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iDARE: ISTANBUl NURl!JfJSMANlYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR S 0 N P O S TA Halkaa r3ıi1d'1r ı Hıılk bununla ırlSrür 
SON POSTA Halkın kulatıd111 Halk bununla lıltlr. • 
SON POSTA Halkın d 111 d l rı Halk bununla ılS Ier. 

Eski Borçlar Meselesinde 

F"tına /Ja .ol 611- kibrit kutusu gibi gtımgassı etmiştir 

Dünkü Fırtınanın Zararı müthiş Oldu 
·------

BirçokEvlerKısmen Veya Tamamen 
• •• 

Yıkıldı, Bir Takın insanlar Oldü 

Acıklı Netice 
Dlln yarım ıaat kadar 

ıDren fırtına lıtanbul lçiD 
yeni bir felAket oldu. 
Acıklı netice ıudur : 4 
kişi 6ldU, 36 ev hasara 
uğradı, bunlardan bir 
kısmı tamamen yıkıldı. 
Birkaç kiti ağır surette 
yaralandı. Bu arada do· 
kuz tane de keçi telef 
oldu. 

Eski Borçlar 
Pariste ki Meclis Mızık

çılık Mı Yapıyor? 
Düyunu Umumiye fngillı: ve 

Fransız Dayinler VekiHerl geçen
lerde Ankaraya gelmi,Ier, hükil
metle temasa geçmitler, fakat 
bir netice alınmadan tekrar Pa
rlıe danmütlerdi. 

O :zaman yakında tekrar gö· 
rüşüleceAi fayi olmu,tu. Fakat 
bugün ortaya çıkan bir fayla 
bunun tamamen aksinedir. 

Haber veriliyor ki: Düyunu 
Umumiye Dayinler Vekillerinin 
yakında Ankaraya giderek Maliye 
VekA1etile yeniden müzaJiereye 
girişecekleri hakkında haberler, 
allkadar ecnebi mehafilde tekzip 
odilmektedlr. 

Fakat , Pariıtekl Hamiller 
eclisinin, Türkiye ikbıadi vul-

yetinin, senelik borç taksitlerin· 
de bef aene müddetle tenzilat 
yapılması mecburi kıldığına ka
naat getirdiği, bununla beraber 
hükumetin vermek iat~diğl üçte 

Fırtınadan En Çok Zarar Gören Semt Karagümrüktür ~:U,::!t~:~ .. ~· .. buidu~u 
11

••• 

Dün öğleden sonra bulut- şındaki oğlu Aii;°nkaz altında İzzet Efendi de ~nkaz altında Kzz Var 
larla örtülerek birdenbire kalmış ve hemen vefat et- kalmış, ağır surette mecruh Erkek 
karışan hava, hiç beklenmi· miştir. olmuştur. 
yen bir fırtına doğurdu. Se· O sırada. yine o civardan Bundan başka ayni mahal- -~ /c 
ma, ani olarak simsiyah geçen pohs ikinci şube me- lede LAstikçi sokağında telsiz r O 
bulutlarla kapandı, şiddetli murlarında Şaban Efendinin me~urlarından CelAl Beyin 
bir rüzgA.r çıktı, ortalığın On yedi yaşlarındaki oğlu (Devamı 2 inci 1ayfada) 

alb üstüne geldi, yerdeki 
topraklar havaya atıldı, KÖYLÜ, BUGDA y VE ZİRAAT BANKASI 

Mersindeki Maruni Kız
larının Evlenmeleri İçin 

Erkek Yokmuş 

Yeni Vaziyet 
Kırk İki Sene Evvel Verdiğimiz 

Deniz Kurbanları 

Japon Denizinde "Er
tuğrul,, Nasıl Batmıştı? 
! 

Yukarda: Ertuğrulun battığı 11e parçal~ndığı kaga/ık 
alhnda felaketten kıırtulanlar Kohe hastanesind• 

Bundan yarım asra yakın 
bir zaman evvel Japonya su
larında Ertuğrul isminde bir 
zırhlımız battı. Bugün o deniz 
faciasının yıl dönümündeyiz. 
Ertuğrul zırhlısının içinde bu
lunarak facianın bütün deh· 
şetli teferruatma şahit olan 

Ierde (Cidna) yolcu tayyaresi
nin uğradığı kazada şehit olan 

'pilot İhya Beyin pederidir ve 

baba oğul, biri vaktile deniz· 
de, öteki de geçenlerde, ha
vada iki facianın kahramanı 
olmuşlardır. 

Tevfik Bey bize başından Sultan Hamit, Japonlarla 
geçenleri anlattı. Karilerimize d ti k · b os u mıinase eti tesis et· 
bu elim hatıranın tafsilatını miye karar verir ve 1889 

birkaç saniye içinde göz 

gözü görmez oldu. Fırtına, Do··rt Senede Çı.ftçı· Ne ancak on beş, yirmi dakika 
Mersin, (Hususi) - Burada naklediyoruz. Şunu da hatır- senesinde, 7 haziranda Amiral 

bul?nan Maruni papazı Berut- latalım ki, Tevfik Bey, geçen- ( Devamı 6 ıncı sayfada) 
ıUrdü. Bunu az devam eden 

:~kıha~~ y:!.id~r ~akip etti Yardım Görmüştür ? 
Fakat az devam etmesine 

rağmen fırtınanın yaptığı • 
hasar, hakikaten muhim Izmir Piyasasında, Dün, Çiftçiyi 
olmuıtur. 

Bu yUzdeo, bilhassa müte- Hüteessir Eden Bir Şayia Çıktı 
eısir olan Karaglimri.tk sem· 
tidir. 
Karagumruğun Zararları . 
• Burada, DervişaU mahalle

ıınde, Kudretağa ıokağında 
liafız Mehmet Efendinin 53 
numarala evi yıkılmıı, on ya· 

. - ' 

Fırtınanbı ağır garalıla.
,.rndart izzet Ef•ndi 

' 

/zmirde Gazi bulvarında horsa binası / Xl 
Ziraat Bankası köylüden ziraat vaziyeti ve sair cihet-

alacağı olan paraya mukabil ler . hakkında şu malQmatı 
b ., d satın almıya karar verıyor: 

ugd. ay bu kararın tatbikine - Bu sene Türkiyenin zirai 
vır 1 ve b ti k 1 k · 'd' ld B mUnase e e re o tesi ço ıyı ır ve mem-
de batlam ı. u · M k nun olunacak bir vaziyettedir. 
Ziraat Bankası Umumı er e: (Devamı 6 ıncı n.yfada ) 
ıi erkAnından bir ıat umumı 

~kı,Maru~başpapazlı~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le bir müracaatte bulunmuştur: 

"Türkiyenin bu taraflannda 
Hıristiyan kızları çoğalmışbr. 
Fakat bu kızları evlendirecek 
erkek yoktur. Kızlarımız 
mü.slliman gençlerile allka 
peyda etmekte ve bir kısmı 
da onlara hizmetçi sıfatile · 
varmak istemektedirler. Hatta j 
bazılarının da TUrk gençlerile 
evlenmiye hevesleri vardır. { 

Bu halin bir çaresine bakıl· 
ması veyahut kızlarımızın 
müslilman ! ençlerile evlenme
sine müsaade olunması." 
~aşpapazm burada papaz E

fendıye ne cevap verdiği henüz 
malum değildir. D. Ali 

Mecliste Gazele 
Müzakereleri 

(Dünkü nüıhadnn Devam ) 

Avrupa, Asyayı, Afrikayı, 
Okyanosyayı hatta kısmen 
Amerikayı umumi harpten 
evvel sanayii ile, parası ile 
istismar eden ve o suretle 
cihan iktısadiyatındaki man
zumesinin re\işini, ahengini 
tanzim eden bir mahiyette 
idi. Umumi harpten sonra 
bugün Avrupa, değil A&yayı, 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

- Bu mayonun rengi iyi amma kumaş istediğim kadar 
şeffaf değ-il. 

- Birkaç gUn sabrederseniz örümcek ağından yapılmış 
mayolarımız gelecekf 
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Gayrı Mübadil- itabeler IDün Ü Fırtınan n !Müstehcen 
erin Bonoları Müzesi Mu••thı·ş QJd Neşriyat 

Ve Halk Açıldı Zararı U Davaları 
Gayrı mübadiilere verilen ---- B E J K v T 
bonoıar bır bayH •1z1ıtıy• Müze idaresi Eski Ki.ta- İrçok v er ısmen. eya am. amen •ebep oluyor. ihtiyaçlı 

~~!u~~;dı:yı:,~·c~lerb;y~nk be Ve Turalan Bır Y k ldı Bir Takım insanlar Öldü 
zararlara giriyorlar. Bu Araya Topladı I I ' 
bonoların boruya kabulü 
için bir temayfil ve teşeb
büsten bahsediliyor. Bu 
oluru, esasen mağdur 
olan bu lnı;anlar, bir par
ça nefes alabileceklerdir. 
Yeni tn1avvur karşısında 
dün mütaleuına müracaat 
ettiğimiz halk bi:ıo fUn· 
lan söyledi: 

Şeref Bey Ayuofya Alemdar ma
hallul 103 

Gayrı mübadil muhacirleri· 
mize verilen bonolar esasen 
hakiki miktarlarının yüzde 
yirmisidir. MeselA bin lira 
lacağı olana ( 200 ) liralık 

bono verildi. Eğer bunların 
menfaatlerini korur bir şirket 
teşekkül etmez: ve bonolar mü
tedavil bir kıymet halinde bor-

ıaya kabul edilmez ve hükümet 
sahlacak emlik listesini bir an 
evvel ilin etmezse zavalhlann 
eline geçen para şu buhranlı 
ı.amanda çarçur olup gidecek 
başlarını sokacak bir ev ala
mıyacaklardır. HUk<imetin is
tenilen bu teklifleri kabul 
etmesi çok hayırlı bir İf ola
caktır. .. 

MU1a B. ( Caf alofhı Cenlkaaım 
mahallesi 23 ) 

- Gayn mübadillere Ye
rilen bonolar eğer doğrudan 
doğruya ellerinde bırakılır ve 
bir mUessesemiz bunlan ha
kiki fiatinden kabul etmezse 
( 6 ) milyonluk bononun bir
denbire piyasaya arzı ıu buh
ranlı zamanda müthiş bir fiat 
tenezzülü gösterecektir. Hatta 
şimdiden yüzcle yirmi noksa
nına alıcılar vardır deniyor. 
Bunun için muhacirler akıllı 

davranıp bir an evvel bir 
ıirket yaparak hiç olmazsa 
milıterek emlAk almaları IA
r.ımdır. 

irfan Bey (Çarşıkapı cami karııınn· 
da 47) 

* 

Muhacirlere verilen bono
ların borsaya kabulü bile 
mukadder tenezzülü fiate 
mani olamaz. Onun için mu
hacirler bu bonolannı birleş
tirerek müşterek ev, apartı
mnn almalıdırlar. Bu suretle 
hiç olmazsa kirasından istifa
de ederler. Bilahare diğer 
alacaklarına mukabil verilecek 
bonolardan da bu ıuretle 
istifade ederlerse neticede 
birer ev, bark sahibi olurlar. 

Aksi takdirde bu bonolar 
erir, gider. Neticede ellerinde 
hava kalır. 

Topkapu sarayı bahçesinin 
yOksek duvarlarından birisi 
muhtelif islAm kitabelerinin 
teşhirine tah~is edilmittir. İs· 
tanbulda bulunup her hangi 
bir ıebeple yıkılan binalara 
ait kitabe Ye turalar tarih 
ııralanna ye cinslerine göre 
tasnif edilerek çimento ve 
demirlerle duvara iayet iyi 
bir surette teıbit olunmuş Ye 
halkın tetkikine açılmışbr. 

Şimdiye kadar toplanan eser· 
lerin miktan ( 100 ) den fazla
dır. Kitabeler şu ili'& albnda 
tesbit edilmiştir. 

1 - Topkapı Sarayı dYa
nndn vaktile Türkler tarafın· 
dan yapılıp ta sonradan yıkılan 
ye izleri kaybolan binalara 
ait kitabeler ve turalar. 

2 - 1045 tarihinden, yani 
D6rdüncn Murarttan Abdnl
hamit denine kadar olan 
inıaabn kitabeleri. 

3 - Vakfiye kitabeleri Ye 
eıkiden saraydan yapılan Ya· 
kıflar için yaptmJan kitabeler. 

4 - Eski çeşmelerin kita
beleri. 

Va.la, lskender Beyler 
Müstehcen neşriyattan birer 

ay beşer gftne mahküm edilen 
Alqam gazetesi muharrirlerin· 
den Vail Beyle Meı'ul Mü
dürü lskender F ahrettin Bey
lerin miiddeti beş gün sonra 
biterek tahliye edileceklerdir. 

