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~e Çik 

l'ehJikeyi 
llatırlatan 
Başvekil 

IQ ·ı ..._JllllD _ 

il' ~)tere Başvekili Çorçil 
• '•ia ~•n istilisı tehlike

" !•11 olmadığ'ını hatırl~-
•val · 

~ hG ~rı çok yerinde ola-
'•fı tuQ ln2iliz matbuatı 
tle :d•n hararetli takdir

S• lıa • 1~rıılandı. 
P ili,~~ 11 8aıvekili ile Inıiliz 

YI, 
1 
bPelc iyi anlamıştır ki 

ıaj b· llhraolı ve her günün 
ı,,d ır •ürpriz bahrlAdıtı 
d, l tehlikeyi giz~emek 

.. b" 'ıı t b .1r devlet ve millet 
lld t lıkeli bir iş olamaz. 

bfj~~bı.n ıiyasi ve aakeri 

'''" rı Ye alelumum lngil.. ,b 
. e ,

1 
lllukRdderatım clle-

rtl ili llııı ricali böyle za

o ~!,~~~' her hakikatı olanca 
•1 ~it i'•, olanca fccaatiyle 
J ,,rıı•tıın memlekete bir 
•" ' tt olacağını takdir et
tir • •e bir Majino hattına 
•" '"ere'- F ··1 . . ~tcıı,- " ransız mıı tanı 

11 :• ve uyutmağa ça
' tl1 ran111ı ricalinin kaba~ 
"' ,1 llyuıukluğundan çok 
~ ı d l . ıa ers er almış olduiu-
ı-' lıt •terdi. 

lf ' ~Unun içindir ki ln-

Re' m • • • um 
r v a d u r 

~~~~~~~~~ .. 
Ankara - Milli Ş~fimiz İsmet İnönü refakatlarmda Bnşvakil Dr. Refik Saydam, Hari

ciye Vekaleti um•ımi katibi Numan Menem ncioğlu oldukları halde lstanbuMan avdet 
buyurdular. btasyonda Büyük Mıllet Meclisi Rei.;i, Vel iller mebuslar ve daha bir çok 
zevat ve biGlerce halk tarafından hararetla karşılanmıştır. 

57 Numaralı 1 
... .aatbuat, tehlı- A 

ltalyan tebliği ~e akı vının 2 
---o--- 1 ZAiL OLMA IGINI HA. 

E 
---o---

e 
a Roma (A.A.) - (57 nu 

· maralı tebliğ) Şimali Afri- TIRLA J AH BAŞVEKiLİ 
kada avcı ve muhırebc tay· 

yarelerimiz Trablus~arp hu- ALKIŞLIJOR 
dudunda bir düşman tayya-
re grubuna hücum ederek 
yapılan ça r pışmada on dü, . 
man tayyaresi düşürülmüş 
ve on zırhlı otemobil yakıl
mıştır. 

Tayyarelerimizin hepsi Üs· 
lerine salimen dönmüşler· 
dir. Yukarı Sudanda düş

man kuvvetleri tarafından 
yapılan taarruz balkın yar
dımile püskürtülmüştür. 4 
kişi ölmüş 30 ~işi yaralan
mıştır. Kasalada bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. ---····---

--o---
Hltler pillnlarını tehir 

etse de tatblkfndG 
vazgeçme2 
---o--

Lond. a (A.A.) - Gazete
ler, Alman akını tehlikesi
nin geçmediğini hatırlatan 

başvekilio sözlerini umumi · 
yetlc takdir etmekte ve halkı 
uyutmak siya:etinin edilme
mesini çok muvafık bufmak
tadırlar. 

ca 
Nevyork (A.A.) - Ayan 

meclis encümeni 3 reye 
karşı 12 reyle 2 milyon as-
kerin silah altına alınması 
hakkındaki p rojeyi kabul 
ederek meclise sevkine karar 
vreilmiştir. 

21 - 30 yaş arasında 1,5 
milyon kişi talim görecektir. 

Hitler tereddüt 
ederse 

-----· ----
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E S Lib, Neşriyat- Amiri ve-B~ : 
;ı Mubarıiri SIRRI SANLi fa 
~ f Jc. re: iz mir J •ncr d. sokağcnda _ 
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{H. SeJİ) t'vl~ı""a" ı ~n b~sılmıştır ~ 
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c ret vekiiinin 
" h ·m beyan·atı 

