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NEŞROLUNUR 
SON P O S T A Halkın J~b:üdill' ı Halk bununla görilr. 
SON POSTA Halkın kulatıdırı Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın d 111 d f rı Halk bununla •6 ler, 

İKiNCİ TABI. TayY.~re • Bugun 
Piyangosunun Alhncı Keşidesine 
B ı d ( KAZANAN NUMARALARI AL TiNCi ) 

• 
lzmir. Gazeteleri Millet Meclisinin 
Manevi Şahsiyetini Tahkir Etmiş 

Olmakla Zan Allına Girdiler 
.. Cumhuriyet,, gazeteal bu J 

ıabah İstanbul halkına yeni 1·""'1"!"!'-""""""_.,.._..."""'""..._ __ .......---ıoı 
bir haber öğretti. Bu haberden 
çıkan mana ıudur: 

Matbuat meseleıl mllna· 
sebetile Mecliste ılddetli 
müzakere cereyan ederken, 

muhalif tanınan sekiz: gazetecinin j 
hudut haricine çıkarılmaları 1 
için bir takrir hazırlanmıştı. 1 · 

Bu takrire elli meb'usun 1 
imza koyduğu söyleniyordu. [ 
Bu yanlıştır. Takrire imza ko
y~nların adedi (50) değil (120) 
dır. Ve bu yliz yirmi meb'us · 
bu takrir rniinasebetile gaze· - · 
telerde yazılan mütalealar
dan müteessir olmuşlar. Bu 
yazıları yazanlar aleyhine 
ayrı ayrı dava ikame edecek-
lerdir. Bunun haricinde bu 
yazılarla meclisin manevi tah
ıiyetinin tahkir edilip edilme• 
diği de ayrıca tetkik edile
cektir. 

Hidise etrafında mtitalea 
yftrütmeyi tehir edelim. Haberi 
mücerret olarak alalım. Bunun 
Adliye tarihimizde misli mea
buk olmadığım anlarız. 

Aleyhinde 120 dtıva açılacak olan 
Y cınl A11r ge:ı.eteal .. hlplerlnden 

lsmail Hakkı B. 

Filhakika ıimdiye kadar bir 
şahıa aleyhinde memleketin 
120 mahkemesinde bir dava 
lkame edildiği görlllmUt de
ğildir. Maamafih bu görllnfişe 
rağmen hldisenin takip ede
ceği yol yine baaittir: 

FilhakiJ«a 120 mahkemMe 
120 müddei tarafından ayni ıa• 
hıs aleyhine bir dava açalabilir. 
Fakat mevzu ayni ve müddea· 

aleyh ayni olduğu için hepsinin 
de tevhit edilemeai ve tek bir 
dava halinde bir mahkemede 
görfilmesi zaruridir. 

Bu mukaddimeyi müteakip 
"Cumhuriyet,, in haberini ikti
~as edelim. Gumhuriyet aynen 1 
diyor ki: 

Ankara, 10 (Telefonla) -
Gt!çen pazar günkü Meclis 
celsesinden ve ismet Paşanın 
me~hur nutkundan sonra mu
halif gazetelerin yaptıkları 
neşriyat meclis mahafilinde 

çok fena bir tesir yapmıştır. 
Birçok mebu'uslar yeni mat· 
buat kanununun müzakeresi 
esnasında söz almak ve muha
liflere hücum etmek için hazır· 
lanmaktadırlar. 

İzmir muhalif matbuatımn 
neşriyab, bilhassa 8 gazeteci
nin hudut haricine çıkarılması 

takririnl hazırlıyan meb'uslara 
httcumlan çok aksi tesir yap
mıştır. Ali Saip Bey: 

••-Menfur takriri imza edem 
atak ruhlu adamlarf,, 

( l?evamı 3 üncü ıayfada ) 

Kıra/ 
Feysalın 
Seyahati 

Yunanlılar Durmadan Çalışıyor 

lranlılar Bu Seyahati Mü
him Neticeler Verecek· 
Mahiyette Görüyorlar 

Tahranda çıkan ( Şafakı 
Surh ) gazetesi yazıyor: 

" Irak Hnkümdarı F eyıal 
Tilrkiye ve Avrupa seyahatini 

.bitirdikten sonra Tahram da 
ziyaret edecektir. Bu ziyaret 
Ankara ziyaretile varalmak 
btenilen gayeleri tamamlıyacak 
mahiyette telakki edilmek· 
tedir. ,, 

* Şehrimizin misafiri bulunan 

Orada Spor, Herkesin 
S~vdiği Bir Varlıktır 
Klüpler Çok Yardım Görüyor 

... 

aş an 1 SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ . 

Muaddel Matbuat Kanunu 
Hakkında Adliyeciler Ne 

ouşunuyorlar ? 

Ankara, 11 ( H. M. ) -
Matbuat kanununun muad· 
del tekli hakkında Temyiz 
Mahkemesi Reial İhtan, 
başmüddeiumumiıi Nihat, 
Temyiz Ceza Reiai Senih 
ve İstanbul Müddeiumumisi 
Kenan Beylerin mtitalealan 
alanmış ve bu mlltalealar
dan sonra layiha vekiller 
heyetinde bir defa daha 
tetkik edilmiştir. Şu bir iki 
gün içinde meclise sevke· 
di)ccektir. 

Fakat derhal mllzakere 
edilmesini beklemeyiniz. En· 
cümene havale edileceği, bir 
iki gün de orada tetkikten 
~eçeceği şüphesizdir. 

Şu halde kanuniyet keı
betmesi hafta sonuna ka· 
lacak demektir. Müzakere
nin çok şiddetli olacağı, 
muhalif gazeteler hakkında 

t
yeni mütelealar ıerdedde-
ceği muhakkakbr. 

L-------~ 

Matbuat 
ıff'üzakeresinin 
~ahıtları 

(Dünkü nüshadan Devam ) 
işte biz bu noktayı istihdaf 

ediyoruz. Son hadiseler ve 
neşriyatlar karşısında aldığımız 
şemme, gördüğilmüz manzara 
buc\ur. Endişemiz bundandır. 
Yoksa arkadaşlar samimi bir 
muhalefet, müfit bir tenkit, 
salim bir serbeıt münakaşa 
kabul ve himayesinin hikmet 
ve gayeıine uygun olarak 
kullanılan matbuat serbestisi, 
hi,çbir zaman Heyeti Celile
ı:ı izce Hükiımetinizden istizah 

Veremle Mücadeleye 
Nerden Başlanmalıdır. 
Aşı Ve Sanatoryom Meselesi Mü
cadelenin En Başında Yer T utuyo 

Sokak ortasında yapılan gt!mt!kler Veremin en mr1/ı.lm 

amilleri ra ndadır 

Veremle mücadele için yap· 1 layet bütçesinden mllteaddit 
bğımız tetkikat ve doktorlann Yerem dispanserleri açmak. 
taniye ettiği tedbirler şu su· 3 - Hastaların bir kıımını 
retle hulasa edilebilir: 

Gerek İ•tanbulda ve gerek 
TUrkiyede verem hastahğı müt
hit bir afet halinde tahribat 
yapmaktadır. Tilrkiyede senede 
veremden ölenlerin miktarı 
240 bin kişiden fazladır. için 
için kemirdiği halde, mukayyet 
olmıyan basataların miktarı ise 
bunun birkaç mislidir. 

Bu müthiş bellya kartı 
milletçe ve memleketçe alın
ması IAzımgclen tedbirler 
şunlardır: 

• 1 - Yeni doğan çocuklara 
Kalmet qısı tatbik etmek. 

2 - Şehirlerde, hususi vi-

tedavi için sanatoryum açmak. 

Bu tedbirlerden birincisi 
henüz bizim memlekete gir
memiştir. Fransada umumiyetle 
tatbikına başlanmıştır. Doktor· 
larınıız bu aşının tatbikmda 
fayda olduğuna kanidirler. 
Binaenaleyh hükftmet. Anka-

rada yapdan tecrübeler müı· 
bet netice vermişse, derhal 
bu aşmın tatbikını mecburi 
kılmalı, ve çiçek aıısı gibi 
memleketin bütün yeni doğan 
çocuklarını aııya tibl tutma· 
hdır. 

(Devamı 3 ündl •ayfada) 

zb:.m
1
ini teşkil etmemi~tir ve biz I · Yol Kesenler J 

oye bir ve~kye, bk mecbu- ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
riyete lüzum kalmama11ı arzu 
ve endişe.siledir ki, bugünkü 
istizahı yapmışızdır, yapıyoruz. 

[ Devamı 7 inci sayfada J 

Devle_t Şurasmda 
Ankaradan gelen haberlere 

göre De •let Şurası kanununda 
bazı tadiller yapılmaktadır. Bu 
tadil liyibası Dahiliye Eıacll· 
meninde tetkik edilmiftir. Yeni 
layihaya göre Devlet Şuraaınm 
Deavi dairesine fazla ehem· 
miyet verilecek, idari davalar
da adalet kaideleri teyit olu-

Faysal Hz. diln sabah boğaz
da motorla bir tenezzlllı yap· 
mış, bu arada akrabalarından 
buılarını ziyaret etmlttir. 
Misafir hnknrndar öğleden 
ıon:-a saat 4 te ref akatlerlnde 
bulunan zevat ile birlikte 
Ertuğral yatma binmitler, ev
Yeli boğaza doğru gitmifler, 
ıonra da Yalovayı teırif et
mişlerdir. Misafirimiz bugtln 
Y alovadan avdet edeceklerdir. Yakında K~kapı güreşçi/erile karşılaşacak olan 

Yunan sporcııları 

. nacaktır. 

Bu akıam Adada ıerefle
rine verilecek bir akşam ye
meğinde hazır bulunacakbr. 

Alacak YUzUnden 
Ga!atada oturan toför Mu· 

rat hır alacak yüzünden Nu- , 
ınan isminde birini yaralamıştır. 1 

Atina, (Huıusl Muhabirimiz- kolaylıklar çok büyUktUr. Bi
den) - ~ unanlılar ço.k çalışı· zim sporcular bu gibi yardım· 
yorlar. Bütuo gayelerı sporda ların yüzde onuna bile nail 
en ileri olmaktır. Burada kU- olamıyorlar. 
çllk, biiyllk herkes sporla çolr Yunanistanda klüp dedi
allkadardı~. Bi~hassa hükumet koduları hemen yok gibidir. 
ve ~eledıyelenn sporc.ular~ Dedikodunun önüne geçmek 
yup•ıgı yardımlar, gösterdıklerı (Devamı 3 üncü sayfada) 

DUnkU Spor Harel<etleri 

Dlin Stadyomda futbol 
terfi müsabakası, Heybe
lide de deniz yarışları 

1, 

yapıldı. Karilerimiz tafsi- İ ı!!!!!!!!!!!!S==::c========ım:ı:::===:J 
latı (2) nci sayfamızda ~ ı 

ı okuyacaklardır. ~ Millet - Hiçbiriniz beni yolumdan çeviremezsiniz . Ben 
~_:rideceğim yeri biliyorum. 



2 Sayfa SON POSTA Temmuz 12 

r Halkın Sesi]/ D AB i L 1 il A B 1 L B B 'Günün Tarihi 
Belediyenin Al- .._ ________ m:mm ____________ ~ .. e-rl_i ____ Tevfik Kamil B. 
dığı Tedbir Ve Almanganın ·ı Ter-fi Müsabakası İtimatnamesini 
Halkın Fikri Borcu V D Y } Taggareler Verdi 
Beledı"y• otobüs facialanna T.Te Bı·z e eniz arış arı Çoaa/ıyor s f 

.., 'Y 4 ifJ o ya, 9 ( A. A.) - Türkiy• mini olmak için bir talimat- Se 

aanıe yapb. Bug&ndeıl ilti- A •k 11 T kBfi Kas Kl b b•ri · K G · Vecı·hı• B. lıtanbul ile firi Tevfik Kimli Bey, itimat-bareıı tatbik ediliyor. Ba merı a 1 arın e ımpaşa Ü Ü 1 ncı ümeye eçmıye namesini Kırata takdim etmlftir· 
talimatnamede .kazaları.D 'ıürkiye Piyasasına Muvaffak Olamadı; Heybelideki Deniz y •n•lan Ankara Arasında Se- Mera•İm, BaıvekU ve Haridy• 
anii.JM reçilebllmek lçia, - .,, Nazırı AlekHndr Maltnoruo 
,ımdiy• acı ... wünd• ıs - ı' Da 'ıesir Etti Muntazam V • Etlen celi Oldu ferler Yapacak ı,t1ra1d1. cereyan etmiştir. uat ~alıtan toförlerin bun-
dan •OSU'• a saat ç.alıpaaları Almanyanın, Franıaya, tn..ı- T --· v "bi B Liman Faaliyeti 
teabit edilmiftir. Bu huıuıta aa ayyar~ ecı ey ge- Geçen bir ay zarfında Is· 
halkın mütaleaaı afağıld tereye ve daha bir~ok dnlet- tende kendi elile bir tayyare 
ntırlardadır. lere umumt harp yUznnden yapDUft' Prağda muayene edilen tanbuJ limanından gelip geçeo 

Salt B. (Kadır~a Kumkap1 caddeal 14) mı'lyarlarca borcu •ardır. Fa- U b TU k . . ff k Yapurların arasında İtalyan va• 
- Otomobı"l facı"aaı 0 ka- " u r esennın muva a ıye-

ı__... -'- da Aim Aı V cihi B pur:ları en ön safı işgal etmiştir· dar ç~aldı ki her latanbullu ıuu son zamauıar anya ti tasdik olunmuştu. e · . 
aabahleyin evinden çıkarken çok sıkışık bir •myete düttn- tayyareaile bir muddettenberi Rum ezarhğı 
helAllqmalı, yaya kaldırımında ğil.oden borcunu ödiyemez · tecrübe uçuşları yapıyordu. Kadıköyündeki Rum mezarlı· 
bile parça parça ölüp can ve- bir hl!e p-eldi. Amerika Reisi- TecrUbeler muvafık çıktığı tının kim ai t olduğunu tetkik 
renler var. Bizde ne diyeyim cllmhunı ise borcun bir aene için birkaç tayyare daha ya- eden mahkeme burasın!n beledi· 
bilmem ki takip fikri yok. Gü- tehirini teklif etti. Bu teklif pıp Ankara ile lstanhul ara- yenin malı olduğuna knrar ver 
Eel bir talimatname yapılır. miştir. 