Kulübeli Çarşı 
Aksaraydaki Teneke 

Çarşı Yıktırılacak 

Aksaray yangın yerinde 
tenekeden birçok kulübeler 
kurulmuş, burası bir çarşı bi
lini almııtı. Fakat yollar mun

tazam olmadığı için temizle
nemiyor, pislikten geçilemi
yordu. Belediye, bu pis man· 
zarayı ortadan kaldırmak için 
bu kulübeleri yıktırmaya ka
rar vermiştir. Fakat alakadar
lar pek haklı olarak bu kara
rın tatbikinden evvel kendile
rine hiç olmazsa birkaç gün· 
lük bir mühlet verilmesini is
temişler ve bu mühlet veril-
miştir. 

r 

- , Mit ... 

Fırtınanın yıktığı t!fllerden bir tane daha 

(Bat tarah 1 faci 1ayf ada) 

15 numaralı evi kAmilen, 
Huhuk Hakimi Halit, arabacı 
Canip, dülger Mehmet ve 
Hakkı Bey ve Efendilerin 
evleri, Kariyeiatik mahallesin
de Bodrum sokağında Hasan 
Ağanın, bakkal T eodoronun 
22 numarala ve Kosti Efendi
lerin evleri kısmen harap ol-

muş ve oturulamıyacak bir 
hale gelmiştir. 

Kurt ağa sokağında terlikçi 
Numan Efendinin evinin üst 
katı, Çakırağa sokağında 
T oniko ve Luksandrın evleri
le dondurmacı Ali Ağanın ba
rakası, Hanife, Ayşe Hanımla
rın, İspotyan, Sabri Efendile 
rin evleri de yine kısmen ha
rap olmuştur. 

Kısmen Harap Olan Evler 
Dervişali mahallesinde Ni· 

şan Ef. nin, boyacı Ham dinin, 
börekçi Gafurun, çöpçü KA
milin, bakkal Hakkının, sulh 
mahkemesinde katip Faik, 

hoca Cafer Ef. lerle limon
cu Sadığın, Mehmnt Ef. nin, 

rüsumat memurlarından EsatEf. 
nin, Doğramacıyan Ef.nin, Aliye 
H. mm, terlikçi Habibin, Açık
baş ıokağında Mehmet Ha
san, Aziz, Zübeyir Efendilerin, 
Fatma ve Zeliha hanımların 

diğer Fatma Hanımın evleri 
kısmen harap olmuştur. Ta
mamen harap olanla (8) , kıs
men yıkılanlar (30) tanedir. 
Ranıiıde de IRemzi Efendinin 
evi kısmen harap oimuştur. 

Nişantaşınm Zararları 
Nişantaşında Küçük çiflik 

sokağında bahçıvan Ismail 
ğnın üç odalı kulübesinden 

birini sel götürmüş, iki oda-
ı da yıkılmış bu mıntakada 

2 dut ağaçı devrilmiş, 13 
tavuk boğulmuştur. Ayni so
kakta Abdullah Ağanın iki 
odalı barakasının bir edası 

çökmüştiir. 

Düşen Kiremit 
Fransız Bankası poıta me

murlarından Sadık Efendi de 
Yeni Postanenin arkasından 

geçerken rüzgar ve yağmurun 
tesirile Kahrcıoğlu hanından 

düşen bir kirematen başından 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Elektrik Teli Koptu 
Endaht mektebi efradından 

Ali Efendi fırtına esnasında 
Haydarpaşa caddesinde gez
mekte iken elektrik teli ko
parak lizerine düşmüt ve der
hal ölmüştür. 

Bir sandalcı boğuldu 
Kasımpaşa vapur iıkelesi 

civarında sandalda yatmakta 
olan Rizeli Hüseyni sandalile 
beraber sel götürmüş ve akın
tıda devrilerek sandalile bera
ber batmış ve oğulmuıtur. 

9 Keçi Ve Bir Kadın 
KömUr Oldu 

Çırçır mahallesinde oturan 
(33) yaşlarında Gülizar Hamm 
fırtına esnasmda koyun ve 
keçilerini evine getirmekte 
iken elektrik telinin cereyanı-

( Devamı 3 üncü sayfada J 

Bir Roman Muharririle 
Bir Hikaye Kitabı Aley
hinde iki Dava Açıldı 

Muharrem Zeki Beyin aile 
romanları ıerisi albnda neş· 
rettiği (Şeytanın Kızı) ismin
deki romanı müstehcen g(). 
rUJmU§, muharrir hakkında 
müddeiumumilik tarafından 
dava edilmiştir. Evrakı birinci 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Bundan başka, Resimli Ay 
matbaası tarafından on beı 
günde bir neşredilmekte olan 
(Küçük Hikayeler kolleksi· 
yonu ) ismindeki kitap hak
kında adliyece toplanma ka
rarı verilmiştir. Bu karar 
mecmuanınn 9 numarası hak
kındadır ve .dün polise teb
liğ edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre bu 
mecmuanın 9 uncu sayısında 

bir yazı müddeiumumilikçe 
müstehcen görülmüş, birinci 
cezaya verilmİf, mahkeme de 
bu nüshanın toplattırılmasını 

kararla,tirmıştır. 

Davanın ne gilnil tetkik 
edileceği henüz belli değildir. 

Muallim imtihanları 
Yarın Darülfünun lrnnfe

rans salonunda orta tedrisat 
mualJimliğinc talip olanların 

imtihanları yapılacaktır. imti
hanlarda Maarif VekAleti orta 
tedrisat umum müdürü de 
hazır bulunacakhr. Umum 
müdür Fuat Beyin yarın An
karadan şehrimize gelmesi 
muhtemeldir. 

Hapishanede 
Her Ay Dezenfekte Ve 

Badana Yapılacak 

latanbul hapishanesinde mah
kumların miktarı fazlalaşmıştır. 

Bin :mm sıhhi vaziyeti müsait 
olmadığı için Müddeiumumilik 
hapiahanenin her ay muntaza
man badana ve belediye me-
murları tarafından ihtiyaten 
dezenfekte edilmesine karar 
vermiştir. Tevkifhanenin yapı· 
hrken bırakılan bazı noksan
ları da ikmal edilecektir. 

Atinada Hazırlık Yapllıyor 
Başvekil ismet paıanın yakın

da Atinaya gideceği hakkındaki 

haberler üzerine Atinada i&tikbal 
ha:r.ırlıklarına başlanılmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve 

Günün Tarihı 

atbaa 
Şimdilik Hariçten 
AJmıyacak 

Devlet Matbaası şimdi 
kadar hariçten basbrılaca 
kitap ve cetvel işleri içi 
açılan münakasalara i§tİra 
ediyor, bu yüzden matbaac 
lar şikiiyette bulunuyorlardı. 

Şimdi matbaanın elind 
çok iş olduğu için hariçte 
biç iş almamaktadır. Bunun} 
beraber eldeki mektep kita 
farının basılması bitlikte 
ıonra Devlet Matbaası tekra 
hariçteki münakasalara iştira 
edecektir. 

Asistanlarm itirazları 
Darülfünun Divanının hare 

cetveline göre tcsbit ettiği mO 
clerriı maaşlarına ec:r.acı ve diş 
mektepleri aslataoları itirazd 
bulunmuılardır. 

Esnaf Reisleri Toplamyo 
Şehrimi:r.dcld bütün esna 

cemiyetlerinin Rei• ve Umu 
Katipleri yarıa Ticaret Müdür 
lüğönde bir içtima yaparak ce 
miyetleri • lakadar eden iıle 
hakkında görüşecekler ve karar 
lar ittihaz edeceklerdir. 

Dumlupmarm Filmi Ahnd 
30 Ağustoa :r.afer yıldönümün 

de Dumlupınarda fehit Mehmet 
çiğin abidesi önünde yapıla 
merasim filme alınmıı ve Ga:ı 
Hazretlerinin huzurunda lra 
edilmittir. 

Yunan Muhteliti Geliyor 
Yunanistandakl Ollmpiyako• 

Panatinakos ve Enosi• klüp 
lerinin teşkil ettikleri Muht~ll 
Yunan takımının teşrinievveld 
fehrimize gelmek için müracaatt 
bulundukları haber veriliyor. 

Tatil Bitiyor 
Yaz tatili yapan mahke

meler ayın be.Jinci cumartesi 
gününden itibaren faaliyete 
geçeceklertlir. 

şarbon hastalığı 
Balıkesir-Kepsut nahiyesine 

merbut Boktaşlar köyii keçi
lerinde şarbon hastalığa çık• 
mıştır. Mücadele tertibab 
alanmıştır. 

Karikatur Sergisi 
Viyana Gü:r.ol San'atler Cemi 

yeti bu tetrinievvel baılangıcınd 
Viyanada beynelmilel bir kari 
katür mera-isi açacakbr. 

Türk San'atkirlan da b 
aergiye elli kadar karikatür U 
lttirak edebileceklerdir. Serıly 
iıtlrak için Müstakil Rc11amla 
ve Heykeltraşlar Cemiyetin 
24 eylüle kadar müracaat olun 
malıdır. 

Gayri MUbadilleriu Bonoları 
Gayri mübadillerin bonola

rının tevziine devam edilmek• 
tedir. Dünden itibaren de ka· 
rar numaraları ( 321 ) ile ( 365) 
arasında bulunan gayri müba· 
dillere bonoları verilmeye baş· 
lanmıştır. Tevziat dokuzdan 
akşam beşe kadar yapılmak
dadır. 

. -
Kiralık Ev 

1 

1 ı Hasan Bey - Merhaba komşu.. Ne 

o ? Kulübeni klray mı v receksin 1 
2: Komşu - Evet, Hasan Bey... Ne ya- 3: Hasan Bey - Peki.. Burasını kiraya 

par ın? Son günlerde ıUğürtledik. Yerlrsen sen nerede oturacaksın? 

4 : Komşu - Hasan Bey, evimi topta_n 
değil, bölük bölük kiraya vereceğim. Bır 
bölUğUnde de kendim oturacağım. 



SON POST~ 4 EylGI 

Hergün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

r~;_·;_'=-~_:_s_fu_~_n_m_--_~_e_s_~~--~-~_-_d_a_l_e_~-·--~-~~RdAç~•I Sözün Kısası 
Dalkavukluga 

Dünkü F ırbnanı-;; 
Zararı Müthiş 

Oldu 

1 - fdealiat, kendJsJnf 

/ 

kendJndea 3 - Birlnclılnln mldeıf, tkfrıcisinln 

( 2 inci aayfadan mabud ) 
::u!'apılan keçilerini kurtar
b istemiş, dokuz keçisi ile 
~raber kömür haline gel· 

llllftir. 

Fındıkhda Tramvaylar Durdu 
d' Fındıklıda sellerin snrnklc-
ıği kum ve çamurla tramvay 
cıu kapanmaş, ve bir saat 
,_
1
,dar tramvaylar bu hatta 

't •yememiştir. 

başkaaına veren adamdır. Hayatın feYklne 

çıkmııhr. GfinOa maddi Ye ıefll ihtiyaç· 

lannı düşünme.1 ve düşünmek fıtemez. 

2 - Pratik adam, her yerde, her 

vakit enrelA ekmeğini anyan, yannkl 
tawk için bugiinkll yumurtayı feda 

etmiyen adamdır. 

ruhu aç kalmaya mahkumdur. Bu flrl açhk 
ta tehlikelidir. Mide doymadıkça ruh doy• 
maz, ruh kanmadıkça mide dolgunlutu 
lnıanı bayvanhktan yukarı çıkarmaz. 

lia Eminönü, Balıkpazarı Yağ· 
L. Paııı, Topaoe ve Fındıklıda 
uırçok dükkan 'fe evlerin 
bodnım katlarını su basmıştır. 
Haydarpaşa Mendreginde 
, Haydarpaşa mendreği i· 

Çtndeki mavnaların bir kısmı 
P~rçalanmış, bir kı.smı hasara 
~S'ramıştır. Limandaki muhte· 
lif Şirket gemilerile yolcu va
Purlannin tenteleri parçalan
kış bir kısım tahta tarafları 
opmuştur. 

Bir Yıldırım Rivayeti 
Fırtına esnasında pangalh 

baınantına yıldırım düştüğü de 
tayi olmuş ise de bu şayia 
bilahare teeyyüt etmemiştir. 

Çocuk Nasıl Oldü ! 
Fıbnanın kurbanlarından 

.küçük Mehmedin annesi Er
dekli Ayşe Hanım bir muhar
rırımıze ağlıyarak şunları 

söylemiştir: 

- Fırtına başladıktan son
ra ben komşumuz Saime Ha
llımın evine geçmiştim. Yav
tum Mehmet küçük kızkar
deşile bahçede oynuyordu. 
o sırada bahçedeki dut 
ağacı yıkılmış, sonra evimiz 
çökmüş, Mehmetçiğim de ağa-
cın altinda kalıp ölmüştür. 
Ben bunu görünce bayılmı· 
ıım. 

