ita, Wr .....aa melelnldir ld 
- eneJde9 lalt'ı,.tle tafia etmek 
...... ol•a•z. - Slittyp 

Roma da 
Müzakereler 

Roma, 4 - M.ar Ticaret 
Nam il. Fairlari • ............. ... pce.....,. ......... " 
...... tiunt mlııkereleriue bat......... --

Almanya, lngiltereden Harp Tayyaresi 
Almak Teşebbüsünde Bulunmuş! 

Londra, 4 - Almayanın ye
diden hava sillblan yapmaama 
karşı miqterek bir harekette ba
lunalmuı için Fnname lnııiltere 

1 
nezdinde teşeMtlste buhmdujma 
ve bu teşebbtlala aetieem bl
clığıu dair bir pzeteaia yenliji 
haber Franm liy..a müafiliacle 
büyilk bir laaJfttle karlalammlbr. 

Bu haber &zerine · p . tanlhte 
balanulmaktaclır: 

Ba maele hıkkmda Fnmm 
hilkfuneti lngi6z kabİllellİDe hiçbir 
müracaatta balanmamıpır. Alman
JUID tekrar lillhlınmww mesele 
aiDi Luriıtere daima dikkatle sl
.zibade buhmdarmuflar. Bu •ere
le apğıdaki iki bidise ~ 
gOnBn en mn.tacel meselesi hali· 
ni almıfbr: 

1 - Almanyanm ~
hava levazımı almak lmSamadald 
.teşebbDall, 

2 - Salaburi meselesi. 
Ra•alerdan birincW Almu ta-

lebinin reddi mretile halWilwlt
tir. Çlnkl bu talep Al....,a 
tarafuidan imzalanaa vailralarm 
eau ve ruhuna mapyinlir. 

ikinci hlclise ile basla P.;., 
Roma ve Londra ...,...t. ,.._ 
tDJmektedir. Btıslbı .a,leaebilec:ek 
bqey 'ftl'la o Cla prek Alma-
yanın tekrar silihl•amuı mese
lesinde, gerek diğer bttttin mese
lelerde Londra hük6metinia Fnm
• • . ıw, .......... il ....... 
._.etine Aclak 1:+7 't• ..._ 
ğudur. 

Ba mOfterek laareket ı.. 
tqebMlalerden daha emlD ft • 
ha mlalir tel•ldd edilmekt.lt • 
Bu 3 tarafh mlclahale Wribii'İDe 
aılo adaya batlı addolunan fU 3 
noktaya istinat edebilecektir: 

1 - Hava leftZIDll nillba,_., 
2 - A vuaturyaya tayyare a-

çutlan. 
3 - Almuyanua Avas~ 

lallOI edebilmeli ~ yapılın .,. ,... ............ 

Hindistanda Yeni Hic6seler 

Gandi Hapis Cezasına 
Mahkôm Edildi 

s;.ı., 4 - lngnia uker1 tar 
Janlerİ Kotby kay6nii d6D iki 
defa bombardıman ebnişler Ye 
hemen hemeD bitin lmllbeleri 
~- Mmtakanm diler ta• 
nflarmda -Jit yerbıdeclir. 

Bombay 4 - 7.abıta lngiiiz 
ticaret ...... bo,kot ,.,.. .... 
11111 ta11iye eden Juı1ar claiıtu 
clsl ı•I§ llfli )'-ilk ' ·alfl;ct 

Almanların 
Harp Gemileri 
Segalıattel 

Rip ' - Ripya pim clllt 
Alma totpiclam çM •mjel .. 

welle brp•• 74tır.AW a-1-
lere ve içindekilere lııl,llE bir 
alAb ...._idedir. Reni ma• 
w,.e bir ~ kaW ...- ,... 
pdaeaktar. 

Dla•ııerla Bomanı 

Gretta me1lejiai, llleflllliyetiai 
plrwclm takip ettiii geaç ..... 
haftada bir ... ... bir •••• •a.et w istirahat ftl'ebilmek 
için kendini daha başka etlence-Edebi Roman 
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* Alamet Retfdia pzeteclekl •• ....,... ••tikçe ....,... 
Şi-8 ımteain prk mesele

a.w w.... ..._ pb-W flfine .. , ...... ....,. ........ 
Bankaclald taWI .....- iki 

•Jdaaberi el ...,. .... kal
auyor. Ç&nldl pzetedma aldığa 
para bltla ..... a1ma kAfi pli-, ... 

Genç adam kıaa bir .,,.uda 
ecnebi bir aemlekette yapmak 
•irin• ........ içia laenli 
alttilrçe ubf•· 

o.. ........ k ...... .. 

lerclen mebrum ederek, bir brdet, 
bir anne Fbi om gezdiriyor, oma 
memnun etmiye çahpyordu. 

Ahmet Refit paç lama fera· 
pt te feMkarldd:ald bu •ejej

yetiai anhyonlw. 
Hatta .. bir gln: 
- ........ tqekklr edece

jimi bilmiyormn. dedi. Fakat haa .,.. ..,_ki .,_.. Mir•hetp 
ici1 ..... aawLiei•cl• Wı,.w 
-.. Bir a-ç im, Paria ... Wr 
,.... tatil .......... ........ ..... '°" ,.... bf.16. 
Sisi ........... ..., ..... 
~ 1m dildratle ....... 

bu ...... biru dlllllldlktea 
..... C89mp nnli; 

- Azizim Retit. .. wltale
am dd ...... .-..;... Biri 
IWdkaten hlyle Amiml clltbe
rek sBJleyifia.. Bana tetekk&r 
ederim. Fakat bana eğer benim 
_. refakat etmemi llmunauz 
b11IDJak ve bu vesile ile arkadq-
hjr den ~ fikrne 16ya,.,. •. 