Al!kadarlar buna beş 00 ,ımdl btttnn a1acakb devletler ıında bir tayare servisi tesis Pariste Bir Evlenme 
aUn riayet ederler. Sonra ilil tarafından kabul edllmlı bu- etmek tıısavvurlan ileri sürül-
• :I' Londra sefiri Ferit Beyin kııı 
tavsar, sakim saltanat devrin- lunuyor. mlye baılanmıfbr. Emel Hanımla Mısırlı Vahit Beylrı 
de bihakkin 6ylenen (Padişah Teklifin kabuWe beraber Veclhl Beyin bu tasavvurlar evleıımeleri Pnris belediye dair.., - n m." - ) d b bll- Dünkll tsr11 milsabalcuından 6lr intiba yuagı ç ıs'W&& urer ar 

1 batlbı dllnya piyuuında '' etrafında dddl tqebbüslere aiade yapılmışbr. 
meselini bugiln de maalesef bula maden fiatlarmcla hlue- Blrlncl kame ıonUDCUIU olan Anadolu Ue lldnd kUme bl- -ı..:.eceJfrl haber alınmqbr. Fener tiler Galip yqıyoruz. Belediyenin Jeıd ..... •• 
otobtU talimatnamesini ıve l»D- dillr derecede bir ytlkHlmo rincial Kuımpqa klftpleri arasında nizamname mucibince ya· Bursa ya giden F cnerbahçeli 
huaa ıoförlerin sekiz saatten olmllflur. Tabii ba Yazjyet pılmuı lktıza eden terfi mU.abakuı dOn, Taktim ıtadyomunda Müderrislerin Seyahati ıporcular Bursa fdmancılari.11 
fazla ç~mamalan lüzumunu t>lzlm piyuamızda da tuir yapıldı. Tafsillhm qatıkl aabrlarla yuıyonız ı Fen FakiUteıl muallim Ye yaptıkları mllsabakalarda m11" 
çok iyi buldum. Elverir ki bu etmlftlr. Şlm.cUki halde balar, mOderıUlerinden mllrekkep bir vaffak olmuılardır. 
talimatname ta!>ik edilsin. lkmpm " brom madenleri Oyuna Ba,ıarken Ahnan Neticeler p-up yakında Bulgaristan• bir Denizdeki intihar 

Mehmet Ali ıB. INaraosmant,• lld.aı 3-8 lngWz IUruı !kadar ytıbel- Müıabakaya saat 6 da bq- 1 OOmetre yllzme: Deniz llaeal 1eyahat tertip edeceklerdir. DOnkO nilahamııda kayıkla 
&ıraathane.ı mlftlı:, daha ~de y1lbel... landı. Hakem Refik Oıman talebesi arasinda: Birinci Cemal Sa bl 

- Belediyeııln yeni ya~ matya açıklaruıda 8'H•n t 
otobU.ler taimatnamesinCleld ati lh:Dlt olunuyor. 0.ydl. 1ık birkaç dakika iki Ahmet 1,25 G,10 Orta mek- Kanlı fcıcı·a ı•udn kendini denize aıbfıııJ 

~--af ta mlltereddit. Biraz aon- teıp talebesi aruıodaı Blrind bL p ıı b acı ldot bir madde hoşuma gitti. Şo- M h• • B !uu J'UID•f •· o • u g• n 
förler yalnız 8 uat ç&lı,acak- U ittin • ra Kuımpqalılar Anadoluya Galataaaraydan Necdet J ,44 D G l oldufu.na benGz te.blt edemr 

d b , 1 nazaran daha gayretli gözUkn- 8, 10 Ye kl11pler aruında Birin- Tramvay Ün Bir ene mittir 
~S:~ce8~~ ~be~;:n° ~0ğ:ı,~ •n Kalamıı Koyunda Kü- yorlar. Bu arada Kuımpaşa iki dai Heybeli Spordan lhıan. Albna Aldı Allo . Gazetesi Dava Edildl 

Birincisi piyasada çok oto- r:ek talimi Yanıyor gibel aol fıraab kaçınyor. 400 metre Jllıme Deniz il- Son nüabaaında ( hayaal%ç• 
mobil var, kazanç ve if yok. rm, Oyunun yirminci dakikuından aeıl talebeleri arumdaı Birin- Vatman Edibin idaresindeki yan ve re.im) netrettiği lddta1ıtı 
Onun için bir şoför 18 - 20 Vali Muhltt:hı B. dllıa altı itibaren lıer iki tarafın gayreti d Cemal Ahmet D. 5,39 orta rr numaralı tramvay arabası Allo Allo ••tetesı aleyhine Mad· 
aaat çalıımak istiyor. Bittabi buçukta Kadık&ytıne aeçmlt, mnaabakada ttntazlln bAi!I Mektepler araaındaı birinci Maçkaya gitmekte iken Tak- cteıamumlllk bir dava açmtttır• 
uyku ıer1semliğile kazaya sebep Feııerba'hçe kulObOııe utra1D1f· ediyor. Bu dewede Kasım~ Senbenovadan Mehtf 3,41 6,10, tılmde Panorama bahçesi a~nn- O.va evrakı DBrdüncn mu.tar 
oluyor. kinci sarhoşluk, llçlin- br. Muhittin B. L-ln-~-- iki plılar Anadoluya kartı verilen Bu YUJllan mOtealap ktırek de 17 yqlannda Kemahlı Hn- tildJte nrllD"ıltHr. Gazetenin .-
ctld <le fazla kotmak. Bu ·Oç ..... ...,_ penalbyı kaçırıyorlar. yanılan bqladı •• neticeleri Mylne çarparak ajır IUl'ette Dl.haları buailn toplattırılmıt~ 
kabahati işliyen 'fOförleria ,... çift. bir &taya Wmıılt, bir Devre ııfır 11fıra beraber- fU oldu: yaralamıfbr. Ha.eyin bldınl- Bedia Muvahhit H. 
aikaları .bir daha verilmemek mllddet K•1•mıı IEoymıcla ki- ilkle bitiyor. ,,. 1200 metre tek çifte dinek-
0.ıere ellerinden alınmalıdır. rek ,.e'-'- •~enmlftir. 'fı "d d ... - ba-•angıcından • ki lu l Gal cbtı Beyotlu hutanuhıde !>arilbed yt aıttatlerlndd * 7 

a&IU9t •& •uan ... uw ~ mz Up ta anı ataaaray blru tonra 8lmllıtnr. Vatman Bedia Muvahhit H. Atlnaya da~et 
Ahmet Şllkrll 8. Suıta.aıunet !FJnu:- v.ıı "8eyln pınmda otla da itibaren Anadolu daha canlı Ye Halicin iki futuı lıtirak ldip yakalanmlfbr. eclilmlftb'. Orada Otello plyeaindl 

•t• ss bUhmuy;orda. göxtıkmektedir. Maamafilı bu- etti. Galatasaraylılar 6,21 4-10 Dezdemona roUlnQ tcım•ll ed.., 
- Otomobil, İstanbul için --- nalbcı ııcağın Yerdiği yorgun- dakikada birinci geldiler. s· H k c:ektir. Bu aualarc:la BapeJdJ 

btiynk bir tehlike oldu. Evel: Nereye Gittiler luktan mütevellit asabiye~&e Beı çifte filika ı 3000 metre ır a aret lamet Pat• da Atina •cyabatbsl 
insan bir medeniyet ve sür'at fmimam eylediği için fa~O mesafe. Buna Deniz Harp çıkmıı bulunacakbr. 

~ı~a ·!~~nı!eh;~bi :ı:-;: Bir Genç Kızla Bir Şo- · oyun baılıyor. Mektebi ile Deniz Llaeıl itti- Sarhoı Bir Ermeni T6rk- Kendi Gelen Servet 
Amma bizde maalesef tama- för Ortada Yok Bu devrenin yirmi be§hıcl rak etti. Neticede Deniz Harp lük Aleyhinde Bulunmuş lngllteredeki Derbi plyango11ı• 
men tehlike.. dakikasında Kasımpqa aleyhi· Mektebi 10 dakika 00 aaniye- nun bir biletini alan pbrimbdl 

Seyriscfer talimatnamesi var- Dnn bir genç 1m: kaçıril- ne rt"erilcn bir serbest WJ'UfU de birinci ve Deniz Llıeıi de DOıı Sanyerde Çırçır IU· bir marangoz tacirinin katibi 
ken b"" r de otobüs tatimatna- Anadolu forveıtleri sayıya tah- 1 1 dakika 30 ıaniyede ikinci jlr Ef. ye bnynk ikramiyelerde• 
meai hazırlandı. Bunlann tat- mıtbr. HAdise ıadur: vil ediyor. ıeldiler. yunda bir hldiso OlmUfbır. bfrili çıkmıf, adamcatıı an .. stf 
bikında bu defa bari tekasi11 1416 numar.alı otomobilin Bundan sonra iki takım da Bundan sonra 3000 metre Oraya eğlenmiye giden Serkis bDynk bir •ervet nhlbi olmuıtut• 
göstermiyelim. Vatandafların aıabileşiyor. Hakem bir taraf· mesafeden O.ç çifte klllp futa- o~lu Can !aminde bir Ermeni, Bir HAkim Bayıldı ıoförü Ahmet Efendi, dlln "ki d" • ft d n • hayatı mevzuu bahso1urken me- tan ı ıger tara an a ç lan yarı§J118 GalataHray ile bir aralık bir dondurma umar- ikinci Ceza Mahkemesi aıt• 
murlanmız iç "nsaf hissi duy- Beyoglunda Yeniteliirde otu- oyuncuyu sabadan dışan çıka· Haliç iftirak etti. Ve Galata- lamq. Fakat la para meselesine 11ndan Oaman Bey evelkt gOI 
madan hatalı hareketleri ceza- ran Madam Aganıhıln (17} nyor. Neticede Anadolu sıfıra aaray 9 dakika 24 aniye 2110 Muhakeme eınasmda nzerhs' 
landırmalıdırlar: ya,ında1d kın Vartuhiye teaa- karşı bir aayı ile kazanıyor. da l>irinci geldi. srellnce a'ftrtılttl çıkmlf Ye aarhoı fenalık felerek bayılmışhr. 

....- O · MU b k 1 olan Can Tnrldnk aleyhinde · &., 1tınn . Dmmyo'lu ne Clilf etnlİf Ne: enız sa a a arı 6,000 metre üzerinde alb Muba eme tatil ediluP 
- Azizim, bizde talimatna~ - Seninle evlenmek lıtfyo- Dün Heybelide ıenenin Çifte filikalar yarqma Deniz Heri aeri Wardılar a6ylemlftir. Osman Bey Adliye tabibi El" 

meier yapıin', fakat takip edH- Yum. 'Beraber kaçalım, demiş. f}(inci deniz yanşlan yapıldı. harp mektebi aoD ıımfı De Bu mada bldiseye tahft Yer Bey tarafından tedavi r 
me.z. V-eni -otobüs talim bı - Kız bu ındi muvafık bwmuş Fakat clün1cn yanılar Deniz Deniz lisesi ıon llmf ekipl olan ttltthı hılı1san kahYedle- dilmiı ve ayıldıktan sonr' 
mesi de çok "!.Yi ln allah t at- 'e §O'förle 'beraber kaçmlfbr. lliesinin müsameresi mahiye- ittirak ettiler ve deniz liaeai rinden Bayram Ef. Cma da- otomobille evine g5nderilmi.ştit· 
bile edilir de hergün JJokaklar- tinde idi. Bununla beraber çok ekipi rakibini yendi. Havanın P "-' n_!_,_. d Baygınlık kalp hastalıgı· ndıd 
d bil r. - t · • «Yencin nereye aaklandıklan muvaffakıyetli oldu. Neticeleri serinliğine binaen kronometro ,U atmqbr. Oua&er uuaıw e 

a omo .ı.racıası eyre - "° lm -'-'amı-•--ltr. ileri gelmiıtir. mdkteıı br.tu'lunız.. beırliz esbit edilememlftir. yazıyoruz: bıtu amqbr. ,,...... r-uu 

1 Son Posta'nr.n Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Hürriyet Düşmanları 

L.: -

1: Huan 8. - Ahmet tbaan Bey, al ıana J ı: Hasan B. - Fazıl Ahmet Bey, al aana ı 3: Hasan B. - Ali Saip Bey, al una da 
IJ. "- ___... oh' rlııııtl ~l Wr bbc Yer.erim. kulaklanmı . takaJ bir mU... veryim, dilimi kea. 

4: Hasan B. - Görmeyim, duymayım, -6>'
lemeyiml.. iyi ammll bu millet aörmllyor 1110. 



12 Temmuz 
t == SON POSTA 

Her gün 
Münderecatım;zırı çok
luğundan dercedileme
miştir. 

1 Son Posta'nın Resimli Malca/esi .- Büyükler Küçükler ,,. 

Y unanJılar Dur
madan Çalışıyor 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
için Yunanlılann tatbik ettik
leri usul şayanı dikkattir. Ba
kınız nasıl : 

Geçen sabah Atina şampi· 
1onu ( Panatinaikos ) ldilbllnlln 
ı nelik kongresi toplandı. Ben 
de davetli olarak hazır bulwı-

1 - Tramvaylarda vatmanın durdu§'u 
1erde 1811• bir Jlvba Yardırı • Vatmanla 

konuımayınız.., 

2 - Trende, vapurda bayle bir ihtar 
7apmıya ihtiyaç yoktur. ÇGnkil kaptanla 
veya lokomotifi idare eden maklniıtle ıra
rOımek mOmkOn dej'lldir. 

3 - Hayatta da mOhlm ıahılyetler kap• 
tanlara, maldnlıtlere benzerler. Onlarla 
temu ııQçUlr ve onlar bu sayede tunun 
bunun lı:'acabndan korurlar. 

ttlltı cereyan ediyordu. idare 

heyetleri senelik spor faaliye- ··------.. -~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:::ı:~~=-:1:~:1:':~ 
::!. •:.,!:::ıe 1:!~ ;::: SUR 1 YE O E Şamda Bir Takım Garip Ve EREGLI ŞiRKETi 
~~. . . . 

Bu kongrede benim nazan Halkı Greve Teşvik Manidar Tezahürat Yapıldı 
dikkatimi en fazla celbeden Edenler Yakalandı 
feY, heyeti umumiye arasında 
gençlerin bulnmamuı idi. 
Sonradan öğrendim ki, Yuna
nistanda ıpor yapan faal aza 
kongrelere iılirak edemiyor
lar ve klllplerin idari lılerile 
alakadar olamıyorlarmış. 

Şam, (Huıust) - Bundan birkaç ay evvel Ağrı daia haYa· 

Uılndekl Knrt isyanı Ozerine Suriye hududu dahilinde bulunan 

bazı Knrt aergerdelerl hllkömet tarafından Şamda ikamete 

memur edilmişlerdi. 

Suriye hilkdmeti birkaç gtın Nutuklarda Kürtlerle Arapla· 
Serbes Bırakddılar 1 Neler Söylemişler? 

Tahvilat Faizleri Hak
kında Karar Verildi 
Parla, 10 (A.A) - Temyiz 

mahkemesi, Ereğli Oımanlı 
anonim tirketine alt tahvilat 
faizinin 1909 senesi için ytnde 
5, 1913 aenetl için yllzde 4 
olmasına karar vermiş ve bu 
suretle istinaf mahkeme.i ta
rafından nakzedilen bidayet 
mahkemesi karannı teyit ey· 
lemiftir. 

Bu karan federasyon değil, 
klGpler kendi aralannda ittihaz 
etmişlerdir. Bu usul hiç fllphe
siz yerinde ve çok doğrudur. 
Yalnız spor yapmakla meşgul 
olması lizimgelen gençlerin 
kllip siyaset dedikudusu ile 
uğraşmamaları hem kendileri, 
hem de mensup olduktan 
klnbun mefaati için elzem bir 
feydir. Dansı bizim klUplerin 

Şam, {Husuıt) - KomUniat
lik cllrmil ile maznun birkav 
kişi mahküm edilmişUr. Bu 
mUnasebetle polis bazı yerleri 
aramıı ve birtakım beyanna· 
meler bulmuştur. Beyanname-
terin albnda ( Suriye komünilt 
merkezi) ibaresi vardır ve bu· 
radaki matbaalardan birinde 
basılmıştır. Beyannamelerde 
Suriye hfikümet erkAnına ve 
hakimlerine ıiddetle hilcum 
edilmekte, esnaf ve amele 
umumi bir greve teıvlk olun
maktadır. 

evvel bu karan refetmiş ve nn tarih! mtınasebetlerino, eski 
bunlara serbes bulunduklanm dostluklarına ait bir hayli slSı 
bildirmiştir. Bunlar arasında söylenmiş, buı lezahftrat ya· 
Sadet Haco Ağa, Emir CelAdet pılmışbr. 

