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Sahib ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

l.MANYAmPOLONYA HARBi BAŞLA Dil 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-

1 m anlar Harb Mesuliyetini Lehler~ Bırakıyorlar, Danzig 
/manyaya ilhak Kararını Verdi Alman Ordusu Hitlerin 
IJlriY evmisi ileHarbe Başladı ve 4 Koldan Polonyaya Girdi 

Alman -Leh Hududunda Kanı Çarpışmalar Oluyor 
Yarşova, (Hususi) - Bu sabah Alman orduları dört muhtelif noktadan Polonya hudu-Jllı En Son 
dunu tecavüz Etmişlerdir. Polonyalılarla Almanlar arasında çok şiddetli bir harb başlamıştır. D k•k 

Almanlar Kanoviç Şehrini bombardıman etmişlerdir. Harb bütün şiddetile devam edi- a 1 a 
Yor. ve Lehler kahramanca mukavemet gösteriyorlar. i-------

Berlin 1 (Berlin Radyosu) - Danzig Alman ordusu tarafından resmen işgal edilmiştir. Saat I' 
11.45 dir. 1 Alman Tayyareleri Varşovayı 

Şiddetle Bombardıman Ettiler 
Harb 

Maalesef 
Başladı! 
'lruan: ETEM İZZET BENİCE 

lııriıtere ile Almanya arasınd ~ 
'<ııı. dakikaya kadar &izli şekil de 

1 
"•eyan eden tahriri müzakerenin 
1~ meydana çıktL Anladı~ -

lııı §Udur: Almanya davasını ve 

liıelderini tahdid etmiştir, fakat, 

'~bi durduracak bir devayı göz-

1~iine koymamıştır. 
ltayıdsız ve şartsız Danzigi İS· 

Q>or, koridorda da reyiima ruı 
llllyor. 

~I l:ıanzi&, sulhun ve harbin anah

.· ~ olmuştur. Polonya, hu ıehri 
· ~t'iyyen Almanyaya terke razı 

11tııadığına ve İngiltere ile Fran-

'- da bu şehre vaki olacak bir 

~illan tecavüzünü harh sebebi 

~~ı edip otomatikman Polon

ı, ile birlikte harbe &irmeyi ga

~li etmiş bulunduklarına &öre 

~da harbi durduracak, sulhu 

ltais edecek hiçbir llerililik ve 
ıı ı .... -.. şildik kalmamıştır. 

() halde, barb mukadderdi vel 
11ıladL Şimdi, harbin mu-

1\llakiyet hesabını yapmak, ı 
lııes'uliyetini almak Bitlere 

ltııtedilmiş bulunuyor. Bina • j 
!ııaıeyb, bu dakikada bütün in - ı 

t ~lılığın mukadderatı bu harbin 
buna bağlıdır. 

lı llit1er, Daıuigi bHlliydüşart 
~'".1ekle bir şehri değil, istikbale 

llıil bir büyük istila davasını 
'ttaya koymuş olu!. 

~llcat artık, ölüm ve kan 

~ahasına dahi olarak başta İngil
~ te llitlerin bu tabiyesinin ta -

j~ukuna fırsat vermiyecekler
't. 

1
• l)aıızig, Bitlerin elinde bir ne· 

ı'"e değil, bir başlangıçtır. Buna 

~%·tııış ve artık herşeyi göze al

~ ş bulunarak silahlanmış olan 

1 
"-letter için bu dönüm nokta -

~·~da herşey silaha kalmış bulu
lı}o •• 

~ ŞQ dakikada bütün dileğimiz 
~.alt 

1 • Allahı.n haklılara ve ma • 

:ııııara yardımını dilemek ve 
••eı· 

ıu olmaktır!. 

' ETEM İZZET BENİCE 

[Günlerdenberi beklenen mu -
harebe korkusu bugün sabah sa
at 5,50 den itibaren gelip çatmış· 
tır. Almanya, silahla harekete 
geçmek için ordularına emir ver
miştir. İlk muharebe başlangıcı 
olarak hududların birçok yerle -
rinde §İmdiden ruüsademeler ol-

duğu haber verilmektedir. Son 

gelen haberler, İngiltere ile Fran

sanın da harekete geçmek iizere 

olduklarım bildirmektedir. 

Gazetcıniz makineye vcrilinci

ye kadar aldığımız bütün mühim 

haberleri sırasile neşrediyoruz. 

• • • • • 
Danzing Al manyaya 

Danzig 1- Förster tarafından 
Bitlere &önderilen telgrafta bil -
hassa şöyle denilmektedir: 
•Daıuigin Alman devleti ile bir

leşmesi hakkındaki esas kanunu 
imza ederek tatbik mevkiine koy
dum. 
1- Serbest şehrin teşkilatı e

sasiye kanunu derhal lağvedilmiş
tir. İşbu kanun derhal muteber -
dir. 
2- Devlet kuvvetile icra kuv -

veti devlet reisinin elinde top
lanmıştır. 

3-- Serbest şehir bütün arazisi 
ve ahalisi ile Almanyanın eczayi 
mütemmimesindendir. Bu hü -
küm de derhal mer'idir. 

4- Alman hukukunun Führer 
tarafından ithaline kadar haliha
zırdaki teşkilatı esasiye kanununa 
bağlı kanunlar mer'iyette kala -
caktır. 

Diğer cihetten Telgrafta Dan· 
zig ve Gdyna limanlarının ablu • 
ka altına alındığı bildirilmekte -
dir. 

Danzig 1 - Bay Fartz Danzig 
ahalisine hitaben aşağıdaki be -
yannameyi neşretmiştir: 

Danzigin erkekleri kadınları! 

Yirmi senedenberı arzu etmekte 
olduğunuz sa.at geldL Bugünden 
itibaren Danzig büyük Almanya
nın hududları içine girmiştir. 

Führer'imiz bizi kurtarmıştır. 

İlk defa olarak gameli haçlı bay
rak Alman bayrağı Danzigin umu
mi binaları üzerinde dalgalanma
ğa başlamıştır. Bugünden itiba -
ren eski Polonya binaları üzerinde 
vL her tarafta dalgalanacaktır. 

Eski belediye binasının ve mu
kaddes Senmari kilisesinin tepe -
!erindeki çanlar halas saatini ça· 
lıyor. B ;ze Versay diktasından 

kurtulmak kuvveti ve imkanını 
bahşetmiş olan Führer'e teşekkür 
edelim. Biz Danzig!i'er artık Al
man vatand•~ları olduğumuzdan 
dolayı bahtiyarız. Donzigliler bu 
fevkalade anda müttehid olmak, 
elele vermek ve büyük Almanya
mız için elimizden gelenı yapa • 
cağımızı Führer'imize vade~mek 

istiyoruz. 
Yaşasın halas olmuş Danzig, ya

şasın vatanımız Almanya, yaşa -
sın aziz Fiihrer Adolf Hitler. 

Berlin 1 - Danzigin Alman is
tihbant bürofüna bildiriliyor· 
Forreter'in beyannam<!Si ile Dan
zigin Almanya ile birleştiğini ilan 
eden kanun sabahleyin erkenden 
duvarlara ası1ınıştır. 

Paris Polanya sefarethanesi res
men tebliğ ediyor: Almanya dört 
noktadan Polonya hududunu teca
vüz etmiştir. Polonyalıların Al -
man arazisine tecavüz etmiş ol -

duklarına dair Alman membala -
rından verilen haberler asılsız ol
duğu gibi Polonyalı casiler• in 
Heimitz'e taarruz etmiş oldukları 
haberi de doğru değildir. 

Paris 1 - Bay Daladiyer bu sa· 
hah saat 8,45 milli müdafaa er
kiınıharbiye reisi General Gamelin 
ile ordu erkanırahbiye reisi Ge
neral Colson'u kabul etmiştir. Bay 
Daladiye müteakıben saat 9,15 del 
Bay Bonnet'i kabul etmiştir. 

Serlin 1- Mareşal Göıingin 

hava ordusu başkumandanının bir 
kararnamesi bugünden fübaren 
Alman olsun ecnebi olsun bütün 
tayyarelerin Alman hfil<inllyeti 
dahilindeki arazi üzerinde uçma
la~ı müsaadesini ilga etmektedir. 
Yalnız ordunun ve hükfunetin 
tayyareleri müstesnadır. Bu mem
nuiyet hilafına hareket eden tay
yareler düşürülecektir. 

Berlin 1- Hitler Förstere aşa -
ğıdaki telgrafı göndermiştir: 

Danz\gin Almanyaya rücuuna 
aid olan beyannameyi kabul edi-

• • • 
Danzigdeki 

Çocuklar 
Varşova 1 (A.A.)- Leh - Al -

man ve Leh • Slovak hududların

da yeni htıdiscler cereyan etmiş

tir. 

Leh - Slovak hududunda kolla

rında gamalı haçlı bazubentler 

bulunan J 00 kişilik bir grup Szaca

da bir Polonya trenıne taarruz ve 

telefon hattını tahrib etmişbir. 

Leh - Alman hududunda evvelki 

gece saat 23 >te bir A1ınan devri -

Almanlar Leh çetelerinin mu

harebeye sebebiyet verdiğini bil

diriyorlar. Fakat, mukabil taraf 

4 koldan Alman ordularının Po -

lonyaya hücum ettiğini biliriydr

lar. 

Havadislerimiz şunlardır:] 

Hududa Yakın Diğer Polonya Şehirleri de Bom
bardıman Edildi, Hava Muharebeleri Devam Ediyor 

iltihak Etti 
yorum. Almanyaya karşı olan sar

S>lmaz sedakatini:ıxkn dolayı si· 
ze ve bütün Danzig kadın ve <!r
kekleıine tlşekkür ederim. Dan
zigin Almanyaya rücuu hakkın -
daki kanun derhal tatbik ve icra 
edilecektir. 

LONDRANIN BUGÜN 

TAHLİYESNİEE BAŞLANIYOR 
Londra 1 (Hususi) - Kabine 

icabında Londranın tahliye pro -
gramını tetkik ve kabul etmiştir. 
Ayni içtimada bütün ihtiyat sı

nıflarının derhal silah altına ça
ğırılnıasına karar verilmiştir. D. 
ve B. sınıfı bahriye ihtiyatları da 
şahsi davet beklemeden gemile - 1 

rine iltihaka davet edilmişlerdir. ı' 

Bugün Londranın kısmen tah
liyesine başlanacaktır. Bütün tren
.er hazırlanmıştır. lkönce çocuk

lar, ihtiyarlar ve hastalar nakle
dilecektir, Londradan nakledile
cek halkın üç milyona baliğ ola -
cağı tahmin edilmektedir. Beş ya
şına kadar çocuklara anneleri re
fakat edecektir. Tahliye dört gün-

Patis 1 (A.A.)- Alman tayya- / 
releri bu sabah saat dokuz buçuk
ta Varşova şehrinin üzerine gel -
mişler ve şehri şiddetli bir bomba 
ateşi altına almışlardır. 'BJrçok 
yerlerde yan.gınlar çıkıruştır. 

:3uraya gelen malumata naza -

ran, Alman tayyareleri diğer Po
lonya sehirlerini de boın4>ardı -
man etmektedirler. ş..ddetli ha
va muharebeleri olmaktadır. 

Akman tayyareleri., bt!hassa 
Krakava, Botsk, Biyalayalaska 
Zikov, Grodno, Vılno şehırlerini 

bombardıman etmektedirler. 

Her iki taraftan da bırçok try-

yareler düşmilştür. Fakat har1in 

devam ettiği şu dakikada ne l a

dar tayyare düşürüldüğür.ü tah -

i<ik etmek mümkün deği'dir. 