Almet Refit hlatla ............ , ~ 

., Dokuz aeae evvel, eYleadim. 
O vakit bir clairecle memurdum. 
M•ıpm bizi idare _,.... FM 
kat bir mtlddet 10Dra aakerlljiml 
yapmak lzere YBZifemden çe1dl-

dim, -~ bitirerek teknr 
nzifeaae dliıdlğ&m zaman, .... 

W yer olmadajuu alylediler, ba-
• yerimi vermediler. 

"O ı&a bug&a ekmek ,.... 
çakannak için bat ftl'alachia 
,_ lralmada. Hiç bir )'Wde it 
imi.madam. Elmh.cle aweammcla 
ne vana yedik. Bir aenedenbe
ri de evimbia ef)'ahinm bir• bi
rer pazara çabrank ~ 

"Nihayet re&lrama ite ........ 
miJe mecbur oklmn. Şimdi eft. 
IBiliD iafMini o temia ..u,.. 
O aD•l•leri ~·"fbjı mle•ııı 
ye Plfyar. Ben de nde kadmhk 
TUifeal yapıyormn. Ortahjı lillp 
llpllrlyor, çocağa bakıyor, ye
mek pifiriyorum. Şiipheaiz bata ela 
eksik olmuyor. Y emejia baıaa 
tuzunu kaçanyor, ortabja ade• .. 
kdh temizliyemiyorum. Ba Jlbcl• 
ele bnmden .. yli azar ifitiJonma. 

.. Ba .m,et flplİelis ailede bir 
ele pçimaizlik cloiurda. EYe JID
de 60 lmrut getiren bnmm ba 
bzana ile n kirası mı, yemek 
paraaa mı verelim, çocutamı ur
fedelim? bazaıı nevmidiye dlfe
cek kadar bedbin oluyorum.., 

Kabatat= Mehmet 
Mtilüm bir hidiae: 
Demek ki kaclm bizde ele .. 

bk rolb6 girebiliyor • 
F.aı.tDdcW.birl6 ............... ,.... ...... 

......... da c1o1r- ....... 
lecek f81· .. 

t.mirl 1lnllİm Be7e: 
Kalp •Jllf ..... ... ... ..an,...... .... .. ..,.... . .., .... - ,.... 
~ -- laattetll Wft. 
.. ftatlıuW ilam .... 
Sia ba,Je biriliae tna-'1' 
... .,. ...... taWI -- ;. 
,.._ trmivd• lmrtnl·••, 11 

llANIMTEYzB 



6 Sayfa 

Dünya Hddisel~ 
-.-

Karnından 
Konuşanlarla 
Evlenmeginiz 

Amerikalı Madam Salli Levi 

Sonra 1 tam yirmi üç de-
p· fa mahkeme hu-
ışman zuruna çıkbktan, 

Olursunuz servet addedilebi-
lecek mühim bir parayı avukat
lara kapbrdıktan sonra nihayet 
kocası aleyhine açtığı boşanma 
davasım kazanabilmiştir. Madam 
Salli Levi'nin kocasından aynl
mak için dava açmasının sebebi 
kocasının karnından konuşur bir 
adam olmasıdır. Madam Salli 
Levi oturmuş dikiş dikerken bir 
ses itiliyor. kocaS1m karşısın
da zannederek başını kaJdmyor 
ve soruyor: 

- Ne var sevgilim?· 
Fakat baktığı yerde kimse 

yoktur. Madam Salli Levi hem 
şaşırıyor, hem kızıyor. Yoksa 
kocası onunla aliy mı etmekte-
dir. Bir başka gün, Madam Salli 
evde yalnızdır. Kocasının eve 
gelmiyeceğini biliyor ve o günkü 
öğle yemeğini lokantaya ısmarlı-

yor. fJk lokmaları abşbrdığı sıra
da evin bir köşesinden bir ses 
yükseliyor: 

- Bensiz nasıl yemek yiye
biJiyorsun Fanni, nasıl boğazın
dan geçiyor. Ve bu hadise, karı 
kocanın arasını açıyor. Erkek, 
mütemadiyen böyle kamından ko
nuşarak karısını tazip ediyor, 
kadın, bu azaptan kurtulmak için 
çare anyor ve bulamıyor; nihayet 
mahkemeye gidiyorlar. 

Hakim, iki tarafı da uzunboylu 
dinledikten sonra diyor ki : 

- Hakikaten, sizi mütemadi
yen taciz eden bu gaibin seslerile 
kendinizi bir Jan Dark farzetmiş 
olacaksınız. Hakkınız var. Boşan
ma hakkı sizindir. Nasihatim 
olsun, bundan böyle kamından 
konupn bir erkekle bir daha 
cvlenmeyiniz. 