Yarahmn Anlattıkları 
Yaralılardan Gelenbevi mek

tebi talebesinden İzzet Efen
di şunları anlatmaktadır : 

- Evde ders çalışıyordum. 
Yangın var dediler. Hemen 
dııarı koştu~. O sırada Meh
llıedin kafası dut ağacının 
arasına ııkışmış, bağırıyordu. 
Onu kurtarayım derken ev 
Yıkıldı ve ben enkaz ·altında 
kaldım. Ufacık bir delik bul
dum, nefes almıya başladım. 
Sonra bayılmışım, beni kur
tarmışlar. 

Hilaliahmerin Yardımı 
Hadiseden sonra Hilaliah· 

iller Reisi Ali Paşa Karagüm· 
ie gitmiş evleri yıkılan aile
lerle görUşmüı ve ihtiyaçla-
rını temin için tedbir almışbr. 

Evsiz kalan ailelerden bir 
kısmının diğer semtlerdeki 
akrabalarına gittikleri anlaşıl· 
lllış, geri kalan 5 aile . iç'?
de 5 çadır verilmiştir. Hılilı· 
•hmer bu ailelere naklen 
lllua •enette bulunmuştur. 

ltalyada Bir infilak 
Turin, 3 (A.A.) - KimyeTI 

•bstahzarat fabrikalar ı ı:caD 
blrblin ocağında bir infilAk ol• 
l:tottur Ye yangın çıkmıştır. 

ha amele yaralanmışbr. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
-T - ' • •' ""-;O:- -.,; • I o ; • ' - ' • o o.• ..._ ~ 1 ~,, -. ~.. ...~ ·~.f'.i" o • '( 

istikraz Teklifi FiliSTiNDE 
Musevilere Silah Tevzi

ine Devam Ediliyor 

Hayfa, (Hususi) - Filistinde 
müsevilerin silihlandırılması
na devam edilmektedir. Hil· 
kiimet Sıratı Müstekim gaze
tesinin tatil edildiğini ilin et
miştir. Buna rağmen hemen 
her gün yeryer biiyük nil
mayişlcr tertip ediliyor. Bunun 
için birçok kimseler tevkif 
edilmiş ve bunlardan alhsı 
derhal muhakeme edilerek 
birer sene ve altışar ay hapse 
mahkum olmuşlardır. 

Başvekil 

Bir 
Fransızların Bir Milyon Lira 
Teklifini Hükumet Reddetmiş 
Kahire, (Husuıt) - Elbelağ gazetesi yazıyor: Bfttün Sovyet 

gazeteleri Türkiye Baıvekill ismet Paşanın, bazı imtiyazlar 
karşılığı olarak Fransız maliyecilerinin (l) milyon liralık ikru 
teklifini reddetmiş olmasından memnuniyetle bahsediyorlar. 

Bu Gazeteler müttefikan şu fikri de ileri ıürUyorlar: 
ismet Paşa Hükumetinin, bu ret cevabı, siyasi mtinasabat 
noktai nazarından Fransaya karşı kapılarının kapanmasmın 
en son ve kuvvetli bir delildir. 