Alman Ordusu Baş Kumandanı İle Hava ve Deniz 
Kumandanlarının Orduya Emri Y evmileri 

Berlin 1 (Saat 2,30)- Alman 

orduları başkumaııdant General 

Brauhiç, hava ordusu kumandanı 

Mareşal G<iring, Alman donan -

ması kumandanı Amiral Rider 

ayni zamanda neşrettikleri emir-

name ile, Hitlerin orduya hitaben / 

neşrettiği emriyevmi mahiyetin- ı 

de olarak vazif saatinin hulfil et

tiğini bildirmişlerdir. 

Hava ordusu kumandanı hava 

müdafaa kuvvetlerine hitaben be-

yannamesinde bilhassa şunları 

söyleınekitedir: •Düşman tayyare
lerine karşı attığınız her kurşu -
nun, arkanızda lm"aktJtınız ka.
rıfarınızın ve çocuklarınızın ha
yatını muhafaza etmek için odlu
ğunu unutmayınız.• 

Taarruz Bütün Cephelerde 
Devam Ediyor 

Polonya Ordusu Her Cebhede Şiddetle 
Mukavemet Ediyor 

Paris 1 (Radyo, Saat 1,50)- Bü-
tün Alman - Polonya hududların
da şiddetli muharebelerin başla-

dığı bUTaya gelen haberlerden an- J 

la§ılmaktadır. Polonya ordusu 1 
her cephede mukavemet etmek -

tedir. Taarruz bütün cephelerde 
devam ediyor. 