* Amerika ordusunu modem 
bir hale koymak, biittbı 

--A-.. -.-,-,1-.--. vaaatalan motör
rdasa Mo· leftirmek i~ ra

yet · eaulı baı. plin 
•r1t Ol ago h4Z1rla~ıfbr. Bu 

pJin, bir hafta içinde COmhurreisi 
M. Roozveltin tasvibine arzedile-
cektir. Çnnkli bu plin kabul 
edildiji takdirde 50 milyon dolir 
Nrfedilecektir. Bu para, memle
ketin Nafıa bütçesi ilzerinden 
alınacaktır. Eğer bu vesait temin 
edilecek olursa, Amerika ordusu, 
hareket noktasından dünyanın en 
aeri ordulanndan biri olacaktır. 
Ayni zamanda, bu planın tatbiki 
auretile otomobil ve demir aana
yiinde yepyeni bir faaliyet baş
röstermiş olacaktır. 

* J)aily Express gazetesinin 
muhabiri yazıyor: 1

• Bir 

~
ilgonttr Ol- asırlık terakki ,, 

. ismi altında Şi
anın Usulu kago'da açılan 

muazzam sergi, muhakkak ki içki 
kaçakçılanntn ve bu nevi ıerseri
lerin eline geçmiştir ve bundan 
sergi tertip heyetinin biç haberi 
yoktur. Bunlar, 50 den fazla 
reyyon temin ederek dolandıncı
hk suretile birçok saf dil kimse
leri soymaktadırlar. Meseli bun
lar bir temizleme ve boyama 
sergisi açmışlardır. Başka yerde 
beş filine yapılan bir elbise 
temizleme işini burada bir şiline 
7apmaktad1rlar, bu yüzden bin
lerce elbise toplanıyor ve bir 
kısmı gfıya kayboluyot, fazla 
patırdı yapanların vay haline. 

Bundan baıka bir usul daha 
var: Şehrin birçok dükkin cam·· 
lan, bir aktam kınlmıı ve bun
ların önünde yeni bir cam fabri
kasının ilim bulunmuftur. Eğer 
dükkin sahibi kırılan camını bu 
fabrikadan alırsa ne ili, değilse, 
ertesi gece yine kırılacaktır ve bu, 
bu işi yapanlara milyon temin 
ediyor. 
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lstanbulun Kötebucağı ·====--• 
ili hl ar Arasında •• : I 

Bursa 

Kari Mektupltll'I 

Afroditten jüpitere Kadar Bütün Eski Vapurlarının 
il A hJ • b }' Biletleri 

a ar fstan u da Oturuyor! bile~::-.:ı:.i i'!:tenint:?~:::r.ı:ı.~ 
Kıral Minos'un 
Bugün sizinle allahların ahre

tini gezeceğiz... Sakın içinize bir 
ürperti, bir huşü gelmesin!.. Bun
lar öyle aUahlardır ki, bugün 
ancak bir antika olarak saklanır, 
ve yer, gök. dünya, cehennem 
itlerinden elini eteğini çekmiş, 
taş olmuş, eskimiş feyler.dir .. 

Bugün ıizi güldürmiyeceğim .• 
hepiniz benimle beraber olacak 
ve yüzünüze ciddiyetin abus mas
kesini takacaksınız .. 

Tarihin bu enfüsi insanla-. 
rına ımrenmeye 

kal kış ma yınız .. 

çünkü devirler, 
Afroditden, Nep 
ton'a, Jüpiter'e 
kadar binler· 
ce allahı, bin
lerce insanı sü
rükleyip götür
müştür.. Her 

özleyişte bir fela· 
ket vardır .. İns2n· 
lar, kendi cazibe· 
leri içinde dönen 
bir dünya, birer 
alemdirler.. işte 
ben de size bin· 
)erce sene evvelki 
bu ilemlerin All
ahlarını, san'atl~
rını çizmiye çalışacağı.n. 

* Eski ismile Mülkiye müzesi 
upuzun, gep geniş ve koskocaman 
bir yerdir. Eğer salonları numara 
aıraaile rezmiye çah11nanaz, mut
laka taf1nrsıruz. Geliniz, size bu 
koca müzede meşhur heykelleri, 
IAalettayin bir tekı1de öğretmiye 
çahıayım ve notlanmı fÖylece 
serpittirivereyim: 

itte giinUn ve güneşin, keha
net ve tababetin, tiirin ve san'atin 
ilahi Apollon ... 

Apollon Jüpiterin Latondan 
olan oğludur ve Diyanın ikiz kar
deşlerinden biridir. Ona kadim 
Romalılar ve Yunaniler, "Febüs,, 
ismini de takmışlardı. 

Şu köşedeki Mısırlıların gi.ine
şi Sfenksdir. Araplar ona "Ebül
hevl,, derlerdi. Bazan kanatlı ola
rak ta göriılmüş ve insan başlı ve 
aslan vücutlu bir ilahe diye ta
pılmıştı. 

İşte size esatiri bir canavar: 
Medüz.. gorgon isimli üç ca
navar kız kardeşten biri olan 
Medüz, dilber ve saçları emsal
siz derecede güzel olan bir 
kızdır. Fakat dünya onun güzel
liğine dayanamamış, bir gün 
Minroyu tahkir ettiği için saçları 
müthiş yılanlara tahvil edilmiş 
ve gözleri de ki~ bakarsa onu 
taş etmek kudretine getirilmiıti. 
Şu duvar kenarındaki heykel, 
sık adımlarla yürüyen Niyobid'dir. 
Niyobid Tep kırahnın kızıdır ve 
yedi oğluyla yedi kızı olmuştur. 