Bedir han ve Kadri Cemil Bunlardan başka Nafiz Gan· Şarkta Eşkiya Tenkili 
Paşalar da bulunmaktadır. nam ve doktor Halit Bot Vandan gelen malfimata g8-

Haco ağa lle Emir Ce!Adet isminde ikf kişi de yirminci re Şarkta sllkQn vardır. Tek 
bl udriadan ayndlaqıkôlan giiŞ n Bdeln· asrın milletler meselesine Yer- tnk kalan qkJyada imha 

Kendi Kaçmış 
e ye aıaıın an mer em div• h • b h • . . 

Bey kendi evinde bu ilci ser- ~ e emmı~t:tten a setmlf'" J edılmektedar. 

bqına. .. Ankarada Garip Bir 
Muhakeme 

gerdeye bir veda ziyafeti ter· 1 ' Kilrtlerın çok eski za- T .h,.,-V---.k 1 
tip etmiştir. Ziyafette bazı mantarda Suriyeye indiklerini, . arı 1 eSI a ar 

Size bazı maçları bildirf yo-
nım: OgUn öğle üstO kongre
den aynldıktan sonra Sellniğin 
Eraklia takımile Atinanın Enoıis 
takımı arasında maçı seyre 
gittim. Bu maç Panatinakos 
kltibUnUn sahasında oynandı. 

Saha cidden çok gUzeJ. 
Dört tarafında muntazam tri
bünler var. Kapılarında bizim 
latanbul stadyomunda olduğu 

Ankara, 11 (H. M.) - An· 
karanın Kılıçlar köyOnde F at
ma isminde bir kadın ayni 
köyden (Mehmet) isminde bir 
erkeği kaçırmıştır. 

Mehmet evli olduğundan 
muhakeme edildi, fakat Fatma: 

- Sevdim, kaçbm, kaçır• 
dım, dediği için beraet etti. 

Arap edip ve alimlerile bura· Suriye topraklarında KUrtle
daki Knrtlerden bir kısmı da rin tarihi habraları bulunduğunu 
hazır bulunmuştur. söylemişler ve Kürtlerin Suriyeli 

Ziyafetin aonuna doğru da· sayılacaklarını ileri sllrmilı
vetlilerdcn Din:or Maarif mtl• )erdir. 
fettişi Halil ZerekH, doktor Davetliler dağılacağı sırada 
Muhsinelberazl ve Haco Ağa da Emir Bedirhan KOrtç• bir 
birer nutuk söylemişlerdir. ~ n_~tuk söylemiıtir, 

İzmir Gazeteleri Millet Meclisinin 
Manevi Şahsiyetini Tahkir Etmiş 
Olmakla Zan Albna Girdiler 

gibi turnike yok. Fakat birer Mirastan Mahrum Bırakıldı 
tane polis var ve bu tek polis GeçenlerJe vefat eden Hidiv 
herşeye klfi geliyor. Ne hU- validcainln Mısırda açılan vaal· 
cum eden, ne kapıları yetnamesi etrafında malumat ver- (Bat tarafı 1 inci .. yfa~a) bulunup bulunmadığı tetkik 
kıran, ne de biletsiz geçmek miştik. Hidiv valideıi bu vaıiyet- Diye yuı yazan Y cm Aaır edilmektedir. Meclis riyasetinin 
latiyen var. name ile torunu prcnı Abdülmil- gazetesi aleyhine Urfadan bir bunlar aleyhine takibatta bu-

Enoıiı takımında artık te- mini miraıtı:.n mahrum bırakmıt- dava açacaktır. Ayni zamanda lunmıya müsaade vermeıl 
kaüt edilen ve bir zamanlar tı;:-s~b~bi de ""Preu"ıi~ o;; sene bu takriri imza eden ( l20) ihtimali kuvvetlidir. 

llatanbulda Pera kulUbUnde kadar evvel fıviçrede pederi aley· meb'us ta ayn ayn dairei. in· Haber Doğru Mu? 
muhacim oynayan Ncgrepondi hinde beyanatta bulunmasıdır. tihabiyelerinde birer dava ıka-

=~=-=--==::a=-- mesini dlltllnmektedirler. Bu haberi okur okumu 
de aağ açık oynuyordu. Bu bu dereceyi ihraz edebHecek· Muhaliflerin bu kötU net- doğru olup olmadığını düılln· 
oyunu son olarak oynuyormu~. lerdir. riyatında mecll.in ıahaiyeti 1 dük ve hemen Ankara muha-
ÇfinkU başka bir kulilbe an- Buradaki birinci sınıf takım- maneviyesine tecavllı evsafı birimize sorduk. işte sol! da
henör ~mu~ Maçolduk~seri. )y ~ağı yuk~ıb~biri~n ~a- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İki takım da muntazam rı. Bizdeki gibi 13 ve 16 gol- r 
• • • • oynuyor. Birinci parti 1 - 1 lere tesadnf etmek kabil değil. 

berabere bitti. ikinci partiyi * ·[ster inan, ister inanma! 
seyredemedim. Derhal Pireye Yakında kumkapı kulübU-
h k Ç k Hilkfımet blltçeyl tev· are et ettim. Un U Pirede nfin Atinayı ziyareti dolayısile 
d i Ol · k dne .... lıqırken muhtelif e ayn saatte impıya oa buradaki Yunan gUreşçilerinin ~ v 
t k E k k 1 Veklletlerde azami tasar· a ımı tni os ta ımı i e mil· çalıtmadıklarından ıikAyet edil-

b k · ~~~~ol~ sa a a yapıyordu. Olimpiyakoı mektedir. 
k k kabul etti ve filhaldka ta ımı aleci, sol müdafi Ye Bu mesele gazetelerde bilbas-

k nereden neyi kesmek 

akal (50) tane.i dahile 
alınacaktır. 

mer ez muhacimlerinden mah· sa gUrilltUlll ~ekilde mlinakHa 
1 " -ı mümklln ise kesti. nım o arak oynuyordu. Oyun edilmektedir. Ezcümle şu sa- ler ise buna diyeceğimiz 

burada da ıeri ve muntazam. tırlan naklediyorum: " Türkler Fakat bu karara ve bu yok. 

Eğer dahile alınacak 
olan memurların yerlerine 
yenileri glSnderilmiyecek 
ve sefaretler mahdut bir.er 
kadro ile idare edilecek-

N · d 1 t b b kal kararın tatbik sabasına F k t • d b"le 1 etıce e • era ere • muntazaman çalııbkları halde a a eger a ı a ı· 
dıı S h b d d 1 konulma•ına rag· men <Si- k lan 50 memurun ar. a a ura a a su anmış. bizimkilerin baıında öyle bir ., naca o 

B d d"kk ö reniyoruz ki: Hariciye Ve- y n"ne dahı"Jden harice 50 ura n şayanı ı at g r· idare heyeti var ki timdiya e 
düğüm. ikinci bir cihet hemen r~adar idmanlara gelmesi için kaletf kadrosunda geniş memur gönderilecek ve 
hcrkesın ıporla alakadar olma· hiçbir güreşçiye bir davetna· mikyatta tebeddnlAt yap· bunlara uzun boylu bi-

Bulgaristana Götürülen 
Kağıtların Kıymeti 

Verilen malnmata göre ge
çenlerde paçavra fiatma sab· 
lan tarihi vesikalar Sofyada 
tasnif edilmiı ve kıymet tak
dir olunmuştur. Bunlardan bir 
kısmının çok mUhim olduğu 
anlaşılmış ve yalmz bunlara 
elli milyon leva kıymet kon
muttur. 

Kuduz Artıyor 
Son gllnlerde şehrimiıde 

sokak köpekleri tarafından 
ısınlanlann adeni hayli artmış· 
br. Bu köpeklerden birçoğu• 
nun kuduı olduktan anlatıl· 
mışbr. 

kikada aldığımı? cevap: 
Ankara, 11 (H. M.) - Ha

ber doğrudur. Sekiz gazeteci-
nin hudut haricine çıkanlma· 
ları için hazırlanan takrir 
aleyhinde yapılan neşriyat, bu 
takrire imza koyan meb'uslan 
sinirlendirmiş ve İzmir ga
zetelerinin bu milnasebetle 
yapbklan hücumlar, ev-
velki neşriyata ınz.ımam 
edince, bu sinir gerginliğini 
bilıbUtnn arttmnışbr. Bu daki
kada bilhassa '1 Hizmet ,. ve 
" Yeni Asır ,, aleyhinde çok 
kuvvetli bir cereyan vardır. 
Maamafih bu iki gazete aley
hinde henUz dava aç.ılmıf 
değildir. 

Şurasını da ilave edeyim ki: 
Son neşriyatin, muaddel mat
buat kanununu tahfif etmeyi 
diişllndüğü temin ec.!;!en Baş
vekil Uzerinde de aksi tC3ir 
yapbğı söylenmektedir. sıdır. Teşkilatları bizden mil- me bile göndermemiştir.,. mıya karar vermiştir. rer harcırah verilecek ise 

kemmel. Şayet biz b~ halde I Size Kumkapılı gUreıçilerle Bu cümleden olarak tatnrruf kararının tama- Do ""gum Evi 
devam edernek k b tid k k hariçte ralışmakta olan men tatbik •dı'Jdı"gı· "n• oy 

'" ya an ır 8 
e, arıılqaca Yunan gUreşçile- y " v Himayei Etfal istanbulda 

Balkan atletizm Olempiyadın· ı ı inin reıimlerini de gönderiyo- ıefaret memurlarından IA- kari, ilk defa olarak bir doğum 
dn sonuncu olan atletlerimbı ruın. Jstıe, /nan, /star inanma/ , evi yapmıya karar vermiştir. 
g~i f~bolculanmız da ancak ~d ı~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Bu mUe"ese BakuköyOnde 

Sözün Kısası 
Biz 
işimize 
Bakalım 

• • -...ıııııı 

Akıam gazetesi yine söve 
dursun; bize "Terbiyesiz, ma• 
halle çocuğu, sarhoş, yangın
dan mal kaçıran çapulcu" di

ye dursun; yeni Matbuat Ka· 
nununun çıkacağı bugünlerde 
yazı hnrriyetinin bin UirlO 
mahzurunu saya dunun, döke 
dursun; biz onu karıılıklı sö
Vllşmok zeYkiııden mahrum 
bırakacağaı ve çirkin s6dere 
ayni kıymette cevaplar vererek 
matbuabn ıeviycalnl en pet 
derecelere dllşUrmenin mea'u· 
liyetini onunla paylaımıyaca• 
ğu. 

ÇUnkO yumruğunu midesine 
buhran memleket, IÜJldelik 
rızkına alt meaelelerln hallini 

. beklerken, mllnener geçinen
ler aruında lirenç bir a6s 
döğn§il çıktığım görünce azapla 
ve nefretle lkl kat •iiliyor, 
kınanıyol"., inildiyor. 

Bozuk ağızların UıtUne tedip 
şaman indirmek llzere bulunan 
efkAn umumlyeyf lfinde rahat 
barakacağız Ye oeı·efimWe 
daha fada oynanmazsa, 
bundan sonra, Necmeddin 
Sadıklarla değil, memleket 
meselelerile uğraşacağız. Çnn
kn hummalı nabzını avucumuz• 
da bnynk bir aşkla ve bnynk 
bir endişe ile tuttuğumuz 
memleket bize diyor ki: 

- Bırak onları, bırak, biz 
onlan biliriz, gayet iyi biliriz, 
işimize bakalım. 

Veremle Mücade 
leye Nerden Ba 

lanmalıdır ? 
[Bq tıarafı 1 inci ıayfada ) 
4 - Veremle mllcad 

için şehirlerimizde kAfi dere 
dispan!'lcr yoktur. Doktorl 
dispanserlerin mllcadele kar 
gtlhı vazifesi gördUğnnn 
yanda müttefiktirler. Bina 
aleyh villyet hwıuıl bntçe 
rine, mektep gibi, diıpan 
karııhğı da illve etmelidir) 

5 - Sanatoryum mur: 
bir iştir. Fakat belediye y 
bir sanatoryum yaptıra.ca 
lstanbulun sanatoryum yap 
ya mlbait metruk emllldn 
bazılanna derhal vazıyet e 
lidir. Bunlar arasında An'
sahilinde eski hanedan 
bazı köıkler ve saraylu 
vazifeyi muvaffakıyetle 
bilirler. 

Bunlann haricinde 
medeni memleketlerde 
. gibi memlekette bir 
rem günll kahul edilm 
O gün muhtelif ıe · 
propaganda vasıtalarına 
caat edilerek halka bu b 
hkla nasıl mücadele ede 
telkin olunmnlıchr. 

HuUlsa verem meseleai 
memleket meselesi olrnu 
HUkumet ve millet bir "ll 
vel bu müthiş dUşmanı 
harp açmak mecburiyetind. 
Bu hnrbı gf'ciktirm~k i~ 
den birçok va tanda şiarın 
gitmesine, neslimiıin tc 
çökUp mahvolmasına 
mak demektir. 

Bu Korl:unç dUıman 
ınilletl ve hUk<imeU sef 
1 iğe davet ediyoruz. 

apılacaktır. Dnn teıııel 
t' ıerasiml icra edil-'flİ•. 

• 



j Memleket HaberlerU 

Yağmur 
Yüzünden 
Bir Facia 
Düzcede Nışanlı Bir 

Genç Kız Sellere 
Kapılarak Boğuldu 

Düzce ( Husust ) - Son 
yağan yağmurlar ekinlere çok 
Earar verdi. Melen nehri taftı 
ve civar köylerdeki ekilmiş 
tarlarları su bastı. Bu ;arada 
aular, biçilmiş ekinleri ıilrilp 
götürdü ve birçok hayvan da 
aellere kapılarak boğuldu. Bu 
ıırada bir de facia oldu. Ka
dıoğlu köyünden Hacı Rıza 

Bey topladığı odunları bir 
arabaya yüklemiş, nişanlı olnn 
kızile beraber arabaya binmiş, 
nehirden karfıya geçerken 
araba suların kuvvetli akıntı
ıma kapılarak devrilmiştir. 
Rıza Bey bir öküzün kuyruğu-

na sarılarak kendini kurtarmış, 
fakat zavallı kızcağız boğul

muştur. 

Trakyada Ziraat Vaziyeti 
Hnyrebolu, (Hususi)- Trak

yanın birçok kazalarında koo
peratif şirketleri tesis edildi. 
Fak at bunlardan bir kısmı he-

nüz köylüye yardıma başlama
dı. Trakyanın umumi ziraat 
vaziyeti bu sene vasat derece

dedir. Dolu ve farel tahribatı 
ekinlere kısmen zarar verdi. 

1. Safa 

Köylüye Arazi Veriliyor 
Hayrabolu, (Hususi) - Ka

umız dahilinde bulunan Arzu
lu köyü ahalisi çok çalışkan

(, dır. Bunu nazarı dikkate alan 
hükumet bu civardaki Hacat 

1 çiftliği arazisini bu köylülere 
l taksim etmiye karar vermiştir. 

1ı Samsunda Hastane 
v 
b Samsun, 10 (Hususi) -
~ Burada Şifayurdu isminde 
O. hususi bir hastane açıldı. Bu 

J)euretle şerhin büyUk bir eksiği 
ı tamamlanmış oldu. 