de bitirilecektir. Diğer büyüg şe- s ı p ı H d 
~~~:l~:~:::it;~:~~:r~~:hk~- ovyet er o onya u u-

1ngiltere ile Avrupa arasında d A k y \J ı 

Parısın de tahliycsıne devam e-
telefon.muhaberesi kesilmiştir. una s er ıgıyor ar 
dilmektedir. Münakalat Nezareti 
son defa olarak halkı Paristen ay
rılmağa davet etmiştir. 

• • 
Kadın ve 
Çıkarıldı 

yesi Polonya hudud muhafızları

na taarruz ederek makineli tü -

fek ateşi ı;.çmıştır. 

Hududun dığer taraflarında Po

lonya arazisine el bombaları ve 

fişekler atılmıştır. 

Danzigden bildirildiğine göre 

kadınlar ve çocuklar şehri tahliye 

ederek şarki Prusyaya gitmekte

dirler. 

Moskova radyosu 'bugün mü
temadiyen Fransız ve İngiliz po
litikası aleyhine neşriyatta bu -

lunmuştur. 

~etlerin Polonya hududuna 
külliyetli miktarda asker tahşid 

et1ıikl,eri haber verilrm?ktcdir. 

Fransız Hükumeti Beyanname 
N eşrett.i 

Pa~is 1 (Radyo saat 2,50) -
Fransız ~abinesi bugün neşrettiği 
biı beyannamede Polonya ile Al· 

ananya arasında harbin bilfiil baş- Ifransızları birliğe ve sükunete da
lamış olduğunu ilan ederek, bütün vet etmektedir. 

Umacı Karşısınd~ Türk Milleti 
Bilmem dikkat wiyor musu • 

nuz? Biitün dünya hercümerc için
de. Harb Polonya - Almanya ara
sında başladı. Şimdi herkes, ıu 

meşhur çocuk masallanndald u-

mncıyı andırmıya başlıyan harbi 
elinde bombası bekliyor. Bize &e
lecek mi diye • 

Bu badire içinde en telli§S•Z dev
let Türk dovlo:ti, en sakin millet 

Türk milleti, en vazih siyaset o
nun siyaseti ve durumudur. 

Bu telllşstzlık, bu slik!ın, bu vil
zuh ve istikrarı Allah gö%deıı ve 
dilden koruaun. •• • 
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2 - SO!f TELG!Ar .- ı EYL'O'Lım 

İSTANBUL TİYATROYA 

GARK OLACAK 

Şöyle beş on sene geçsin, İstan
bulda, adım başında bir tiyatro 
binasına rasthyacağız .. Gazeteler, 
iıer gün bir yeni tiyatro binası 

projesinden bahsediyorlar. Şeh -
zadebaşında yapılacak, Tcpebaşın

da yapılacak, Tab"mde yapılacak .. 
Hepsi de muazzam şeyler. Ar'ık, 

1,tcn güçten vazJeçıp tlya•rola
ra postu sereceğiz. Bu komedi se
n: n, şu traıedi benim, ötelcı ıpe
ret de ötekinin .. 

Blr de, derler kı, İstanbulda ti
yatro yoktur .. Çok bile ... 

Il!l.KIR KAPLAR 

KALAYSIZ OLMAZ 

Bır aile, kalaysız kaptan yemek 
yedikleri i? topyekiin zehir -
lenmişler.. Kalaysız kabın zehir
Jedij!ini dedelerimiz bile bilir. 

Çünkü, onlar sağlam bakır kap 
ikacak kullanırlardl. Şimdikiler 
ise, züğürtledikleri için, para e
den bakın satlp, ha!if, moda, ki

barlık ve saire diye, teneke boz
ması kaıiJar kullanıyorlar. Hal
buki, işin iç yüzü, bakır kaplar 
para ediyordu, tı>bit hepsi satıl -
dı.. Kala kala teneke bozması 

ıeylere kaldık: 

GECE ÇALIŞAN 

FIBNLA& VARMIŞ 

Ekmekler yine bozıuk ç>kıyor, 

şikayetler yükseldi. Hele Rami
de, bazı fırınlar, günduz değil, 

gece çalışıyorlarmış .. Neden böy
le g<-c:eleri çal~ıldığıru merak e
den bir okuyucu: 

- Gündüz ça~ılırsa, belediye 
görüyormuş, cevabını veriyor. 

Bundan şu anlaşılıyor ki, ge
ce bastı mı, belediyenin kontrolü 
de nihayet buluyor, öyle mi?. 

Rami fırınlarının neden geceyi 

tercih ettiklerini anlamak zor bir 
iş değil, Elbette sakladıkları, giz
ledikleri bir mesele var. Bu i;;e, 
alakadarlar Iutfen bakıversin .. 
Uykusuz kalacaklar, zahmet ola
cak amma, kusura bakmasınlar .. 

SİVRİSİNEKLE 

MÜCADELE TATİL OLDU 

Zavallı Aruıpazarı da bizim i.
tanbul gibı im~! Herşcy tamam
mış .. Yalnız sivrisinek fazla, ço
cuk bahçesi noksanın;;; . Ad<1paza
nndan mektup yollı an muhabir, 
böyle söylüyor. 

Adapazarı da, demek ki, siv
risineğın acısını biliyor. Ah bu 
sivrisinekler: Yine dünkü -gaze
telerde okuduk, İstanılıulda vri
sinekle mücadele, şubat sonuna 
kadar tatil ediliyormuş. Zaten ta
tile lüzum var mı?.. Artılı:: bızzat 
miicadeJ.,ye lüzum kalmaz; çünkü, 
soğuklar başlayınca, ortalıkta 

sivrisinek görülmez. Klş me\'Sİ

bu cihetten ne rahattır! 

SULAK İDARESİNDE 

EHLİYETSİZ MEMUR 

Sular idaresinde bazı ıslahat, 

tadilat, tensikat olmuş .. Maaş in
dirilmiş, clıliyetsiz bir takım me
murlar da işten çıkarılmış! Sular 
idaresinde, bize öyle geliyor ki, 
ehli.'yetsiz memur değil, amirler 
aramalı' 

Çıkarılan memurların ehliyetsiz 
olduğu senelerden sonra anlaşıl

mış?.. 

Adaya su verilmesi için, yıllar
ca tetkikat yapan ve nihayet vali 
Lfıtfi Kırdann zorile işi netice
lendiren, TerJros şebeke ve ma
kinelerinin ıslahını gayet ağır 

yürüten, Kadıköy havalisindeki 
Elmalı suyunu katra katra akı

tan Sular idaresinde ehliyet me
selesi hakikaten düşünülecek mü
hlm bir meseledir. 

AHMED RAUF 
-----

IK"üçüK HABERLE~' 
* İnhisarlar idaresinin birkaç f fesine başlamak üzere bu akşam 

güne kadar piyasaya çıkaracağı Berline harket edecektır. 
doğu sıgarası Türkiyenin en ucuz 
sigarası olacaktır. Kadın s'garası 

.için yapılan tetkikler de bitmiştir. * Aldıkları emir üz.erine Te -
kirdağında ve Ahırkapıda <kmir
lemiş olan İngiliz vapurları yeni 
tıir iş'aria dun Akdenize har~ket 

* Dahiliye Vekaleti sefeıberhk 
umum müdürü Hüsameddin Ve
Uletin daveti üzerine Ankaraya 
hareket etmi~tir. * Halicde Valde kızaklarında 
hüc= botları yapılması takarrü 
etmiştir. 

etnı41erdir. c;- "b T • * Belediyenin bir milyon elli IC' eri Ot 1. eSfSQff 
bin liralık yol inşaatı münakasa
sına h·ç kimse iştirak etmemiş -

tir 
* İstanbul muhasebe murakıb

!arı, millhak kaza ve nah ·yelerde 
teftışlcrıni ikrnal etm..,,ıe~dir. Bu- 1 

günden itibaren merkez kazala -
rı:-:da tetkikata başhyacak lardrr. 1 * Eminönündeki havagazi, su 
ve elektrik şebekelerinin aid ol -
duğu idareler tarafından kaldırı
lıp planda gösterilen yerlere çekil
mesıne b~lanmı~1r. * Vaki bir ihbar üzerine Ü skü
dar hapishanesi müdürü Cemile 
işten el çektirilmiştir. Adliye mü
fettişleri teftişe başlamışlardır. * Berlin büyük elçiliğine tayin 

Hey'et Dün İlk 
Toplantısını Yaptı 

Sirk<''· ile Haydarpaşa ar<1sın

da işleyecek feribot tcsısatı ile 
meşgul olmak ve icabeden p.an 
ve projeleri yapıp tatbik etmek 
için Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları ve Devlet Limanları 
umuın müdürlükleri mühend.:sle
rinden mı.:rekkeb bir heyet teşkil 
olunmuştur. Bu heyet dün top-
lantısını Deni:zyollan idaresinde 
yapmıştır. 

Feribot için Sirkeci ve Haydar
paşada yapılacak olan iskelelerin 
inşası münakasası yapılmış ve her 
iki iskele de müteahhide ha\'ale 

edilen Husrev Gerede yeni vazı- olunmuştur, 

Plaj Bülbülleri 
l\o. 83 

Dıyc ı ayKırdı ve peşinden J.<oş- f 
m.ı.k ıs<cclı. Bu arada Rum hiz -
mc ~ efc'ıdısini ölümden kur -
tarırak içır!, Pelinin eline soba
nın demır m&ŞaSlnı .kapıp indir -
m:şt;. Pelir> n elind ki rövelver 
bird~r.bıre yere düştü ve patladı. 

Rum d ' toı u ıkorl<udan t!tri -
yordu 

Tabancamn patlaması ortalığı 

aın t ~trriş ,.e bu kargaşalık ara
sınc~ Pe in kaçmağa muvaffak 
olmuştu. 

Fmd n, S !ine. 
- - A n . ne şirret, ne yaman a b

lanız ' rmış .. 
D. ord . Fi:Tidunun kulağı, ba-

şı a :ık Hı s-rıl. ti\" 

Yazan: İ•kende~ F. SERTELLl 

Apartımanda oturanlar taban -
cannı bir kaza eseri olarak pat -
ladığını anladılar .. 

Dağıldılar. 

Marikanm .kahramanlığı ~ ya
ramıştı.. 

Feridun o gün hasta kabul et
medi ve akşama kadar, yatağında 
uzanıp yattL 

* İKİ GÜN CONRA .. 

Feridun lwlağındıın çok muz • 
taribdi. 

İki gündür yatağında yatıyor, 
Selinden bap. Cim&e ile görüş
müyordu. 

Buz 
Dolabı 
ihtiyacı 

Şehrimizde Yirmi Bine 
Yakın Buz Dolabı 

Getirilmiş 
Bu ;,:ne memleketimizde ve bil

hassa lstapbulda frigider cb1tz do
labı• lr.ullanan dükkan, mağaza ve 
evlerin sayısı çok artmıştır. 
Yapılan bir tahm;ne göre yalnız 

son zamanlarda Avrupa ve Ame
rikadan şehrimize 20 bine yakın 
muhıelif marka ı:e şekilde frıgider 
cbuz dolabı• ithal olunmuştur. 
Diğer senelerden mevcud olan

lar ve yeni siparişler bundan ha
riçtu. 

Anadolunun muhtelıi şehirle -
rinde de otomatik frigiderler re

vaç gördüı.ilinden ayrıca bunlardan 
da mühım miktarda getITtilmiş -
tir. 

Dığer taraftan Belediye reislıği 
şehrin büfün semtlerinde kulla -
nılan buz dolapları hakkında umu
mi bir teftiş yapmaktadır. Çünkü 
bunlar, içine konan muhtelif gıda 
maddeleri münasebetile halkımı -
zm sıhhati ile alakadar bulun -
maktadırlar. Tehlikeli, bozuk ı:e 

ya kullanılmaları caiz olmıyan 

firıgidirlerin istimaline kat"iyyen 
müsaade olunmıyacaktır. 

Meb'uslarımızın 
Bugünkü 
Toplantısı 

Belediyeye Aid Dilekler 
Tesbit Edilecek 

ista.ı:ıbulı....ı muhteiif kazalarında! 
dolaşarak \'e halkla temas edip ' 
dileklerini tesbit eden nıeb'usları

mız bugün Cumhuriyet Halk Par
tisinde bir toplantı yap;ıcaklar -
dır. Bu toplantıda halkın Bele -
diyeye temas eden dilekleri tes
bit edilerek Belediye riyasetine 

Ebüzziyazade Velid cSulh dü
zelemiyor, fakat harb de çıkmı -
yor• başlıklı yazısında: cZavallı 

sulh b;namaza döndü• diyor ve 
her gün harb ihtimallerinin ha -
fitlediği mütaleasında bulunarak 
makalesine devam ediyor: cHit
ler kendısıne muvaffakiyet ka -
zandıracak baskın harblni yapma
nın vaktıni geçirdi. Çemberlayn 
de hervakit olduğu gibi vaziyeti 

parlamentoya arzetmiyor. Bu va
ziyet müzakereler neticesinde sul
hun temın edileceği ümidıni ver:
yor. faamafih esas mesele lıarb 
ii..fetinin bu defa da atlatılmasıdır. 
İlerisi için düşünülür. elbette bu 
hallerin tekerrürüne mani olacak 
tedbir buıunur .. 

Ab din Da\'er csulh köprüleri 
yıkılmadı amma• baş11~.1 ~<.ı.L. 1.,,n

da diyor ki. cÇıkmayan candan 

ümid keoilmez. Bugün topların ye-1 
rine henüz diplomatlar konuşuyor. 