Bu gururla Apollon ile Diyan
dan başka çocuğu olmayan Zaton 
ile alay etmiş, fakat müthiş bir 
intikama uğramıştı .. 

Apollon ve Diyana anneleri
nin intikamım almak için Niyobid
in bütün çocuklannı okkalarla öl
dürmüşlerdi.. Niyobid kederinden 
şaşırarak bir kayaya tahavvül 
etmiş, kalmıştı. 

Şu salon ortasında bulunan 
büyük lahit, Roma devrinden 
kalmadır. Uhdin pencere tara
fındaki yü:ı.ü üzerinde müteveffa, 

Zevcesi Bir Boğaya Gönül Vermişti 
iki tarafında karısı ve kızlan, 
uçlarda da jüpiterin çocuklan 
Kastor ile Pollüks vardır. Kastor 
atlara zapt ve teshir etmekte, 
Pollüks le boksta büyük bir ma· 
baret sahibi birer kahramandılar. 

İşte size Hermez'i göst~ren 
birkaç baş.. Hermez belagat ve 
ticaretin, sariklann ilahıdır ve 
ilihlann aaisi, ölenlerin cennet 
mürşididir ve ekseriya topukla· 
nnda kanat; başında da ufacık 
bir ppka, elinde Kadüıe denilen 

harbi kazandıktan sonra Minotora 
herp sene yedi erkek, yedi kız 
teslim olunmak tlzere bir musjl
liha yapmıştı. Bu meyanda birkaç 
sene sonra, bu kurbanbk kafile
nin bqına Atina Karalının oğlu 
Teze geçerek Giride gelmiş, ara
yanın verdiği bir tıJısımla iplikle 
Labirent sarayındaki canavar 
Minotor'u öldiirmüştii •. 

Bundan sonra Teze, Aryani 
kaçırmış iae de az sonra gilzel 
Aryani Taksos adasında bıraka

1 - Aila7H ka· 
dı•lar llhtl, 2 - la
kuderla llhtt, 3 -
Ltkya IAhtl, 4 - Bu 

rak "Fedra,. ile 
evlenmişti. Ar
yan ise bir riva
yete g6re yesin
den kendini de
nize atmıı, diğer 
bir rivayete göre 
de Bakils e var-

\ J•DÇ haylıell, 

bir alJmetle gösterilir. 
İtte fU iki heykel de Atenadar. 

Atena Yunanlılarca müfekkirenin 
hikmet ve saııaahn mabudeıidir 
ve Jüpiterin kwdır.. Asıl f&yaı.µ 
dikkat olan cihet Atena, JUpiterin 
kafaamdan, serapa miiaelIAh oldu
iu bale doğmut ve bu hırafe ' 
Yunan ve Romalılarca kabul 
edilmiştir. 

Bakınız fU lihit üzerinde neler , 
var? Libidin beyaz yüzlerinden 
biri üzerinde kartıhkb iki Grifon 
vardır. Grifon aslan viicutlu, kar· 
tal başı ve kanatlı, at kulaklı ve 
yelesinde balık kanatlan bulunan 
muhayyel bir hayvandır.. Diğer 
tarafta da Satir ve Menatla, Silon 
tasvir olunmuştur. 

Satir, Baküsün bir zevk arka• 
daşıdır ve şarap allahına tapan
ların sefih ve neş'eli hayatlannı 
temsil eder. Eski Yunan şairleri 
Satiri, saçları dimdik, kulakları 
da hayvanlar gibi sivri olarak 
alnında iki ufak boynuzlu tasvir 
etmişlerdir. 

Menat ise, Baküs şenliklerinde 
mütehavvurane heyecanlarla rak
seden, naralar atan dilber kadın
lardan biridir. 

Lahtin kenarında uyuyan fU 
kadın resmi de, esatırın en meş
hur dill>erlerinden biridir.. tarih 
aryan için şöyle bir sergüzeşt 
nekleder: 

Girit adasının en eski kralla
rından Minoa' a birgün Nepton 
tarafından lekesiz ve gayet 
güzel kurbanlık bir boğa gön
derilmiş.. fakat Minos'un zev
cesi derhal boğaya Aşık olmuş 
ve bu yüzden de yansı insan 
yarısı boğa bir çocuk doğmuı ve 
ismine Minotor denilmiştir. 

Minos bu canavarı derhal 
Labirent sarayının gayet dolaşık 
bir yerine kapatmış.. fakat kıra
hn Androje isminde oğlu, kav· 
gada o kadar kuvvetli ve mahir
di ki, Atina Kıralı Eft onu öldür
miye karar verdi. Ezenin bu 
teşebbüsü Minos tarafından dar
hal haber alınmış ve Atinalılara 
har iliD eclilmif ti. Girit Kırah 

mıştı. 

• 
Şu bayılmış 

gibi oturan hay
kel " Artemis ,, 
tir ve Romalı
lar buna " Di
yan ,, derler. 
"Artemis11 " Jü
piter " in kızı ve 
"Apollon" un kız 
kardeşidir. Di
yan, evlenmemi-
ye karar vermiş 

ve babaımln verdiği oklar 
ve bir ıtırü peri ile or-
manlara çekilmif, senelerce av
cıhkla meıgul olarak ormanlar 
lıikimeai olmUflur.. Artemia av
cılann mabudeaic:lir. 