~~~~~-.. ~~~~~ 
Ankara - Ticaret veki

limiz Nazmi Topçuoğlu dün 
beyanatta bulunmuş ve ez
cümle demiştir ki : 

- Halkm mühim ihtiyaç
larından birisine tekabül et-
me.si itibariyle manifatura 

emteaı:ıı fiatlerini hususi bir 
itina ile mürakebe etmek is

tiyoruz. Bu maksatla veka
letçe ve lstonbul mürdkabe 

komisyonunca yapılmakta 

olan çalışmalar nihayetlen-

mek ve neticeleri ilan edil
mek üzeredir. 

Bugün manifatura piyasa
mızda mevcut malların tsa-

sını eıkideo ithal edilmiş 
olup bionetice fiatleri yeni 

ithal edilecek manifatura fi
atlerinden aşağı bulunan 
mallar teşkil etmektedir. 

Bu münasebetle şu nokta 
üzerinde bilhassa durmak 

i"terim. Fiat mürakebe ko

misyonları müıtehliklerin 
menfaatlerini korumayı istib-

daf eden mesaisinde menfa
ati muhtel olan kötü niyet 

sabiklarioin mukavemeti ve 
mücadelesi ile karşılaşmak · 

tadır. Bunlar tarafından işae 

edilen haberlerin arkasında 

bi: fiat tesbiti işinden sarfı 

nazar ettirmek ıibi maksat

ları kolayca görmek müm

kündür. 

1940 Fu rımız ______ .. _____ _ 
20 Agustos Salı günü saat 

18 de açılacak olan hmir 
Enternasyonal Fuarının son 
bazırhkla11 ile meşgul olun· 

caktır. 

l'[t•JiyJe beraber yürü
t 1()n.dranın en büyük 
t~ trı Alman istilasını 

l~ ve her saat bekle
fet' •ııoı geleceiini ve 
~ •tı istila planından ko-

Balkan 
ları bu 
kalıyor 

oyun-
sene 
mu? 

"D~yli Telgraf,. Berlin ile 
Roma arasında geçen bir 
döetoyu tahlil ederek diyor 
ki: 

"Berlin ile Roma arasmda 
akının ne zaman başlıyaca
ğını tesbit için yapılan isti
şareye Fühıer bunun şimdi

den bildirmenin bir abd.alilk 

;maktadır. Bu seneki fuarda 
birçok hususiyetler ve sür· 
prizler görmek mümkün ola· 

ı~mir enternasyonal fuarı
na bu sene iştirak etmekte 
buluııan ecaebi devletlerin 
sefirleri lımir belediyesince 
açıllş törenine d&Yet edit
miştir. 

1 •atfı . y. . r f nazar etmıyece gını 

· ''•atı h ıQı,1 a atırlatarak her 
i ~ karşı hazır ve ku\·
tı Ulunmak lüzumunu 

b. p durmaktadırlar. 
Ut F F' ransızlar da Alman· 

' "':•~ıaya karşı ya plığı 
'" thış hücum hakkında . '•t 
11 .. l. Ordusunu ve Fransız 
~,ııı. 

~' 1 daha oyanık ve da-
'~ tır bir halde bulundu-
1,t Ordu ve milleti eğlen
~ tertip etmek ıurc-
61l 
0hlamamıf olsalardı, 

'ıı, kocaman ve zengin 
~, 't düşman çiımelerioio 

••ranıp durmazlardı ... 

SIRRI SANLI 

Haber aldığımıza gö·e, 
Eylül zarfında memleketi
mizde icra edilmesi mukar
rer buluoao 11 inci Balkan 
oyunlarının bu yıl geri bı
ralulması ihtimali vardır. 