• Bir Tayin ı 
1 
ır. Mersin, (Hususi)-· Mıntaka-
mmız .Mülkiye . Müfettişlerinden 

l•-Thsao Bey: Birinci Umumi Mın-
iftkası Mülkiye Müfettişliğine 

_yin edilmiş ve buradan Di
mdtrbekire gitmiştir. = pishanede Şeytan Merdiveni 
~ik Adana, (Hususi) - Hapis
~ ede yapılan bir ara.şhrma 
ı= icesinde ağır mahkiiların 

1

- unduğu kısımda iplikten ve 

iıden yapılmış bir ıeytan 
·diveni butunmuştur. -

Konyada Maarif 
Konya, (Hususi) - Şehri
ı Muhtelit Orta Mektebio-

en bu sene sekiz genç ıaha
etname almıya mvvaffak ol
~1ur. 

Grl!mofon lptilAsi 
\dana, ( Hususi )- Burada 

.. r dfückinlarmın çoğunda 

ofofon Tardır. Bu suretle 
.eriler tıraş olurlarken gra• 

\n da dinlerler. Fakat bele
bu gramofonlardan vergi 

a Jcalkıştığı için mllşter:-
1.: - bu zevkten mahrum kala-

] :;ar demektir. . ... . 

-

SİNEMA 
1931 Güzeli 
Sinema Artisti 
Oldu 

Hollivood, (Husust)-Bundan 
birkaç hafta evvel Galvestone 
tehrinde hususi bir dünya 
gtizellik müsabakası yapıldı. 
Birinciliği de Belçikayı temsil 
eden Matmazel Düşato ismin
deki genç kız kazandı. 

Matmazel Dilşato, bu· mu· 
vaffakiyeti güçlükle elde et
miş tir. Çünkü karşısında en 
ciddi rakip olarak bulunan 
Mis Amerika idi. 

Bu çok ciddi rakibe rağmen 
Mis Belçika birinciliti aldı. 

Fak at her yükselen şöhret ve 
yıldız gibi bu muvaffakiyetile 
beraber Mis Belçika, birçok 
filim kumpanyalarının teklifi 
karşısında kaldı. Matmazel 

Düıato şen, temiz ruhlu bir 
kızdır. Bu teklifler onu son 
derece memnun etmiştir. Fakat 
ilk dakikalann sarhoı edici 
bac; dönmesi geçer geçmez bu 
teklifler karıısında esaslı bir 
ıurette düşünmiye mecbur 
olduğunu söylemiş, aonra diğer 
şirketlerin tekliflerini redde
derek büyük bir Belçika 
şirketi ile anlaşmayı muvafık 

görmUştllr. Mis Belçikamn ya
pacağı ilk filim bir zabıta kur
delesidir. Fakat bu mevzuun 
cereyan edeceği sahneyi genç 
kız bizzat intihap etmek iste
miş, şirket te buna muvafakat 
etmiıtir. Bu yer, matmazel 
Düşatonun d<?ğduğu Namür 
şehri olacakhr. 1931 dünya 
güzelinin bilhassa mulavazi 
tabiatli olması, onun muvaffa
kiyetini işidenleri pek ziyade 
memnun etmiştir. Mis Belçika
nm Holivutta filim yapması için 
Amerikan şirketlerinden biri 
50 bin dolar teklif etmişti. 

Artistler Deniz 
Banyosunda Nasıl 
Mayo Giyerler? 
Sinema Artistleri Genç 
Kızlara Mayo için Şu 
Tavsiyeleri Yapıyorlar 

Matmazel Düşato 

suzy VERNON 
ve FERNAND 

GRAVEY 
Suzg, bu sene Pa
ris güzel gegin
me mükafatını 

almışlıt. 

Anna St•rn _qe
ni bir Rus yıldı
zıdır. Son za
manlarda büyük 
nzuva/fakıyetle -
ri görülüyor ve 
bütün sinema 
alemi parlak is
tikbalinden bah
sediyor. 

Kenardan sıra 
ile Douglas F air-
banksın gelini 
Joan Cravfort 
kocasının hediye 
ettiği küçUk köş
künün önünde. 
San' atkar bu köşkll stüdyolara naklettirerek içinde 

soyunur. 
Gelecek ıene bitecek olan ve şimdiden me~bini 

işittiğimiz Dinamit filminin baş mümessili: (Charles 
Bichford). 

• 

Tuvaletlerinin şıklığı ile arı dikkati 

celbeden bir san' at~ar: 
.ı:. 

( jülget Kompson) 

} 

S A,..ı· · il. l , Dans Merakı inema emz " mi eşiyor,, . 
._ ._ ._ insanı Bazan 

~~r:ı:~~~-r .~~:.~:kf =~ ~~~:f.a~•• r Al~ ıÇ} ~ ır4~ır ::at-
artık "ilmi,. leştiğini iddia ede- san'atin teknik kısımları hak- • •• .. 
biliriz. Şimdiye kad~r sinema kında . talebenin "tam bir ma- ten Berı IDonup · 
alCtör ve aktirisleii. ya sahne . lumat aahibi oJmasana bakıJa- Duruyor 
bayabndan alıyor, yahut ta caktır. Berh"es, 7 _ Mdran ıı'r-1 - HoJivootta ıinema ar- .. 

tistleri bu sene çeıit çeşit bar ve kafeşantan'ard~ muvaffak · Bir nevi sinema mekfebi kanda tertip edilen dans mu-
mayolar yaptırmaktadırlar. olmuş kimselerden seçiliyordu. demek olan hu müessesede kavemet müsabakasında 6 çift 

Jaao Marslı bu ıene bir Sinemanın seı~enmesi üzerine okutulacak dersler müessenin 426 saattenberi dans etmekte
mavi mayo yaptırmıştır. Mavi bir müddet san'atkar sıkıntısı meşhur Alman sahne vazu dirler. Saatte azami olarak 00 

gözlü sarışınlara, diyor ki: çekildi. Fakat böyle, sümmet- (Cari F roelch) in idare8inde beı dakika yemek ve istira-
- Gözlerinizin maviliğini tedarik san'atkar toplama;r, çalışacaktır. Bütün Alman si- hat etmek için müsaade veril-

göstermek için, ya san, yahut sinemanın aleyhine oluyordu. nema müesseseleri, ileride ya- mektedir. Erkeklerin Uçü bu 
mavi mayo giyiniz.. Eğer sarı Bu vadide, ilk makul adımı pacakları filimler için bu mü- istirahat zamanlarında dans 
ve siyahı birleştirirseniz. daha Almanlar attılar ve bir sinema , esıesede yetişmiş aktörleri yerinde uyumaktadırlar. Erkek
muvafık olur. Sarı gözlerinizin konservatuvarı tesisine kardr / tercih edeceklerini taahhüt ler yalnız bir pantalon kadın
maviliğini, mavi, saçlarınızın verdiler. Bu mUesıestJde talısil etmiflerdir. Mektep parasız lar ise bir fistanla teniı çorap
sarılığı meydana çıkarır.. edeceklerden ya1mz · muayyen olacak ve masarifini Alman ları ziymektedirler. Müsaba-

2 _ Joan Mac Cloyun ma- iptidai bazı malumat istene· hilkümeti yapacaktır. kayı ıeyredenler çoktur. 

yoıu •. Yukarm beyaz "jerııe., ilk Portekiz Filmi ! ' Riyonun Sarı Evi ! Tango Meraklısı 
den1ir.Parçalar ve kravata ıiyab Portekizlir ilk sesli Portekiz (Riyonun sarı evi) yeni bir LondrR. 8 - Temmuzun 16 
ıateodendir. Mayo, ıiyah jer· filmini yapmışlardır. Filmin is- Fransız filmidir. Sesli ve tar- ıanda Bukingham sarayında ve-
ıe den boloro da siyah jerse- mi (A Severa) dır ve Portekiıt kılıdır. Geçen hafta Paris 1 k 1 b ı d Arj 
dendir. Mayolarla tahta bilezik hayatına ait bir atk macera- ri ece 0 an 8 0 a antio 
takmak ta sinema artistlerinin ıını canlandırmaktadır. · ıinemalannda göıterilmiye · tangoları çalınacağı haberi bil-
çıkardığı modadır. Filim hakkında bir tenkit baılanmıştır. yük bir allka ile karıalanmak· 

3 - Joan Blondell kırmızı makaleıi yaun bir Fransız Batlıca artistleri Şarl Vanel tadır. Kıral ile Kıraliçe aad•ce 
b · d muharriri Portekiz aan'atklr- ve Rene Heribeldir. ( Rlyonun muzik iıteJikleri halde Cenubi ve eyaz 1erse en mayo yap· l k di lia larll 

mıştır. Mayonun üzerine geydiği tıarkılnın, b e?lk f'l' and ek yap- aarı evi ) eararengiz sahne-
. . . . . arı u ı ı ım e ço mu· l i il k bn k bi aı~k pele~mın ıçerısı kırmızı je~::.e vaffak . olduklarını yazdıktan er e ço yil r ~ a 

Uzerı beyazdır. Beyazın Uzenr. · ıonra filmin mevzuuna geçiyor ile karşılanmıştır. Filmin birçok 
de yine kırmızı jerseden yu· ı ve ODU çok mükemmel, çok yerlerinde C&Dp dans aabne-
varlaklar vardır. pyanı dikkat buluyor. leride •ardır. 

Amerika ıeyahatindenberi tan· 
goyu pek ıeveo Teliaht bu hu· 
ıuıta ısrar etmit ve tango 
danslarını bizzat açacağını ta· 
abhtit etmiftir. 

Temmuz 12~ 

1 Şarkta Neler OluyorJ 

Surigede 
Yol })arası 
Nasıl Alınır? 
Fransız Komiserinin Bit 

Tamimi Gürültülere 
Sebep Oluyor 

Şam, ( Hususi ) - Fransıs 

komiserliği tarafından yol pa-
1 rasımn kolayca tahsili için bir 

tamim neşredilmiştir. Bu taminı 

mucibince her hangi bir hü
kumet memuru kendisine mü
racaat eden iş sahiplerinin mu
amelesini yapmadan evvel on-

lara yol parası verip vermedi· 
ğini soracak ve makbuz isti· 
yecektir. 

Yol parası vermiyenleriıı 

hiçbir hükumette hiçbir işi gö· 

rülmiyecektir. Bunun neticesi 
olarak yol parası veremiyen 

mahpuslar, müddetlerini bitir· 
dikleri halde hapisten çıkamı· 
yacakt~r. 

( Eleyyam ) gazetesi bu mtt• 
nasebetle neşrettiği başma· 

kalesinde Fransız idaresini 
kanunsuzlukla itham ediyor 

ve hulAsaten şunl:ın söylüyar : 
"Yirminci asır kanun asrıdır. 

Bu asırda kanunlar tamimlerle 
hükümden düşürülemez. Man· 

da idaresi Suriyeyi kanunla 
değil, hergün değişen tamim· 

lerle idare etmek istiyor. 

Tunuslular GUcenmiş 

Tunus, (Hususi) - Fransız 
idaresi, Tunus vatanperverleri 

tarafından neşredilen (Ennahza) 
gazetesini kapatmıştır. Fransız· 
larm bu hareketi Tunusta gay· 
ri müsait cereyanlar yaratmış· 

tar. Elmünir gaıetesi manda 
idaresinin bu hareketini pro· 
testo etmektedir. 

Kahire Tevsi Ediliyor 
Kahire ( Hususi ) - Burda 

nüfus gUnden güne artmakta· 

dır. Bu yüzden şehirde mev· 
cut caddeler; demiryollar Vd 

:;okaklarla evler bu izdihama 
.far gelmiye başlamıştır. Bu-
nun için yeni bir şehir pilinı 

haLırlanmıştır. Büyük Avrupa 

şehirlerinde olduğu gibi yeni 
caddeler açılacak ve demir

yollar yapılacaktır. Şimdiden 

iki yeni cadde açılmıştır. Bu 
suretle şehir genişletilecektir. 

KAbilde Hastahane 
KAbil, (Hususi) - Nadir 

Şah Kabil civarındaki ( Ulyd 

Abat ) ta bi.Uün asri lf'sisab 
cami yeni bir hastahane yap" 

tırılmasını emretmiştir. Bu işi• 
Efgan lı nazırı meşgul olmak" 
tadır. Hastahanenin inşasın• 

yakı.ıda başlanacaktu. 

Bağdatta Bir Hava ~irketi 
Bağdat, (Huau5i) - Buray• 

yeni bir Alman t_,.yar_, heyeti 

gelmiştir. Bu heyet Bağdat, 
Şam, Türkiye, lran ve Hica' 

araıında havai nakliyat yap
mak için bir tirket teıia ed,... 
cektir. Haber aldıiJma g-ört 
Irak btıkftmet mehalili bu ff 
için kendi scrmayesile ınillt 
bir ıirket yapmak taeavvuruO." 
dadır. Bu ılrket tay-ıarele..ıol 
Almanyadan alarak lr~kb 
tayyareciler yetiıtirecek"Jr. 



12 Temmuz 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Belediyenin Nazarı Dikkatine 
Şunları belediye l6tf en oku

sun: 
1 - Birkaç gün evvel Şir

keti Hayriye vapurile Altınku
ma gidiyordum. Garaondan ıu 1 
istedim. Bana TaşdeJen ıuyu 
diye belediyenin damgasını 
havi bir şişe su getirdi. Dere 
ıuyundan farksız, pis bir su idi. 

2 _ Beyazıtta Sabuncu çık· 
mazında oturuyoruz. Gü~l~r: 
denberi çöpçünün kendısanı 
değil, arabanın .. gür~lt~sUnU 
bile işitmiyoruz. Çoplerımız ıo· 
kak ortasında kaldı, ııcaktan 
\aaifün etti. 

Tayyareci 
Haydar 

80N POSTA Sa 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun 1 Kadın Ve K a [ p İş [eri 

Mes!ekte Muffak Olma~ için Ona Beni Seviyorlar, Fa at 
Şıddetle Sarılmak Lazımdır · BenNiçinSevemiyorum 

Tatil devrıine girdiğimiz ıu aıralarda hayata atılmak çağın- ı Halı Taciri A-1uhtar B ( 
da bulunan gençlerin duyduklan müşkiillt çok büyüktnr. Bir • Atk denilen şey karşılıklı Ç v d 
ıneslek seçmek mühim bir meseledir ve blltiln bir ömür ftze- olduğu takdirde bir mana ifade ocugunuz an 
rinde belki de tesir g6sterir. Onun içindir ki SON POSTA, eder. Yoksa tek taraflı aşkların, N ş·k A • • 

mesleklerinde muvaffak olmuş addedilebilecek zevatle görütmtlf bir taraflı sevgilerin yaııyanlar e ı ayetınız 
bunların gençliğe kartı ne gibi tavsiyelerde bulunabileceklerini için kıymeti yoktur. Öyle evgiler V d ? 
ıorup tespit etmiştir. Bugün de maruf ziraatçilcrimizden Neıip ancak. ruhsuz ve cansız ıeyler · ar l r . 
Beyin fikirlerini neşrediyoruz: Jf. için beslenebilir. Ölen bir sev-

i b k ı d d b gilinin kalpte kalan aziz hatı-Halı tacirlerinden Ahmet an a ar a iyi ve nrnst it rası, güzel bir çiçek karşısın-
Muhtar Beyin gençlere tavsi- tüccar olarak tanınmak llzım- da duyulan sevgi biasi hep 
yeleri şudur: dı. Bunda da muvaffak oldum. bir taraflıdır. 