( Son Poata: Rua gazetelerinin ıırf iatikraz şartından doğmuı 
olması lizımgelen bu anlaşmamulığ'ı klt'i bir yüz çevirme şeklinde 
telakki etmelerini, indi bir mütalea olarak kabul etmek daha 
münasiptir. J 

~~~---------.... --------~~~~ 
Muallimler ~Arasında 

Dün Sporcuların Mü- · Orta Tedrisat Muallim Kadro
sunda T ebeddüller Yapıldı .. messillerini Kabul Etti 

Başvekil dün Rusyaya gi
den sporcularımızın mümes
sillerini kabul elmiş ve ken· 
dilerinden müsabakalar hak· 
kında izahat almıştır. Taip 
Servet B. İsmet Paşaya Sov
yet Hariciye Komiseri Kara· 
hanın selamlarını bildirmiştir. 

Bir Garabet 
Mavnacı Musiafa Kendi 
Kendine Mi Yaralanmış? 

Beşiktaş Saman iskelesinde 
Mehmet reisin kayığmda tay· 
fa Mustafa kayıkta ağır su
rette yaralı olarak bulunmuı, 
hastaneye kaldınlmışbr. 

Mustafa, kayığın ambarla
rındaki kancanın tızerine dn

şerek yaralandığını söylemiftir. 

Üzüm Çalarken 
Üç Meçhul Hırsız 
Bekçiyi Yaralamışlar 
Matmazel Harrinin Erenkö

yündeki bağına ilzllm çalmak 
için giren üç meçhul phıa 
bağ bekçisi Mehmedi bıçakla 
kalçasından yaralayıp kaç
mışlardır. ----

Oç Tifo Vak 'ası 
Diln Samsun ve Tekirda· 

jından gelen iki yolcuda Tifo 
allmetleri görülmüf, bunlar 

hastaneye kaldırılmışlardır. Ay
nca F erik6ytınde de bir kadın 
tifoya yakalanmıtbr • 

Orta tedrisat kadrolarmın 1 tebi muallimliğine, aynı mektep-
teııbit edildiğini yazmıthlc. teo Naciye Hanım Antalya O. M. 
Verilen haberlere göre, An- nıttalli~litine, Bursa lisesi mu• 
talya Orta Mektep müdürlüğüne ıallımlerınden Hamdi B. Adana 
Kastamonu Orta Mektep Müdürü ~iM•ioe, ayni mektepten Ce· 
Zeki Çanakkale Umum Miidiit- l~lettln Bey Üıkildar lise • 
tüğüne Mersin Mildüril Remzi, sme Bursa K. M. mektebinden 

Meraine Çanakkale OrtaM. Müdürü Fai~a Hanım lstankul K. M. mek-
Avni. Bur1a O. M. Müdürlüj'il tebıne, BurH K. M. mektebinden 
ne Gireaun Müdürü Zeki, mezun Zebra hanım Buraa K. 
Gazioamanpafa O. M. Mü· M. mektebi muallimliğine, Bolu 
dürlüğüne Gelenbevi Mil~il· ~· M. muallimlerinden Velit Bey 
rü Cabir, Kütahya O. M. müdur- Sınop O. mektebine, ayni mektep-
lüğüne Yalovaç müdürü Tevfik, ten Arif B. Tokat O. mektebine, 
Nevtehir O. M. müdü.rlüğüne mu- Bolu kız muallim mektebinden 
allim Turgut Samaun kız orta ~emabat Hanım İzmir kız mual-
mektep müdürlüğüne Trabzondan hm mektebine, ayni metepten 
Niıamettin Beyler tayin ediJmlt· Fatma Hanım Çemberlitaı orta 
lerdir. Bunlardan başka kadro· mektebine, Bolu kız orta mekte-
larda şu tahavvülit vardır: binden Güzin Hanım Kırıehir orta 

fzmit Orta Mektep muallim· ~ektebine, Ga:ıipaıa orta mekte-
lerinden Rabia Hanım Vefa Orta bınden Şefika hanım, Ankara kı• 
Mektebi muallimliğine, ~adık6y ~rta mekte~ine, Bolu kız mual-
Orta Mektep muallamlerin· lım mektebınden Feride hanım 
den Nesime Hanım Niğde Silifke orta mektebine, Uıak orta 
Orta Mektep mualllnıliji11e maktebinden Tayyar bey, Taram 
Teldrdat Ortamektep muallimle· ortamektebine, ayni mektep-
rinden Nedime H. Burl8 Ortamek- ten Necati 8. Mufla ortamete
tep muallimliğine, lstanbul kız bine,. İzmit ortamekteblndea 
Ortametep muallimlerinden Hatice Muhınn B. Gazi Oamanpafa orta• 
Hanım Erzurum kız muallim mek· mektebine tayin edilmişlerdir. 

• • • • ister inan, ister inanma l 
Bu sene A vrupaya ye- Mıııra g6nderilen ıeftall 

ıil meyva ihracı için tec- ve erikler kurtlu çıktığı 
rilheler yapılıyor. Türkiye için Mısır hllkdmeti tara• 
meyvıtlan, dünyanın en fandan denize dökillmilf. 
leziz ve en gllzel meyva- Yeni bir ihraç madde
larındao madut olduğu miz için yeni bir pazar 
için bu tqebbllıfin iyi ararken azami derecede 
netice yermesi hem mem- dikkatli olmamız lAzım• 
Jeket için, hem mftteşeb- gelir. Halbuki biz bu 
hisleri için faydalı bir- iıte bile eski huyumuz• 
ıeydir. dan vazgeçemediğimiı:e 

iNGiLTEREDE 
Kabine Azaları Tasar
ruf işinde U yuştular 

Londra, 3 (A. A.) - Kabi
ne azası tasarruf tedbirlerinin 
ana batlan ve vergilerin art
tırılması hususunda anlqmıı· 
lardır. Binaenaley Avam Ka
marası 8 eylülde toplanabi
lecektir. 

M. Mak Donald Seaham in
tihap dairesi Amele Fırkası 
teşkilatının talebine rağmen 
bu mıntaka meb'usluğundan 
istifaya muvafakat etme
miştir. 

İngiltereye Para 
48 Saatte 2500 Milyon 

Frank Toplandı 
Paris, 3 (A. A.)- lngiltere 

hllkümeti hesabına Pariste 
tescil edilen 2500 milyonluk 
istikraz dün akşam hemen 
kAmilen kapanmıştır. Bu is
tikrazm 48 saatte kapanmıı 
olması basebile mali mehafil 
bunu bnyilk bir muvaffakıyet 
addetmektedirler. 

İran Veliahdi 
Tahsil için Avrupaya 

Gidiyor 
Bafdat, (Hususi) - Avrupa 

darülfnnuiılanndan birinde 
o~umak tlzere Avrupaya 
gıdecek olan İran Veliahdi
nin bu hafta içinde Bağdada 
gelmesi bekleniyor. lran Hn
kümeti Veliaht için bnyllk 
bir istikbal program! hazır
lamaktadır. Veliaht evveli 
lngiltereyi ziyaret edecektir. 

Kavgadan Sonra 
Bir Sabıkalı, Arkadaşını 

Bıçakla Vurdu 

Sabıkalı Arnavut Recp, 
arkadqı garson Hayri ile 
Abanozda Arap Sabrinin 
kahvesinde oturmakta iken 
aralannda kavga çıkmıı, Re
cep bıçakla Sabriyi aol me
mesi Uzerinden tehlikeli ıu· 
rette yaralayıp kaçmııtır. 

DDkkAndan içeriye Girmiş 
2605 numaralı otomobil Ga

latada Yani Efendinin bakkal 
dnkklnına çarparak cameklm 
ve rafta bulunan rakı tftele
rini kırmıftır. 

At Koşuları 

Ve 
Dalkavuklara Dair 

'------- P. S. -
'

1 Dalkavukluk utandırıcı 
bir ticarettir ki yalnız dalka· 
vuğa yarar. Bir dalkavuk, ya
nında birile umumi yerlerde 
gezerken ona der ki : 

••-Dikkat ediyor muıunus? 
Her kesin g&zlerl nasıl aizln 
llıtnnnzde ? Bu, yabm ıize 
mabsuı; dün bir yerde mdea 
bahsedildi, methinizi ede ede 
bitiremiyorlardı • 

" Ve bunun gibi daba bU, 
ıey söyler. Elbisenizin üıtllnde 
ktiçllcilk bir kıl görse 
hemen alır ve yere lifler , 
tesadüfen rilzgAr 1açmızın, 
yahut sakalınızın nstnne bir 
hasır çöpil dOşllrmllş olıa he
men onu oradan atar ve gil• 
lümsiyerek : • 

" - Saçlannız ne ıiyah. 
Y aşanııa rağmen hiç ağar
mamış, der. 

" Eğer dalkavukluk ettitl 
adam ıöze başlarsa, dalka· 
vuk orada bulunanlann hep
ıioi susmıya, blitün ıöyledik· 
lcrinl kör körüne tasdik et• 
miye mecbur eder. Dalkavuk· 
luk ettiği adam soğuk bir 
nükte yaparsa dalkavuk he
men alkışlar ye giilmiye lıit 

.hevesi yokken elile ağZJm 
kapatarak sözde kahkahasım 
tutmaya çalışır. 

"Y emiye çağırılmışsa da• 
vetlilcr arasında şarabın ne
fasetini ilk metheden o olur ; 
davet sahibinin yanma oturur 
ve daima kulağına söyler. 
Eğer bu sırada biri dalkavuğa 
söz söylerse, o, başını çevir
meden, ihmal ederek cevap 
Yerir. 

"Dalkavuk bir yerde efen
disinin resmini görürse ben
zeyiıe hayret eder ve ba 
şahesere hayran olur." 

Ben bu satırları yeni bir 
eserden almadım. Meşhur 
Yunan mütefekkiri "Theoplı
raste,, nin binlerce sene enel 
yazılmış bir eserinin Fransız
caya tercümeıinden iktib 
ettim. Dil, llıldp ve kelime 
aslına tamamile mutabıkbr. 
Binlerce sene evvel doğan •• 
ölen bu mlltefekldr, aankl 
hAll yaşıyor. ---
Sofya Telefonu 
Fırtina Yüzünden Mu

habere Yapılamadı 
l.tanbul - Sofya telefona 

don umumun muhaberesine 
Açılacaktı. Fakat dftnkn kasır-
ga muhaberenin ba~lamasıoa 
mini olmuş, Sofyadan hiçbir 
İfaret gelmemiştir. Bu sureti 
muhabere dnn de mftmklhl 
olamamıştır. Biz don öğleye 
kadar muhaberenin başlam 
mıı olduğunu kaydetmiştik. 

Mısır Heykelleri 
lranda Çok Mühi 

Eserler Bulundu 
Tahran, ( Husuıl) - Da~ 

gan civannda Asarlatik 
arayan heyetler çok hB 
ve muhteşem heykellerle ki
tabeler bulmuşlardır. 

Bunlar lranda buluıt 
Mısır heykellerine bc:ıziy 
ilk eaerler olduğu lçin l!lml 

Bir Haydutluk 
labtkalı Arnawt Bela~et 

Sllt'Wl'İlr.apıda boıtu yaaq-
•uı Mu.talaya bıçakla yar .. . . 

aoo ltalyan izcisi 
ÔatimDzdeld ıalı gOnD 800 

ftal an F afİlt izcili phrlml-

Fakat Mııırda çıkan göre, bu niabetin muvaf· 
gazetelerden birinde gör- fakıyetle neticelenebUe
dllk. Mersin ve lzmirden ceğine, artık ı 

ister inan lstes inanma/ 
Bugtln V eliefendide yu 

mevsimi at yanflanmn 1011un
cuau yapılaukbr. j 

çok ehemmiyet veriyorlar. 
Eserlerin bin sene H\'cli:ıo ai 
oldutu tublt rem lfıitUı. 
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• 1 Harici Haberler 

Mak Donald 
müntehiplerine 
Cevap Verdi 

1 

1 NEMA 
Son gelen telıraflann hll

Jasalan ıunlardır : 
Yeni milli lngillz hilkümetl, 

dahili meseleleri ön safa 
aldığı için harici siyaset ikind 
ıafta kalmıtbr. Maamafih eıkl 
hUkümetle yeni hUkümetin 
ıiyasetleri arasında bir de
ğişiklik olmıyacakbr. Hariciye 
Nazın Lort Riding ilk fırsatta 
harici vaziyet hakkında beya
natta bulunacaktır. 

Hllkümet Avam kamarasın
dat programı sekiz eylülde 
okuyacektır. Yeni hükumete 
yeni yeni iltihaklar vuku bul
maktadır. Hükumet sanayie 
yardım niyetindedir ve yeni 
yükler yüklemek istememek
tedir. M. Makdonald, kendi· 
ıini ist1faya davet eden dairci 
lntihabiye k!tibine bir mek
tup göndermiş, tarzı hareke
tinin amele lehinde olduğunu 
söylemiş, davetten duyduğu 
teessürü anlatmıs, fakat vazi
fesini yapmadan ·evvel birşeye 
teşebbüs edemiyeceğini de 
ilave eylemiştir. 

ispanya Karmakarışık 
Barslondan bildirildiğine gö

re Saragose milis kıtaatı gön 
derilmiştir . Kargaşalıklara 
karıı tedbirler alınmıştır. Bir
çok kimseler tevkif edilmi,, 
tüccar ve esnafa dükanlarını 
kapatmak istiyen nümayişçiler 
dağıtılmıştır. 

Madritte, eski Primodörive
a kabinesi azasından iki ea· 

ki nazır tevkif edilmiştir. 
rBarslon balıkçıları greve ni
hayet vermişlerdir. Cam ame
lesi grev halindedir. Dört 
fabrika amele ile anlaşmış 

Marifetli Kaz 
Duğlas F erbanks, 
Kazı Yediği için 

Mahkum Oldu 
Acele bir film çevirmek 

için geçenlerde otomobiline 

atlıyan Dugla1 Ferbankı, 
otomobilin içinde lizerine 

elbise giydirilmiş bir kaz bul
muştur. Kimin ve neyin nesi 

olduğunu tahkik etmiye vakit 
bulmadan hareket etmlı. Fa-

kat yari yolda bir otele 
inerek kazı kestirmiı, mükem

mel bir yahni yaptırıp yemiştir. 
Maksut olan mahalle vardıtı 

zaman ıöyle bir telgraf al
mıştır: 

"Kazı naaıl buldunuz? 

Duglaa ıu cevabı vermiştir: 

Fena değil. Fakat biraz 
karttı .,, 

Meğer bu kaz bin bir ma
rifetli bir bayvanmıı ve mu-

zibin birisi, ıırf Duglası ta

ciz etmek için hayvanı oto
mobile koymuf. Kazın aa

hibi vak'ayı haber alınca, yü
lilnden binlerce dolar kazan-

1 VARAN ÜÇ 

EdYina Boot ( Trader Horn ) iamindeki filmde kaı:andıtı büyük 
dığı mühim bir servetin elin- muvaffakıyetle Beyaz Allhe adını almı,, bGyQk bir töhret temin 
den gitmeslle fena halde mil· etmittlr. Metro - Goldvin - Mayer kumpanyaamın bu mlsli az bulu· 