Çünkü her yıl müsabakalara 
iştirak eden Balkan millct
Jerinden henüz hiçbirisi gc 
lip gelemiyccekl~rini bildir
memişlerdir. 

---o--

YENİ BORSA REİSİ 
Borsanın yeni idar~ heye-, 

ti dün toplanmış ve borsa 
riyasetine tüccardan B. Cev
det Alanyalı, Reis veki liği
ne B. Necati Börekçioğ'lu 
seçi l miştir. 

ve gönül hırsızları 

--

~it 
··~ k ~ - (Arkadaşına) bu eve tırmanıp eşya çalma 

t y w 

t~-d, apacagız? . . k .. ı ·· .. 
~ 'ı - Bunun için evveli hızmetçı ızının gou u~u 
tı 1lıım ıeleccktir. Bu it olduktan ıonra evde; evın 

da bizim demektir ... 

olJuğuuu ve 

· başlamış 

söylemiştir. 

esa en har bin 

bulunduğunu 

Bu sözleri tefsir eden ga· 
zete birçok yalanlar ar;sı~ 
da bazı hakikatlar da oldu-

ğunu görerek ona göre hazır· 
Janmahyız demektedir ,, 

"Deyil Meyil., ise vası 

mikyasta bir hava akanını 

beklemeliyiz. Bu hususta 
zerre kadar ~-;vşek da;~an-
mak lazım değildir. Malum 
olmuştur ki Hitler planlarını 

tehir eder, fakat onların tat
bikinden vazgeçmez. 

Alman siyasi mebafil ve 
matbuatmın uyuşturucu pro· 

paıandaııoa kapılmamak la
zımdır. ---·· .. ---
Alman resmi 

teblıği 
--o--

8erlin (A.A.) - 14 Ağus
tosta hava kuYvetlerimiz in· 

giltere ve lskoçyada hücum
lar yaparak bombalar atmış 

Sen joı j kanalında bir vapu
ru babrmışlardır. 

Dört lngiliz tayyaresi gar
bi Almanyada uçuşlar yapa· 
rak bombalar atmış ve bazı 
evlerle bir çifJik yanmıştır 

bir kişi ölmüştür. 

izmir Enternasuonaı 
Fuarı 

Eğlence ve yenilik yeri 
Izmir Enternasyonal Fuarını, 

güzel ve yeşil lzmiri ziyaret 
ediniz. 

20 - Ağu&toı-20 Eylul 

Londra (A.A.) - Şimnl 
orduları karargahı nezdinde
ki Royterin muhabiri şunla
rı yazmaktadır : 
Büyük Britanya bir mevkii 

mÜ•tahkem olmakla beraber 
yalnız bir müdafaa hareketi 
için değil bir taarruz. hare
keti için de müteynkkiz bu
lunmaktadır. Ordu ve donan· 
ma şundan emin bulunmak-

. tadır ki Hitler tereddüt ede-
cek olursa Belki de mahvo
lacaktır. Hareketini bahara 
bırakacak olursa projesirıi 
tatbik etmek imkamnı bula
maması muhtemeldir. -.... _ ......... h ........ , . .. 

ı Nüfusumuzun arttığına ı 
: şüphe yok, ancak nereler- ı 
ı de ne kadar? En çok han-ı 
ı gi yerlerde arttı ? Niçin ı 
ı başka yerJerimizde bu ka- : 
C dar artmadı? Çok artan ı 
ı yerde ne var ki ötede yok?: 
ı Olmıyan yerlerde bunu ı 
ı varatamaz mıyız? işte bir : 
ı sürü sorgu ki bunlara an- : 
: cak: : 
ı 20 İlkteşrin Pazar günü t 
ı yapılacak olan genel nü- ı 
ı fus sayımı halledeAcektir. ı 

1 
: BAŞVEKALET : 
: istatistik Umum Müdürlüğü: .......................... ) 

Bu yurdun kızı olduğunu 
mertliğin açık if ad esile bü
tün cihana gösteriyordu 

- Uzunca boylu .. esmer .. 
kara gözlü, kara kaşlı bir 
ı:-enç ... Güzel ve içli şiirleri 
de var ... 