- Daha çocukluktan tica- Halıcılığın Uçilncü bir hedefi de Atk, izdivaca basamak ol-
rete büyük bir hevesim vardı. Avrupada iyi bir. mahreç bu· duğu takdirde mutlaka iki 

Her anne, çocuğuna 

Radyoya Dair 
Koşmak, uğuraşmak, çalışmak . lup ihracat yapmaktı. Tam bu taraflı olmak mecburiyetinde

dir. Bir tarafın kalbinde tutu-

karşı gösterdiği itinalara 
rağmen, Çocuğunu bir türlll 
terbiye edemediğini, kusur
larını ıslah edemediğini 
söyler. ,, 

B d birkaç gün evvel 
un an b' mektup 

lstanbul radyoauna ır d TM k 
• tın ıonun • ur 

yazarak ~e~rıy~lmadıklarmı ıor
mar4ını nıçın ç • tenez:ıill 
dum. Cevap vermıye 

etmediler. d lk' sene ev-
Halbukl bun an 1 biz de 

vel bu i4 yapıh~okdu Buv:a ınuka-
nıemnun oluyor u • l 
bil ekaer Anupa iıtasyon karı 

.1 ı r Mos oh tt Tunus bı e ça ıyo ' 
a a n de Gç dört defa ( En-

va ise g n J Bu auall6ri-

iıterdim. Tahsilimi bitirdikten itte de muvaffak olduğum bir tan aşk ateşi, yalnız bulunduğu 
ıonra ansızın zuhör eden esnada cihan buhranı bUtUn kalbi kül eder. Ayni aşk ateşi 
umumi harp beni asker yaptı. işler gibi bu iti de sarstı. iki kalpte de karşılıkla olarak 
ihtiyat zabiti oldum. Ukin ru- Hah ticaretine intisap ede- ayni hararetle yaşıyacak olursa 

Halının hakiki kıymetini milşte- b 
hum, hissiyatım ve kararım ceklere tavsiyem: Herşeyden bundan müsbet ir netice 

riye telkin etmek, mukni 1 b T 
değişmemişti. T erhiıten sonra evvel mesleğin bütnn incelik- ıöz ı~ylemek, kolay kolay yo- umu a 1 ır. -« 
yine meslek olarak ticareti in- lerini öğrenmek bunun· için de Bebekten N. A. rumUzile 

rulmamak ve bıkmamak li:ıım-
tihap ettim. hiç olmazsa iki sene bir halı gönderilen bir mektupta şun-

Halıcılığm tarihle ve san'atle ticarethanesinde amelt olarak dır. Bazan bir halıdaki renk- ları okuduk: 
olan alAkası itibarile hissiya- çalışmak ve staj yapmak leri, düğümlerinin miktarını "18 yaşında genç bir kızım. 
tımı çok okıamıştı. Dünyanın lazımdır. ve kıymetlerini hesap etmek Arkadaşlarım ve tanıdıklarım 

Bu Sütunda Müşkül
lerinize Cevap 

Vereceğiz 
1 - Çocuğunuzun 

kusurları var ? 

2 - Kaç yaşındadır ? 
3 - Kız mı, erkek midir? 

4 - Nasıl bir muhitt 
büyüyor? 

a 
i. 
J 

ternaayonal) i ça ·~~ide beklerim. 
min cevabını her S. A. her tarafına lstanbuldan halı Lisan Bilmek LAzım ve anlatmak icap eder. İşte ı güzel olduğumu söylüyorlar. 

gönderildiğini görüyordum. yeni tüccarlar atavsiyem budur. !fonu, muhitimdeki gençlerin 5 - Sıhhati nasıldır ? c 
Çarşıda en faal, en kazançlı Halıcılık daima ecnebilerle hariz alakalarile ben de his- Bu suallerin cevabile ,der- ' 

T hi ve en temiz iş olarak halıcı- ve ecnebi memleketlerle alaka- Ticaret Durgun . etmiyor değilim. 
Ihsan Beyin avzı lıgvı buluyordum. Kafi derecede dar bir iı;ı oldugvundan bir Geçen sene pederimin me-

r dinizi bildiriniz. Çocuğunuzu 

l. ü h nızın " Lftkin her 9eydeıı evvel söy-
5 7 931 tarih 1 n s a sermaye koyarak işe başladım. ecnebi lisanı degw il, birkaç h k muriyeti dolayısile Ankaraya - - · · 'kinci sütu- liyeyim ki, iktısadi bu ran ar-

üçüncü sahifesının 1 M b" Bidayetlerde mesleği öğrenin- ecnebi lisanı bilmek lazımdır. gitmiştik. Orada bir genç 
S b k Ankara e usu k l ,ıı:ısında halı ticareti durmuş, b · · · 1 'l"' nunda ( a ı b fırka aza- ceye kadar oldukça mUş U lt Esasen halıcılığın tekinik kıs- ':il ana sevgısını ve aş um ı an 

f h Ser es · k · H l b' k d artık 1'11lemez bir hale gelmiş- tt" B h ·· k d' ve me su B katlık ı'çı'n çe tım. a ıcı ır ar a aşımın . w k · · d r·· k y c ı. en en uz sevme - ne ır 
ı avu mmı ögrcnme ıçın e ur çe 

sından hs.a. n ey ett'ı) diye bir yanında çalışarak staı' yaptım. 1 d tir. Piyasa düşkündiir, iyi mal bilemiyordm. Bu gencin hare-B aat bir eser mevcut o ma ığından 
aroya mura~ kudum. Baroya Halıcılıgw 10 bütiin incelikleri- b h k' bb .. b pek nadirdir. Bu işin içinden keti bana biraz garip gelmekle 

telgraf haberı. ~. dogw rudur. u ususta ı tete üu ecne i beraber ben de sevmek ve 
.. t ettıgıın . ni, halıların her cinsini ve ima- lisanile yazılmıt olan eserler- çıkmak pek müşküldür. Halı 

muracaa F k ya intısap k a~ şık olmak istedim. F k S b a ır a lJtt h'l l" k l rın tanımak d k b · · d ti" caretinin te rar canlanması a ~t ~~. e .. Halk Fırkasından u mı, ı e ı ısım a ı en yapma mec urıyetı var ır. Fakat buna muktedir ola-
etmış dcgılım. .. dahi naçiz bilmek lazımdı. işte ben buna Fazla olarak çunu da ila"'ve buhranın geçmesine ve her şe- S . d B lk" 
ayrılmadım' Bugu_ n ·u·m olduk- muvaffak oldum. y \ 1 l madım. evcmıyor um. e 'i r t k b · t' d · k" yin tekrar tabii ıa ini a masına . . ld w b' l bir ferdiyim ve ooı~ 

01 
Bu ha- e me mec urıye ın eyım ı, sevgmın ne o ugunu ı me-

ç d b .. le kalacagı · • ikinci Mesele , halı satmak zannedildigw i ka- oıütevakkıftır. Yoksa bugün dicnm için sevemiyordum. Ve a a oy k 'p eylerım o· 
heri tashih ve te zı İkinci bir i~ te piyasada ve 1 dar kolay birşey değildir. halı ticareti sönmüştür. bu gencin bana karşı iHin 
efendim. M b'u~u = • ettiği aşkı istemiye istemiye 

Sabık Ankara e D Ü n g a da Ne le r o l uy o r ? ,.,.. 'ıelesiz bırakmak, doğru-
A. ihsan o UUU söyliyeyim buna çok 
1 mız • ---- • üzüldüm. 

Cevap arı a ait bir k d"' B h d k . Bir müddet sonra lsatanbula 
Edirne mıntakaf1n· hakkında tısa } U ra an 

1 

a Ç döndük. Babam beni tanıdı-evden bir ev mese esı k "'mize: 
·· d en arıı d c ..,,.,· ımız bir gençle ev:cndirmck nıektup gon er R" asetin- E ı ı• d• 

Edirne Spor Mıntakaıı . ıy malfı- sı·ıaA hlar ahd•t 1• .. . e ı lir istedi. Fakat bu sırada bize 
den aldığımız nıütemmı_m Şe- .... · ~ I y.·ıkın oturan başka bir genç l 'dd' t ·t etnııyor. . 
nıa ı ıanızı eyı hi olan evı , k , .. k 1 
ref B~y, mev:ıuba 9 k heyeti -- benime ço aıa ar o mıya 
tamir ettirmiştir. Mınta a iae de Vashingtan, 9 (A.A) - Ha· teslihhat konferansının muvaf- racaktır. başladı. 
•arih hesap devir eJma_:n•~f etti- riciye Nazın Vekili M. Kastle, fakıyetle neticelenmesine hiz- Amerika - Meksika Hatta geçen giin karşı Şeref Beyı'n taahhüdünu ı a A "k h t f l d · tt' - · ' b' d 

merı anın er ara ına te - met e eceğini ümıt e ıgını Vaşington, 9 ( A. A. ) Yeni karşıya geldiğimiz ır sıra a ğine kanidir. Ö · l d'l b' k d b · k d · - ' d' it• f R z sız e neşre ı en ır nut un a eyan etmiştır. bir hadise Amerika ile Me si- ber.i sev iğim soy.e ı. ıra 
Bcy~~:~öy Salih ve . . hükumetlerin. birbi~ine ~orç!u ispanyada ihtilaflar ka arasındaki münasebatı ih- edeyim ki bu ikinci aşk kar-

re olmalarının ıktasa~ı vazıyetm , Madrit (Hususi) _ Nazırlar lil etmiştir. Mcksikanın Şikago :Jısmda dudak bükmemek için 
Size ıarih bir cevap 1;e t- canlanmasına mlnı olan engelw d b l , ·· .. konsolos vekili M. Adolfo Do- kendimi c;ok zorladım. 

· · ma uma ı d k b" . . k"l arasm a azı mese e.er yuzun- l nıiyecegv ı'z. En ıyı ler en anca ırmı te11 ı et- d 'dd ti' 'h .1!!f( b ş .. hk h" t Kendimi aşk deni en 11eye ld ğunuz k ld w .. 1 " • en şı e 1 1 tı u ar a goa- minguez ma emeye urme - " 
mensup ve mukayyet 0 u md c !eti' 0 k. u~uTnul'hsoty ~~ış ve termiştir. Bu ihtilaflara ait sizlik göstermek töhmetile tev- karşı bukada:- alakasız gördü-
fuheden alabilirsiniz. f ed~lıt r ı: l es ı a . ıçınli sa!- dedikodular gazetelere bile kif edilmiştir. . . ğüm için doğrusu çok utanı-
~ - e ı en para ar gayrı m smır · · Meksıka hükumetinin Ame- yorum. Kendi kendime soru-

Karileri'mizden Ricamız l olmalan itibarile umumi refa- _geçmı~tir. . . rikadan t"arziye istiycccği zan- yorum: "Ben niçin sevemiyo-
"SON POSTA ya röndereceffois hm avdetine daha ziyade mani Yem Grevler . nolunmaktadır. rum? 

•ektupların zarfl:r, ıızerin• içlnd;~ olmaktadır.,, Madrit, 9 ( A. A. >. . A 'k KA d" Hiç şüphe etmiyorum ki 
1•••••ıı ın•htyetını ı,aret ,.dınız- ıtt' M. Kastle, borçlara ait te- Gazetelerin Malagadan. ıstıh- merı a r 8 ıyor ben 'de, bütnn digv er genç 

e ml a "• b b f b k l ' ( ) B •ece mldlr, Haaıın teys•Y hrlr diyatın 12 ay müddetle tecili- anna nazaran uz a ." a a.rı Paris, 9 A. A. - iltün kızlar gibi kalp ve his sahibi-ldareyl mi allkadar t.der, ta l l t l d k d 

ne surette ıslah edebilece
gmızı size bildireceğiz:. 

Bundan başka çocuğunu
zun terbiyesine ait her 
türlü miişküllerinizi bize 

bildiriniz. Size rehber ol-
mıya çalışacağız. 

cansız? İşte bunun cevabu:; 
bir türlü bulamıyorum. ,, 

* Sevmek için hissetme 
duymak lazımdır. Siz uz 
müddet kapalı kalmış, gün 
JÖrmemiş bir çiçek gibisinfı· 
Hayat size henüz çok yabaıı· 
c.ıdır. Bu yabancılıktan kurtoh 
,luktan sonradır ki seveceksi 
işık olabileceksiniz. Kalb · 
o zaman yaşamanın sırrını 

'ıyacaktır. 
Kendinizi itham 

nissizlikte ailenizin 
siri vardır. 

Hiç vakit kaybetmeden ı 
yata atılınız. , 

Ranımtegz 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin g8sterdiği at 

zu üzerine (7) inci sayfl\y 
nakledilmiştir. Oradaki patrd 
kuponunu toplayacakaını:ı. 
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= Atıf Bey :. abla. Nadire ve Atıf gibi tecrübeli dost oldunuz maşallah ... 

'1:!!.!rikamız : No. 76 "' - Mükemmel, mükemmel.. Halinde bir süzgilnlük, insanların her şeyi anladikları- Atıf B. cevap verdi: 

A n K U C ft 6 A Diye bağırdı. bir rahatsızlık var ... Nasıl diye- nı düşünüyordu. - Ben Nadire Hanııt 

H U C ~ K 1 H H Program Nerminin de hoşu- yim ? Bir... Onlara bir karşılık olmak yctben gayet iyi tanırdıoı. 
l~ na gitmişti. Evvela bir otomo- Nadire ıözilall tanıamlamıya için dedi ki: Ben de öyle, dedi N 

SERVER BEDi 
b ? ı ğın ıaşkınlığından kendini 

- Sabah oluyor • çabuk kurtararak gUlümıedi: 
Bir taraftan da yan . gö~le _ Evet, dedi, çıkalım. 

Nermine bakıyordu. Nadıre ıle * 
yanyana yatmasına onun nasıl Hiç kimseyi uyandırmıyarak 
telAkki ettiğini anlamak isti· apartımandan cıktılar. 
yordu. Nadire teklif etti : 

Nermin dediki: 

- Haydi, kalkın, Nadireyi 
de uyandırın, çıkalım, ben çok 
sıkıldım. 

Atıf B. ayağa kalktı. Na
dire de sarsıntı ile gözlerini 
"\Çnııştı. Zeki kadın uyanıktı-

- Derhal vapura ntlıyalım, 
UçümOz de Adaya gidelim, 
otelde bir ılık banyo yapalım, 
sonra hafif bir yemek yeyip 
yatalım, birkaç saatlik uyku
dan sonra dinç kalkarız, ge
zeriz. 

bile atladılar ve ilk vapura çalışırken Nermin düşünü- - Siz de, ikiniz, ne çabuk ( Arkası V<l 

bindiler. yordu: "Bu klfir kadın Nec-
detle münasebotimi de hisse-Güvertede oturmuşlardı. 
aiyor mu acaba ?,. 

Evveli ağır başlarını derin Nadire devam etti : 
bir ıüküt kapladı. Hepsinin 

- Uykusuzluğun belli am-
beyni uğulduyordu. Fakat, ma, UıtUnde bir tatlılık var 
Nadire ile Ahf Beyde Bu gibi 

b hl ı ı k i 1 ıenin ... 
aa a ama ara a ıı ın nıan a- Atıf B. illve etti : 
rın silköneti vardı. Nerminin 

- Nermin her zaman tat
uykuıuzlukla kOçUlmnş gözle-
rinden ince bir hayret ıızı- lıdır. 

- Evet amma bir hal var yordu. Nadire ona baktı: 
onda... Ben çakarım. 

- Sen uyumadın mı hiç? Nermin cevap vermedi ve 
Diye ıordu. Atıf Bey ona tilphe ile baktı. 