Bomba yerine mesaj teati ediliyor. j 
Bunun için bız de ümidımızi .kes
miyoruz. Sulh cephesinin yaptığı 
gayretler :;amimidlr. Çünkü bu 

cephenin harbden kazanacakları 

bir şey yoktur. Fakat Hitler mart
ta ye eylülde dünyayı harb teh
didi altında bulundurmagı adet 
edindı. Şimdıye kadar daima da ( 

muzaf!er oldu Bugün de Sovyet 
Rusya ile anlaşmış olması ona ye
ni bir cür'et ''erdL Günün büyük 
istifhamı , müzakerelerin harbin 1 

önüne geçip geçmiyece/fdir. Sul
hu ancak Hitler'in samiml surette 
sulhpoı·\'er olması kurtarabilir.• 

TAN: 

.M. ZekNiya Sertel cYatıştırma 
siyaseti yerine barış siyaseti• baş
!ıkh yazısında, Çemberlayn'in şim
diye kadar ta.kbı ettiği siyasetin 
yatıştırma siyaseti olduğunu ya
zarak diyor ki; 

cTotaliterler gazaba geldikçe 
Çemberlayn ağızlarına birer lok

ma atıyordu. Bu siyasetin gayesi 
de vakit kazanmak ve sulhu teh
J.i!<eye düşürmemek. Artık buna 

lüzum kalmamıştır. Dünyayı ra
hatsız eden bütün meseleleri kö
künden halletmek zamanı gelmiş
tir. Bu ya İrııgilterenin istediği gilbi 

sulh masasında, yahud Hitlcr'in 
arzu ettiği gıbi harb sahasında ta 
hakkuk edecektir.> 

vutr· 

cAlman da\'asının esası• baş -
lıklı yazısında Asım Us, Von Pa
penin İstanbuldaki Alman kolo -
nisine h:taben söylediği nutku 
tahlil ederek d'yor kı: c İngiliz 

İmpara'.orluğunun yanında hayat 
hakkı isteyen Almanya kend'nden 
başka m!lletkrin hayat hakları \ 
olduğunu kabul etmiyor mu? Et
miyorsa bu ınkıirı nasıl bir adalet 
fikir ve his.si ile makul buluyor?. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cah.d Yalçın İcng Jiz -
Alma nmüzakcreleri. başlıklı ?'a-

1 
zısında diyor ki: cAlınanya, ln
giltere ile, İngilizler de Alman -
!arla dost geçinmek için çok gay- r 

ret gösterdiler. Olmadı. Şimdi sün-

1 
güler.o parıltısı altında bu dost -
!uğun temelini atmağa imkan var 
mıdır' Çünkü aradaki ihtilafın 

mahiyeti esaslt bir telakki ve hare,
ket tezadıdır. Bu tezad ortadan 
kalkmadıkça yapılacak her şey 
meseleyi pamuk ipliğine bağlamak 
olur. Büyük devletler müstemleke 
!erin • uzak ve geri kıt'alarda ara
dılar, Almanya ise Balkanları ve 
şarki Avrupayı müstemleke yap

mak siyasetini güdüyor. Nasyonal\ 
sosyalizm yaptığı hatalardan do
layı ya harb ederek hem kend'ni 
hem Almanyayı T(lahvedecek, ya 
uslu durarak dahildeki perestijini 
kaybedecektir. Bunun için şefle
rin zahiri vaziyetlerini kurtarmak 
çarelerini bulmak lazımdır.• 

verilecektir. Toplantıda Belediye ı İhracatı ko!a y laştıracak Edebh at Fakültesinde 
reis muavmleri de bulunacaktır. • - E b • Dil 
Toplantıyı müteakıb Belediye ta- y enı T edbırler ene 1 

rafmdan saat 20 de Perapalasta Hükümetimiz ihracatı kolay - Geçen sene olduğu gibi bu se-

meb'uslarımız şerefine bir ziya - laştırm:ık için son zamanlarda ye,- ne de edebiyat fakültesinde ecne-
fet verilecektir. bi dil kursları açılacaktır. Bu kurs-

--+-
60 Doktor Adanaya 

Gidiyor 
Şımdıye kadar Sıhhat Vekaleti 

he abına rurdlnrci okuyup ta bıı 
yıl mezun olan dokt larımızdan 

60 genç Sıhhat Vekaleı;nın emri 
üzerine bugün Adanaya gidecek
lerd Hükümet tabibi olacak o
lan doktorların Adanada sıtma 

kur&larınCa altı ay staj yapmaları 
mecburi olduğundan genç doktor
lar bugün yola çıkacaklardır. 

---<>--

·Bir Arkeoloğ Geldi 
Kolombıya üniversiksi profe

sörlerınden maruf hafriyatçı Ai
len O. Hansen tetk,kat yapmak ü
zere şehnmlze gelmiştir. Ameri
kalı fı!im 1stanbul müzelıerinde 

tetkikat yapmaktadır. 

1 Selin bu hiıdiseden çok meyus 

j 
ol:muştu. Ablasının yaptığ reza
leti düşündükçe tüyleri ürperi -
yor, dişlerini gıcırdatarak sôyle-

niy<ırdu: r 
- B r ıfaha Allah <ınun yüzü

nü gôstermesın bana. Ben onun 
bu kadar kıskanç, bu derece ş.r- 1 
ret olduğunu bı.lmıyordum. Sanki ı 
tanıştığı. adamları zorla elinden 
alıyormuşum gibi, o gün üzerime 
öyle bir saldırışı vardı ki.. en ba
yağı bir sokak orospusu bile yap
mazdı onun yaptığını.. 

Feridun gözlerini açtı .. 
Ve Selmi yine her zamaı11d gi

bi başının ucunda buldu: 
- Niçin yatıp istirahat etmi -

yorsun, Selin? Üç gündür bir has
ta bakıcı şefkatile bakıyorsun ba
na. Se:- :ıe iyi yürekli bir kadın
ını:;mı ! 

Elni uzatl• 
Selinin ince iP -maklarını a

vuewıun iç:::ıe a 'rl ı: 
- Hnyntıml'z 1:- leştir=e ka -

niden birçok tedbirler almağa baş-
lamıştır. Ev,·elce refedilen Kana- !ara iştirak etmek istiyenler ara

sında 24 eylfılde bir müsabaka im-
da takas muamelesi sonradan gö
rülen luzu~.ı Uzer'.ne tekrar hü -

kUmetırrı.zıu rnüracaatile ba:;;la -
mıştır. 

Amerika ile de son iMzalanan 
anla madan sonra bu memleket

le t:careıimızin durm3Sl üzer:ne 
hükiı.nret Amerika ile de takas ü
zerine reni bir mukavele yaparak 

bu memleketi d,. enterşanjabl 

memleketer meyanına ithal etme
ği d~ünmektedir. 

Ik Tedrisat Muallimleri 
kadrosu 

İstanbnlda hazırlanan ilk tedri-

sat muall:mlerine aid birinci kad
royu Ankaraya götürm maarif 

müdürü Tevfik Kut, Vekaletle o-

rar \'erdik, Selin! Bu kararımızı 
hiç kimse bozamaz. Her gürültü
nün sonu suki.inetle biter. Ablan 
yaptığı rezaletten utansın. Fa -
kat. t raf edeyim ki, ben onun 
kadar sınırli ve kıskanç bir k;ı

dın gormc1iin1 ömrümde. 
- Halbuki o şimdiye kadar he -

pimızd<'n daha az kıskanç oldu
ğunu söyler ve öyle görünurdü. 
İnsan hak;katle karşılaşınca, mu
hatabının hüviyetini daha iyi an
lıyor. 

- Ben de bu fikirdeyim. Peli
nin kıskanç olmadığına ihükmet
miş\1m. Onunla beraber kardeş 

gibi konuşurdum Ye Emın ol ki, 
kendisıne evlenmekten filan da 
bahsetmemiştim. Meğer o kendin
ce beni benimsemiş.. Necdetten 
ümkL! i Jkcııince lbc1iim kapımı 
ça!mağa karJr vermiş. Burada a
radığını bı..lamayınca şaşırdı. Hır

sından lmlağıını ısırdı \'C arkadan 
sen fiÔr ·ncc delirdi.. Tabanc.ısını 
çeıttı. Ac·ha vuracak mıydı?. 

!'hanı yapılaeaktır. Müsabaka im

tihanında mU\·affak olup da kurs
lara kabu'. edilecek olan gençlere, 
kurs müddetince 30 liradan ücret 

verilecektir. Maarif Vekaleti kurs
ları muvaffaltiyeıle ikmal eden -
!eri bir sene de A vrupada tahsil 

ettirdikten sonra orta tedrisat kad
rosuna alacaktır. 

Yapılacak müsabaka imtihanla
rına girmek için ecnebi bir kollej 
veya liseden mezun olmak, sıhhat
li bulunmak, Vekfıletin gösterece
ği yerde muayyen bir müddet 
hizmet edeceğini kabul etmek 
şarttır. 

_..__,_.~,_.._.~~~-. ......... ı 
lan temaslarını bitirerek dün şeh
rimize dönmüştür. Vekalet kad
roları aynen kabul etmiştir. 

- Şimdiye kadar bir sinek bile 
vurduğunu görmedim. Fakat, in
sanlar ancak hadiseler karşısın

da anl~ılan bir muammaya ben
zerler. Ben Qnun iç yüzünü an -
cak o gün görebildim. Gözleri öy -
le dönmüş. saçları öyle dikilmiş
ti ki.. tabancasını boşaltmakta 

·belki de tercddüd etmiyecekti. 
- Marika tam vaktinde yetiş

miş öyleyse.. Allah razı olsun şu 
kızcağızdan. Kurşun isabet etme
se bile, bizi mahkemelerde sü -
riindüreeek ve aleme karşı kepa
ze edecekti. 

Selin, Feridunun alnına kolon
ya sürüyordu. 

- Geçmişi unutalım, Feridun! 
dedi. Asabileştikçe kan başına çı
kıyor, başın ağrıyor. Bir hayli de 
ıkan kaybettin. B;r 3<ulaktan bu 
kadar kan akacağını ummazdım. 

- Kan damarlarından biri pat
lamıştı. Doktor vı;ktinde yetiş -
meseydi, kulak zarım da \ehli -
3<eyc " şecck ve sağır olacaktım. 

Gedikli ı~1b~:Z·l!ii~ 
Hazırlama İtalya İle Fransa 
oku 1 u n da Yazan: Ali KEl\IAL SVNl!I\>.; 

İtalya bugünlerde bir int'Zar ~ 
ziyeti almış, bekliyor görün~, 
tedi,., Berlin - Roma mih\'er 
söz Almanyada olduğu için ita!· 

Dün Yeni Mezunlara 
Merasimle Diplomaları 

Verildi 
Kasımpaşa deniz gedikli hazır

lama okulunun yeni ve genç me
zunlarının diplpma tevzi mera -
simi dün öğleden sonra mekteb 
binasında yapılmıştır. 

·deJl 
yanın şu veya bu tarzda yenı • 
herhangi bir faaliyette bulund~'f 
ğuna dair şayanı d kkat batıel' 

ev· 
alınmaması pek de şaşılacak ş j,ı 
lerden değildir. Artık A!ınaOY3 

Kalabalık bir davetli 

. t\C' 
harbe atılırsa İtalyanın da ınu ba' 

ve halk fiki ile bitlikte bu kavgaya 
raretli bir sevinçle iştirak ed~ 
ği temin edilemiyor. Ber1'n - tıe' 
ma ittifakı sağlam ka!ma-kla !· 
raber İtalyanın kendifü elil" . 
kıbetlere sürüklemek istiyeCPP 
tahmin edilebilir. Fak~t İtalyan'.. 

kütlesinin iştırakile icra olunan 

merasime İstikli'.l marşı ile baş -
!anarak mekteb müdürünün yeni 

mezunlara veciz bir hitabes!.nden 
sonra diplomalar dağıtılmıştır. 

Diploma tevziı merasimini gençj 
ve gürbüz denizcilerin mızıka ile 
idman hareke: !eri \'e bazı spor 
gösterileri takib etmiştir. 

MEKTEBE YENİ ALINAN 
TALEBELER 

Diğer taraftan geçenlerde Ka-
radeniz ve Akdeniz limanlarına 

bir seyahate çıkan Hamidiye mek
teb gemimiz uğradıkları yerlerde 

Kasım Deniz gedikli mektebi için 
yeni talebeler kaydetmiştir. 

Bu müracaatçıların sıhhi mua

yeneleri Hamidiyede sureti mah-
susada hazır bulundurulan heyeti 

sıhhiye tarafından icra olunmuş-
tur. 

335 Doğumluların 
Son Yoklamaları 

Beş:ktaş askcrlık şubesinden: 

Bu sene askerlik çağına girmiş 
olan 335 doğumlu delikanlılarla 

sılıhi sebeblerle ve tahsil dolayı -

. ..;,,, 
bugünlerde böyle bir intııar ·ıe 
ziyeti almış görünmesini ne 

1 

· kl · ·or fr izah etmeli?. Italya be .ı) ' . 
kat İtalyan diplomatları çalıŞ ,. 
maktan geri kalmıyorlar. ita!V • 
d-a bHiyorlar ki arada uzun ıa • 
manlardanberi cereyan eden il:S, 
zete kavgalarına rağmen Fr1

·. e 
0jsıP 

hakiki surette İtalyayı _k~n . g9' 
düşman •bilmemiştir. Bı.ak» d&P 
zetelerin neşriyatı ba.şla111 31 ,., b·rb 71" 
evvel bu iki memleket 1 rd" 