Nevin hafifçe tebessüm 

etti: 
- Ta kendisi ... 

Müliizim Murad derin mem
nuniyetini mümkün olduğu 
kadar izhar etti: 

Ne güzel tesaduf... ı 

Dedi. .. Öyle ise ağabeyinin 
ar-kadaşı olmak • itil;:,ariyle 
benim için çektiğiniz eziyet
lerin bir kısmını hak etmiş 
bulunuyorum. 

Haydi Nevzada bir mek
tup yazın .. , Ben de altına 
sol parmaklarımın gücü yet
tiği kadar bir şeyler kara-· 
hyayım .. Şimdi nerede? 

- Konyada .. Ibtiyat zabiti 
oduğu için yeni terhis edil-

miş .. Yine muallimlik yapı
yor. 

Nevinde tarif edilmez bir 
sevinç duyuyordu. Koşa ko
şa gitti. Kalemi. kağıdı ge
tirdi. Amma, mumkun oldu
ğu kadar uzun bir mektup 
yazdılıu. 

Genç mülazim: 

- Size karşı borcumun 
diğer yarısını da.. dedi. Ve 
sözünü t.amamhyamadı ... 

Derin bir göğüı ıeçirerek 
ilive etti: 

- Eğer tek kollu olma
saydım, borcunuzun diğer 
yarısını da ödemeğe çalışa

caktım •.. 
Nevin, bu sözlerdeki ma

nayı anladı. Ve hafif kİza
rarak alnında elini gezdire
rek: 

Ben yalnız vazifemi 
yaptım ... Dedi... Siz tek ko
lunuzla bile en ağır vazife
leri baıarabilecek kadar 
kahramansınız! 

Bakıştılar. Bu nazarlarda 
kucaklaşan iki ruhun hayat 
ve saadet dolu ifadesi var
dı ve Türk kadını Türk 
erkeklerini kıskandıracak bir 
fedakarlıkla çalıŞıyor ve bu 
yurdun kızı olduğunu merd
Jiğin açık ifadesiyle bütün 
cihana gösteriyordu. 

* ... 
Aradan iki ay geçti. 
Piskoloji muallimi Nevzad, 

bahçede çocuklarını etrafına 
toplamış, "manevi kuvvetin,, 
değerini anlat.yer ve buna 

misal olarak Mustafa Kema
lin Başkumandanlık ve ismet 
paşanın Dumlupınar muha
rebesinin parlak zaferini 
taavir ediyordu. 

(Dv'-mı var) 
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SAHiFE 2 

ÖGLEDEN SONRA ALI I 

Poloııya 
sunu 
ları 

-1 
1 

Londra (A.A.) - Polonra 
ile ln~iltere arasında yapı
lan sl:eri ulaşmayı Çörçil 
ile Polonye başvekili imza
lamışlardır. Polonyalı asker 
•e tayyarecilerinin maaşla-

rını ve sair masrafını Inhiltere 
· •ercektir. 

--o---

Bollan a pren-. .. • • 
sının z rı 

Londra (A.A.) - Ho lan· 
da prenslerinden Berr.ar Kı
zının yıldönüruü münasebetile 
yaptığı hitabede bu yıldö· 

nümün Holla'\de. haricinde 
ıon olmasını ve hediye ola
rak kızına milletinin bürri-

1etini irade ediJmesini ve ge
rek Hindist oda ve gerek 
baıka yerlerde Hollandalı 
~ençliğin azimlerini arttıran 

faaliyetini tebarüz ettirmış
tir. 

---o---

Amerika
yet ·c 
Anlaş 

ov
e 
s 

1\. 

Nevyork (A.A)-Amerika 
ile Sovyet Rusya arasır.d 
dc•am etmekte olan ticari 
müzakereler nihayet bulmak 
üzeredir. 

zabıta haberleri 
Tepecikte Abdullah oğlu 

Ferruhuta üıerınde bir hı
bııınca bulunarak lıomıştır. 