- Bir iki saat uyudum, Bu bakııı hisseden Nermin, 

OiKiŞ 
Sağlam .ve 

BU S 
MAKARALARI 

DDnya Köpek Nalça 
MARKALARA DiKKAT 
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lstanbuldan Hindistana· 
Türkler İle Müttefikleri "Kübil,,De 
Çok Müşkül Bir Vaziyet 

Karşısında Kaldılar 
YAZAN : M. KAZIM 

-30 -
Bunun haricinde herşeye 

rağmen memleketimize avdet 
edebildiğimiz farzolunaa bile 
bunu işittikleri zaman Hindi.
tanda edindiğimiz taraftarlan
mıı yese düşeceklerdi. En ıon 
olarak ta lngilizler ve Ruslar 
her ihtimale karşı Efgan hu
dutlarında bulundurdukları as
kerleri çekecekler, Avrupa 
harp sahnesine göndereceklerdi. .. 

Uzun uzadıya düşündükten 
sonra " Kabil " de kalmayı ve 
milnasip bir fırsatın huliilUnü 
beklimeyi tercih ettik. 

Hakikati halde bugünden 
daha milnasip bir vakit bulun
mayacağını bilmiyor değildik, 
nziyet qikirdı. Almanlar har
bin ilk günlerinde vesaiti nak
liyelerinin mükemmeliyeti saye
sinde temin ettikleri adet 
faikıyetini günden güne kay-
bedecekler, İngilizler ile Ruslar 
ise miistamcrelerinin bitip tü
kenmek bilmiyen insan mena
biini gün geçtikçe daha faz)a 
olarak istifade meydanına ata
caklardı. Binaenaleyh ne yapı-
lacak ise şimdi yapmalıydı. 

* Bilahare öğrendik ki : bu 
sıralarda lngilizlerin Hindistan
da mevcut kuvvetleri on beş 
bin kişiden ibaretti. Bu kuv
veti Efgan ordusunun bir kıs· 
mı ile miktarı 600 bini bulan 
müsellah Efgan aşiretlerile alt

a tıst etmek işten bile değildi. 
Fakat maalesef Efgan Em iri 

bir aralık Hindistana gitmiş, 
ve orada İngiliz debdebe ve 
tantanasının karşısında gözleri 
kamaşmıştı. Kendisini derhal 
ikna etmek mümkün değildi. .. 

Bir müddet sonra "Kabil., 
de hükümferma olan hastalık 
ı6ndü, tehlike kalmadı ve 
Emir de "Yağman., daki kas
nndan hllkômet merkezindeki 
aarayına nakletti. ilk mülaka-
iaınızda vadettiği veçhile bura

a heyetimizi bir defa daha 
bul edecekti. Sözünil tuta
k 7 teşrinisanide "Dilkllşa., 

kaarına davet etti. 
Grup grup, ayrı ayrı gitmiye 

karar verdik: Bu karar muci
bince ilk olarak Hintli prens 
ile Bereketullah Efendi davet 

0~di, ertesi gün Almanlar 
d~ittiler, son olarak ta ben çağı-
\mdım. Alman heyeti inat 
.diyor, resmi surette kabul 
dilmediği için getirdiği mu-

er ~a nişanı vermiyeceğini, 
dece bir albn saat ile ufak 
ek bazı hediyeler takdimi 

ıeiJe iktifa edeceğini söylüyordu. 
ilhakika öyle de yaptı ve 
nir niıana beklemekte olduğu 

1:::=::ııoıo•11 bu hareket bir nevi ıitem 
l\rak karşılandı. S 11 Bana gelince: Evvelce Ra-

uf Bey heyetile baıı hediyeler 
gönderildiği için lıtanbuldan 
bana hiç birşey verilmemişti. 
"Kibil,, den bazı eşya tedariki 
vakıa mümkündil, fakat bunun 
içinde parem yoktu. Binaen
aley eli boş olarak · gittim. 
Fakat muhakkak ki en iyi Ye 

samimi kabulü yine ben gördllm. ... 
Saray kapısında bir mllf

reze asker selim verdi ve 
biuat Harbiye Nazın Nadir 
Han karşıladı. 
içeri girdim; intizar salonunda 
Naibilssaltana Nasrullah Han 
ile Serdar İnayetullah ve Şeh
zade Amanullah Hanlar vardı. 
Bir müddet bekledikten sonra 
hep birlikte huzura girdik. 

Emirin yanmda en güzide 
musahiplerinden Serdar Yusuf 
ve Asaf Hanlar da vardı. 
Askere bir selam verdikten 
sonra Emirin uzatbğı elini sı
karak, gösterdiği yere oturdum. 
söyliyeceklerimin mevzuu ba
sitti. 

Bu harbi itilaf devletleri 
hazırladılar ve tahrik ettiler, 
diyordum. Maksatları Avru
pada hakimiyeti ele almak, 
Asyada da Müslüman hükd
metleri parçalamaktır. Fakat 
bu gayelerine hiçbir zaman 
varamıyacaklardır. Filhakika 
bu dakikaya kadar Avrupada 
hep rnağlüp vaziyette kalmış
lar, Asyada ise Çanakkaleyi 
zorlamak işinden hüsrana uğ
ramışlardır. Fakat netİ<'e henüz 
gelmemiştir. Bir an evvel gel
mesinde Efganistanın büyük 
yardımı olacaktır.,, 

Bu mevzuun sonunda ayni 
dinden olan Türk ve Efgan 
milletlerinin yekdiğerinin imda
dına koşmalarını tabii telakki 
ettiğimiz düşüncesi vardı. .. 

Mülakat esnasmda Efgan 
Emiri bir tercüman çağırmak 
istemişti. Fakat ben az çok 
farisi bildiğimi söyleyince 
memnun oldu. Binaenaleyh 
söyliyeceklerimi Farisice söy
lüyordum. O da dikkatle dinli
yordu. 

Neticede: 
- Biz icabında tahtımızdao 

ve ailemizden vazgeçeriz, fakat 
dinimizden asla 1 Şeklinde ne
ye delalet ettiği pek anlaşıl
mıyan müphem bir cümle 
söylemekle iktifa ederek sarih 
bir cevap vermekten çekindi. 

Kasra avdet ettiğim zaman 
bedbindim. Fakat sinirlerime 
hakim olmaya çalışbm. O sıra
da vatandaşlarımızdan KAbil 
hastanesi sertabibi izzet Münir 
Bey hastalanan arkadaşlarımızı 
tedavi bahaoesile bizi görmiye 
gelmiıti: 

- Sabrediniz, muvaffak ol
manız mümkündür, diyor ve 
bizi teselliye çalışıyordu. 

(Mabadı yarın) 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA 

~ASUS TIŞKİLATI 
-Yazan: Makenzie-

sırada denizlerde 
neli bir adamı yakalıyarak 

ttaya nefyetmekle diğerleri
~orkutmaktan başka birşey 

eklediğimiz yoktu. Fakat 
ann gibi hakikaten zeki 

.ıdamın bizi her zaman al
bileceğine ıüphe yoktu. 

mann bir zamanlar Alman 
usunda mülizım imiş. Her 
•~heptenso istifa etmiş ' "' 
Je lıc.omiıyonculukla iftigaıe .. -~, 

No.84 

baı;lamış. 19 l 5 te askere da
vet edilince, icabet etmit 
ve itilaf hllkumetlerinin muh
telif cephelerdeki faaliyeti 
hakkında askeri malumat edin
mek vazifesile tavzif edilerek 
tekrar Yunanistana gönderil· 
mitti. 

Kc.ndt.i bu vazife itibarile 
l1aç etmekte idi. 

Zaten saray polisi Venize
lizmi kökünden kazımıya karar 
vermİ.f ve Venizelizmin müte-

SON f'Os1· A Temmuz 12 

Tayyare Piyangosunun Sonuncu Keşidesine 

Bugünkü Keşidede ikramiye 
Numaraları Aşağıda 

Başlanıld1 

Kazanan 
Okuyunuz •• 

Onuncu tertip Tayyare piyangosunun albncı son keıidesine buglln DarDlfilntio konferana ıaloounda bqlanılmqtır. 
Keşideye yann da devam edilecektir. Kazanan numaralan aıağıkl ıntunlarda bulacaksanaz: 

200000 L i R A' 2so· Lira 
Kazanan 

48839 
i 

' 

Kazananlar 
28766 38541 11324 

50000 Liral 
7450 47602 47494 

36692 20050 1155 
18503 49654 48487 
38802 37164 17932 
11639 48941 35110 
12512 24685 3559 

Kazanan 

5741 
10000 Lira 

Kazanan 

35129 
3000 L i R A 

Kazananlar 

30170 
38786 
10202 
40627 

2000 

7644 
26322 
11375 

Li h A 
Kazananlar 

10251 
16552 
14760 
30489 

13170 
10278 
41352 

1000 Lira 
Kazananlar 

10727 
41019 
26425 
17883 
22718 
21757 

29553 
9264 
4327 
7362 

36829 
42804 

1440 
42391 
3941 

26964 
11672 

36474 
24117 
24134 

9256 33481 
11355 12722 
48503 

7195 33034 
22405 
33799 

200 Lira 
Kazananlar 

34264 31674 39040 43218 
20236 29268 3496 28147 
17788 48703 15208 31729 
11718 44419 28019 44489 
15782 72 10382 24665 
30365 39685 41664 31090 
36758 33024 32815 5664 

6463 24477 39302 27788 
11941 48989 4881 36258 
12719 3713 2124 13063 
47854 11766 22631 33510 
24145 37309 19895 17365 
35128 23354 36180 26666 
16109 23618 16328 48859 
25147 3754 30042 15158 
12574 36662 46359 42793 
2433 3437 22325 40346 
1781 42936 37717 40594 

35862 26864 10432 20856 
40327 29953 9031 30628 
14180 48385 16627 24208 
29584 36710 603 44819 
20785 48355 28015 29807 
26189 31338 12587 46278 
7366 49953 -

iş Arıyor 
musunuz? 

1 
Gazetemizin ucuz ve 
küçük ilinlarındao iati-
f ade ediniz. 25 kuruş • 
sizi işsizlikten kurtar-
a bilir. 16 kelimelik bir 

ilin 25 kurup 

SON POSTA 

liflerin siyuet ve kuvvetine başlıyan ve Yunan hükumetin~ 
istinat ettiğini tahmin ederek ce tasvip ve belki de teşvik 
elden geldiği kadar mOtelifle- edilen bu hallerin, karada da 
rİll işlerine mani olmıya ~- vukuu hiç te imklnıız defildi. 
fiyordu. Unutmamalıdır ki bu Zaten saray poliai ile ara
•ralarda itilaf kunetleri de mı~ hiç iyi değildi. Bunların 
mOtemadiyen SelAniJC.e docmı yaptıkları muameleye karşı ne-

5 •· - zaketle mukabele etmek te 
ricat etmekte olduğundan, bu doğru değildi, çünkll 0 vakit 
milddet ıonra denize dökül- büabUtün kendilerinden kork· 
meleri ihtimali de Yunan htı- tuğumuzu zannedeceklerdi. Za
kiimetine cesaret veriyordu. ten beni ortadan kaldırmak 
Netekim Sel&niktekJ düşman için yapmadıkları kalmadı. Bir 
konsolosları teb'it edilip te defasında pusudan ateş ederek 
konsoloshaneler taharri edil- öldürmek istediler. 
diği zaman elde edilen evrak- Diğer bir defada tepeden 
tan, Yunan hfikumetinin mer- otomobilin önüne kocaman 
kez! devletlerin işlerini teshil kaya parçaları yuvarlatblar. 
ettiği anlaşılmıştı. Otomobilin tekerleklerinin vi-

Napierle Vilsonnun dUı- dalarını gevşettiler ve nihayet 
manların eline düşmesi de Yu- ı birkaç mitralyoz ve birkaç yii% 
nan efkarı umumiyesinde bU- tuf ekle evime ateı idip param 
yük bir tuir yapmııtı. Denizde j parça ettiler . 

100 Lira Kazananlar 
21249 
7111 

47528 
3439 

3224 14547 
18979 24140 
4751 t 19525 
12304 48078 
31465: 16812 

31179 a5080 14136 6403 
44963 42462 13256. 4369t 
1~1 35607 32449 31910 
5793 40679 4524 ~ 

631 
13843 
46631 
32367 

48580 
14282 
19662 
41208 
27994 
45632 
51 ti 

16372 

26675 34852 l 
22253 47183 
46034 28870 

oos2 6338 1280 aı23t 
19287 25576 46724 121.d 
38022 1313 47288 16946 
46751 791 36529 4060'1 

30211 
809 

35276 
5503 

20146 
42610 
22149 
17794 
19170 
32753 
9156 

32101 
37113 
42809 
10914 
5896 

37093 
37931 
48518 
32968 
16728 
41282 
7299 
3639 

10662 
37700 
22777 
24211 
37222 
31009 
46878 
40649 
25578 
45896 
12729 
43753 
5408 

40422 
21951 
4370 

26653 
1957 

23191 
9815 

33550 
28663 
42512 
12058 
9564 

48595 
16178 
11204 
45883 
20699 

46927 
23110 
30136 

415 
44081 
13313 
29358 
43078 
28401 
31795 
44129 
41051 
39580 
12704 
10242 
46629 
47735 
42116 
16338 
13613 
47003 
42175 
12640 
18569 
35981 
28503 
24410 
23158 
5515 

16597 
13923 
26162 
9024 

39524 
107IO 
39139 
34800 
36063 
40811 
47173 
5804 

44612 
13907 
40114 
37058 
22225 
36076 
35957 
18584 
45926 
22822 
38622 
37590 
23598 

48853 10689 
5011 26347 

21301 470 
30849 34101 
43526 43401 
47189 27117 
36886 20005 
34765 54695 
35345 31502 
24680 40051 
9130 9931 

27522 4701 
40564 230 
49855 27847 
36709 49602 

8471 29782 
46126 37175 
41511 2908 
48838 4076 
17102 44321 
39419 18847 
28209 9046 
36014 20176 

1455 10599 
31843 25789 
29267 43283 
18948 
29056 
6624 

26040 
39537 
17607 
28684 

24252 
26262 
43052 
5381 
1732 

26216 
47904 
32500 

4641 
47948 
38998 
46866 
28500 

29361 
25231 
39256 
46291 
18108 
5105 

16100 
38804 

11566 34445 
38731 23988 
23547 34535 
33090 22383 
7085 43055 

13901 22814 
11542 12838 
16470 11702 
11243 47195 
8507 19781 

30241 21808 

41262 f 4818 
43473 6444 

Yukarda bahsettiğim Davy 
Jones Alman sefarethanesinde 
uıaktı. F evka!ide zeki ve mü
dekkikti. Sefarethanede yalnı% 
olan biten teyleri anlatmakla 
kalmıyor, konu~ulan sezleri 
harfi harfine zaptediyor. Muh
telif vak'a veya ziyaretçilerin 
gerek sefirin, gerek ataşelerin 
ve diğer memurların 
doğrudan doğruya Berlindeki 
Alman Erkanı Harbiyei Uınu
mıyesıne tabiydi ve Atinada 

7405 7524 8992 33102 
4401 18943 15546 
754 8486 31334 4822 

35856 11978 46810 17421 
37560 29717 18654 32347 
42927 26959 15481 8640 
32329 38735 548 25094 
22655 32212 10117 45681 

1306 34784 33817 47574 
17733 587t 31294 26865 
32993 25287 36352 ~9336 

36528 31893 46201 402 
16695 36675 3895 23868 
23378 14594 29599 37169 
43709 36213 6966 28012 
35328 32463 11589 4096 
18047 34710 47471 23611 
25197 9627 47188 31234 

37594 
44434 
2969 
7760 

27701 
32503 
12753 

37845 23300 1962 
17930 32749 37929 
28807 47157 49921 
33222 49276 21685 
40138 49270 ıl89 

14434 i 3228 ·'732 

43046 32229 ·141 '11 

18037 20084 19133 ~b911 

4214 27263 4128 4289 
1 9692 47724 i 213.3 ·2.150 
35808 2802 93i 31'.l7~7 

24080 42517 6610 409<.~~ 

12373 37633 35108 37436 
12270 34484 11699 44642 
16691 6937 14800 21618 1 

40671 2 l 422 2053 30097 
28794 23406 11369 45416 
33199 21096 25414 3634 
32405 31417 31588 32726 
2074 38959 41543 3026 

18170 11529 13147 40054 
19157 38776 31974 47377 
26648 20009 48803 5722 
32954 10841 27 443 1 &322 
22902 26555 27450 24940 
32711 23429 10808 1002 
44785 37949 38480 ;u..ı5 

25081 34789 17572 3().S;\7 
45474 16700 9932 1778.l 
12982 5457 30906 43364 
38965 20307 20060 27900 
32016 17506 26075 372gr. 