cLllin hemşire. diye tanıY0 p • 

Bir gün yıne bu tabirin caııl3e , 
mıyacağını kimGe iddia edeaı' 
mektedir. ıJ5' 

Bugünkü Almanya nihayet ~it' 
ya ile de anlaşmak suretıle ~ e1' 
tika aleminde kuvvet!end· @. 
sonra Avrupada her devletten O' 

l< ,·e 
tün bir mevki sahibı olın• . 1,n 

.. 1 ,. crnelıtı~ na gore ro oy nama.~ rıı' 

vazgeçmiyecektir. Berlin - F ~ 
mihwrinde şimd.ye kadar p• l . 
olsa da ikinci derecede 1<•1~" 0 r 
talya için Almanyanın yenı b.ı 
faikıyeti gitgide ağırlaşan 

yük olmaktadır. -~ıe 
sile ertesi senelere bıı·akılarak bu da J;ıO. 

Almanyanın Avrupa . te • 
doğumlularla muayeneye tabi kal
mış diğer doğumlu mükelleflerin 

1 ey lul 939 tarihi:ıde Beşiktaş as
kerlik şubesi 'binasında teşekkül 

edecek askerl'k meclisinde son 
yoklamalarına başlanarak 31 bi-

rfociteşrin 939 günü n;hayet veri
lecek olmak üzere eyli.il ve birinci-

teşrin aylarmın tek günlerine te
sadüf eden günlerde sabah saat 

dokuzdan 12 ye kadar yapılacak
tır. Yukarda yazılı mükelleflerin 

şimdiye kadar yoklamıya gelmi -
yerek yoklama ka1:ağı vaziyetin - 1 

de kalmış muhtelif doğumlu mü- 1 
kelleflerin t'e tayin edı!en gün -

!erde ~·o!,la~,alarını yaptırmak ü-j 

zere askerlik meclisine gelmeleri 
1 

gelmiyenler hak'.<ında arkerlik ka-ı· 

numınun muhtelif maddelerile ce
zalandmlacaklan il~n olunur. 

Evkaf Umum müdürü 
Bursaya Gitti 

Evvelki gün !zmirden şehrimize 
gelmiş olan vakıflar umum 

müdürü Fahreddin Kiper evvelki 

gün İstanbul evkaf başmüdürlü -
ğüne gelerek başmüdür Hüsa -
meddin ile bir müddet görüştük

ten sonra dün Bursaya gitmiştir. 

Bu rezaleti düşündükçe tüylerim 

ürperiyor, Selin! Kendimi Afri
kada vahşiler arasında sanıyo -
rum. Eğer sen yanımda olmasan ... 

Selin başını Feridunun başına 
dayadı: 

- Haydi, beni öp, Feridun! 

Yalvarırım sana, bu rezalet sah
nesinin perdesini kapayalım artık. 
Ben de utanıyorum.. Onun ıkar

d~im olduğunu düşündükçe, se
nin yanında yerin dibine geçiyo
rum. O rezaleti unutmak ve tek

rar etmemekle, beni de müth~ bir 
azab ve işkenceden kurtarmış o
lacaksın! Biraz da benim vaziye

timi düşün, Feridun! Öyle şırret 
'bir kadının kal'deşi olmak... Ah, 
'bunu hatırladıkça senin yüzüne 

bakamıyorum. Bir tek tesellim 
var: beş parmak birbirine ben -

zemez, diyoru n. Ben onların en 
küçüğüyüm ... 

(Devamı var) 

her devlebt.en üstün olrnak ıs~3 • 

mesi netice itibarile Fıansa d~ 
dar İtalyayı da, belki İtalya~'! .~ır 

· ·ıne' 
ha fazla o' arak tchdid eıııg 
he etmemeli. ı·• 

ı va ' • İşte Fransada şimdi or a. p • 
· )<aPa 

lan uzun zamandanberı • l:" 
1 • 1'1 .. 

dığı halde şimdi yenıden 
nen mühim bir bahis. 

ııı ~u 
Evet, diyorlar, Fransan !<l' iti"' 

gün sahih olduğu müstcmle ıe~ · 
paratorluğu parçalanamaz. 
sim kaıbul edemez. •• 

irııP• 
Nitekim İtalya da kenO' , 8g' 

,ya• 
ratorluğunun parçalanaın. tıi''ıe 
n ' <ö•'1emek'ed!f Bu es2• ı~1 

~ J ıı~ 

kalmakla beraber Al<der.ı 'f 1~ı 
devi~ti için de bu denızde. t_e j. 

· ·· · ı ekteaıı · e' mesai ~mkunı goru m ·a.,et 
taraf birbirinin hak!arına r ~~ s• 
tikten sonra bu imkan d•· 
çıkt1r ,diyor1ar. ~o• 

ara5 ,, 
İngiltere i. e Lehıstan e" 

geçen gün imzalanan ı~U ki z;• 
İngiltere ıle İtalya ara.~ı~~uo•P• 
ki dos•Juğu tazelem""ı .~ıe•i~l 

.. nıl'I> " şimdıye kadar bunan u 
1
. •ş.) 

. b' ınıf ' cı kesmemış olan ır s ver' . 
diplomatları için cesaret fer r 

i . bU se " 
olmuştur. ngilterenın 1'~' 

it ·,unu· ~ 
ne kadar sağlam tu uı; ıbu' su 
vet Ye şiddetle Avrupa ıc (ile-

bozmak istiyenlere karşı p~ r.1•11 
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Günün Meaeleai: 

Ondokuz Trikotaj 
Fabrikası Kapandı 

Siyasi Vaz iyet Dolayısile Kun
duracılarda da İşsizlik Var 

Siyasi karışıklıkların iktısa- 1 
eli sah al anınızda tesirleri d<&
vam etmektedir, Son &Unlerde 
birçok iş yerlerinde faaliyeti 
Yarı yarıya azalmıştır. Haber 
aldıiımıza göre dün trikotaj ü
zerine iş yapan 19 fabrika ve 
te:zııihı. muvakkat bir müd -
det için tatili faaliyet etmiş • 
tir, -
İstanbul da 

Açılacak Ziraat 
Sergisi 

Bundan başka hazır iş ya 
pan kunduracılar arasında da 
bir iş•izlik buhranı baş;:J(ister

ıniştir. Birçok tezgah.lar lış 

bulamadıklarından çalışma -
maktadITlar. Herhangi bir harb 
ihtimaline karşı yiiksek mü -
esseseler paralarının ellerinde 
bulunması için hiçbir sipariş 

vermemektedirler. 

Kahve İdhali 
Serbest 

Bırakılıyor 
z:raat İşlerinin Islahına Kahve Şirketinin Mu
Ehemmiyet Veriliyor kavelesi Uzatılmıyacak 

Teşhir Edilen Meyvalar 
Ma1atyanm güzel meyvalan İz

mir fuarında teşhir eiliyormuş; 

gazeteler böyle yazıyor. Bunu o

kuyan yabancılar, Türkiyede az 

nıeyva çıktığına hilkmederler, ve 

zannederler ki, fuarda yalnız e

şantiyon için meyva teşhir edi

yoruz. 

Garibdir: Malatyada ve meınle

ketin her köşe•inde, diinyanın en 

güzel nıeyvalannı yetiştiriyoruz. 

Fakat, ne yazık ki, İzmir fuarında 

da, İstanbul manavlarında da mey-

va, ateş pahastoadır. Yetiştiği 

bahçelerde ise, müşterisizlikten, 

nakliyat zorluğundan yerlere dö

külüyor ve çürüyor. 

Halbuki, meyva gnrb memle • 

ketlezinin sofralarında en nadi

de ve kıymetli, en çok rağbet e

dilen gıda maddesidir. Bizim, ka

çımızın sofrasında daima meyva 

bulunur?. 

ilstanbuldaki ziraat işlerinin ıs- İş Bankasının bazı müesseseleri , BUKRAN CEVAD 

lahı için yeni tedbirler alınması meyanında İş Limitedin de lağve- --------------
ikararlaştmlmıştır. İstanbul vila- dileceğini yazmıştık. Eu husustaki J"k• • G 
YEili ziraat müdürlüğünün gös - tasfiye işlcr.i sür'atle yürümekte - ıncı 3çmen 
terdiği lüzum üzerine bu sene zi- dir. Diğer taraftan haber aldığı - K f ·ı G } 
raat muallimlerinin maaşlarına mıza göre kahve şirketinirt yüzde a 1 esi e iyor 
Yeni zamlar yapılmıştır. Bu mual- altmış hisse senedine sahih bulu-
liınlerden ikisinin maaşlarının 30 nan İş Limited bu senedleri İş Ba Kafilede İki Bin 
dan, altısının 25 den, ve ikisinın' de Bankasına devredecektir. Diğer K" • V 

t ftan ışı ar 

1:X•1!~T•=t:r4,: ı :; =i: ı =i ! =i •I 
Camileri Memurları 

Soyan Döven 
Hırsızlar 1Bir Bakka 

iki Kafadar ikinci Deza
da Muhake me Ediliyor 

Dün asliye ikinci cezada şeb -
rimizin muhtelif semtlerindeki 
müteaddid camilerden eşya çal -
mak suçile yakalanan iki hırsızın 
mtı!hakemesine bakıl.mıştır. 

İsmail ve Said isimlerindeki bu 
hırsızlar hakkında tanzim edilen 
tahkikat evrakından anlaş.ldığı

na göre, bu iki kafadar hırsızlığı 
kendilerine aI'lıık bir meslek e -
dinmişlerdir. 

Bun:ar evvela ev. sonra .cami 
hırsızlığ1> nı ceblerinı doldurup 
karınlarını doyuracak kazanç va
sıtası haline getirmişlerdir. 

Bu suretle İsmail ve Said şim
diye kadar adedi sekize ya1daşan 
camiden halı, seccade, kilim ve 
saire çalıp satmışlar, sayısı tıilin
miyen müıteaddid evi de soymuş
lardır. 

Bil-hassa gece vakti herkes uyu
yup elayak çekild;kten sonra. giz
lke ya cami kapılarına anahtar 
uydurmak ve yahud herhangi mü
nasib bir yerden sür'atle içeriye 
süzülmek surctile yapılan bu hır
sızlıkların önlenerek fa.illerinin 

2 Ay, 16 Gün Hapse 
Mahkum Edildi 

Asliye birinci ceza mahkeme • 
sinde dün, bir aya yakın bir za
mandanberi devam eden bir cha
karet ve vazüe hal 'nde memurları 

dövme• davası görülmüş ve hadi
se karara bağlanarak neticelendi

rilmiştir: 

Vak'a okuyucularımızın malü -
mudur. İik cereyan gününde kı - 1 
saca bahsettiğimiz veçhile Fatihde 
AtikaLpaşa civarında oturan Fazıl 
ism.nde bir bakkalın evini tahliye 
etmesi içın icra marı felile ılfun a

lınmış ve ilam hükümlerini infaz ı 

etme kiç •n mezkür eve giden Ke- ' 
mal ism ndekı bır icra memuru ile 
Mehmed Ali ismindeki bir polıs 1 

memuru orada bakkalı bulamadık- / 

!arından hükmü evdekı kadın - 1 

lara tebliğ etmek istemişlerdir. 1 

Fakat bu sırada işi haber alıp 1 
koşa koşa eve gelen bakkal, me- t 
murları içeride görünce kızmış ve 

22 ter liradan verilmesi kabul o- ara kahve şirket"nin bükü -

l 
metle olan mukavelesi önümüz - Göçmen nakliyatına başlanarak yakalanması için girisilen tahki-

iddiaya göre de bu h iddetle on

lara hitaben bazı küfürler savur - ı 
duktan sonra Üzerlerine hücum 
ederek dövmeğe teşebbüs etmişt:r. 

Memurlar da hemen bir zabıt tan
zim ederek hadiseyi tesbit etmiş
lerdir. 

lllllnııştur. 

Bundan başka meyva ıslah is

tasyonlarının memurlannın ve 

llıüstahdemlerinin maaşlarına da, 

llıeyva ıslah istasyonlarının gittik-

Çe ehemmiyet kesbetmesi yüzün

den gene ziraat müdürlüğünün 

tensibile bazı zamlar yapılmıştır. 

Ağaçlama fidanlığının müstahde

llıinin ücretleri de arttınlmşıtır. 

Ayrıca bu fidanlıklara evvelce 

illlve olunmuş olan seyyar ağaç 

dikme ve bakun ustası kadrosuna 

Yeniden iki usta ilave olunmuş -
tur. • 

Ziraat müdürlüğü halka ziraat 

bilgisi vermek ve halkı modern 

ziraate alıştırmak üzere ziraat ser

f!ileri:ne azami ehemmiyet vere -

C<>klerdir. Bu sergilerden verile -

Cek mükafatların bir miktar faz

lalaş!Jrılması için yeni tedbirler 
lllınacaktır. 

Verem Dispanserinin 
Memurlarına Zam 
!İstanbul verom dispanserinin 

€tirülen lüzum üzerine bazı müs

tahdemin ve memurlarının maaş
larına zam yapılması kararlaştı -

~tır. Bu karar üzerine bu mü

essesede senclerdenberi 60 lira üc

t:tıe ça~an eczacının maaşına 15 
lira zam, ve iki hademenin ücret

~rine de beşer lira zam yapılmış
tır. 

Verem dispanserinın 
llıasarifatı 1.2,368 liradan 
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senelik 
ıbarettir. 

~ırıı Ben emir altında bir insa