D l nan kıymetli artistini Son Postayı tetkik ederken gl>rüyoraunuz. 
teessir olmuş, ug as aleyhine fakat Edvina Boot Türkçe bilmez. Bu sebepledir ki gazeteyi gözden 
dava açmıştır. Bu dava ahiren 2eçirmek için baş sayıfaaından değil, aon ilin aayıfasından başla-

D F mııtır. Fakat Türkçe hiJmiyen Amerikalı bir artist için bu, büyük 
neticelenmiş ve uglas er• bir kabahat sayılmamak lbımgelir. Yokaa bu resmi neşrederken, 
banks, kaz sahibine ( 5000 ) bazı i'arlp lddialı meslektaşla, gibi Tilrkçenln btr kelimesini 

bilmlyen bu artiste de Son Poatayı hayalen okutmak mnmkün 
dolar tazminat vermiye me• olurdu. Fakat hakikati tahrif etmekten ne çıkar, fU halde, bundan 

Artist Aşıkları 
Holivut Stüdyolarının 
Kapı Önleri Merak

lılarla Doludur 
Holivutta artiıtleri görmek 

bir meseledir. 
Her nedense halk, StUdyo• 

ya girip çıkarken veya film 
çevirirken sevdiği artistin en 
ufak bir hareketini bile ka· 
çırmaı:. 

Bunun için Stüdyolar civarı 
daimi surette meraklı ıeyirci 
kıılabahğile doludur. 

Halkın bu merakı, buı xekJ 
ye ticaret fikirli kimselere 
para kaıanmak fikri ilham 
etmiıtir. 

Stlldyolar civarında dnkkln 
tabibi olanlar, Belediye ile 
anlaşarak buralara ııra Te 

iskemleler dizmiş ve para ile 
bunları seyircilere kirala
mışlardır. 

Bir eczacı, bu suretle "Şen 
Mülizim ,, filmi çevrilirken 
tam (1000) dolar kazanmıştır. 

Artistler Ve Fotoğraf 
Haber veriyorlar ki timdi

Hk dünyanın en çok fotoğraf
ları alınan artistleri Greta 
Garbo ile Norma Şererdir. 

Bir ıinema artisti, muhtelif 
müe11eselere verilmek Uzere 
ıenede en aşağı (4) defa fo
toğraf aldırmıya mecburdur. 
Bunların miktarı vasati olarak 
(1500) adedini buluyor. ve işe başlamıştır. 

Barslon hapisanesinde 72 
mehpus açlık grevine başla
mışlardır. Akrabaları hapisane 
kapısında nümayişler yapmış
lardır: Mahpuslar da sivil va
liye hilcum etmişlerdir. Sanayi 
erbabı işe başlamıştır. Sahibi 
ortada bulunmıyan bir fabri
kayı amele anahtarla açmı~ 
kendi kendine işe başlamıştır. 
Tek sendikalara mensup bn
tUn amele grev yapmışbr. · 

mur edilmiştir. evvel dercettlğimlz resimlerle beraber bu defa "Varan üç .,diyebiliriz. 
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Şen Mülizim Filminin 
Başına Gelenler 

Olmadan Mes'ut 
Ölen Bir Artist 

Alman Ve ltalyan Bankaları 
Alman bankalarından ala

caklı olan İtalyan bankaları 
bunlarla bir konkordato ak
tetmişlerdir. 

Flistin Komiseri 
lngilterenin Flistin komiseri· 

ııln vazifesi bitmiş, memleke
tine dönmüştür. 

Alman komünistleri 
Alman polisi beyanname 

dağıtan birçok komünistleri 
tutmuştur. Fırkanın merkezi 
aranmış, Hamburkda çıkardık. 
!arı gazete idaresi zabıtaca 
lfgal edilmiştir. 

lngiliz işsizlerinin bir talebi 
lııiz amele, bir intihap d.,,. 

iresinden namzet gösterilen 
Mllatemllklt nazırı Miıter T o
ması iıtemediklerinl bildirmiı· 
lerdir. Namzetlik karan geri 
alınmııtır. 

Yugoslavya Demokrasiye 
DönUyor 

Yuğoılavya parlAmento uıu• 
IOne avdet etmektedir. Kıral, 
bu husustaki emirnameyi im· 
zalamıştır. Morls ~övalge Şen Müla.zlm filminde Pola N11gri 0 Takib~ Uğrıgah \Kadın ,, fllmind• 

Harp Borçları Holllvut, (Huıusi) - Morlı edildi. Fakat bir tllrlll butuna- Pola Negri öldil. Avrupada 
Amerika ile Fransa harp ŞlSvalye'nin ıon zamanda vü- madı. Nihayet zengin ve kibar yetişen ve sesli filmin icadına 

borçları hakkında mühim cuda getirdiği .. Şen MlilAzimt, bir Amerikalının nezdinde Is- kadar Amerikada en yUksek 
müzakerelere giritmiflerdir. lımindeki filmi, ehemmiyetsiz tenilen şartları haiz llç çift yıldızlar arasında parhyaıı 

Bu husuıta ve yakında bir nokıan yllıtinden az daha beyaz at bulundu. lstedigw i Lehli yıldız yine Amerikada 
mühim kararlar alınacağı ha- yanda kalacak ve belki de hayata gözlerini kapadı. 
her verilmektedir. bllsblltlln unutulup gidecekti. fiat mllthişti. Tam (8) bin Pola Negriyi, öyle zanne-
lngilterede Okuz Humması Filmin çok mühim addedi- dolardı. Fakat filmi yapan diyoruz ki tanımıyan, filmlerini 

lngilterede öküz hummaıı len bir sahnesinde rol yap· müessese, ister istemez bu görmiyen yoktur. Beyaz per· 
baş göıtermfıtir. Bir mıntaka mak üzere on tane ılit gibi şarta boyun eğdi ve .. Ş~n dedeki muvaffakıyetine, bü-

, 
lerini de hayran eden 
bu siyah gözlü yıldız, Le
histanda doğmuı ve henllz 
8, 9 yaşında bir çocukken 
sahneye çıkmıştır. O zaman 
sinemacılık henüz ilk devirle
rini yaşıyordu. Fakat Pola 
büyüdükçe sinemacılık ta in
kişaf etti ve güniin birinde 
Pola Negri sinemanın öz mab 
oldu. 

klemleket Haberleri 

• 
lzmirdeki 
Cezalı 
Sporcular 
Futbol Heyeti Bunların 
Cezalarını Yarı Yarıya 

Hafifletti 
İzmir, (Hususi) - Eıki fut• 

bol heyeti tarafından hakemi 
tahkir maddesinden bir sene 
boykota mahkum edilen Al
taylı Sezal Beyin cezası 6 aya 
\le Göztepe klübünden Hak· 
kı, Selim ve Hasan Beylerin 
altı aylık boykot cezaları 
Uçer aya indirilmi9tir. 

Pamuk Mahsulü Ne kadari 
Adana, (Husust)- Şehrimiı 

lktısat MüdlirlüğO tarafından 
tanzim edilmiş olan bir rapora 
nazaran bu ıene Adana da 
pamuk mahsc.ılU sekiz bin 
baly,a olacaktır. 

lzmirde Ozum Satısı 
İzmir, 2 ( A.A.) - lruglin 

37 kuruştan 60 kuruşa kadar 
1532 çuval üzüm, 15 kuruştan 
40 kuruşa kadar 2231 çuval 
incir ve 97 5 kuruştan 1250 
kuruşa kadar 366 okka afyon 
satılmıştır. 

Veni Yaptf an Mektepler 
Denizli, 2 ( A. A.) - İnşa 

edilmekte olan Gazi Mustafa 
Kemal ilk mektebinin inşaatı 
ikmal edilmiştir. Yeni yapıla
cak o]an ismet Paşa ilk mek
tebinin 'n~aatı da 25 bin lira
ya ihale edilmiştir. 

Me,·aklı Bir Futbol Maçı 
Adana, (Hususi) - Bura

daki spor meraklıları, Seyhan• 
sporla Torosspor arasında 
yapılacak futbol maçını gün· 
lerdenberi ehemmiyetle bek· 
liyorlardı. Nihayet bu iki ta
kım sahada karşılaştılar ve 
neticede Seyhanspor bir gole 
karşı 3 golle galip geldi. 

:zmirde ilk Palamut 
lzmir, (Hususi) - Senenin 

yeni palamut mahsulü buraya 
ıre!miş ve burada aatışa kon
muştur ... Menemen mahsulU 
200 ve Odemiş mahsulü de 
270 kumşa satılmıştır. 

.. Görünıniyen Kaza 
Odemiş - Birgi nahlyesin• 

den Mehmet oğlu Tahir, tU· 
feğini kurcalarken ateş ald1r
mıı ve yiizilnden yaralanmış
tır. Yaralı bir saat kadar ya
ıadıktan sonra vefat etmiştir. 
--oc==-=-o=::=-c==-===~--=====-

Almanyada çevirdi. O, ilk 
sençliğinde Fransa inkılabım 
filme almak heveıile çırpını
yordu. "Madam Döbarl,, filmi 
bu hevesin muvaffak olmuş, 
alkışlanmış bir ıemeresidir. 

Pola bu filmden sonra ıine
ma ufkunda yeni bir yıldız 
olarak parladı ve bu arada 
birçok filmlerde başlıca roJ.. 
leri oynadı. Leh yıldızı en 
parlak devrini Amerikada, 
Paramount Film kumpanya
ıında geçirmiştir. Fakat sesli 
filmden sonra kendisile yeni 
mukavele imzalanmadığı için 

Avrupaya geçti ve Pariste sakin 
bir hayat ıUrmiye başladı. Bu· 

nunla beraber geçen sene A m•· 
rikada bir kumpanyanın tekUff 
Polanın tekrar film hayatına 
ahlmasına vesile verdi. 

Pola ıinemada muvaffak 
olmuıtur. Fakat izdivaçları 
dalma muvaffakıyetıiz geç• 
mittir Birkaç defa evlendi ve 
hepsinden de birer bahane 
ile ayrıldı. Bir defa1ında 
Rodolf Valantino ile evlen• 
mek için kocasında ayrildı, 
fakat Rodolfun öltımU Pola· 
nan arzuaunu yarıda bıraktı. 
Pola Negri en son olarak 
bir GUrcll prensi ile evlendi 
ve "İşte son kocam!,, dedi. 
Fakat geçen ıene bundan da 
ayrıldı. Bütiln bunlara rağ• 
men Rodolfa olan sıkı bir 
türlü sönmemiıti. Onun reı· 
mini ıon demine kadar batı da (2000) hayvan imha edil· beyaz ata ihtiyaç vardı.Bil· Mülbim ., filmi de bu suretle tün seyircileri gibi, rejisörleri 
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SON POSTA 
c::: 4 Eyliil 

Kadın Ve 
Kalp işleri Küçük Kemal 

Bunya Maçı 
17 Eyliilde 

Geçen cuma Taksim stad
Y0ınund; yapılan boks milsa· 
bakalarmda dövüşecekleri 
tnukarrer iken bokıi>r Küçllk 
Kemalin hastalığı dolayısile 
tehir edilen mühim maçın (17) 
ey}fıl perşembe akşamı be
hemehal yapılması takarrür 
etınişir. İddialı bir bal alan 
hu müsabaka için bir taraftan 
Romanya şampiyonu Bunya 

Atletlerimiz 
Atinaya 
Gidiyorlar 

Balkanlara Gidecek Millt Takımın Birkaç AzaJı 1 F utbolcülerimiz 
=------------ Balkanyatlarda 

Güzellik 
Hıfzıssıhhası 

ile d'Y f -ı· b ıger tara tan namag up 
b 0 ksörümilz Kemal idmanlara 
aşlamışlardır. 
KUçük Kemal her akşam 

Galatasaray klUbUnde herkese 
açık olan idmanlar yapmak
tadır. Hergtın muhtelif kim
ıelerle dövüşen ıampiyonu
muıun maneviyatı çok yerin
dedir. Diğer taraftan Roman
tıalı boksör de kendisinden 5 

lo daha hafif olan bu son 
hasmı de mutlaka kazanaca
iını temin etmektedir. 

Atinada yapılan Balkan 
Olimpiyatlarına geçen sene 
iştirak etmiştik ; bu sene de 
gidilmesi takarrür etmiıtir. 
Hatta bu hususta lazımgelen 
tahsisat alanmış, Kadıköy sa· 
hasının çalışılabilecek bir bale 
konulması için de kömür toz
ları getirilmiştir. Yunanistan
da iyi temsil edilebilmemiz 
için lazım olan ciddi çalışma· 
lar henüz başlamamış olmak· 
la beraber, bu sefer geçen 
seneden daha iyi neticeler 
alacağımıza dair ümit ve tah
minlerle iktifa edilerek şimdi
lik bir intizar devresi geçir-
mekteyiz. 

Attetlerin hAli bu vaziyet· 
te iken bir de fotbolcüleriml· 
%İn Sofyada yapılacak Balkan· 
yatlara iştirak etmeleri çık-
mıştır. 

Futbol federuyonu relıi Ham
di Emin Bey harice yapılacak 
ıeyabatleri antrenör gelmeden 
yapmamıya karar vermitti. fngi
liı antrenör ifelell bir ay olduğu 
halde Sofya seyahatinin mahzur
lu olmadığına kani olacak ki, 

hareket edecek milli takımımızın 
kadroau kAğıt üstilnde olmua 
bile antrenöriln fikrlnde tekil 
bulmuf bir haldedir. 

Antrenör, Rusya seyahati 
mUnasebetile temas ettiği 
oyuncularımızdan başka fut
bulcülerimizi de gözden ge
çirdikten sonra Hamdi Emin 
Beye: Şimdilik elde mevcut 
elmeanlarla iyi bir takım ya
pılabilir. Dediği için Sofya 

seyahatinin ilk kararı verilmiştir. 
Maamaflh Hamdi Emin Bey 

gibi, her ne bahasına olursa 

ol•UD meyahat etmek heve1inde 
ol11uyan bir idareci için çalışma 
samanında işler iyi gitmediği 
takdirde ıeyahatten vazgeçilmesi 
ınç birt•Y deJ ildl. 

Eıasen iti ciddi tutan f e-
derasyon reisi diin ak,am 
Galatasaray klilbtınde birkaç 
aaat ıalon idmanlarını aeyret-

111iştir. Yakında saha idmanlarına 
başlıyacak olan takımımız hak

kında antrenörümüzün fikirlerini 
gelecek haftaya yazacağız. 
Davet Edilen F utbolcUler 

Bu .eyabato fttirak etmek 

Bulunacaklar 
için meçme mu1abak&1ma çatm
lan futbolciUer ıunlardır ı 

Tür~iye Futbol Federuyonun
dan: Zarde lıim ve klüplerl mu
harrer ldmancıların 5 eylUI cu• 
marte1i günü 1&at 18-19 ar&1ında 
Cağaloğlunda Cümhuriyet Halk 
Fırkası binasında kiin Futbol 