- . 
kiJatamız· tam bir intiznm keı· a 
bettiği vakit bu zat tn yaka· 
lar.arak Maltada hapsedilmişti. :) 

Fakat bu karışık 19t5 se-- •" 
nesinin sonlanna doğrtt ııihar 

yet Alman sefaretindeki iş icriı D~ 
sırrına vakıf olmnk vasıtata ·~ 

1• • ti. aı e ımıze geç . l" 
Bizim teskilata, girınck içiO ~ 

müracaat edenlerin lıaddi ve 1 
hesabı yoktu. Onun için Da v"f ıtt 
Jons diye tesmiye edeceğini _ 
adamın hangi tarihte müracaat I 

Baron Schenk veyahut ta tt' ~ · · h t l F l< t Al f .1 h. b. e ıgını a ır ıyamıyorum. a a fa 
man ıe aretanesı e ıç ır 1 teklifatanı bildirmezden evvel 

münasebeti yoktu. Zaten bu T k · l ul • . uc erın onun a epeyce meşg 
y~z.den . muvaffak oluyordu. olduğunu biliyordum. Beo..Jen 
Bızım gıbl o da makamlara b k ·1 xrü kt 100 . . aş ası e gu şmeme e 
merbut olınuş olsa ıdı, daha derece ısrar ettiji için Tuc· 
bidayette ele geçer, faaliyete ker bunda bana kartı bir sul
nihayet verilirdi. Nitekim 1916 kaat olduiuudan 1Uphelen~:1ti. 
senesinin ortalarına doğru teı- J ( Ar""" ar ) 
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Ucuz A 
• 

Küçük 
Bahar se!d1. Şehirlerden k5y\ere, aayJiyelerc çıkılacaktır. Kiraya 'lie.rile«k 

4Wfniı, clalrentz, odalannn. varaa ' 'eyahut klralahacnk ev, daire ve oda lsttyoraana: 

Abdülhamit Gazete Okuma
makla Beraber Olup Bitenlerin 
Hepsini Biliyor Ve Anlıyordu .. 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 17 . 
l Her lttıklcı nıah/ıızd•r J 

Mttlctebl Harblgenln Abdallaamlt Dnrlndeld Muollimlerl 
( On temmuz ) lnkılAbı ve Tuhaf ruhlu bir adam •• Tip- } Dedim ••• 

IOnra ( 31 mart hldiıatı) ma- la mart gUneşine benziyor.. Benim bu cevabım tızerine 
t\nıu ıenlyeniz, birçoklarının Bu adamın ~lokl karakterini l bird~nbire d~~in .de~~n i~ini 
uıabı üzerinde muhtelif tesirler teablt edJncıye kadar ııkınb çektı, ve ıu sozlerı ıoyledı ı 
rapta. Kanunu eıast mucibince çekeceAimi A1111ediyorum.. - Ah.. Ah.. ne . olurd!1 ; 

69 natbuat aerbestir. Bazı Gidenlerden bir haber geline (makam) da ~k~n sız. benım 
l o nüfritler b b ı·d hemen kendlılne maltlmat ver- elime geçseydınız.. Alımallah 
" u ıer eı ı en izi b" k tini g6 ıtifade ederek hakkınızda meml ıöyledl. ı n ter ıye ve neza e :r:c 

ıörmetsiılik d b T 1 İft - Bu emrinlzin derhal icra karıı, hem meftun Ye hem de 
>unlan görllp: e u1 tır er.:· 

1 
e olunacağına mllaterih olunuz, mahcubum .•• 

e m eessır o ur- -~ dlm ( ArkHt Yar) 
ıu d' wen . 

nu:z:, ıye gazete vermiyorlar -----------------------------ıannederim... ' 
29 8 ı: ı . u ıuz erım onun tlıerlnde 
21 ııenfi tesir yaptı. Acı acı 
85 rülerek cevap verdi : 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
·Zührevi ve dahili hutalıklar. 

Hane: Beyoğlu. Tarlabaıı eadde•l 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Tupçular caddui. No. 164. ·-44 

PARiS Tf P f AKÜL TESİNDEN Muma 
Cilt ve Zührevi hastalıklar m ehanm 

Dr. BAHATTİN ŞEVKi 
Kabul ıııatlerJ nbah aekizden 

akşam yediye kadar Babıali 
Meserret oteli kar uanda No. 135 
birinci kat. -133 

GÔZ ve Göz.lük mütch 11m 

doktor Fuat A:r.iz Bey- Muayene 
Ue ı6dllk utılır. Muayene Gcretf 
alınmu. Bahçekapı Hamldlye 
caddesi :SO numaralı maQ'aza. -16 

EMRAZI ZÜHREvfYE tedaY1-
hancıi - Doktor Ari.tidl Boy ı 
Emlnönil aabık Karakaı Han 

8 ~26 No. 

SATILIKLAR 
TAŞRAYA AzfMET dolayıılle 

devren .alılık dllkkin - Piyaaa
nm en ı,ıek mevkiinde üç __yol 
ağzında her lıe elverltlidir. Ye· 
mlş Ta,çılar caddeal Kuru ye
mııÇner kaı .. lnde No. 78 b6n.kçi 
Hamdi Beye mGracaat. -2 

SATILIK DÜKKANI OLAN· 
LARA - Sultanhamamı Ye clYa
n Sirkecinin mutena mahallerin
de ve Balıkpazan cadde ve clY&• 

rmda 2 .. 5 tane cUikkln acele 
almaeaktır. -1 

SATILIK APARTIMAN -
Şltll aoa lıtasyonunda bet Irat, 
her kat 3 - 4 odalı nezareti hv
kallldeyl haiz bl1tnn konforu havi ı 

Aramak ve: aorauı.lda .-akit gcçlrmeyfol.x. (25) kuru9lıs ıiEe bu l~l yapnblllrb .. 

(16) k~llmellk btr lllıa ktıfidir. Her kelime fadası için bir k • ,.~ tll'ıvc cdinls. 

OtŞ TABiPLERi 
DIŞ 

SUAT 
TABiBi 

IS MAİL 
AnupacLuı geleni tir. Yenipos

l&ne cadde.inde lkbal ktıttıpanui 
kartı•ında No. B, Telefon l.t. 4156 

-5 

DIŞ T ABiSi K. JAMGOÇY AN 
Harbive po1is karakolu aırn

aındnki kö~cbaşındn 73 :numaraya 
naldetmiıtir. Sabah 10 dan akşam 
dokuza kadar. -7 

DfŞ T ABIBI NECA Ti - Cuma
dan mada her gün 6abalıtnn ftkşa
ma kadar lıutalarmı kabul eder. 
Pangallt Hamam caddesi No. 17-67 

Diş TABiBi AHMET HİK· 
MET - Fennf •urette •Filli 
dit çıkanlır. Albn n bu nevi 
aafi di ler, mutedil •e müa it 
ıeralt ile imal olunur. Ankara 
caddesi No. ısı -S 

EV ALIYORUZ 
EMLAKINlzl SATMAK, Ki

RALAMAK için -- iskeleye, ıi· 
mendifcre, tramYaya yakın olan
lar nreecahbr. 9 - 12 arasında 
milracaat. l.tanbul dördfincü va• 
kıf Han asma kat 29 --1 

SATIUK EV ALIYORUZ -
T•k•lm n o!vannda Ye Clhan
pde 6-7 odalı muntazam bir n 
ahucakbr. 

Balidald lllnlar lçlnBalıkpa
&ar Maksudl7e u 3S aumara7a 
mlraoaat. 1 

APARTIMAN ARJYORUZ -
Ctbanrlr, Maçka, ~angıtltı cival'
larında aatlam lnı• edilmlf Ye 
Mne..t Iradı yilıde 12 Ul ıs te
mta eder 20 il& 25 bin liralık 
apartuaan alı acaktır. -1 

TERZiLER 

MÜTENEVVi 
KOLAY SÜNNET 

Ameli yesi için meşhur Halepli 
zade do,ktor Talip Beye beş gün 
evvelden hnber verilmeli. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. Telefonİ tanbul 
1486 -13 

BÜYÜK eııri yorhancı - Son 
mod y muvafık temiz -ve 1a~lam 
model üzerine ehven fiatle yor
gan İm&ıl olunur. Nurosmaniye 
cnddeai 74 - 76 numarada Hasan 
Çavuş. -3 

TAKSİTLE -Tiıoman ve muh
telif ınarkah biı;iklet ve Sarolea 
markalı motöniklet ve Gramafon 

uzun 've mutedil feraitle verilir altın· 
cı daire Tramvay durnğı karşısın
d No.159 Alekundır Marengo -5 

DiKKAT THOMANN 
Vele•pltlerinin alameti farika 
markası çift fildir. Mübayna ed • 
cetiniz zaman turuncu renklere 
değil s:ift fil markalarına dikknt 
ediniz. Aldanmauını:ı.. 

Altıncı daire tramvay durağı 
150 numara Aleksandır Marengo 

-4 

MEMUR ve MEMURE istiyoruz -
ltsiz umanlarınıxda çahşnrak 
ayda 90 Ura kuanabilir•iniz. Bize 
mektupla ıorunuz, iç.ine 6 kuruş
luk pul koyunuz. lst nbul posta 
kutusu 400 ··1 

ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 
yanık, güve yeniği elbiseler em-
ıaline teaadQf edilmez derecede 
belliılz 8rilllir. 

Galatunray 
No. 13 

Paaaj Az.na vur 
-1 

• 

80 - Rica ederim, ben bunlan 
32 ıilmiyor muyum?. Tahmin ede
ı1 l 1iyor muyum?. Kimbilir neler 

Meclisteki Son Müza
kerenin Zabıtlarını 
Aynen Yazıyoruz ayda 194 Ura icarlı apartıman -------------

bven fiatle 1ablıkbr. -t KAPIN terıl•i Hırlıto - Be-

FRANSIZCA, INGiıJZCE -
Erkek - kız. Gnndilı n gece 
kuvntinize ıörc 12 kur. Mek
tepte, iote, ticarette muvaffak 
olm k için. 18 •cnedcnberi çok 
eaaalı tan.dm dilen derslerimi:ı:le 
nasıl Ye ne derece lisan öğrc· 
tiyoruz bunu iki dera tetkik cdc
blllrainlz. Dlvanyolu Firuxağa 

azıyorlar,. Neler ıöylüyorlar?. 
ı t .arar yok. Varsın aöylcainler •• 
SO n, kimseye birşey söylemem. 
5<J ~abahat, biraderdedir. Efcn-
~7 iliğinde ben ona böyle ml 

18 aptım? Hele, merhum birader 
ultan Murada nasıl baktığımı 

36 ~ilah bilir .. 

42 . Anladım.. Bugün Abdnlha-
18 3ıt, tam manasile feveran 
1 tmek istidadını gösteren bir 

l 6 olkan halinde .. 

34 . - Hava güzel Efendim .. 
hraz bahçeye çıkıp hava nlsa-

6 lZ fena olmaz ı:annederim. 
26 Meyus bir tebessUmle 

4 Uldn. 

11 - Y a.wak olduğunu bilmi
or musunuz? 

2:Z Ş rdım ve derhal cevap 
22 erdim: 
40 - Hayır efendim.. bahçeye 

ı anız memnu değildir zan-
15 ediyorum. 
:\
7 

Düşünmeden söylediği .az. 
en mahcup olarak ; 

-il - Vakıa reımen memnu 
4 eğil •• fakat, ne olur, ne ol

taz... Belki birisi birşey ıöyler 
e gticUme gider •.. Ben esaaen 
ervif bir adamım.. burada 

a- ile çıkarırım vessellm. 
a- O zaman anladım ki ı Bah
. eye çıkana, birinin birıey 
ı. 5ylemesinden degv il.. ne olur 
e- ' e olmaz, belki uzaktan ablı· 
. ermesi muhtemel olan bir 
1~ urşundan korkuyor... Zavallı 

dam.. daha hAli evham Ye 

irı ıyalat ile meşbu ... 
10 Şubat 525 v; Bugtın lSğleye doğru, Ş8h

~ ttin ağa geldi: 
at -· Efendimiz siıl i&tiyor. 
t Dedi. Herhalde, dUnkU ga

: ı yanın nıbakyesile karşıla.şaca
ul mı zannederken bugün Ab
n lhamid! fevkalAde ten ve 
n !ttnnun gördilm. Salonda Ahit 

c.· endi ile oynıyor.. Taklitler 
t- arak onu gUldürUyordu. 

• Bat tarah 1 inci ••Jfada ) 
Binaenaleyh bugiln bile bu 

mtıphem muımarı derin lf t· 
kir cümlelerle milletin ruhuna 
uyuşukluk, fikrine bir endişe 
telkin etmek latiyen insanlar 
bunu her ıeyden enel böyle 
bilsinler. Kastımız bu kadar 
mübeccel, bu kadar ahrarane· 
dir. Ancak çok muhterem ar
kad şlar ; kirli ellerde ekseriya 
ve belki daima, muzır bir tat
bika tabi tutulan ve haddi 
zatında çok muhterem ve mn
fit bulunan matbuat ıerbeatiıl 
gibi çok yüksek bir hakkı, 
mukaddeı bir mefhumu adeta 
bir paravan, bir paratoner 
gibi istimal etmek için birkaç 
gazetenin etrafında beş, on 
mahldk toplanmışlardll'. Bun
lar memleketi anarıiye ıllrük
lemek lçlo hergiın bin bir 
çeıit cllret ve kllstahlıkla ça
lışıyorlar. Tenkit diye, serbest 
münakaşa diye, fikir hürriyeti 
diye, ancak dllşman devletlerin 
bozucu ve yıkıcı casus teşki
lltlarif e, kiralanmıŞ vatan 
hainlerile yapabilecekleri mel'
anetlerin daha yliz bin kat 
fazlasını yapıyorlar. (Bravo 
Sesleri) 

Şahısları ve hüviyetleri ma· 
lum olan bu ldrdksiz, faziletsiz 
insanların ne yapbklarını Ye 
daha ne yapmak lıtediklerini, 
gidi, menfur emellerini, bntnn 
hilelerini, dolambaçlı planlarını, 
ve bu pbısların husus! ve 
ıahal vaziyetlerini ve herbirer
lerinl çok iyi ve bitaraf bili-
yoruz. 