llırıı, öyle hareket elf im. Ne za
llıan isterseniz, vurduğum yıım
ruğu siz de bana on defa yirmi 

~~fa ia.de e<lebilirsıniz. Fakat size 
ır yumruk vurdum diye beni bu 
•damların elınde geberttırmez -
&ınız. 

V Templar yıne §ıiphelı şüpheli 
una!" lının yüzüne baktı : 

h - Peki, ~~- ~ruk yüziisuyu 
Urrııetıne olursenız, sanki ne o

luq Habis bir vücud daha orta
dan kalkar. 

- Ben -size kinle yumruk at -
~adım. ,) sırada pek sin.rli idim. 
lt' "irıı yerimde siz de olsanız baş-
a 1ür:l hareket edmıezdiniz. Ben 

'~e e:,mden geldiğ, kadar yar -
dırn edeceğim. 
,_ - PE.'k , tcklift~ zı söylevin ba
~aı ın 

- Soylıycccğmı. Çetede ben 
f"lnız değ !i,.. S z n bcru de kara 

deki teşrinievvel ayında nihayet 
bulacaktır. 

Hükumet müddet bittikten son
ra şirketle olan mukavelesini tem
dit etmiyecektir. Ancak bu husus
ta yeni bir münakasa açılması da 

mevzuu bah'~tir, Söylendiğine na
zaran hükumet kahv<> ithalatını 

bir nisbet koyara'< serbest hıra -
kacaktır. Tüccarlarımızın muay

yen bir hadden aşağı olmamak ü
zere haricden kahve ithal edebi
k'Cekleri zannolunmaktadır. 

İnşaat Yapmak 
İsti yenler 

Arsalarının Çapını 
Gostermeğe 

Mecburdurlar 
İnşaat talimat~amesine göre 

yangın yerlerinde inşaat yapabil
mek için evvelce Belediye tara -
fından arsa sahiblerine verilm!ş 

olan çapların, inşaat plfınlarına 
raptedilercl< Belediye fen heye -

tine müracaat edilmesi Iazım gel
mektedir. Halbuki bazı arsa sahih
lerinin, çap almadıklarını iddia e

derek yalnız tapu müdürlüğünden 
çıkardıkları b'rer harita ile Be _ 
1e_diyeye baş vurdukları görülmüş
tur. Belediye bu gibilere, arsala

rına aid çapı göstermedikçe inşaat 
ruhsatnamesi verilmemesini ka _ 
rarlaştırmı~tır. 

Yapı ve yollar kantmına göre 
şimendifer hatları güzergahlarile 
sahillerde inşaat yapmak istiycn-

listeye yazdığınızı p<'kalıi biliyo-
rum. 

.Azız• bır kahkaha salıverdi. 
Fakat bu kahkaha Yunanlıyı hiç 
de teskin edecek mahiyette de _ 
ğildi. 

Templar: 

- Doğrusu Papulos siz kendi
nizi pek beğenmişsiniz, dedi, ben 
senin gibi adamların bir yum -
ı;ukta çenesini dağıtırım, işte o 
ka<lar ... Kıymetiniz bundan faz
la değildir. Ben bu otomobilin 
Kulmanın otomobili olduğunu 

zannediyordum. Fakat mademki 
onun yerine sen geldin, o halde 
ona soracağım bazı sualleri sana 
sorayım. 

- Ya! Demek siz Kulmanın i
şini halletmek istiyordunuz? De
dim ya, size yardım edebilirim. 
Nerelere, ne zamanlar gittiğini, 

ne suretle muhafaza altında bu
lunduğunu sıze söylerim. Eğer 

bütun çeteyi imha etmek istiyor
sanız, bu>ıun lçin eli.mden ge'en 

ilk parti muhacir vatand,.ıa~ın kat ilk önceleri müsmir bir ne
tice vermemiş, muhtelıf camiler-

salı günü limanımıza getirileceği
ni yazmıştık. 

Filhakika evvelki akşam cNa

zım• vapuru Bulgaristandan ilk 

seferini yapmış ve birçok göçmen

leri limanımıza getirm'ştir. 

Ancak bunlar şehre çıkarılmı

yarak doğruca Tuzlaya göndeıil

mişlerdir. 

Ögrendiğ;mize göre son vaziyet 

dolayısılc nal:liyatın sür'atlendi -

rilmesi hakkındaki karar üzer:ne 

cNazım• vapuru dün akşam tek -

rar limanımızdan Varnaya hare

ket etmiştir. 

Mezkür vapur birkaç gün sonra 1 

Varnadan İslanbula gelerek ikin- J 

ci göçmen kafilesini getirecektir. 

Bu parti ae 2000 kişüiktir. 1.... . .................... l 
!erin bu inşaatı sahilin ve hattın 

10 metro gerisinde yapmaları icab 

etmektedir. Halbuki şehir müte

hassısı Prost'un bılhassa Boğazi

çinin bazı mıntakalarında yap -

tığı tetkiklerden sahilin bazı mın

takalarında 10 metre geriden iti -

baren inşaat yapmanın mümkün 

olmadığmı görmü:;tür. 

Mütehassıs zaruri olarak bu 

noktalardaki inşaatın, kanunun 

tesbit ettiği hududu tecavüz et -

mesi lazım olduğunu ileri sürmüş

tür. Belediye de Prost'un ileri sür

düğü bu zaruret etrafında tetki

kat yapmış ve mütehassısın nok -

tai nazarını hoklı bulmuştur. 

bütün gayretleri sarfedeceğim. 

Yalnız bırak:nız, ben herşeyı ol
duğu gibi söyliycyim. 

Templar yeniden gülümsedi. 
Fakat Papulos yanıbaşında otu
ran adamın mavi gözlerine bak
tığı zaman, bir gün içinde öbür 
dünyayı boylıyan Irbolün, Uali
nonun, Völsangın ölümlerini gö
zünün önüne getirmişti. 

Sözlerindeki samimiliği Temp
lara anlatamamış olmasına sinir
leniyordu. 

Maamafih Templara da hak 
vermiye>r değildi. Her söylenılen 
söze inanılır mı? Halbuki Teırıp -
lar Papulos h kkındaki hükmü -

de gece va-kitleri gizlice gezinen 
hırsızlarm büyük camilerdeki kıy
metli halıları da herhaltle yoklı
yacakları t&hmin olunurken on -
!ar kolay yakalanmamak için ih
tiyat ve kanaatle hareket ederek 
küçük camilere mu5aJlat olmuş
lardır. 

·Yereba'an., cKüçükınustafa -
paşa., c:Mchrimah sultan. ve sa
ire gibı küçük camilerden müte
addid ha'.ı. seccade, kilim ve sa'
re çalınmış, büyük camilerden de 
yalnız Sü!eymaniyenin bazı ha -
lıları aşırı"m:ştır . 

Nihayet; polısın ald.ğı terti -
bat ve evkaf müürlüğiinıin cam;
krden en küçük bir eşyanın bi!e 
kaybolmaması için itt1haz e\tığı 

yeni tedbirler sayesinde bu cıirnl 
hırsızlarından İsmail bir gün ya
kayı ele vHmiştir, 

İsmail po:is•e suçunu bülbül gir 
bi itiraf etmiş; ker.dis:nin bu işi 

yalnız yapmadığı ,bir de arkadaşı 
bulunduğunun anlaşıldığı hak -
kındak tahkikata karşı da filha 
kika bir suç ortağının mevcuci ve 
bunun da Said isminde birisi ol
duğunu söylemiştir. 

Fakat polisin tam Saidi yaka -
lamak üzere bulundukları b•,· z• · 
manda kurnaz hırsız kaçını~, 0r
tadan kaybolmuştur. 

İsmail dünkü muhakemede ;se 
itiraf yolunu bırakarak inkar va
disine sapın.ş ve kendisinin bu 
hırsızlıklarla hiçbir a'iikası olma
diğı gibi, artık uslanıp namuslci 
rane yaşamak istediğ:ni de s.ôy
lemiştir. 

Mumaileyh ilk tahkikat sın -
sındaki ifadesinin doğru olrr.aj_. 

nü çoktan vermişti. Bu adamın ö- 1 

lüm korkusu ile olsa dahi, çete -1 
sine ihanet edeceğini havsalası 

almıyordu. 

Halbuki alıdanıyordu. Papulos 

hakikaten sözlerinde samimi idi. 
Yakın ve muhaıkkak bir ölüm ba

zı insanlar için acı ve korkunç 
birşeydir. 

Yunanlı bitkin bir sesle: 

- Vallahi yalan söylemiyorum 
Simon, dedi, size herşeyi olduğu 
gibi anlatacağım. Artık kaybedi

lecek hiçbir şeyim kalmamıştır. 

Yalnız hen. dinleyinız ve sözleri

me inan. •ız. 

Neticede maznun bakkal tevkif 
edilmiş ve dava da adliyeye inti
kal etmiştir. 

Asliye birinci ceza mahkemesi 
ev halkından da muht('lif şahid
ler dinliyerck teferrüalını tesbit 

ettiğ i bu hadisede bakkalı suçlu 
görmüş ve dünkü kararile kendi

sini 2 ay 16 gün hapse ve memur
lara da 50 şer lira tazminat vcr
mege malıkü metıniştir. 

Not' Birkaç gün evvel muhake

me edildiği yazılan sabıkalı saat 

hır•ızı Pendikli Raif n, gazeteci 
ve Pendkkli B. Raif Karadağ ile 

hiç bir münasebeti bulunmadığını 
bir isim iltıbasına meydan veril -
memek üzere kayıd olunur. 

---O--

Arkadaşını Yaraladı 

ll Heybeliadada Harikli adında 
bir çocuk bir gazoz şişe kapağı 

yüzünden çıkan kavga neticesinde 
arkadaşı Rifatı yara:lamıştır. 

ğını ısrarla temin ettikten sOIJia 
demiştir ki: 

•- Hırsızlıklar hangi tarih1erde 
yapılıını.ş? Lütfen tahkikat evra
kına bakınız. Ben her gece er -
kenden evime çekilip dinlenmeyi 

adet edir.diğim Jçin, size o ge=•:-
lıerde dışarıda bu!unmay ıp evim
de yattığımı şahidlerle isbaU. lı.ı.

z:rım.> 

.Neticede muhakeme şahidl:•ı'l 
ceibedilerek dinlenmesi ve Sai
din araştırıiması için başka bir 
güne talık olunmuştur. 

Templar kuru bir sesle cevab 
verdi: 

- Size ne diye inanacakmışım?. 
Papulos vitese bastı. Otomobil 

Kolum'bus caddıesine daldı. Y~ 
nanlının esmer suratı sarı - gri 
biT hal almıştır, 

- Siz benim hakikaten dokru 
söy1ediğime inanmıyor musunuz? 

- Hem evet, hem hayır? 
- Yani?. 

- Evet, ·bir tehhkede olduğu • 
nuzu a'Dlıyorum. Hayır, doğru söy
lediğinize inanmıyorum. Ne di
yecektim, hız böyle hangi mezar
lığa doğru gidiyoruz? Haııi sizi 
bir mezarhğın yanıbaşında öldü-

Kayıdve 
Kabule 
Başlandı - -
Bugünden ltıbaren 
Bütün Mekteblerde 
kayıdlara Başlandı 
Bugünden itibaren bütün mek -

teblerde talebe kayıd ve kabulü
ne başlanmıştır. Lise ve orta mek
teblerde bir taraftan talebe ka -
yıd ve kabulüne devam edilirken 
diğer taraftan da ikmal imtihan
ları yapılacaktır. İkmal imtihan
ları 9 ey lüle kadar bitecek, ondan 
sonra da ol.gunluk ikmallerine baş
lanacaktır. Mekteblerde talebe 
kayıd ve kabulü 15 eylüle kadar 
devam edecektir. 25 eylül pazar
tesinden itibaren de tedrisata baş
lanacaktır. 

ÜNİVERSİTEDE 
Üniversitenın muhtel,! fakül -

teleri bugünden itibaren açıla -
rak talebe kayıd ve kabulüne baş
lamışlardır. ~3kültclerin ikmal 
,imtihanları da tcsb't edilmiştir. 

Edebiyat fakültesinde 25 eylülde 
ikmal imtihanlarına başlanacak, 

15 teşrinievvelde nihayet verile -
ccktir. Tıb fakültesinde ise 25 ey
!Cılde başlanacak 20 teşrinievvel

de n'hayet verilecektir. 

Yeni Arteziyen 
Kuyuları 

İçmeğe Çok Müsaid 
Sular Çıkarılıyor 

Artlziyen kuyuları için Çırpıçı
d~ yapıian 130 ve 90 m~tro derin- . 
liğindeki sondajlar muvaffakiyet
li ne\iccler vermiştir. Bilhassa 90 
metre derınlikteki sondajlardan 
gerek mebzuliyet, guekse evsaf 
;tibarle ıçmcğe en musaid sular 
çıkmıştır. Bu kuyuların viısi mik
yasta ı.şletilmesine karar verılmiş 
bnlunmaltta<lır. Bu .kuyuıardan çı
karılacak suyun bir kısmı da İs
tanbula verıkcektir. Onun "Çin 
Jlelerliye sular idaresi bu kuyuları 
daha fazla genişletmek için ıcab 
eden makıneleri sipariş etmcğe 

karar vermiştir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