Yukarda duvarda görülen bü-
yük bq ile kapının yanandaki 
büyük bat Heraklesin, yani Her· 
killün batıdır .• 

Herkiil Yunan esatirinin en 
meıburu ve jilpiterin oğludur. 
Bebasımn ikinci zevcesi Jenon, 
Herkülün doğuşunu çekememif 
ve daha beşikte iken intikam 

~stile yavrucuğun koynuna iki 
yılan koymuıtu.. fakat çocuk da
ha o zaman kuvvetli olduğu için 
yılanları kolları arasında boğ
muştu .. 

Herkül harıkulide boyu ve 
vücudile meşhurdur. Bu kuvvet 
ve kudret ilahının ° on ikiye ba
liğ olan kahramanlık hareketleri 
vardır ve bilhassa Septe boğazı
m bir itişte açtığı rivayet olunur. 

Şu taş ve kanatlı heykelcikte 
intikam ilahı Nemezis'dir. İşte 
size bir başlık ki, bunun bir 
köşesinde zafer ilahı, bir yuvar
lağın üzerine basmış bulunuyor .. 

· ve aralarında genç bir kadının 
çıplak vücudü vardır.. şu saçağın 
üzerinde de uzanmış bir vaziyette 
Afroditin ceşim heykeli durmak
tadır. 

Afroditin manaaı " Deniz kö
püğünden doğmUf., demektir. Ro
malılar buna u Venüs ,, derler .. 
Ve güzellik ilihı olarak kulla
nılmıfbr. işte size " Jüpiter• 
Marna ,, nm bir heykeli.. bu ilib 
ezmenei kadimede " Gaze " nin 
mabutlarından biri idi.. Yalnız 
Jüpiter, Yunaniler ve Romalılar 
indinde ilahların babası ve ma
butların en büyüğüdür. Şairane 
hayaller ve bin bir hırafelerle 
doğan insanlar batından babna 
uzamış, gitmiştir. jüpiterin ala
metleri kartal, meşe, yıldırım ve 
asi idi. Yunaniler buna Zeüs is
mini de vermişlerdir. 

( Duama 11 ieei aapada ) 

Rıhtımda bilet sabhyor, bilet 
alanlar vapura girdikleri zaman 
yer bulamıyorlar. Meseli Nilüfer 
vapurunda numarasız kamara 
bileti satdmaktadır. Hem de mev· 
cut kamaraların birkaç misli. 
Halk kamara bileti alıyor fakat 
vapura girdikten sonra yer bula
mıyor. Ve bütün yolculuğu ayakta 
reçirmeye mecbur oluyor. 

Alakadar makamların bu hu
huauata nazan dikkatini celp 
ederiz. 

Düzcede Ekmek Narhı 
Düzcenin en büyük derdi 

ekmek narhıdır. Fırıncılar hariç
ten un getirmedikleri ve kendi 
unumuzla idare edildiğimiz halde 
fiatlar pek yüksektir. Fınncılar 
ekmeği 8 kuruştan aşağı indir
memektedirler. Halbuki un piya
sası dört kuruştur. 

Dar bütçesine rağmen mem
leketimizi imar hususunda büyük 
muvaffakiyetler gösteren belediye 
reisimizin bu meseleyi de halle
deceğine şüphe yoktur. 

Düzce: Zeki 

Andifili Baytar istiyor 
Kazamız dahilinde harici mem

leketlere hayvan ihracı hemen 
hemen durmuştur. Buna sebepte 
Kazanın baytarsız kalmasıdır. Bir 
baytar memuru olduğu takdirde 
eskiden olduğu gibi harice hay
van ihracatı tekrar başlıyacakbr. 

Andifili: Roif 

OtobUslerdan ŞikAyet 
Erdek ile Bandırma arasında 

itliyen otomobilcilerden ıeyriiae
fer eden yolcular çok mOfteki
dirler. Çnnldi kamyonlann içer
aine inıanlar balak istifi ıibi do
luyorlar. O yetmiyormuf gibi 
bir de Ozerine adam çakanyorlar. 
Belediye reisinin bu mesele ile 
alikadar olmalannı rica ederim. 

Erdek: Halit 

RADYO=: 
5 Agustoı Cumartesi 

latanbul - 18 Gramofon, Odeon 
V. '!'. O. 25 ·Odeon 4507 - Kolombia 
D. T. 28, 18,SO Fr. ders (Müpteclilere), 
19 Udi Hefık Talat B. ve arkadaşları, 
20 Bedayii Musikiye lıcyeti, 21,30 
gramofon: lfolombia. D. 'I'. 2t1 - Sahi
binin sesi C. 2067, Sahibinin sesi A. 
:X. 14H, 22 Ajans, Dorsa haberleri, 
saat ayarı. 

Ankara - 12.30 gramofo , 18 
Salon orkestruı, 18,45 Alaturka saz, 
19,45 Dans musikisi, 20.15 Ajans 
haberi. 

Viyana - 20.25 Avusturya yüzme 
f&Dlpiyonluğuna ait malumat, 21 çifte 
piyano tarafından caz havaları, 21.06 
tiyatro, 28.0n haberler, 23.25 gece 
konseri. 