Federa1yonuna milracaat etmeleri 
•~emmiyetle tebliğ olunur. Be
tıktaftan : HOınö, Nuri, Etref 
Beyler, Galatasaraydan: Avni 
Burhan, Nihat, Mitat, Rebil, Meh~ 
met Salim B. ler. f enerbahçeden: 
Rıza, Reşat, CeYat, Zeki, Muzaf
fer, Fikret, Niyazi Beyler. Vefa
dan HQsam, Saim, Refik, Sami 
Beyler. l.tanbulıpordan: Salahattin 
Bey. Beykozdan: Malik Bey. Hah· 
cıoğlu aakeri llıeslnden: Hakkı Bey. 

Atletlerin isimleri isteniyor 
lstanbul Mıntakaaı Atletizm 

Heyetinden: Senelik blrlnclllk 
müıabakalarina ittirak edecek 
atletler eaamiıini ldüplerln 4 
eylul 931 tarihine kadar glinder
meleri tebliğ edilmittl. 11 n 18 
eylül 931 tarihlerinde lcruı dn
tünülen müsabakalara lttirak 
hakkını kaybdmemek lçln behe
mehal tayin edilen tarihe kadar 
•ıtamlnln rönderilme1i ve pro
gnmın bili.hara Uln edllecetl 
tebllğ olunur. 

Ciltte yaf korkunç izlerini 
bırakmıya başladığı zaman 
kadın endişeye başlar. Du· 
daklar ve gözler etrafında 
teıekkUl eden buruşuk hal
kaları, Kadının en ıiyade 
ıinirine dokunan ıeylerdlr. 

Ankaradan Şadan ismin
de bir kariim, bu ıztırabını 
bize yazarak bir tedavi 
çaresi olup olmadığını so-
ruyor. 

Bugün çehrenin bütün 
kuaurlarmın izale edecek 
vasıtalar ve imkanlar bu
lunmuıtur. Çirkin ·bir çeh
reyi güzel yapmak imklnı 
bile vardır. Yalnız bunun 
ıırnm bilmek llzımdır. 

Yüzdeki buruşukluklar 
henliz baılamışsa masaj 
yapmaktır. 

Fakat bu masaj IAalet
tayin berberlerin veya ka
dınların yaptıklan alelide 
ma1ajdan farklıdır. Evveli 
ylizlinlizli ispirto ile temiz-

gitme kararını verdi. Sofyaya 

Çankaya -Altay, Çankaya - Türk- Şarköyde Mühim Pehli-
ı • .,i~f~~ }Y!?çları Nasıl Yapıldı? van Güreşleri Yapıldı 

leyiniz. Sonra orta parmak
larınıı.e biraz krem alınız. 
Göz altlarınızdaki çizgileri 
izale için gözlere muvazi 
olarak kulaklanmza doğru 
hafifçe oğuşturunuz. Dudak 
kenarlarındaki buruşuklan 
izale için de yukardan aşağı 
doğru ufak darbecikler 

nın güzi~e klüplerinden Çan
kaya futbolcüleri bu hafta 
şehrimize gelerek takımları-
mızla iki müsabaka yaptl. 
Çankaya takımının futbolde 
kuvvetli olmadığı biliniyordu. 
Fakat bu takımın galip gel
mek azmile Gençler Birliği 
ve İmalatı . Harbiye takımla-
rından oyuncu alarak takviyeli 
geldiği şayı oldu. 

Takviyeli Çankayanın Altayla 
yaptığı ilk maç bu sebeple 
atadyoma binlerce seyirci top
lamıştı. Maç .aat 17,30 hakem 
Mister Favlerin idaresinde 
başl~dı. 

Misafir takım oyunu ilk daki
kalarında enerji ve ıindeginln 
verdiği kuvvetle oyun üzerinde 
müteessir olmıya çalıştı. Çan
kaya forvetlerinin ayağında do
laş.m meşin top yedinci dakikada 
•emeresini vererek Altay ağlarına 
tak1lJı. 

Bu gol oy ı.mun hararetlen· 
mesine, Altayın canla başla 
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Çankaya - Altay takımları bir arada 
çalışmasına saik oldu. Fakat takım buna bir golle mukabele 
Altayın 15 dakika kadar de- etti. Neticede Altay Çankayayı 
varn eden bunaltıcı hticumlann· 2-4 mağlup etti. 

M. f' k 'k' • arını 
dan sonra Ankaralı sporcula- .. ısa ır ta ım. ı ıncı Dl :l rın yoruldukları görülüyordu. Turkspor takımıle yaptı. ilk 

Bir aralık Ankara kalesine orunda A!tay sahaya z~~ 
topla koşan bir Altaylı muhaci- hır kadro ıle çıkmışh. T. . 
me Çankaya müdafii hatalı bir sporun çıkaracağı kuvvetlı b~r 
hareket yaptı. Hakemin penal- takım neticenin bUyük bır 
tıyı bildiren düdüğüyle beraber farkla İzmir lehine bitmesini 
topu Ankara kalesinde görd!ik. intaç edebilirdi 
Bir müddet sonra Altayın başka Bu oyun da büyük bir betaet 
bir hücumunda top ikinci defa 1 . . d k e heyecandan 
A k k l • i di h f çermn e, zev v k' n ara a esıne 11 r • ve . ~ - tamamen uzak bir cereyan ta ıp 
taym 2-1 Ankara aleyhıne bıttı. etti. :-ter iki takım da sahada 

lkincl devre için Çankaya- iptidai bir oyun havası yaşatmak-
blar ümitvar görünüyorlardı. tcın kendilerini .. kurtaramadılar2_4 
Fakat vaziyet büsbütün Ankara- Bu oyunu da Turkspo~ .ta~ıını 
lıların aksine oldu. Altay sıra farkla kendi lehine bıtırdı. 
ile iki gol daha yaptı. Misafir Adnan 
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BiR ELMASIN HiKAYESi 

topu topu iki kalecik kalmıştı 
ve ikisi de muhasara altında 
bulunuyordu. Şehzade Mus
tafa kumandasındaki fırkanın 
tazyık ettiği Develihisar ka
lesi düşer düşme.ı o fırka da 
Minan önüne gelecekti. ~ 
vakit ne yapabilirlerdi? Fa~ı
hin genç oğluna ve Gedık 
Ahmet Paıaya sittin aene 
karşı koyabilirler midi? 

-' f şte Gülhatun. Benim 
k~rdeşliğim, senin de evlAt
lıgın. Konuşun, anlaşın! 

============- YAZAN: * * raman oğlunun son erkek va· 

Diyerek onları yalnız bırak
mış, odadan 11avuımuştu. Ge
dik Ahmedin kansı, hasmını 
behemehal rametmek istiyen 
mahir bir diplomat lnceliğile 
GülsUmUn kocasını sUzUyordu. 
Ytısüf Bey, dalgındı, batta 
Periıandı. Çünkü oraya gel
meden evvel Pir Ahmet Beyi 
görmüştü ve onun, yeğeni 
tarafından tebliğ olunan uz· 

_ __ .;.;;la::ıu.ı,ıU1-_ e dettitinl 

risi, dayı zadesi Fatih Sult~ 
Mehmedin kumandanı Gedık 
Ahmet Pş. namına yapılan 
teşebbUse, menfi ce!ap ve
riyordu. Bu suretle Minan 
kaleıi önündeki Osmanlı fır· 
kaaı barbetmek mecburiye-

tine sokuluyordu. 
Yusuf Bey, efendisinin bu 

ınühllk kararını öğ~enlnce iti
raz etmek lstedı. Osman 
oğullarının nihayetsiz ~udre
tınden, payansız azametınden, 

etinden bahH 

Fakat Pir Ahmet Bey, 
mllnakaşa kabul e~~edl, 
korkunç bir tebevvllr ıçınde 
muhafızı azarladı: 

- Yıkıl be sndn bozuk 
herifi - dedi - beni korkutmı· 
ya kalkışma. Bu can tende 
oldukça Oıman oğullarına 
boyun eğmem. HUr doğdum, 
hUr ölürilm. Ve çdgıuca hid
detine rağ~en tiir mevzuu 

cize aarf ettiı 

-
vurarak masaj yapınız. 

Bunu her gün yaparsanız 
çizgilerin tedricen kaybol-
duğunu göriirsünüz. 
Eğer çizgiler eski ise, o 

Yakit cilt masajı kafi gel
mez. Cildin altındaki gudde
lere inmek li:ıımgelir. Bu
nun için de şimdi elektrik 
tedavisi tatbik etmektedir
ler. Fakat bizde henü.ı bu
nu yapan yoktur. 

takdir eden Mandıralı Ahmet 
pehlivan onu yanına almışbr. 

Bundan b8yle gOreşlere Qçü be
raber ittirak edeceklerdir. 

M Gürefe (30) çift pehlivan itti-
- andıTalı Ahmet pehlivan X Tekirdağlı hUıeyln pehlivan 

Mllrefte, (Hususi) - Zafer gilreşten ıonra berabere kalmıt- rak etmit ve tahminen birkaç 
bayramı münasebetile Şarköy· lardır. Ovabey köylü İsmail peh- bin ıeyircl hax1r bulunmuttur. 

de pehlivan güreşleri tertip = nm =g=iı=' r=c"""şt~e'-k=i ~k=a=b=il='iy=e=ti=n=i ~=======T~a:_-l;_;ô.~t~B:e;,:;h~ç~e:;,.t _ 
edilmiştir. -

Güre'e başa çıkıp berabere R U S o ı' K ı' ş M A K A R A L A R ı 
kala.n Mandıralı Ahmet pehlivanla 
Te~ırda~lı. Hüseyin p&hlivanın · 
resımlerını gönderiyorum. Bu Umum Deposu Şubesi 
g~nç ve kıymetli pehlivanlarımız 
bırçok güreşlere iştirak etmişler 
v~ her güreşte başı Almışlardır. 
~ılhaıısa Mandıralı Ahmet peh
lıvan bütün TOrkiye baı; pehli
vanlarına meydan okumaktadır. 

Tekirdağlı Hüseyin pehlivan 
da daha yirmi bir yaşındadır ve 
bu genç te yakın bir zamanda 
m~şhur pehlivanlar sırasına geç
mıye namzettir. B;ış altına güre
şenler ise EvreşeJi Bekir ve 
Ovabey köylü İsmail pehlivan
lar olmuştur. Bunlarda bir saat 

- Tırtıllar didine didine 
kelebek olurlar. Kelebeğin 
tırtıl olduğu vaki değil. Sen 
beni beylikten köleliğe dü
şürmek istiyorsun. 

İşte muhafız Yusuf Beyin 
dalgınlığı bu muhavere yüzün
dendi. Efendisinin, ne paha
ıma olursa olsun, gedik Ah
metle ve ona yardıma gelecek 
diğer kuvvetlerle çarpışmayı 
göze alması, zihnini altüıt 
etmişti. Eğer efendisi, biraz 
ıulha temaylll göstermiş ol· 
ıaydı kendisi bu temayülden 
istifade edecek ve vaziyeti 
benimsiyerek Gülbatnndan 
bir şeyler istiyecekti. Fak at 
bu vesile zuhur etmediği için 
timdi ıersem 1eneın bakını
yordu. 

GUlhatun, bir müddet mu
hafızın ıöze bqlamasım bek· 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 
65 numara 

ISTANBUL 

1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şişeci Han No. 2 

1STANBUL 

J t ırıya Köpek 

Ma.·kalara dikkat etmeniz 
Nat,. l 

rica edilir. 

ledi, onun alık bir düşünceye 
daldığını görünce yüzündeki 
peçeyi kaldırdı. 

- Efendim ! - Dedi - Em
rin ne? .. 

Billuri sesi ve güneşten bir 
parça gibi meydana çıkan 

dilrüba . ~~~re~ mu~afız Beyin 
ıersemlıgını gıderdı. Pir Ahmet 
B. de, yarın, öblir gün başlıya
cak savaş ta zihninden silindi. 
Yerine, ilk defa renk ve nur 
iÖren bir kör ve llk defa 
ıes duyan bir sağır hayreti 
geldi, gözleri parladı, GUJ 
Hatunun yUzUne baka kaldı. 

O, Gedik Ahmedin karısı 
için haylı medhiyeler iıitmişti. 
Fakat hakikatin blltün o 
rivayetler fevkinde olduğunu 
görilyordO. GUI hatun, bir 
adın değil, bir melekti. Evliya 
tlirbelerine gökten indiği ı6y-

lenen nurdan kandiller, bu 
kadın kadar ziyadar olamazdı. 
Ceylanlarda bu göz, çöl ahu· 
larında bu yUz gülde bu renk 
yoktu. 

Yusuf Bey, işte bu iman 
ile misafiri süzüyordu. 
Tur dağında Allahı görüp 
dilsizleşen Musa gibi sessizdi. 
Bir aralık gözlerine mahut 
elmas yüzük çarptı ve dudak
larında acı bir tebessüm be· 
lirdi. Şimdi o muhteşem yU
ınkle bu mutantan güzelliği 
mukayese ediyordu. 

Gül hatun, kendi güzel
liğile parmağındaki yüzük 
arasında yapılan mukayeseyi 
- Kadınlara has olan hassasi
yetle • çarçabuk sezdi ve 
Yuauf B. kendisini değil de, 
kendisi Yusuf Beyi dav"' 
etmit gibi davrandı: 

( Arka1 varı) 



6 Sayfa 

Serdar "Alın Bunu İtten Ötürün,, 
Derse O Adamın İşi Fenadır. 

YAZAN: M. KAZIM 

lngllizlerle mücadele eden Rusların kullandıkları 
zırhlı vagonlardan biri 

- 85 - Bu cümle de: 

Fakat gelmişken herıeyi 
görmek istiyordum. Biraz da-
ha ilerledim; karşımıza tefes
ıllb halinde iki Uç ceset daha 
çıktı. lsrar etmekte fayda 
yoktu, döndüm ve hemen 
ıerdarın katibini çağırttım. 
Gördüklerimi anlattım: 

- Kuzum bu cesetlerin 
ıergüzeşti nedir? Dedim. Ser
darın katibi bana şu cevabı 
verdi: 

- Hepsini görmemişsiniz. 
Bu civarda tcıkriben bin tane 
ceset yatmaktadır. Vakıa bun-
ların meydanda bırakılmaları 
ııhhate mızırdır. 

Fakat serdar müsaade 
etmemekte, hocalar da bildik-
lerini söylemiye cesaret gös
termemektedirler. 

O kadar canım sıkıldı ki 
bir aralık bu memleketi ter
kedip gitmeyi dilşündüm, 
fakat bereket versin sinirlerim 
çabuk geçti, buraya, memle
ketime uzaktan bir hizmet 
ifa edebilmek ümidile gelmiş
tim, bir müddet daha kala
cakbm. 

• 
Akşam üzeri serdann kAti-

bi tekrar beni görmiye geldi: 
- Söylediklerinizi serdara 

anlattım, dedi. Bundan sonra 
idam edilecek olanların gö
mUlmelcrine milsaade ettiler. 

Serdarın katibi gittikten 
ıonra hususi adamlarından 

Muharrem uğradı. (Hive) den 