Dava, İnsanların 
Huzuru Davasıdır 

Bugün Avrupada on milyon as
ker silah altında bulunuyor. Bu 

rakam kiiçiik birşey değildir. De
mek oluyor ki, hemen bütün Av

rupa devletleri, kısmi •eferberlik 
yapıwşlar, ve bu kadar insanı si
J.ah altına almışlardır. On milyon 

askeri değil, on bin askeri dahi 

teçhiz etmek, doyurmak, ve hu
dudlara sevketmek bir mesele -

dir. Yani, mühim bir para mese

lesidir. 

Yıllardır, devletlerin silahlan -
mak için sarfettiklcri geniş büt

çelere, şimdi de, seferberlik mas

rafları ilave olunuyor. Bütün bun
lar, bqgün, huzurıtnu. rahatın1 

kaçırmış bulunan insanlığın sır

tından çıkıyor. Dün)·a~ı rahat 

bırakmıyan, mütemadiyen .... iya~i 
buhranlar doğm•sına selıcb olan 

bazı diplomatlar, milletlerin ke

sesine ne kadar çok pahalıya mal 

oluyorlar. 

Yurdların, milletlerin biilün ih

tiyaçları temin edilmiş midir?. 
İnsanlığın başka hiçbir ihtiyacı 

yok mudur?. 

Bayır.. Bilakis, cemiyetlerin 

çoj'.,'ll maddi sıkıntı yüzünden, va

tandaşlarını da sıkıntı içinde ya

şatmağa mecbur oluyorlar. l~te 
böyle bir sıkıntılı zamanda, binbir 

ihtiyaç anında, bir de silahl.aııma 

yarışı, seferberlik masrafları mey

dana çıkıyor. 

Bizce, son siyasi buhran. bir 

Danzig, bir koridor, iki devlet n

ra,ında rekabet mesele i değıl, 

cih:ının emniyeti ·ve huzuru mr

~elesidir. Halledilecek dava, daha 

geniş, daha umumi n şamildir. 

Harb sonrası dünyasının insan· 
!arı yıllardır sinir •orgunluğu i

çindedirler. Da,·a, bu huzursuzlıı

ğu ortadan kaldırmaktır. Bina n

aleyh, meseleye bu za\"İycdcn 

bakmak, ona göre tedbir almak 

ieab eder. Yeryüzü, hal-ilrnten, 

sulh ve sükuna muhtaçtır. ins:ın

ların rahat yaşaması için yara!tl

mı~ dünyada, insanların rahatını 

kaçıran yjne bizzat ayni insnnlaı 

oluyor. Ne hazin!. 

REŞAD FEYZİ *Şoför İbrah'min idaresinde -
ki 2224 numaralı otomobil ile şo-

ı-~~~~~~~~~~~ 

för Osmanın idaresindeki 1669 nu
maralı otomobil Pangaltıda çar -
pışarak her ikisi de hasara uğra

mışlardır. 

* Sirkeci rıhtımına bağlı bu -
lunan (Denizlrurdu) motörüne 

Paşabahçede kum yükü ile gelerek 

rıhtıma yanaşmakta olan Saadet 

motörü çarparak hasara uğramış

tır. 

* Mehmed Ali adında biri Be

şiktaşta at üzerinde Yıldız cadde

sinden geçmekte iken bir kamyo

nun korne sesinden beygirin ürk

mesile düşer~k muhtelif yerlerin

den yaralanmıştır. , 

rürlerse, fena da birşey olmaz. 
Papulos birdenbire başını çe -

virerek Templara baktı ve haki 
katen bu taraftan da ölfime mah
küm edildiğini anladı, 

Yavaş bir nefesloe: 

- Beni dinleyiniz. dedi, evveHi 
ben konuşayım, hakikali söyledi
ğime o zaman inanacakıruuz. Ri
ca ederim, bana söylemek fırsatı
nı bağı.şlayınız. 

Templar omuzlarını silkti: 
- Pekfi.13, söyleyiniz bakalun, 

dem. 
- Size herşeyi söyliyeceğim. 

Küçük kızın kaçmlması nasılsa 
oldu. Bu, bir istisna teşkil eder. 
Artık çete şimdi böyle işler yap
mıyor. Çünkü pek tehlikeli! Çete
nin yaptığı eey şantajdan ibaret. 
MeselA İnselhaym gibi zengin bir 
adamı buluyorlar: cŞu kadar pa
ra vereceksiniz, yoksa kızınızı 

kaçıracağız.• diyorlnr. Anlıyor -
sun uz değil mi? İnse ayr-ı son 

(Deı•amı var l 

MEVLÜT 
.Bay Nazmi Topçııoğlu refika

sı merhume Bayan Şükranır. n·
huna ithaf edilmek üzere Aksa
ray Valde camlinde 3 eylül g·ı:ı 

Pazar günü öğle namazını müte
akip Mevluduşerif okunac3~ n· 

dan bi'cümle ihvanlarının ! . §
lifleri rica olunur. 

t irimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Topıcapıya Vesaiti 
Nakliye 

Topkapıda oturan bir oku
yucumuz yazıyor: 

cHiç şüphe yok ki, şcbrı -
mizin en az vesaitı nakliye 
tahsis edilen semti Topk;ıpı
dır. Sabah ve akşam hınca -
hınç dolan tramvaylarda hıJ
kın çektiği görülecek şeydir. 
Şimdi mektebler de açılmağa 
başlayınca bu izdiham daha 
ziyade artacaktır. Ekseriya 

yirmi dakika tramvay bck~e -
niyor ve pek tabii olarak, bu 
tramvaylar da ağızlarına ka
dar dolu gelip geçiyor. Top -
kapı - Sirkeci arasmda işli yen 
dört "1?lekdar otobüs seferleri 
de ihtiyaca kafi gelmiyor 
Edirnekapı - Cihangir ara
sında servıse baslıyan oto -
büsler gibi, muhitim 2in dr 
Beyoğlu senıtıne otobüs ser
vislerile bağlanmasıru ve 
tramvay seferlerinın !J ıızama 1 
komılmasını iStıyoruz,, 
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Onlara Kalırs!~I 

r· Kolayca 
azanacaklarmış·ı 

• 

10 SENE HAPİS VE 

1 MİLYON MARK CEZA -
AYDIN E F E 

Harb Çıkarsa İlk Hamlede Akdenizin Garbini de 
Şarkını da Ele Geçirerek, İstedikleri Gibi Hareketle 

T unusu Tehdid Edeceklermiş 

Berlin ceza mahkemesi, maruf 
pul meraklılarından Vilhelm Bar

teli 10 sene bapi.s ve l milyon 

mark para cezasına mahkiıın et
miştir. 

Kabahati?. Altı yüz bin mark 
kıymetin.de ve pek nadir bir pul 

kolleksiyonunu harice kaçırması.. 

Bu kolleksiyonda, dünyada mi9-
li bulunmıyan mavi renkli bir 

moriten pulu ile çok değerli Ha
vana pulları varmış ... 

1 Yazan: MEHMED HlCRET 1 

(Dünkü sayıdan devam) 

Efe bugün pek şen, peık bah -
ti yar.. Nasıl bahtiyar olmasın,I 

Altı aydanberi hürriyete hasret 
olan bir adam, altı ay sonra hür
riyetine kavuşursa nasıl bahtiyar 
olmaz?! Nasıl sevinmez?!. Gün-

nında diz çöküyor ve matrasınd• 
bulunan suyu son dam!asınıı k•· 
dar içiriyor ona ... 

Efe kalkıyor, yoluna devanı r 
diyor .• 

............................................. 

Londra halkı son mühtm toplan tılara giden nazırlann geçi§lni met' ak ve heyecanla seyrediyorlar. 

Alman ve İtalyan gazeteleri l· 
çin öteden.beri devamlı surette i
leri sıirülen birşey de mihver dev
.letlerinin çok kuvvetli olduğu 

bahsidir. Daha ileri giderek mih· 
ver devletlerinin sulh cephesine 
karşı daha üstün bir kuvvette ol
duğunu yazmaktan geri kalını -
yan Beran ve Roma matb•ıa!ı ar
tık ne Almanyanın, ne d<! İtalya
nın gelecek bır harbdeıı hiç kor· 
kuları olmadığ·nı tekrar ediyor
lar. Bunu böyle yapmak o pJze
telerin iş:d.r. Bunda şaşılacak bir 
şey yok. Çünkü Almanyada ve 
italyada efkarı umumiyeyi ancak 
bôyle yazı'.arla avutmak lazım ı:c
!iyor Halbuki unottukları, yalıud 
hıç b2hsetmemeyi daha U:'t,un 
buldukları diğer mühim nokta -
!ar vard:r: 

Sdh cephesini teşkil eden dev
letler paraca kuvvetlıdir. Bu dcv
le''~r n iktısadi vaziyetleri ye -

rindedir. Bu devletler birbirlerile 
ittifak ederek dünyanın en bü • 
yük bir kısmında büyük bir varlık 
vücude getirmişlerdir ve nih.ıyet 
yine sulh cephesi devletleri bü -
tün efkarı umumiyesini kendi ta
raflarında buluyorlar. 

İtalya Hariciye Nezaretinin ç:
kard!ğı Relazioni İnternazionali 
mecmuası yine mihver devletle -
rile sulh devletleri arasında mu
kayeseler yürüterek kendi hesa
bınca Almanya ile İtalyayı çok 
kuvvetli göstermekten geri kal -
mıyor. 

İtalyan mecmuasına göre Al -
manya v,e İtalyanın üstünlüğü 
yalnız ordu ve hava itibarile de
ği'.dir. Denizde de bu mihver dev
letleri sulh cephesine karşı üstün 
mevkide bulunuyorlarmış. Bu he
sab yanlıştır. Fakat nasıl bir man
tık yürüterek Alman ve İtalyan 
efkarı umwniyt"Slni .inan.dırm;ık 

için neler yazıld>Aını görmek ve 
göstermek itibarile bu neşriyat 
şayıını dikkattir. Almanya ile İ
talyanın donanmalan nasıl olur 
da Fransız ve İngiliz donanma • 
lanna üstün olabilir? 

Hesab, rakam, her seneki inşa • 
at meydandadır. 

Fakat İtalyan mecmuası şu id
diayı ileri sürmektedir: 

Almanya ile İtalyanın pek çok 
tahtelbahiri vardır. Eğer bir harb 
olursa havadan tayyarelerin yar
dımı ile İtalyan ve A!.man harb 
gemileri deniz yollarına hiikim 
olacaklardır. Akdenizin garbın -
dan şarkına kadar bütün yollar 
mihver devletlerinin eline geçe
cekmiş. Yani Misina boğazı, Si -
cilya ile Panetllerya arasındaki 

geç;d, Pantellerya ile Tunus ara
sındaki yol. 

AL ~A YADA PASİF KORUNMA 

Bahsi l:.uray a getirmekle İta!• 
yan mecmuası nazik bir mevzua 
temas etmiş oluyor. Akdenizin. 
garbından şarkına kadar bütün 
yollara hakim olunacağını farze
dcrek bunu yazmakla İ'lalyanlar 
Frans ızların elindeki Tunusun na
sıl kolayca tehdid edilerek alına

bileceğini anlamak istiyorlarlar 
ki bu da kendllerinin müstakbel 
harbi düşünürken nasıl hulya?ar 
beslediklerini gösteriyor. İngiliz 
donanmasını mağlüb etmek dai
ma İtalya için kolay becerilecek 
bir iş olduğunu İtalyan gazeteleri 
şimdi iddia etmiyorlar. Habeşis
tan meselesi çıktığı ve İngiltere 
i?e İtalyan;n arası açıldığı zaman 
İtalyan gazeteleri İtalyan mille
tine inandırmak istemişlerdi ki 
eğer İngiltere ile bir harb olursa 
zafer İtalyanın olacaktır diye!.. 

Muazzam hava 
kuvvetlerile bü -
tün dünyayı teh

d'd eden Alman
lar da, herhangi 
bir hava taarru -

zundıın korkmu -
yor dcğiUerdır. Bu 
sctrbden bütün 
Alman şehirlerin

de halk pa• f k'1-
runmaya davet e
dil <'ktedır Y u -
karıki res ;m H.t
le n S..r!ıtesııa -
dendeki ikamet -
gahına yak.n olan 
!::1lizhurg şehri -
nın bır meydanı • 
na konulan büyük 
bir tayyare bom

' 

basını gôs'ermekted:r. Şimdi şe - ı 
hir lerde hava tehlikesini gözler -

de büyütecek böyle acaib 
ler peyda olmağa başladı. 

abide- 1 

Be kabil neşriyat daha unutul
mamıştır. Şimdi de başka bir tarz
da olarak bu iddialar tekrar edi
liyor demelotir. İşte bu sefer de 
bu İtalyan mecmuası iddia edi
yor ki eğer İngiliz donanması Ak
denizde serbest surette gelip gide
mez de aylarca faaliyetten geri 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dıye arkanızdan ayrılmaz. Birkaç defa bana 
musallat oldu, yakamı zor kurtardım. Hele b'risin
c:~ Ak 1 Mithat Be) in cıavetınde id.k. Epeyce içmiş
tık. Şarap, şampanya, viski, kokteyl karıştı da on