Paria - 11,05 Gramofon, 21.80 
hafif musiki, 22.15 dans havalan, 

BOkref - 21.05 tenor Stafano•içi 
tarafından şarkı konseri, 21.25 konser, 
21.4!1 tiyatro, 22.20 konser. 

Roma - 22,85 Komedi, 23.05 koa
ıer, 24 haberler. 

Praı - 20,15 Slav musikisi, 21.16 
bir artistin hatıraları, 21.30 üç hikaye, 
23.05 haberler. 

Peıte - 20.36 Monoloğlar, 21.60 
}ıaberler, 22.05 çingene musikisi, 28.06 
opera orkestrası tarafından hafif mu
ıiki parçaları. 





klaallul Trat11ır -fart ...,illan ·--
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ITTfB& VE 'l'IBABB 
- Her laakla malafuzdıu. N•11I lloftla1 .. 

N...ı ,.,_,,,.,,, 

N .. ı 01111'1 .. 

erR Ralliır ergısintle 

Perçin Mürekkebi He 
Tarafta Takdir Kazandı 

G.ı.atuara1 ............. tetbir 
edil• yetti ..uu.u --
.. perçin mlrekkeW,. ele a&ze 
çarpmaktadır. "Perçia mllleJdte
bi,, ni iz.itte ıa.,.- Ha.an 
Behçet Bey, bet Hile •n'el teaia 
ebDit ..... ......... .... .. 
mekteclir. 

Bu mlcldet zUfmcla llm8at 
Yel.Aleti, im llG.W.. VeHleti, 
Omenite kimya .. beli, ı.w.... 
ldareıd, DeYlet demlrJollan ida
resi kimyahaneleriacle talalil .... 
mit Ye mlkeaamel Wr J-'i malı 
olclajuna dair raporlarYerilmiftir. 

llali,. VelrAkti, deftet daiıe
lerinde bU.mlmak lise cl&t 
HBeClenberi her .... 
mikclarda perçin mlrekkebi mD
bayaa etmektedir. 

Perçin mirekkebi falaıria-.. 
da ayni .......... balca ft ya· 
m.a.elscle bllanmn aabit ml
rekkepler, mlrekkepli kalemlerde 
istimal edilen huauai m6rekkep
ler, ıatampa m&rekkebi Ye bil
baua Percinal ismi verilen beyaz 
yaplfbnca madde imal edilmekte
dir. Perçin m&rekkebi fabrikam-

Yüksek Maarif 
içtima 

Y.,ti ......... H ıft ~ 
......ibll ,. ••••• 

nm bltlbı ... lllAta ._ yerde 
takdirle brplammf ft çok bet~ 
nUmiftlr. Bash ....ıeketimizde 
devlet claireleriadea hefka 1.iraat, 
it ve Devlet b•nblarile inhisar 
idareai Ye diter bir çok yerli ve 
ecnebi firketlerde hep perçia 
mOrekkebi fabrikamda imaledi .. 
len mOrekkepleri kallanma~ 
darlar. 

Şurası Yakında 
Yapacak 





s 

ilahlar Arasında .. 
( Battaraft 6 ıacı sayfada ) 
Şu horoz döğüştüren küçük 

çocuk, her gün mizah sayfaların
da, g6rdilğnmüz bir elinde ok ve 
yayı bulunan çıplak aşkın timsa
&dir.. Fran•qler .._ Amour 
derler.. Y • .._ Eroı olarak 
kabul ettldai bu mini mini 
t~mbul çeml< " Venls ,, ün 
ogludur. Heykel ve resimler daima 
kanatlı ve eli.de bir ok ile lü de 
yay tutmakta oldaia ı..We tan 
olunmuştur. 

• işte size ckinyanın en büyük 
kahram- l.kaaclerin lihti.. Make
donyayı bir elillde tutan koca ls
h~nder &bilde lldliü zaman je
nerallanadaa S.'f jiiıl lrcef • • 
mumlayarak bayll we 'ı..
bir merm ile llwı• alrkoymuş
tur. Lahdin lıı81iık Jfizlerinde Yu· 
nanlalarla la Ser • da seçm 
bir harfli tanir et.ektedir. Ye 
lskender ab lııitkulc bir L..a.,a 
hücum va~dedir. 

Bu len.da İIJsalı ve ulan 
boğazla'1!1ast !Jfiyltk bir malıaıetle 
g6sterilmiJtir. LAhdin diğer yüz
ıen.de bir av •amu , yime 
hir harp vaziyetini tanir et..dde
dir. ~c:i& 

ş. biJiik Daş, y .... kati= 
bfıramanfanndan ve yarım ililı
lanadaa Jüpiteria oilu Persalir. 

Rivayete gire Gorgon canavar
lanndaa Medus'• kafuma kesmiş 
Tirent Kırala .ı.111 ft lıfisen'i 
tesis etmiştir. .. 

Notlaruma içEde IJ(& ilimler 
var ki, bunlan da buraya ilave 
edecek olunam. " hiblann ab
retinde" isimri bir tefn"kaya baı
lamak lizımgelccek. BM suretle 
ltelki bir balta mütemadiyen 
iJllJ -. Y .. Ye Rama kahra
manlarmm, kıralranmn, gize) ve 
dilber kadınlannm, süslü mezar
lanmn, idet ve an'anelerinin 
tarihçelerini mevzubahs etmek 
lüzm1u ••a.terecek. 