§ lkiçcşmelik 746 el so 
kakta Sadık oğlu Osman 
Süleymak kızı Şerifeoin dük
kanda meşğul bulundu sırada 
48 kuruş kıymetinde bir şişe 
rakısını çaldığından şışe ile 
birHkte yakalanmıştır. 

---o---
Yemekler 
insani rı 
değiş irir mi? 

Danimar k .. lı bir ilimin id
diasına göre insanların ka
rekterJeri, yedikleri yemek-

(Halkın se 1) 

r 
a 

ıTa 
1 

s 

. . . ..., ·· ı .. ,,ı gu 
Londra (A.A.) lngil-

terede 'mal e<l'len ta)yare
lerin adedi gittikçe çoğaf
m kta vQ bilhassa vcı tay
yarelerinin düşman acı!arına 
arsı üstünlugü \ e yüksek 

kelite i a lüşılmıtılır. Şimdi
ye kadar Alman topr kjarıne 
37 bin bomba tılmışhr. 

17 - 18 Hazirandan beri 
düşürülen 307 Alman tayya 
resine muk bil Ingilizer yal
nız 177 tayyare kaybetmiş
lerdir. 

---o---
n-
-

p e-
• • z .ç r 

Moskova (A.A) - Tat 
ajnnsının h ber vrrd·~r 
göre lngilizlerin Sangapuro .. 
ki donanması Beraberinde lir 
çol: tıcaret gemileri olduğ J 

halde Akdenize hareket et- ' 
miştir. 

---o---

yer 
Nev1 ork (A.A.) - lngil

tcrey verilecf'k 50 destro
yer Amerika halkı tarafın
dan iyi bir surette karşılan· 
mıştır. Bu gemilerin Mar.ş 
deniı:mdeki kontrol işinde 

büvü f ydnsı olacaktır. 

e 
---o---

--o---
Bir kısım açıkgözlerin 

otelleri, umumi yerleri, istas
yonları dolaşarak ve köşe 
başlarını bekliyerek gelen 
ha t lnrı andırdıkları, on-
1 ra b :r:ı doktor isimleri 
verdikleri S. Vekaletioin malu
mudur. Vek let, !on zaman
da bu işle esaslı bir müca
deleye g çmiş bulunmakta
dır. Jabıta, viltiyet ve k za· 
lardaki doktorlarımıza tel
liillık eden bu gibi kimseleri 
t kib etmektedir. 

Yakında bu çıkgözlerin 
hep i cürmümeşhut yapmak 
suretile cnnlandırıl caklar· 
dır. 

·---·------
f g ei tanı 

hç 
---o----

SovyetlHI"' münaseb tı do
ısite, Afgani tc\n günün 

m vıı:ul rı r sında zikredıli
yor. 

O ta As} nın bu memle · 
ket 558,00D ilometre mu 
r bbaı araziye srhiptir. 7 
rui yon nüfusu v rdır. Mer· 
keai Kübil' dir. Bu dağıık 
memleket şim ide Ümmü 
cıery , cenupta Hilmced ta
rafından su anır. 

Memleketin arazisi pckaı 
münbittir. iklim şiddetlidir. 
Halkın ekserisi göçebe bir 
hayat sürer. Iranlılarla ırk 

ra ın a 

j karabeti vardır. Afıanda 
Farisi revaçtır. Resmi dil de 
farisidir. Bu memleket halkı 
ekseriyetle sünidir. Host 

Abk~mı şahsiye mahke
mesi katiplerinden Bn. Me
liha. Eğe asaleten sulh hu
kuk mahkemesi ıabıt katip
liğine, asliye em'anet dairesi 
katibi B. Ş fik Kaya ticaret 
mıhkemeıi zabıt katipliğine, 

Ticn et mahkemesi zabıt ka
tiplerinden B. Mustafa ema
net dairesine, birinci sorgu 
ha ·imliği ücretli kitiplerin
den B. Ahmed Şayay asit 
maaşta tebligat dairesi ka
tipliğine, ikinci hukuk mah-
kemesi zabıt katibi B. Naci 
Tölengen sulh ceza mahke-
mesine, sulh ceza kitiplerin
den B. Reşad ikinci bul(uk 

mıntakasmda Şiiler yaşar. 