Arkadaşlar ; bu bllk ttc ve 
bu utidatta olanlar, vatanın 
her köşesi iıgal ateşi albndn 

yanarken, necip Tllrk milleti
nin hakkı, iıtikllli, hayıiyet ye 
terefi dnşman çizmeleri albnda 
çiğnenirken, onlar yine ayni 
mahiyette ve zaman zaman 
daha bariz ve daha hainane 
ıeyler de yapmıılardır. DUı· 
man ordularına girmişlerdir, 
düşmandan iki kat daha dUt· 
man olan ve düşm ndan daha 
mllhlik olan sultan ordularına 
airmiılerdir. Milli kuvvetler 
cephelerde çalışırken, onlar 
milleti rkasından fak at ta 
kalpgAhından ve ciğergihından 
vurmak istemişlerdir. 

ACELE SATJUK SiNEMA -
l•tanba1a nakllmeklD edec:eflm
den hail faalJyette yazlık kıJlık 
aıobUyu1Je motOr, dlnemo, film 

klnesi, sandalyalar, bOtlln te-
furuatile aatacaA'tm. Vilayette 
l:ilr tanedir. Taliplerin: Kırklare
llnde Mili t einemım mUdQrlya
tlne mGracaat etmeleri. --3 

SATILIK EVLER 

Ev meraklılarına - LllelJnln 
yilkaek ve havadar yerinde yeni 
yapılm19, metin, :ıarif ıahlı'k ev
lerjmlz vardır. Terkoı, elektlrlk 
bavag'arı te tn olunmu,tur. MD
racaat yeri: Lilell apartımanla:rı 
karşmnda kıraatb neci Ali Ef. 
va1ıta1Ue Burhan -5 

O T E l Anadolu i~inde halk ara
ıında irtica, isyan ve ihtilAl 
&tefleri körüklemiılerdir. Bizler ANKARADA Meydanpalla -
o saman da bu mahlukların Mecll•, Vekaletler, devalr Ye 

bankalara, ticaret mileHeıelerlne 
hepsini, herşeylerini bugünkü 

çok yakın, HAkimiyeti Milliye 
gibi çok iyi ve biletraf bili- meydanında iş Banka11 kar4mn-
yorduk, onlar hiyanetlerinde da yeni inşa edilen "Meydanpali•,. 
devam ettiler, biz imanımızı oteli açılmıştır. Su, elektrik, ban
muhafaza etmekte sebat ettik. yo, kalorifer ıibl temiz Hrvl• 
Bugün de olduğu gibi ... ne ve lıtirahati haizdir. Ankaraya 
müstevlilerin harp kuvvetleri, ritmek iatiyenlere tavıiye olunur. 

ne de hainlerin bin bir çeşit , - 2 

hile ve mel'anetleri bizden 1 bu darbeler bizi aindirmedi, 
h~ç birşey aşındıramadı. Mane- yıldı~madı, buiretimizi, gay• 
vıyatımızda en küçük bir sar- retimi:r:i arthrdı. BugUn de art· 
ııntı yapamadı. Milli gayemiz- bracağı ~ibi •. Nihayet Efendiler, 
den bize en ufak birşey bile çalıştık, uim ve iır.anımıı 
gaip ettirmedi. Bunun için biç birşey bırakmıyarak mane
bizden en ufak bir feragat viyatımııdan biç birtey yıp· 
temin edemedi. ralmıyarak çalışbk, vatan kur-

Onların bntnn bu savlet ve tuldu, milli hdkimiyet ve iıtik· 
muhacemelerinin bizim ruhu- JAie hakiki olarak ilk defa 
muz ve akidelerimiı üzerinde kawştuk. Daha milcadele 
hiçbir t P.siri olmadı. Bugün de devresinde iken milli bnkimi
olmıyacağı gibi... Bütün mil· yeti kabul ve ilan ettik. Kur-
cadele senelerinde onlar mlı tuluıu müteakip te CUmhuri~ 
temadiyen bainane, mel'unan' yeti tesis ve ilan ettik, Muası · 
hareketlerinde devam ettile· . garp medeniye tinin, insanl.ğı 
Bize en mühlik darbeler tev- ı refah ve snadetlerine )'eti~cbi.
cihinde musır oldular, fakat nıek için vatan ve milletimizi 

' 1 

yof)u htJWl uddeaJ OJlyo pa-
•adl OIJyo apartman No. 1 e nak
Jotmlıtfr. -1 

Uzun ndeli, mutedil ıeralt 
ile en nşknlpesentleri memnu 
ed cek tekilde modaya rare 
clblae yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -31 

KIRALIKLAR 
K1RALIK DÜKKAN FABRİKA 

DEPO - Tophanede Kapıitl 
hamamı arka.ında Hurma •okak 
No. dükkAn fabrika ve depo 
lçln ralıkbr. Elektrik ye ıu 

t ala tı v rdır. luhat için Emi
n8n0 K6prGbaşı A•lan veresiye 
tlrketlne mfiracaat. Tel 21059 -3 
--:=:=;;;::=~~~-~~ 

( SEKiZiNCi "\ 

PATRON KUPONU 

Guetemhıde on bet •Onde bir 
.ermekte oldufumuz P atronu 
bedava 11lm11k tatlyorıanıx, bu 
kuponu kealp 111klayınıE "'!: 15 
kupo."\ toplayınız. PatronlnnmıE· 
dan pek meınnun o?acakıı;mıx. 

Patronlar ı:ıetredlldiklerl ıün• 
den lttbaren fıı;tnnbul karllerlml.ı. 
b,r hafta1 tııora knrllcrlmlz on 
,.an lçind• kuponlannı gönder
melidirler. Bu müddet geçtikten 
ıonra kuponlar kabul edilmez. 

camU yanında liıao tetrlsaneai 
mldfirG Ziya. -6 

PARA - Ehven faidu ve 
hl111eaiz eml k mukabilinde bin 
Ura v rileccktir. -1 

ANKARALILARA MÜJDE 
• Ümit ısabun yağ deposu pek 
yakında Samanpazarmda bakkal 
Abdülgani Ef. Mağaxasındn ınbun 
Te r.eytinyat ıubcsini açacaktır. 

Ümit Sabun deposu 
Zındankapı Dört yol ağzı 53 

Tel. 20742 -3 

ZA YI - A•kert muaycneme 
dair meıruhatı muhtevi nüfu• 
cüzdanımı zayi ettim. Yeniainl 
çıkaraeatımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Fatih tubesinde Salih 

oğlu Ahmet 

~------~------------------------
ZA yj - Kılıç Ali Pata ukcr- · 

lik şubesinden ve Haydar Pata 
askeri Hastanesinden aldığım ter
bi• vesiknmı :r.ayi eyledim yeniıl
ni çıkaracağımdan hükmO olına-

dığt ilim olunur. Çanakkaleli 
Ahmet Muhtar 

bunlann inamı guna giinuna maz- ~E.GR"l•••mıımm•mı• .. 
har kılabilmek iç.in, nncak asırlar SQ N p Q S TA 
içeri~ine sıkıştırabilecek, büyUk, 
mühim ve muauam bir inkillip 
yaptık. Fakat efendiler; inkilAp 
ve cllmburiyetin tatlı semerle
rini millete lktitaf ettirmek iste
diğimiz fU esnada o hailkat ve 
o istidaatta olan sefil insanlar-
dan betbaht ve bethah 
bir zthnre yine karşımıza 

çıkıyor, fakat bu defo harp 
cephelerinde değil, harp cep
helerinden daha hassııs ve 
daha nnzik olan matbuat 
cephesinde birer mevzi ahzet
mek surı:tilc karşımıza çıkı· 
yorlar. 

( Devamı var ) 

Yevuıt, Slyaet, Havadh ve Halk ia&:tOJ 
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Büyük Otomobil Fabrikası ~imdi 1 
' . . 

Hali Faalivetie. Bulunma.fedadır. ,_.._, 

F
ORD utomobTllert ile Yorcf l:laıtt)'on)arnııo 'hlraryede lmAt ve ı1'a edıtdlkıert hakkında ve timdi 

kendi memleketinizde llk defa olarak vecudt Qetirilen bu tesis~t dolayisil• bu memlekette HJUlYl Alemine 

due,ru büyUk bir hatve atılmıt bulunduauna dair malQmata ihtimal vak.af olmamııeuu~dır. , 

Turkiyede otomobil ve kamyonlan imal ve bunlan satmak Uıert yahnıa ıa.nayt tetkllltımn lnkltal ettlrilmeıl
1 

için Ford Kumpamyası tarafından milyonlarca tUrk lirası sarf edilerek Tophaııe'dekl l'orcl fabrtkası tealı edil• 

miştir. Blttabı. bu fabrikada imal edilenotomobiller ll• kamyonlar dlA• memlekedafi\se lbl'QÇ edileceAl dhetl• 

bu memleketin refahı saadeti mühim bir aurette n...ta nema b.-IP"..akdır. 
• • 

Dünyanın her ,arafınoa tesis edilen Pord tabrlkalannda pek mükemmel olaralt ~\· edilen Font otomobıl • 

kanıyonlan ile aynı derecede fevkalAdeUAI haiz olmak Uzer• Tophanede IU Ford fabrika•usda da Jmal edilen Ford 

otomobil ve kamyonları bilhassa mUtebaaaıa .müşavirlerin tahtı nezaretlndeolarak zeki ve Qayyur tUrk sanasıtklll 

ları taraf andan lmtU ediln1ekte olup bunlar dahi aynı lle Cemablrt MUttehldel ,jli~ftkada. Detroltte, lmtl 

edilen Ford otomobil ve kamyonları dereç,ıiJıde bk mQkfcıımeliyette ve ~l derececi• oıü.kemmal servlıl her 

tarafta mevcut bulunma.kdadır. 

1 Binaenaıeyh. Türkiy~'de imal edilmekte otan lord oıam01Atı buıuıt. takıl ,otomobıllerl Ue kamyonların fllrkrt 

yede de satılmasa bu memleketin refahı ıaıııdetite pek tali bir surette allkadar buluoacaAı cihetle vasaiti nakliye: 

leri işt.ira etmeden mukaddem Ford .~QIAtu» ~ dikkate allllaım m~clbt menfa.atıir:~ J -

DiKKAT: 811 rnclüma1 r.-. ForJ /obnJmt t~şltildtı ~ 
wııp edıW. naaluıldt111 biriffCİ faslım ihtıva ~ınwluüıir. 

Fordsol\ı 

AIRCRAFT 

"f"()RD MOTOR COMPANY EXPORTS INC; 
==-=== 

Muğla Nafıa Baş j 
Mühendisliğinden: 

Muğla viliyeti dahilinde Milh - Küllllk yolunUD 
660 + 8 - 720 + 9 •• 480 + 9 - 130 - 11 inci kilometreleri 
arasmda 2,220 Metre tul tizeriade yapbrılacak olan 18096 lira 
17 kurut bedeli ketifli imli ve blokaj ve alindiraj ameliyab 
12 - Temmuz - 931 tarihin• mtıaadif pazar atınll aaat OD bet• 
kadar zarf kabul olunmak ve saat on albda encllmeni vill
yctte ib.,••; kat'iyeai icra kılınntak Ozere kapali zarf uaullle 
münak~ ... 1• çıkanlmışbr. Talipler prtname ve evrakı kqfiyeyi 
Muğla Nafıa Dairesinden aldırabilirler. Teldifnamelerini kanWll 
teminatlarile birlikte muayyen mliddet arfıada Villyet maka· 

elıııa. 

• 
l··TOKS 

' 

ı..------1 SADIK ZADE 
Biraderler Yapurlan 

Karadenb poabw 

SAKARYA 
12 vT-:: .. PAZAR 
l(ilnll •kpmı aaat 17 d e 

Sirkeci nhbmından hareket

le (Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
ruon, Trabzon, Silrmene 
ve Rize) ye azimet Ye av• 
dette ayni iakelelerle G6rele, 
ve Onyeye uğnyarak avdet 
edecektir. Fazla tafsillt için 
Sirkeci Meymenet bam al
bnda acenteliğine mtıracaat· 
Tle. 22134 

kuruştur 

Temmuz 12 

S 1 N 1 R L l'tL -E R E 
Salt Umon ÇlçJtt Kolony .. 

yeglne çaredir. Depoau ı Yeni 
poatane karımnda No. 16. 

PERTEV 
Çocuk pudrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine kal'fl pek 

mtıkemmel bir msutalızardır. 

Artık yemeklerde, aalatalarde, tatlılarda, pilavda havyarda v• 
bllhaua mayonea de Haaan zeytinyatı latimal ediniz. Çiinkü pek aaf 
ve haliatir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktur. Bakkallardan 
aldıtınıa flattaa daha ucuzdur. MablQt yatlardan tevakki etmek lazım
dır. Tereyatı yerine Haaan aeytinyatı iatimal eylemek klrı akıldır. 

BUhaHa içmek auretile Haaan zeytinyaj'ını doktorlar tavaiye 
etmektedirler. Kum, tq, ·IXSbrek ve bilha .. a karaciğer, aafra, sarılık 

hutalıklannda bol bol Haaan zeytinyağı lçlnlz. Kiloluk şişeler 80, 
bir, bet ve daha bOyilk tenekelerde aafl okkaaı loo kuruştur. Haaan 
ecaa depoau. Toptancılara tensilitı 

KUVVET 
GENÇLiK 

Kutusu 

200 kuru' -~ 

ADEMi iKTiDARA 
Kartı 

GLANDOKRATiN 
-~ 

~--

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu : latanbul 
Babçekapı ZAMAN ecza 
deposudur. 

Hava MiıkiDist 
Mektebin·n 
Kaydi Kabul Şeraiti 

1 - ikinci maddede yazılı ıartlara haiz bulunanların lstid• 
ve vesaiki llzime ile ağusto•un birinci gününden itibareO 
Y esilköyde mektep mfic:Hlrlflğtlne milracacaat eylemeleri lhımddl 

latanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri ıeraiti dOhule teva· 
fuk eden taliplerin dahi işbu vesaikı Mektep Müdürlilğüo• 
ir•al ile alacaklan cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait ıunlardan 
A - Tfirk olmak; 
B - Taliplerin Orta mektep (Lise Sekizinci Sınıf) tahsili 

ikmal etmft ve asgari on yedi yaşım bitirmit ve azami yirmi y., 
tında olmaları IAıımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenleri• 

orta mektep tahailinden yllkaek tahsil gilrenlcr imtihansız ol~ 
kabul edilirler) Şehit, Mala!, Asker ve San'atkir evlitlarile Ecne .. 
diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mekteP 
ta .. lini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tabsiliod"' 
duntahıil g6renlerden uaulll veçhile müsabaka ile alınar. 

C - T amiissibha bulunmak (Mütehasaıslan tam olan bal" 
tane heyeti sıhhiye raporu IAzımdır. 

D - AhlAkı mazbut olmak ve hiçbir cürilmle maznaJJI 
veya mahk6nı olmamak ? 

E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli kUçft1' 
zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muanıel• 
görilrler. (Mektebi muvaffakiyetle ikmal edenler bava kıta• 
ve mlleaıeAbnda (on iki) •ene milddetle Hava Gedikli Ktıç~ 
Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini taahhilt edeceklerdir. 

3 - MDddeti tahlil iki senedir. 
4 - Kaydikabul 15 eyltll tarihine kadar devam edecek fi 

bundan 10maki mllracaatlar kabul olunmiyacakbr. 
5 - Aakerl pilot olmak ve ukerl tayy(ll'eciliği diğer ibd' 

au lflerinde kullanabilmek için eneli Hava Makiniıt Mektt" 
bini muyaffakıyetle ikmal etmek prttır. 

6 - Dersler• birinci tqrin bidayetinde bqlanır. 
- -----

D HORHORUN. =:•ı";!~ r ı mektep .. ~ 
<:. " .....S ...._.,. teaYllaaa• He,.tla •haht- a::aaaa kaclal' 

lha'al midir: S.6rl ~ 