&. alilliJet benim kalemim 
laıırirmde6. Bea ancak karileri
mi ~ lllıreti,, ne gatiiriip 
bir uat bdmr gezdirdim ve göz
le( ·im flJle takılıp kaldığı 
fqlm ........ azıcık izahat 

••• 
• JllD1I L ı m lresmek ve 

llİR Wrbç illh w llhe öğret
mek için, fU hidmç ismi de 
jWji8! 

Telesforos, Posidon, Pütto, 
A..klepiyos, Plitm, Heiyos, Si
bel. Demeter, Bes, Pan, Hera, 
~ Hiji, Ammon ilih.. ilih .. 

&. Wb lömlet dit, nenin 
nemdir, efsaeleri ile a-hbr?. 
Banu başka bir gün anlatınm. 

lf- • lf-

1 Emlik ve E7tam Bankasa llinları 1 
EMLAK ye EYTAM BANKA Si 

ISTANBUL ŞUBESiNDEN: 

Satılık hane ve Mutena arsalar 
··- ft Neft 

Teminat 
T. L. 

2.9() Süleymaniyedc Katip Şemsedclfn mahaHesinde Harem 
sokağında eski 4 yeni 2 No. 1329 m. m. ma bahçe 
hanenin 5/8 hissesi. 80 -

S55 Saltanahmet 8inlrirdirek maludled At ..,.._. ata: 
58 cedit 76 No. 76 .. .. ..... 38 -

482 Beyop. H•eym.ğa maUllai Vişne sokağı eski 28 
yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa. 5 -

556 Büyükadada Karmfia maJı.n.. n ...kai-da cedit 1 ka~ 
ada 115 parsel 2 No. 2GU4 me!:Jo murabbaı ana. 28 -

557 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 3 kapu ada 
206 parsel 6 No. 10468 m. m. brrla. 105 -

558 Biiyikiıdada Wm.mda Y..te~ cetlit 2 kapu ada 
206 parsel 4 No. 2031 m. m. bah~. 10 -

659 Büyükadada Nizamda Ada f72 panel 7 No .. 2167 
m. m. tarla. 28 -

560 Büyükadada Niıamda ada 159 panef 4 No. 866 m. 
7-m. arsa. 

S61 BIJlkada Nin .. Ma ~ ,__. No. 231 m. m. 
çamlık. 10 -

562 Büyükada Nizamda Aşaklar yolll cetlit 2 ,. llll 
parsel 1 No. 482 m. m. çamlllr. 

563 Büyükadada Niıamda Cumatepeai cedit l ada 184 
parsel 1 No. 5600 m. m. tarla. i 12'- -

564 Biiyakede Niaam ZiJ•F p Hfniıt ada 154 puael 14 
No. SOS m. n. tarla. 13 -

365 Heyheliatla P...- ıı._. atik 10 cedit 11 No. w 
........... ll
Ballda muharrer emllk peşin bedele bilmilzayede sabfaca-

iından ta)ipleria ihaleye miisadii 12-8-933 C.m...- günü SMt 

• 1111N1a ..-........ tı.n. Pili 

KARADENiZ POSTASI 

IBZUBUM 
,,.,_. D f • 

l l\iuıta. razar esı 
alilli alqanu Sirkeçı .. dm ha
-.ketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun. Ordu, Gire
._ Trabzon,. S•m; w Ria) 
Je • met ve avdet edecektir. 
Faı.la .1f ı. t ıı.; , :.;ırkecl Yelke~tıi 
•nıııdaki aeeııtalığı na oıllracaat. 

'l'el: 2H5t8 

-------~ ... .,...-.. 

--
SA!llZAOE BiRADERLER 

VAPURLARf 

ıaurıa IQ&• 
18 TAN BUL • I ZM 1 R 

sOR'AT POSTASI 
Hv balta Cwoartesl ıu.• uat 18 de 
Galata rılltımından uretet, Pazar 
sb• ı~rn~• .......... P...._. 
Unketle Salı gtlal lataablll.'a ariet 
9df'r. 

F_.. taf181l iP1 Srlmıci .,.._ 
menet Ham altında acentalıta mG
ra.caM· 'l lef.111 : 22134. ._ ______ .,,.--
Zari: Ka ... Türk 1 i ... JtSi-

1933 aeaesiade alchtua tehadetnamemi 
kaybettim. Y ..u.iai çıkaracaiJmdaa 
•• _. islıw. Kn ·~::. • talı 

Sayfa 11 

F eyziati Liselerı 
KIZ ERKEK 

Amantlllr'~• - ••• .,...... 
Ana ........ ill tamu erta w lise sımflanm lıavum. T edria ve terbiye usullerinin cilYJet ye 
mOkemmelijeti ile tanımııış elan müeue.e l&tubaluD ea pel yeriDCle kain ve ha .. mlıi 

prtlan Mirıalr. Gayret ve mavaffakiyeti görülen talebeler için mektep büttia t.W 
devrelerime llİt kolaylıklar ve imtiyazlar temia eylea.İftir. 