Kifiristan denen kısmın hal
lu on dokuzuncu asırda 
Müslüaıan olmuştur. Halin 
Emirler idare eder. 

Afganistanin başlıca mah· 
sullerini atlar, kürkler, şal
lar ve yemişlerdir. 

Afgan, 1906 den itibaren 
müstakil kuallık haline iel-
miştir. 

••• 

Hu u i Türl mekteplerinde ilk mektep talebelerine ait 
muvakkat ve dnimi olarak mektepten uzaklaştırılma veya 
muvakkat tasdikname ile mektepten ayırma cezalara ma
arif müdürlüklerince orta okul ve lise talebelerine verile
cek cezaların dn Maarif Vekaletince tasdik edilmesi şart 
olacaktır. 

Azınlık 'i7e ybaancı mekte pleriode talebelere verilecek 
·cezalar, mekteplerin kendi teılimatoamelerinde cezalar hak· 
kında bir sarahat bulucsun veya bulunmasın resmi mek
tepler gibi muamele göreceklerdir. Herhangi mektep olur
sa olsun cezalar tasdik edilmeden tathik edilmiyccektir. 

------··------
•• u u 

ı y ya a:.ıa. ,;o.u l•~ 
lstaobul - Beyoğlunda bayram sokağında oturan bayan 

Azmiye sırt sırt bağl dığı iki taht k şığı Eyyup me:ı r 
lığına gömerken yakalanmıştır. Bu kadının büyücülük yap· 
tığı ve bazı afdıllere rıldatdığı anlaşılmıştır. 

-----~· .. .. • 
ı 2 

Ş ebrimi:Edeki büyuk bır 

müesse eden 25 bin lira 

ç lmakt n mezou:ı yni mü- 1 
css se memurlarından t!lh
m~t Fethi hal.:kınd .. ki dava 
yarın ağırcı. zıı mı:.h cmesin
de beşlıyacaktır. 

--o--

lzmir gümrük muayene 
memuru bay Hamdi Akat 
Kartal gümrük idare me
murluğuna, yine h:mir ~üm
rük muayene memurlarmdan 
B. Ziy Yiğit lslanbul Güm
rüğü muayene memurluğuna, 
8. İhsan A~tim Hatay·Yay
ladağı muayene memuıluğu-

na, Hatay muayene memur
larınd.rn 8. Muammeı ve h
tanbut muayene memurla
rından B. izzet Yurd da iz· 
mir muayene memurlukları
na nakil ve tayin edilmiş· 

!erdir. 
lımir Gfimrük memurla

rından Bay Rifat Ôzdiir'e de 
15 iÜn mezuniyet verilmiştir. 

- --mıımııııımmıı;ıı----

l 
1 

Kab.lisev 
lon lo a 

ba
t as 

Amerikada bir lokaot cı, 
kırda bir lokanta y pmıştır. 
Bu lokanta aynen kabiıisevk 
balon biçimindedır. Sanki 
bir kabili sevk balon ·oraya 
inmiş tesirini verir. 

---o--
Eli ayn 

• 

Buc ın Tahtalı köyunde 
otur n Kony 1ı 15 yaşında 
r\nra t fa oğ u Hü ~yio, arka
dat' 8fa'lındaki F tbi Simavı 
• öy cıv rmdaki uağlarda 

bog ZiL ı ar k öldürmüş· 

tür. 
Hüseyin bu canavarlığı 

Fethıye yaptığı çir in tekıifi 
kabul etmemesinden ileri 
gelmiştir. 

---o---
Gelenler, 

d nler 
Denizli mebusu B. Kazım 

Samanlı lstanbuldan şehri
mize gelmiştir. Türkkuıu 
müfettişi B. Emin Ali Yaşın 
Ankaraya gitmiştir. 