geliyordu. Kul Mehmet Ef. 
gördülerimizi anlattı. Bu zat 
bAdiseye ehemmiyet vermiyor: 

- Malum, diyordu. Bu 
arada bize cidden ibret verici 
bir hikaye anlatb: 

- Bir gUn Özbekler ile 
Türkmenler arasında muhare
be olmUJ. Ölenlerin cesetleri 
üzerine kargalar ÜfÜşmiiJ. 
Bu hadiseden az sonra Mu
harrem Efendi de harp mey• 
danından geciyor. Kargalar 
ona da saldırmıılar, gDç bal 
He kurtularak "Hocaeli" ka
aabasma can atmıı, bu kua• 
bada ise canlı kimseyi bulama
mış. BUtOn halk o muharebede 
llmiiş veya öldOrillmnı .. 

Muharrem Ef. bu hiklyeyl 
bitirdikten sonra ( Serdar CO· 
neyt ) in kurıuna dizilecekler 
hakkında maiyetine Yerdiği 
blr emri tekrar ettL Serdar: 

- Aba buna itten &tlrtha. 
dermiı. 

- Bunu köpekten geçirin, 
ısırmasın, demekmiş. 

Hive Hanhğı Nedir? 
Seyahat sergüzeştlerini ya

zan bir adamın arasıra biraz 
coğrafya hocalığı etmemesi 
mümkün olmuyor, müsaade 
ederseniz size bu defa da, 
yine birkaç satırla Hive Han· 
lığının ne olduğunu anlata
yım: 

Hive toprnğının uzunluğu 
{637) kilometredir. Genişliği 
ise 5 ile 40 kilometre ara
sında değişir. 

Şimalinde Aral denizi, şimali 
şarkisinde Ümmüderya, şar
kında Buhara, garbinde Kızıl 
çöl vardır. 

Memleket düzdür, iki kısma 
ayrılır. Ncbrin suladığı kısım 
münbittir, sulamadığı kısım 
ise çöl halindedir. Binaenaleyh 
birinci kısım meskün, ikinci 
kısım metruktür. 

"' Hive Hanlığının nllfusu tah-
minen bir milyondur. Bu mik
tann yüzde doksan beşi Türk 
ırkına mensuptur. Bu halk 
kendi aralarında Özbek, 
Türkmen, Kırgız ve Kara Kal
pak namlarile muhtelif kollara 
ayrılırlar. Mütebaki yüzde beş 
nilfusu ise İran, Tacik, Arap 
ve Alman mubacirinden mü
teşekkildir. 

* 
Hivede her kabilenin ayrı 

bir reisi vardır. Hanın tabi
iyetinde olmakla beraber 
ideta müstakil bir hayat 
yaşarlar. Hepsi de sadece 
cesur, muharip, doğru ıözlO 
adamlardır. 

HulAsa tek kelime ile bu 
halkta eıkl Türk Adetleri 
caridir. .. 

Hivede halı dokunur, ipekli 
mensucat dokunur, fakat sa
nayi yok gibidir. Ruılar za
manında faaliyet rösteren on 
alb pamuk fabrikut, Rusların 
gittikleri zamandaıaberi muat
tal durmaktadır. 

• 
HlYenin ihracab Ye lthalAb 

Ommüderya vaııtasile bemea 
yalmı: Ruıyaya yapılır. 

<Mabadt yarın) 

so~ POSTA 

Kırk İki Sene Evvel Verdiğimız 
Deniz Kurbanları 

Japon Denizinde "Er
tuğrul,, Nasıl Batmıştı? 

( Battarafı 1 inci aayfada) 
Emin vsman Paşanın riyase
tinde bir heyeti Ertuğrul zırh
lısile japonyaya gönderir. 

~ponya, dostluğunu ka
zanmaktan pek ziyade sevin
diği Türkiyenin murahhaslarını 
büyük tezabUrlerle karşılar 

ve " Tokyo " da imparator, 
heyetimizi kabul eder. 

Heyet üç ay kadar " Tok
yo 11 da kalır ve 2 Eylülde, 
Japon donanmasının merasimi 
ve balkın alkışlan arasında 
Y okohama' dan ayrılır. 

675 insanı taşıyan Ertuğrul 
zırhlısı, başladığı seyahatin 
ne korkunç facia ile bitece
gım bilmeden, bu dostluk 
tezahürleri arasında, sevinçle 
ve iftiharla yola çıkar. 

Fırtına Başlıyor 
Fakat, yolun yarısına gel

meden Kumanonnda denizinde 
zırhlımız korkunç bir fırtınaya 
tutulur. En görgülü denizci
lerin bile bütün ömürlerinde 
eşine tesadüf etmedikleri bu 
müthiş tayfun, evveli zırhlı

nın makinesini sakatlamışbr. 

Kudurmuş dalgaların cere
yanına kapılan Ertuğrul 
başı boş, idaresiz, bir saman 
çöpü gibi rastgele gidiyor. 

Ufukları kaplıyan dalgalara 
karşı dilmenin tesiri hiçtir, 

Bozgun 
Zırhlının içinde mnthi§ bir 

bozgun. Gemiyi döven ejderha 
gibi dalgaların çıkardığı tlly
ler ürpertici gürültüler ara
sında koşuşmalar, itişmeler, 
haykırışmalar, bir vaveylA, 
bir kıyamet ... 

Amiral, süvari, zabit, milret· 
tebat, herkes, feci bir akıbete 
hızla silrüklendiklerini görü
yorlar ve hiçbir şey yapamı
yacaklarmı anlıyorlar. 

Korkunç Sademe 
Saat dörde doğru (Kaşino

zaki) fenerinin önüne geliyor· 
lar. Tevfik Bey güvertededir. 
Geminin iki ada arasına gir· 
diğini ve bu cehennemi çık

mazdan kurtulamıyacağını an
lıyor. 

Nitekim, iki ada arasmda, 
zırhh kayalara bir çarpış çar
pıyor, bir sarsılış sarsılıyor ki, 
zırhlının içini basan dalgalar 
arasında kimi bir direğe, kimi 
ne olduğunu bilmediği bir 
demir külçesine sarılıyor ve 
insan çığlıkları, dalgaların ho
murtuları arasında boğuluyor. 

(Arkası ve sonu yarın ) 

~~------------........... ------~--~~ 
KÖYLÜ, BUGDA Y VE ZiRAAT BANKASI 

Dört Sene· e Çiftçi Ne 
Yardım Görmüştür ? 

( Baştarafı 1 inci 1ayfada ) 

Fakat dünya mahsul fiatleri 
çok düşüktür. Bu diişüklHi( 
memleketimize de tesir etmi -h 

tir. Bankanın köylnden alaca
gına mukabil buğday alması-

nın sebebi, hububat pıyasa-

sındaki kararsızlığın dnha 

:ziyade artmaması içindir. 
Banka, mali vaziyetinin müsa

adesi nisbetinde kendis~ne 

borçlu olmıyan çiftçilerin mal-

larmı da peşin para ile satın 
almayı düşünmektedir. 

Bankanın ( 927) denberi 
köylüye borç olarak verdiği 

paranın miktarı da töyledir: 

( 927 ) ( 20,365,589 ) 
( 928 ) ( 26,806,288) 
( 929 ) ( 27,176,366 ) 
( 930 ) ( 35,615,131 ) liradır. 

Diğer taraftan Banka, yüz
de üçten fazla ecnebi madde
lerle karışık buğdaylart ka
bul etmemek hususunda bir 

karar vermit değildir. Fakat 
pek fazla miktarda yabancı 

maddeleri ihtiva eden buğ
dayların çok az fiatla satıl

ması mecburiyeti hlaıl olursa 
bu farkı .Banka borçlu 

k~ylülerden arıyacaktır. Bu 
sebeple k&ylünlln bankaya te-

miz ve iyi mal vermiye gay· 
ret etmesi llzımdır. 

lzmirda Bir Şayia 
Diğer taraftan lımir muha

birimiz de bize f11 telvafı 
g6nderiyor: 

l:ımir, 4 ( Hususi ) - Dün 
bura zahire borıa11nda çiftçiyi 

müteessir eden bir fayia çık
mıştır. Bu ~ayiaya göre Ziraat 

Banltasının köylüden borca 
mukabil almıya karar verdiği 
buğdayı Avrupa piyasasına 

arzetmcye imkan bulamadığı, 
stok olarak muhafazası da 

mürnkt.:n görülmiyerek ma
hallen satılmasına karar ver-

diğidir. Bankanın lzmir şubesi 
bu şayiayı tekzip etmiş, bu 

hususta merkezin hiçbir teb
ligat yapmadığı bildirmiştir. 

Adnan 

BORSA 
fstanbul 3 Eylul 1931 

- Kapana1a fiatlar -

NUKUT 
fıterlln 

Dolar Amerlkaa 
20 Frank Fran11a 
70 Liret ltalyaa 
20 Frank Ilelçika 
20 Drahmi Yunaa 
20 Fraak lavtçre 
20 Len Bulgar 
1 florfa Felemenlr 

20 Koron ÇekoılonJr 
1 Şilin Avuaturya 
l Rayh,mark Almaaya 
1 Zelotl Lehlıtıua 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoılnya 

1 Çenoneç SoyYet 

KAMBİYO 
Loııdra 1 lıterUıa lnınat 
Nily. 1 TUrlr Jlra11 dolar 
Parlı 1 TUrk llruı Fraak 
MUbo l • • Liret 
Brllkıel l • • Belra 
Clnene l • • Fraall 
Sofya l • • Len 
Ameıterdam l T. • Florta 
Madrlt l Tllr Uraa Pesta 
Berlhl 1 • • llarJr 
V arıon 1 • • Zeletl 
Bllkr.. 2t Ley 1ranıt 
Ruya 1 Çene.mı kvq 

1034,-
212,SO 
168,00 
223,00 
118, 
55,S0-

122, 
51125 
85, -

125,50-
30,SO 
50,S0,-
23,75 
25,75,-
76,SO 
,-

1030,-
0,47,25-

12,05,SO 
9,02,SO
! 31,70 

2,•2,40,-
6S,15-

1,17,12,SO 
5,22,40-
1,99,20,00 

4,20 
79,21,-

1088--

J 

Eylôl 4 

BIBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

------------ Muharriri: Safige Pegma11 

KISMET 
iki ıenedenberi ne yazlık, 

ne de kışlık manto yaptıramı· 
yorum. Bütün elbiselerim es· 
kidi. Hiçbir davete aidemez 
oldum. Bir aı yenice olan iki 
iskarpinimden birini eskitme· 
mek için sokağa nadir çıkıyo
rum. Evimin içinde de eksikle
rim pek çok. Fakat kendim
den ziyade bir çok arzuları 
tatmin edilmiyen iki çocuğuma 
acıyorum, iki senedir kocamın 
işleri bozuldu ve ogün bugün 
düzelmedi, gitti. Oldukça bed
bahtım. 

Bir akşam kocam, eve göz
leri parhyarak geldi. iki se
nedenberi ben onu hiç bu 
kadar canlı görmem:ştim. bU
tün varlığındaki farkı derhal 
hisettim ve sordum: 

- Ne var? 
Evvela gizlemek istedi: 
- Hiç! diye mınldandı. 
Fakat, nihayet, bakışlarımın 

kuvvetli israrına dayanamadı, 
beni kapısı açık duran yemek 
odasına çekti ve cebinden 
bir cüzdan çıkararak yemek 
masasının üstüne attı ve ba
ğırdı: 

- Aç, baki 
Ben cüzdana doğru koşa

cağım yerde, olduğum yere 
çivilendim. Bir kocamın yü
züne, bir de masanın üstüne 
bakıyordum. Bu, siyah derili, 
az kullaııılmış, içinden bazı 

kağıtlar sarkan şişkin bir 
cüzdandı. 

Kocam hemen ciizdanı açtı 
ve içinden yüzer liralık bir 
sürli kağıt çıkardı ve bağırdı: 

- Bunlar bizim, Nebahat, 
bizim ... Anladın mı? 

Ben kocama ve cüzdana 
şilpheli iki bakışla bakarak 
mırıldandım: 

- Fakat... 
Kocam, sevinci içinde hu 

şüphemi affediyor ve beni k\ • 
caklıyarak diyordu ki: 

- Bu cüzdanı gayri meşru 

surette elde ettiğimi aklından 
geçirmezsin, değil mi? 

- Şüphesiz, fakat, hayret 
ediyorum, kimin cüzdanı bu? 
Her halde senin değil! 

- Evet, biraz evveline ka
kadar benim değildi, fakat, 
timdi benim .. 

- Anlamıyorum. 

- Halbuki çok basit, dnı 
biraz. 

- SlSyle canım .•• Oı 
beni. 

- Tam k&ıeyl d&ntıyo 
dum. Şu bizim soka" 
köşesi... Hani elektrik ll 
bası yok mu ? Onun albnd 
yerde, aiyah birıey glSrdü 
Eğildim, aldım, llmbanın ıı 
ğmda içini açıp baktım 
koşarak geldim. Ne der&İ1 
buna sen?. 

Hayret, sevinç, korku içi 
de mırıldandım: 

- Kısmet! 
Kocam çocuklarımızı kucak• 

ladı, havaya sıçratb, hoplat 
b, hepsine ayrı ayrı oyun~ak 
lar, elbiseler, çikolatalar, ıe 
kerlemeler, bana da mantolar 
iskarpinler. ipek çoraplar, ot 
mobil gezmeleri vadelti. 

Parayı saydık. iki bin lira 
dan fazla idi. Cüzdanın içi~ 
deki evraktan bu param 
Anadolu tüccarlarından Sadı 
Efendi isminde birine ait ol• 
duğunu da anladık. "'He 
halde zengin bir adam oldu 
ğu belli. Onun bu par:ıy 
bizim kadar ihtiyacı yoktur. 
lJedik ve teselli bulduk. 

Fakat, yemeğin ortasında, 
kapı hızlı hızlı çalındı. Ko· 
cam ve ben kapıya koştuk. 
Karşımıza mahalle bekçisi, 
bir polis, iri yarı bir adam 
ve iki komşu çıktı. 

Polis kocama dedi ki : 
- Macit Bey ... Yarım saat 

evvel, bey ıu köşeden geçer
ken cüzdanını dUşürmUı. Siı 
geçerken almı~sınız. 

Kocam hemen sordu r 
- Kim görmliş ? 
iki komşu, bir ağızdaoı 
- Biz, dediler. 
Sonra birisi anlattı: 

- Ben pencerede idim. 
eğildiniz, cüzdanı aldınıs, 
içine daktımz ve koıtunuz. 

Öteki de ayni şeyi söylemiıtl. 
Kocam cüzdanı iade etme
ğ~ mecbur oldu. 

iştahımız kaçmıştı. Bir lok 
ma daha yemedik o kadar 
fena olmuştuk ki, Necla, knçn 
kızım, birdenbire atlamaya 
başladı. Hepimize o vekllet 
ediyordu. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
Şükrü beg: Sokulgaodır. 

Tehlikeli ve 
mes'uliyeti da
vet eden fey-

lerle meşgul 
: .... ,,,~ .. ,_.,, olmaz. Mua-

melesinde ya· 
vaşlık ve na

ziklik vardır. 
Kadın Ye ha· 

J yal mevzulan• 
nı ihmal etmeL 

Kendine ehem. ıiyet verllmesial 

llkayıt kalınmamasına lıter. 

* 
106 Saad•t Hanı'tll 