Leyli ücretl~rinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt Ye yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba güaleri aaat 

10 da 18 c bdar müracaat •I ehilir. '-tqenlae weMep tarifnamai ~·•••· 
T def•: 36,210 

T~O.KiYE 

llRAAT 
BA KASı 

.pAQA 
BiRiKTiRE 
RA~T-(;;D~R 

Z?!!al.V~~!!!~d~~ I M tbuat Cemi~ ~ti tarafında 
&ertip edilen 
1933 

MATBUAT 
tesisab ve efYUI 21 ,On mnddetle ve kapalı zarf uaulile mllnaka-

k 5 • ..,. E JW• 
4LMANAtil 

kb Her ~ bahmm. 

... 

lu ite llil prbıame .. mukavelename, eea &teai, plular on 
&ra hecleJ mublriliade Zinart Vaaleti Yllbek Ziraat Emtitaaa 
b&rOIUDdaa almacldJr. 

._ _ _. F..aa 1 linıdar. ~-· 

Trlil'r n-1 teklif ••n W-i "Mıhlı ,. 7.5 • nHnti=ıle' 
t ··ta ..,..ldmıle -k• pi ile Wrlikte ihale ,..a ... 15 .p.
toa 933 tarihine müaadif sah Pil ... t 15 te v •Alet lnfut 
...... ,. .. ..... aderi ... oa-.. "35",, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz için takastan istimaen ve paurhlda "9" adet telefon 

makinesi atıa almacabr. Vermekistiyenlerin 14181933 pazartesi g6-
a6 saat •5 te G.&.tada Alim, Satım komia70nDM müracaatları "3794,, 

Piyango Müdürlüğünden: 
Piyango mdirllğü için prtnameai veçlıile 1934 senesine ait olmak 

118• 10.000 adet ~ tah=ttirileceiiM• hlipleria 1181933 
14te. . 1 •'a'W 

' el\•7~ 

SELANIK BANKAsı 
Tealı ı.rthtı t• 

Sermayesi 30,000,000 Frak 
w.e Menni: ...... 
Türki,.Geki ..Wvh 

lata.bul (Gatata ve ıat.ebal J 1ı ... 
s. •• .., llerai .. A.lma. 

Yuaanlataa'dald ..w-t: 
ELANlK, K: VALA., A'l'bA. 1'1RB 

Bil'u•uru baab 1D1UUDelelMI. Kr .. 
mektuplan. Cui heHplar •ı, ... 
Eabam •e Tabvılit. KHalar le ... 

Dr. A. BUTİBI. 
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Radyo in 
Kullanmak kafidir ! 

Nefaset ve mllkemmeliyetile TUrkiyeyi 
Avrupa diş macunlarından müstağni bıra

kan RADYOLINI bir defa tecrübe edinJzl 

Dl• kkatf Yerli Mallar Sergisindeki imalAthanede ma-
•mulAtı ve tüplerin doldurulmasmı görUnUz 

1 . t ' .· ,. . . . 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
g1lnü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında 
t1h' imtihan açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
~nlerden "6,, müfettiş namzedi ahnacakbr. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya 11 Yüksek 
brtısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
oıezun olmaları .lazımdır. Müfettiş namzetlerine 11 140 ,, lira maaş 
verilir. imtihan programma ve sair şartları havi matbualar: Ankara, 
lstaobul1 ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuatla yazıt. vesikaları bir mektupla beraber 
An.karada Ziraat Bankası teftiş hey' eti müdürlüğüne nihayet 
I0/8/933 günü akŞamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

\. Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halitmda büyük 
faide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız .. Her eczanede .sablır . 

SON POSTA 

_.. ... ÇANAKKALE .._ .. 
Şehitlerimizi Ziyaret 
7 Eyllll • Perşembe 

' .... 50 Derecelik._..._._ 
HARiKA RAKISI 

. 
L-

::=.ı:: 

o 
cıo 
N 

fıçılarda DINLENDlRILMiŞTİR. 

'------· (~996) ...--: 

MUHASİP 
Bir idarehane için· veznedarlık da 

yapabilecek bir muhasibe ihtiyaç var· 
dır. Kefalet mecburidir. Yaşı, evvelce 
çalıştığı yerler ve kısa tercümei halile 
posta kutusu (471) muhasip rümuzile 
tahriren müracaat. 

HiMAYEi ETFAL CEMiYETil 
Alemdar Şubesi 

Floryada So!aryom plajında ı 
SPOR EGLENCELERI 

't 6 Ağustos - Pazar , 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hclil Ltitfi 

Giyinmek için tam 
•• 

SANAYİ 
ZİRAAT 
EVLERE 

Ağustos 5 ------

w ' , 

TULUMBA,,.KATALOGUMUZU .. ,~ i~TEYlt\' 

BOURL~ BiRADERLER VE ŞS) (6010) 
ISTANBUL •GALATA 

manasile tasarruf-İktısat-Ucuzluk 

IKi - UÇ liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
20 lngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 
90 santim geniıliğine kadar ince, kalın kapot bezleri - Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler - Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteginiz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R A AT B A N K A L A R 1 N A müracaat ediniE. 

Telgraf adresi: Adana Batik - Mektup adresi: Adana Posta kutusu 87 

• 
lstanbul ve Trakya Şeke~ Fabrikaları Türk Anonim Şirketindım: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü ,toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba . ' 

;::ıim ;::~~J: Kristal Toz Ş8kerin Kilosu· 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 