--o---
Tre azası 

Dün gece Afyon ekspresi 
Basmahanede makadardan 
geçerken · bir vagonun te-
kerleği raydan çıkmış ve bu 
yüzden b nliyo trenleri te· 
hirle çalışmışlardır. 

umının rn ıım ----

1 
• 

Si 1 t 
Buh rlı moto iklet Kali-

forniyada Vaters tarsfınd n 
yapılmıştır. Fevkalade sür· 
atli olmasına rağmen 30 000 
kilometre yol katettiği hal
de bir dt:f.ı olauo tamir gör· 
memiş, hiç bir bozukluk 
aliimelİ göstermemiştir. 

---o---

-o-
Koca Amerikanın 

de senelerce m ktebe 

ği halde okuy~ıııv 
Niyotun. Kalya, Sır 1 
Skot, Çeriden da b&Y 
Fakat bu deh sahibi • 
lar boı durmamışlar, 
)eri ltendilerioi kart' 
muv ffakiyehizlik ere ~ 
rış etmemişler, ~ahit tt • 
işlerde sebat ve inat ·~et 6~ı: 
mişler eD sonunda bı ş' tk t 
hi olarak düny~y•. 1 ._, 
şöhret saç rak gıtııııt d ~ 

k• tııı eğer onlat yese Q e 
olsalardı ve sebatı b 1111 

bırakmış buluıısalard• 
. ı o nam ve nışan arı 

kalmaz. birçok fanilt! 
onutulup giderlerdde 
ise vatandaş, scıı ~ 
önünde duran bu s'1 
neklerden ibret al d• 
madan çalış, yeis 
enerjini artır, bayatıO 
na kem vur, onu ı•• 
bahtiyarlık yolun• 
zira bu, senin elill 

Yalnız (Vordes V0 

dediği ıibi "vaıifeoiO 
dığı yere koşmak 
türlü tehlikeden yıl 
muvaffakiyetin 
amillerindendir.,, 

(Deva11'1 

--o---
y eni bir usulle e~, 

bir maden olan alotı'' 
iplik şe liııe getirebil 
dirler. 

Bunl rdan çanta "~11 
şapkası .yapılmakt• . 
gıdişle aloaıinyom '! 
dokumak ıuretile alo 
kumaşlar ve bu ku01 
elbise y pılmasına d• ~ 
cnğıo tahmin edilıtJe ler tesirinde değişirmiş. Faz 

la patates yiyenlere atalet 
arız olurmuş. Fazla f sulye 
yiyenler asabi olurlarmış. En· 

mubkemesine, Bn. Halide 40 
lirn ücretle asliye ceza mah- 1 

k mesi :r; bıt kati pli· ine, a -
l!ye ceza z bıt katiplerinden 
3. M hmed sulh hukuk mah· 
kemesine, Bn. Nigar 40 lir 
ücretle h\caciıı şahsiye mah· 
keme-si zabıt katipliğine t -

1 

Yol üzerinde bulunduğu 
için, Afganist n, eski asır

larda mütemadiyen fatihle- ' 
rin istiltisıoa uğramıştır. Gruı; 
v Darius, sonra büyük Is· 
kender memleketi ellerine 
geçirdiler. 

Derken şimdiki Belk şeh
inde bir Grek · Balk süla

Jesi teşe'tkül etti. (Miladdao 

se 
u 

e 
ra 

Şikagolu meşhur mulı tc
sit Viliam Moer yetmiş ya
şındadır. El i sene<ıenberı 

ayni ustura ile traş olmuş-

--o---.,.,,. 
op Fulleri 6 1. . IJıara 

Yeni icad edilen "çok 8C0 1 a f 
büyülten,, sinemad il bilhas- ç·ı ek koumazıa ginar ise i sand ct:sard, 

kendi kendine emniyet h s
lerini kuvvetleodırirmiş. 

İki sene 
sınıfta 

il s 
alan: 

yı ed i işl rdir. 

V\ el 250·50 seceleı i) islam
dau ol n Afganistan lr n ı
laştuı.mıilı. Fakat Halen ve 

O e İ Hind teıirJeri de de k ldı. 
Bir sınıfta iki sene üstüs- öylelikle Afganistonda Mi-

te terfi edemiyen talebeııia Bir müddcttenberi sey · ı::.ddaa evvel l29 ve mı'lad'.. 
hatta bulunan doktor Levi .. 