"FotojTafıaı11 dercini an:u etmly•• 

Çabuk Ye a-Orilltlllfl konu

f\11', ıebepll ıebepllz filler 

veya ağlar, birdenbire hırçın· 

la~ır, ve anı olarak sakinleşir. 

Daima hicranlı ve mllıtekidir. 

Kendisini dinliyenlerden, itiraa 

etmiyenlerden çok hazzeder. .. 
blr Karlimiz: Azlmklrdır. 

, 
Fena muamele
ye tahakküm• 
tahammül ed~ 
mez, mukabe
leye mlltema• 

yildlr. iddiacı· 
dır. Eilenceyl 
ihmal etmeı. 

Kadın ve izze-

·~--- ti nefu mcsele-
alnde kıskanç'" 

lık ıöıterir. 
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DÜŞMESİNİ DURDURACAK 1 

(KEPEKLERDEN KURTULACAKI 
Bunun • • 

ıçın: Bu şayanı hayret 

IK '' ,, 
E ektrik tarağını istimale başlayınız. 

8fRINCI 
GON 

• Saçlanrn dtJkillmege başlamışh . 
cıt1ilcç4 in.cel~~ip seyreltleşıvo..du .. 

ONUNCU 
GON 

" Tthdıt altındu kalan yer<U ~'" 
saçlar çrkmata boşladı, artık $0( · 

lanm dlJkülmiyor bilakis Jıltlaştyor 

t~ 011dule olmafa .ba~layordu. •. 

Şayam hayret tesiri ile " LEKTRIK ,, ; istimale başladığı ilk 
günlerden İTiBAREN SAÇLARI~IZ DAiMi ~~R ONDÜLAS
YON HALİNi ALACAK. "ÖLMÜŞ,, VEYA OLMEK ÜZERE 
BULUNAN KÖKLERİNiZDEN YENi SAÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 saat zarfmda yeni ~açlar çıkmağa başlar. Saçlarınız tabii 
rengini ve bütün parlaklığını kespeder. 
Tatlı elektrik cereyanı tarağın dişlerinin bir sırasından diğerine 
geçerken saçların köklerinden dolaşarak onları canlandırır. KE-
PEKLER VE SAÇ HASTALIKLARI TAMAMEN ZAiL OLUR, 
48 saat zarfında " cansız ,, bir tarak yerine "LETRIK,, elektrik 
tarağının istimali veleYki bol olsa saçlarınıza umumun takdirini 
celbedP-cck, yeni bir güzellik temin edecektir. 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR ; T ABll RENKLERiNi AI:-ACAKTIR. 
Bu yeni doğan rengin terakkiyatını günü gününe takip ediniz ve 
hemen b yaz kalmış saçların uçlarını kesiniz. Saçlarınız; genç
liğini, sıhhatini ve güzelliğini iktisap edecektir. OKADAR IY1 
VE MÜESSiRDiR Ki BELKi HAKiKAT OLDUGUNA 
iNANMAKTA TEREDDÜT EDEBlLlRSINlZ. BİZ BUNU 
TEMİN EDİYORUZ. Evvela inanmak istememiş bir milyondan 
fazla ki§İ 24 saat sonra adeta memnun ve mütehayyir kalmış

lardır. Elimizde "LETRIK., elektrik tarağının şayanı hayret ve 
memnun iyetbalış semerelerini tasdik ed~n binlerce mektup var
dır. "LETRİK., yalnız kadın erkek, çocuk velhasıl herkesin 
saçlarını yeniden çıkartmakla kalmaz, ayni zamanda onların 
güzelliği ve tabii rengini de tktisap eder. 

LE TR 1
1 K taraklarını alırken taklitlerinden sakınmak 

için lb:erlerindeki "LETRlK,, Brevete S. G. 
D. G. No. 702072 markasına dikkat ediniz. 

LET R İ K İhtira beratı tevdi edilmiı 

hakiki ve aııl elektrik tarağıdır. 

ON BEŞiNCi 
q{fN LETRiK 

lETRiK 

Haiz o/Jaia /aiJeli evsaf vtt ıeraite 
nğmen, bütün el•ktrik tarak/arından is
timalinin tamimi için, ucuz satılmaktadır. 

• 

7 glln zarfında ıeri alınan yeglne elektrik 
tarağıdır. BU ŞART 

"Saçlarım mükkemme/,· ondüle u 

tabii ııi:el rengi1Ci alaralt u1'1Ulffun 

na:an dikkat;,,; ctlbediyor. (arlı~ 
pennanatlara aht~ kalmadı I 
H LETRIK .. 'im bana kafidir LETRiK Marka1ınan teminatı ve diğer btıtiln elek

trik taraklarına ıayanl tercih oldutunun 
beratıdır. 

1000 LİRALIK GARANTİ KUPONU 
"LETRIK,, f']cktrik tarağı Türkiye umumi acentası: LEON DIRA TZ Efendi Galata Tü

nel civarında 1erteLani sokak Hürriyet Han. Telefon: B.O, 3490 adresine doldurarak gön
deriniz. Lf1tfı•n adre:::ime po:::ta ile pili beraber taıııam ve istimale salih ve aynı zamanda 
ureti i tiınali hakkında malumat i1e bir adet sapsız "LETRIK,, elektrik tarağının gönderil· 

ınesi mercudur. Leffen 3 lira takdim edilmiştir. 1000 liralık teminat tahtında bu "LETRIK,, 
tarağından memnun kalmadığım takdirde 7 gün zarfında iade edersem üç liramı masarifi 
ile beraber gen göndereceksiniz. Bu şartla ::;atm alıyorum. 

Gayet açık yazılacak 
ismi . . . • . . • . . . Adres . • • • • • • • • • • • • 
MÜHiM: Şayet bir arkadaşınız da bir tane istiyorsa 5,5 lira mukabilinde iki "LETRIK" 

tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda 5,5 lira mukabilinde iki tarak istediğinizi bıldiriniz. 

BU KUPONU HEMEN GÖNDERİNİZ 
Satı~ mahalleri: Türki}e için umumi acentası bulunanlGalatada Tünel yanındaki Mertebani soka· 
ğında Hürriyet hanında LEON DIRAZT Efendi - ŞARK MERKEZ ECZA T.A.Ş. Beyoğlu, Galata 
ve Kadıköy şubeleri - Beyoğlun_i1a LION mağazası - Galatada ve Beyoğlunda NOWILL • Beyoğ. 
lunda DAZAR DO LEVANT • Beyoğlunda BAKBR mağazası-Beyoğlu, Galataısarayında PARALL Y 
ve BEHAR - Galatasarayda Avrupa paşajında AKESTORJDIS ma~azası · İstanbul. Şehzadeba
şındna ASAF eczanesi • İstanbul, Bah9ekapı ZA.FtfAN eozcı depoaQ • Sirkeci, Muradiye caddesi 
No. 24 Şirkeci pazarında • Ankarada Anafartalar caddesinde 48 No. ŞARK MERKEZ ECZA 
T. A. ş. · İzmirde Saman iskelesinde, JOS)!PH A. ABAJOLI mağazası. 

Kız. ve erkek 
Leyli v Nehari 

Saraçhanebaıında MOnir 

Tekmil ıınıfları mevcuttur. Kayde başlanmıştır. T drisct, Türkçe, Fransızca ve lngillzccdir. Talebe 
ubah evlerinden mektebin otomoblllerile alınır ve akfam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. 

Her gün 10 dan 18 e kadar mQracaat edilebillr. Telefon : 20530 

Orta •• Liıe lusımlartnı muhtevidir. Bütün sınıfları meycuttur 

Tal ebe Kaydine Başlanmışhr. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe gllnleri 12 den 17 ye kada 

olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

ŞI Ş L 1 • O S M A N B E Y 

Yeni Türkiye Mektebi 
YUVA • iLK ·ORTA 

Fransızca ve İngilizce linnları kur halinde ve itina 

tedriı edilir. Kayit devam etmektedir. fi:!! 

~ROBERT KOLEC~ 
Kolec kısmı - Alt mühendis kısmı - Sanayi kurları 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

tavsiye olunur. 

Ankara Adliye e 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beşten yukarı 
olmamalıdır. 

2 - İdadi ve Ortamektep veya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lise sekizinci sınıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve beş sene zabıt kitabetin
de bulunanlar, malumatı hukukiye, kitabet, hesaptan, işbu 
şeraiti haiz olmıyanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malumatı 

medeniye ve ikbsadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihama 
tabidir. 

3 - Taliplerin 30 EylUl tarihine kadar zirde gösterilen 
Yesaik ile mektep idaresine veya bulundukları yer mtiddeiumu· 
miliklerine müracaat etmeleri lizımdır . 

A - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, memuriyette 
ise beraiti zimmet mazba,ası. 

B - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet cüzdanı, Hüsnühal varakası 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika E - : Uç 

adet 9 X 12 eb'adında fotoğraf, 4 -: Tedrisata başlandıktan 

sonra kayit ve kabul muamelesi yapılmıyacağından taliplerin 
müracaatlarını tacil etmeleri icap eder. 

MUAYENEHANE 

sokak No. 4 t e nakledilmiştir. 

Amerika' da 2 milyondan 

KURLAŞ 
yegine kirpik kıvırıcı aleti kullanmaktadır. 

KURLAŞ - Kirpikleri tabii bir tekilde 

kıvırarak onları uzun ve lltlf, 
•özleri iri, cazibeli ve müte· 
benim göaterlr. Ateıtn, aeh
har glSzler temin eder. 

- Kirpik kok n g-uddcle· 

lerlnl bcaleyfp kirpikleri 
uzatan ycgln'! fennt terkiptir. 

LAŞTİNT - Kirpik boyuı kirpiklere 

caalbe bahteder. 

ŞAD ET 

TVIZET 

- G8a kapaklarına renk 

verir. 

- Acıaııı, lıtlrapaız katları 

tanzim eder. 

LAŞP AK - Zarif kat • kirpik boya 
ve fırçaaını dalma el çanta· 
nızda bulundurunuz. 

Meıher, teni v• tarif mahalleri ı - Paralll ve P. Behar, Itriyat ve LQka 
Eua MafaHlan, latıklll caddeal No. 196, GalataHray, Beyof lu 

BQyUkada'da lıpllndlt Oteli kartlll•da. 
Türkiye için tevzi mahalli : Galata'da BahtlZ'ar Hanında 

AHMET REFİK GAMSIZOGLU 
Telefon ı Beyoilu t 776 

Cilt Ye zOhre't'I hastahklar MUtehass111 

DOKTOR Ômer Abdurrahman 
atHbw emrua ıılhrnly• dlapanHrl batheklml 

Ankua caddesi ikdam Yurdu karıısnda No. 71 

VAPURLA 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

lnebolu - Türk • Antalya, Mer
ılnden 
Mahmulşevkctpaşa - Türk Ho

padan 
Mersin • Tilrk - Avvalıktan 
Güzel Bandırma • Türk • Ban· 

dırmadan 
Nilüfer • Türk - Mudanya. 

Gemlikten 
Bartın • Türk • Cideden 
Cide • " " 
Palestlna - ltalyan • Batum, 

Köstenceden 
Veata • İtalyan - Triyesteden 
Prinılpeıa Marya • Romanya • 

Köstcnceden 
Lenin • Ruı - fıkenderiyeden 
Gül Nihal • Türk • Bandır· 

madan 
Media ll Franıız: • Batumdan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Anafarta - Türk • Antalya, 

Mersine 
marmara • Türk • Mudanya, 

Gemliğe 
Feyaz • Tilrk • Bandırmaya 
Yeni Dünya - Türk - lzmite 
Lenin - Rus - Odesaya 

SEYRISEF AIN 
Merkez ncentn ı Gnlatnda Köprll 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci MU· 
hUrdnr :ıado han 2. 2740 

2 ton hurda bakır pazar
lıkla alınacaktır. Teminat 
% 10 dur. lhnlc 7 / 9 I 931 

· saat 16.30 ( 2223 ) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 
Kcıradeniz postası 

Sakarya 
~Wy~~ PAZAR 

günil akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun , Ordu , Gire
sun , Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve av
dette ayni . iskelelerle Gö
rele, ve Ünye ) ye uğrı
yarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtiyazınızı, 

planlarınızı ve modellerinizi Şi· 
kago'da 14 eylülden 20 teşrinlev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir edıniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını utmak için muh• 
terilerin eH.ıe geçmiş en büyük 
fır.attır. Hemende bütün fabri· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör• 
mek üzere aerglye mümessiller 
göndereceklerdir. 

Resim ve modellerinizi teşhir 

ücreti 28 dolardır. Bizirn hususi 
ıergi memur ve satıcılarımız be• 
rat ve imtiyazlarınızı fabrikatör• 
lere gösterecek ve onları sizinl• 
teme.sa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaı. 

Berat ve modelinizi ve kira be• 
deli olan 28 doları doğrudan 

doğruya bize gönderiniz. Size 
serginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adre1: lnternatlonal Patent Expotl" 
tlou Co. Marchandlu Mart. Chlcago-

-~S~. ~ 
lıtanbul Yedinci icra memur

luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuı: -1• 

paraya çevrilmesi mukarrer ıinı .. 
,ir ağaçları 10 eylül 931 tari" 

hinde saat 9 buçukta Galatad• 
Kurşunlu handa 6 numarada ııt' 

tılacağından talip olanların taribl 
mexkürda mahalllnde bulundurıJ" 
lacak memuruna muracaııtl•'1 

H&o olunur. 
-------------------------~--,,,,.,,. 

MATBAAI E.~ÜZ~ 
Sahipleri: Ali ı:ı.:rens, 5,~. ,.,,.,., 
Neırlyat lllildkril: Seıa • ·~-' 