üçficcü sene ayni sınıfa de- bu defa avdet edip esldsi dan sonra 480 senelerinde 
vam edememesi kararlaş gibi lkiçeşmelik c ddesinde - şimalden gelen Suitleritı 
mıştır. Bu gibi t lehe hak- 138 num ralı muayeoeha e- de temessül etmeleri neti-
kında imtihan talimntn&mesı si de s bahtan akşama ka- cesi - orijinal bir meder~i-
bükfımleri . tatbik olunacak- · d r hastalarını tekrar kabul yet doğdu ki adınu 1 o kar· 
hr. etL'ı ğe b şlamı~tu. 5-5 yon medeniyeti deniyor. Bu 

.......... ~·············~····· .............. ~A ... ( ••• 

.. •••••••••••• ••••• •• +. •~ ..... ,,••v•••............... medeniyet, Türkistanda da 

.. :. .. • Yer yu·z·· ce • e • .. • nüfuzunu gösterdi. 
-- .. 480 den itibaren Afganis-

:: fe ah)ı kÖ ~ Ü :: tan Hünlrrle Sasautler ara-
.. .. smda taksime uğradı. Isla-

;! Çeşme llıcalarında Kara~i~a Paias ; mi yet bu mewıet.eue do. 

ur. Hesaplundıau a göre 
18,921 defa ayni ustura ile 
traş olmaşı yüzünden elli 
s~ne içinde en aı 4500 do
lar iktisad etmiştir. 

t • 
ıry D 

a fende pek faıla istifade 
edilmektedir. Mikroplnr bu 
inem da, mikroskoplarda 

görüldüklerindea pek fazla 
biıyük görülmekte ve kolay-
ca tetkik .edilmektedir. 

• • 
9 uncu işletme ihtiyacı içio bir sene zarfında dökturüle

cek olan ve alelmüfredat mib darlarile muhammen bedeli 
aşağıd yazılı bulunan iskara soba, ve m kine vagon par-
çalarındau ibaret döküm işi 24.292.40 lira muhammen be
delle ve kapalı zarf usulile mü ıukasaya konmuşt1.11r . 

Münnkasa 15 · 8 - 940 Perşembe günü s at 11 de Sirke-
cide 9ncu işletm ~ binasında A. E. lrnmısyvnu tarafından 
yapılacaktır. 

l teklileıin 1821.93 lira teminat ve kanuni vesikalarile 
t klif mektuplarını ihtiva ed~c k olan kapalı :ıerfJarını 
ayt i gün sa t 10 a kadar koınisyooa vermeleri lazımdır. 

Nizamnameler parasız olarak komısyond n veri mektedir. 

~ Koyu mavi denizu.ı çok duygulu b ucaf-ma atılmış .; kuzoncu asrın başlangısmda 
~ bir şekilde inşa edılerek her n bu t, tlı ve cl)şt;uı giı·di. O tarihten itibaren .. ~ !! dalgalarrn ruhu okşıyan besteleri ile !:anki ı.;r peri :: Afgan çekik bir müslumao 

Mıkdarı Kolgram Nevi Muhammen bedeh lira 
31935 Makine v .. vagon parçaları 7664 4() 1 

103600 Soba 15540 . 
.; masalı yaşıyan bu yer yüzü cena tloin en fer,,.hh köş .. tnlmleketi hayatı yaşam k-
.. künde biç olmazsa iki hafta ya am bütün Sf"nct İl' :: taoıı.• 
~ " :: yorgunluklarını gid\!rmeğe, sinirleı-inıLİ yatış rmnğa ve :: 
:; önünfizd \!kı yılı neş'e il geçirmt {re k fı gelmektedir. :: 

ı .......................... ı:·· ....... _ ... * ...... .-o .. ı· 
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ya 
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il 

30 2 4 6 (6543--2936) 

den 