d~n galiba. hafif bir baş dönmesi geldi, kendi ken
d 'll" salonun yanındaki küçük odaya çekildim, bi
raz başımı dinlemek istedim. Birkaç dakika sonra 
bir de baktım. 

- Ne oldunuz Hanımefendi?. 
- ...... 
- Cidden merak ettim!. 

- Rahatsız mısınız Hanımefendiciğim!. 
- ..... . 
- Biraz kolonya .. Soda .. Limonlu birsey .. A-

monyak fil.an emretmez misinizL 
Diye karşımda peyda oldu. 
- TeşekkUr ederim .. 
- Çok naz iks; ııız ... 
~ Ra.'"ıatım efendim ... 
-· Hiçb.r şey istemiyorum ..• 

Dedw'll, aldırmadı. O yıne kendi bıldiğini oku
yorda Kızdım, üstüste adeta bağırır gibi: 

- • Iersı . .. 
- Mersı ... 

- Mersi i i i i i! .. 
Dedim. Sanki, 
-Hay .. Hay .• 
- Buyurun! .. 
- Çok iyi oluyor. Biraz daha .. 

Dermişim gibi. münasebetsiz, bu sefer yanıma 
da oturdu. 

-- Başınıza biraz masaj yapayım efend.m. Çok 
iyi geLr .. Hele sizin vücudünüze malik olanlar ... 

F;J&n .. Diye söylenmeğe başladı ve hemen bir 
kolunu omuzuma attı ve elini basıma gelirdi. Müt
hiş i~rled'm, hiddetten ne baş dör mem, ne hafif 
sarhoşluğum hiçbir Şt'y 'm kalmadı· 

- Derhal yanımdan kalkınız! .. 
Dedim. Yine aldırmadı. 

- l\füsaade buyurunuz .. Eiendimiz .. Bende -
nızın zatı a.ı)elerıne chürmet, mahsusam• vardır. 

' 

SEYYAR KARARGAH 

Alman erkanıharbiyesi, Hitlenn !erden, aylardanberi bir kafesde 
emrine bir tayyare filosu tahsis mahkum ed imiş bir kuş, günün 
etmiştir. birinde bu kafesten kaçıp kurtu-

Buna, seyyar karargilı denilse lursa. sevinmez, bahtiyar olmaz 
daha doğru olur. Çünkü: mı? İşte şimdi o da böyle bir kuş 

1- Hitlerin rükılbuna mahsus gibi şen ve bahtiyıır ... Seviniyor, 
lüks bir tayyare, Çünkü nihayet bir gün sonra, o 

2.- Beş büyük yolcu tayyaresi, da cepheye vararak ve orada düş-
3- İstihbarata mahsus ve son manlarını güzel yurdundan koğ-

derece sür'at!i 18 tayyare, mak için çarp~an, arslan kardeşle-
4-- 15 avcı tayyaresi, rine kavuşacak ve onlarla beraber 
ı>-- İhtiyat benzin nakline mah- savaşmak şerefine nail olacak. E-

sus bir tayyare, fe işte asıl bunun için o kadar 
6- Telsiz tertibatı ve küçük bir bahtiyar ve sevimli .. 

tabı makinesi bulunan bir tayya- Aydın Efe komutanın sorusuna 
reden ibarettir. gülümseyerek cevab veriyor: 

ALMAN YAHUDİLERİ - Onları kafese koydum, kur-
. tuldum, lrur.ıandanım!.. 

Sör Herbert Emersonun yaptı-
Ve hapishaneden nasıl kaçtı -

ğı bir hesaba göre, 1939 senesi b).. 
dayetinden şimdiye kadar Alman- ğını anlatmağa başladı: 
yadan 140,000 Yahudi hicret et • - İçeriye kapatıldığım günden 
miştir. itibaren gardiyanlı.rla iyi geçin • 

Bunların 60,000 i, Yahudi teş- mek siyasetini güttüm. Onlara 
kilatı tarafın.dan himaye ve iaşe kendimi sevdirdim. Onlarla zahiri 
olunmaktadır. Bu teşkiliı:t, 1938 bir ahbablık, dostluk tesis ettim. 

Gardiyanlar vasıtasile hap'shane 
senesindenberi Yahudi muhacir- 1'7-============:-:-1 
lere yardım içni 1 milyar 850 bin 
frank sarfetmiştir. 

GÜMÜŞ VE BAKIR PARALAR 

Paranın hangi tarihte ve kimin 
tarafından icad edildiği meçhul -

dür. Malum olan bir şey var ise o 

da pek eski devirlerde satıcıların, 

alıcıların para kullanmadıkları, 

mübadele usulünden istifade et -
tikleridir. 

Mesela Finikeli tüccarlar ipekli 
kumaşları, çanak, çömlek ve saire 

gibi şeyleri verirler, mukabilinde 

bakır, fildişi, baharat gibi şeyler 
alırlardı. 

Bir ço kasırlar, dünya piyasasın
da kumaş parçaarı, bileozikler, bı
çaklar, yiUükler para yerine te
davül etmiştir. Bilahare Çinde ve 

bütün şarkta kıymetli maden par
çaları para yerine kullanılmıya 

başladı. Çinde yapılan araştırma

larda, Üzerlerinde sahiplerinin I· 
simleri yazılı bir çok gümüş, altın 

ve bakır parçaları bulunmuştur. 
Romada, bir ç'ft sandal almak 

için ağırlığı nisbetinde bakır par
çaları verilirdi. 

Daha sonra, kocaman bakır par
çaları yerine daha küçük ve ha

fif gümüş ve altın parçalar yapıl
dı. Bunlara yuvarlak bir şekil ve

rildı. Üzerlerine de ağırlıkları, kıy
metleri yazıldı. İşte, gümüş ve al
tın paralar bu suretle doğdu. 

Doktorun Öğütleri: 

İnkıbaz 
Halk arasında peklik diye 

maruftur. D~arıya çıkmak 

hususunda görülen ımüşkülat 
ve ıttıradsızlıktır ki, bağır -
sakların gevşekliğinden, yani 
tabii elıistikiye!ine halel gel
miş olmasından, kiifi safra 
ifraz olunmamasından, yemek 
zamanının muntazam olma
masından mütevelli.d iştiha -
sızlıktan, daima oturup ge -
zinmemekten, fazla zihnl meş
guli)_'.elten ileri gelebilir. 

Peklik uzun müddet devam 
ederse, karın şişmesi, sancı, 

mak'adde jrahatsızlıl(, yüzde 
kırmızılık, başdönmesi ve ağ
rıları, uyuşukluk, fikri bata
et hasıl olur. 

Tedavisi bağırsakları ha -
rekete alıştırmaktan ibaret -
tir. Bunun için de nebati mad
delere müracaat edilir. Taze 
meyva, sebze, bal, erik, ateş
te pişmiş elma inkıbazı dafi
dir. 
Sabahleyin yataktan kal -

kıldığı zaman, aç karnına ve 
yatarken içilen soğuk veya 
sıcak su, sütlü kahve inkıbazı 
defeder. 
İnkıbazı müshillerle gider

mektense, meyva yiyerek in
kıbaza mahal verımemek daha 
iyidir. 

nöbetçilerini de elde ettim. Gerek! 
gardyianlara ve gerekse nöbetçi -
!ere para yedirdim. Kaçmama yar
dım edeceklerine söz verdiler. Bu
lunduğum hapisl:ane koğuşunun 

bir duvarını delmeğe başladım. Bu 
işte mahpus arkadaşlarım da yar
dımda bulundular. Nihayet dün 
gece kaçmağa muvaffak oldum. 

Düşman Uşak istikametinde k• 
kaçıyor .. 
Şimdi bütün zaferlerile TürJtllJ 

makus talihini yenen o büyük k1l" 
mandan; iki ayak üstünde şahla" 
nan alının üzerinde açık ve geıııf 
alnını, göklere yükselterek, as • 
kerlerine şu emri veTiyor: . 

cOrdular, ilk hdefiniz Akdellıı
dir. ileri!..• 

* (D ... ) köyü yolunda gençlerde!! 
mürekkeb bir kafile .. En önde .M' . ~,. 
dın Efe .. Uzun zamandanberı 
ret kaldıkları, köylerine, ~1~er~ 
ne biran evvel kavuşmak ıçın yil' 
hızlı yürüyorlar .. Hepsinin de 
zü gülüyor, neş'elerine son 1°1'.". 
Evet gülilyorlar, seviniyorlar. Çiill 

(Devamı 7 inci sahifed.t) 

Aydın Efe bundan 5onra komu- 1111 ~;;I 
tana düşmanın askeri haı:ekatı illj• 1~ ·~ • 
hakkında duyduklarını, bıldikle • 

. . "' 111111 

hı.. ur or u 31: onun e, uş - 1 T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. %0 JC"'• 
man orduları.. Duşman kaçıyor, 1639 m. 138 Kes. UO JC~ 
düşman bozulmuş kaçıyor .. Türk -
orduları düşmanı koğalıyor .. 

Yerler düşman cesedlerile, düş
man yaralıları ile dolu .. Mahir ııv
cılar avlarını avlıyorlar .. Pek eğ
lenceli bir avlanma.. Kahraman 
ıMehmcdcikler pek şen, pek sevinç
li bugün .. Diz çökerek nişan alı
yorlar ve tüfeklerinin namlıların
dan çıkan her mermi kaçan düş
mandan birini yere serdikçe. sevi
niyorlar, neş'eleniyorlar, bu sevinç 
ve bu neş'e onları coşturuyor. Tek
rar kalkıyor, tekrar koşuyorlar. 

Şanla, zaferle beraber koşuyor -
!ar, koşuyorlar!.. 

Aydın Efe .. İşte en ön saflarda .. 
göğsü bağrı açık, sevinç ve he
yecan iç:Ode koğalıyor düşmanı .. 

Arkadan gelen ve kulaklarına 
yabancı olmıyan bir ses efeyi bir
denbire durduruyor. Efe geriye 
dönüyor, bakıyor, bir iki adım iler
de bir yaralı kendini çağırıyor: 

- Efe ne olur ... Bir yudum su ... 
Yanıyorum susuzluktan ... 
Aydın Efe yaralıya yaklaşıyor, 

yüzüne dikkatle bakıyor, tanıyor 
düşmanuu, Apustolu ... 

Efenin kalın kaşları yine çatı -
lıyor, siyah gözleri kin ve nefret 
hislerile parıldıyor. Ona: 

- Alçak!. 
Diyerek yanından uzaklaşmak 

istiyor. Fakat bunu söyliyemiyor. 
İçinden, meçhul bir kuvvet bu ce
hennem yolcusunu, bu kelime ile 
Iilnetleyip gitmesine engel oluyor. 
Asil ruhlu Türk, düşmanının ya-

BUGtlıf 
Saal 19.00: Pro.-ram. 
Saat 19.05: Milzlk (Dans nıtıs!JI • 

P i,) 
Saat 19.30: T ürk Milzlil (FaSll JJ•• 

J'•U - Hlcaı faslı). Okuyan: ~ 
K arak"'. Çalanlar Hakkı D_.,,. 
Etref Kadri, Hasan GUr, Hamdi 'fo•· 
&J', Basri tlner. 

1 - Selim BeJ' Blcaa Pefl'•vı, 1 ;; 
Çeşml mahmurun sebepUr. 3 - ';,,, 
caresblm. 4 - Cevri hicrin artı L 
feryadımı. 5 - Yüceldikçe 1uceıd 
8 - Keman taksimi - Hakkı D•""""' 
7 - Firkatin aldı bütün. 8 - M"; 
lasvlrl llllı.A,,et için. 9 - nana b: 
J'erde senin. 10 - Aleti suııaD' f • 
kal. 

Saal 20.15: Konuşma. 
Saal 20.30: lllemlekel saal •1""' 

ajans ve meteoroloji haberleri• 
Saat 20.50: TUrk m ilzlfl: Okll1""" 

lar: RadUe Ne7dlk, Melok TokfÖ"'d 
Jt• • Çalanlar Vecihe Daeyal, Etref • 

rl, Kemal Nlyaıl Seyhun. 1 - ':.r 
7ati PeşrevL 2 - Salihaddln J' ) 
Ba7ali f&rkı (Artık yetişir ~Ul~ ; 
S - • • • • • Bayall f&rlU <~ ,.,. 
blm yine ilzgün) . 4 - Sadettin Jt oo· 
nak Bayati tarkı (Kar,,ıda k&l1l 1 o# 
ca). 5 - Jsak Varan Evle şarki (S • 
aynlıtın malcml). 8 - K emal 1'111: 
d Seyhun - Kemence ıats!JDJ• ~il· 
Salihaddln Pınar • mcu .. r l<J ( !'l'i• 
z lim (Ülse de kular ) , 8 - ()sJDllD jjlll" 
hat - K ürdlilhlcazkir '"rkı ( GÖ• _.. 

den rıtınl7or bir dem ha7ail l- , " 
Salahaddin Pınar K ti r4Ulbfc&sl< _... 
f&rkı (Kalbimi aufına atııam>· ıo •• 
Rakım Kürdlllhlcaıd<ir f&rl<J <.,.,,. 
dlm ona h lc kimsin ). 

Saal 21.SO: Kon"'ma. 
Saal 21.45: N .. 'ell plakla r - ._ 
Saal 21.50: M U>lk (Sol lstleı') • ilJI'" 
Saat 22.000: Mild k ( Riyaseti• r» 

miş. Şimdi apartımanda yalnız oturuyormuş. Di -

!inden anlar, kahrına dayanıklı bir hizmetçisi var
mış, onu idare ediyormuş. Fakat, Nadide, bu he

rifin iç yüzünden hayretle bahsediyor: 

bur Bandosu. Şef fbsan ıcuııc• 0 11 
1 - Donbettl cLa Fille du lkıfl";.ı 
operasından Mafl. z - Va ldle 1'1' 
Neş'ell Valıı. S - lll endel'50hl} • 11 W 
Blas• Uver tür. 4 - Lull"lnl cCaJI s-• 
nn Sesi» (Ninni). 5 - CSalnl • t••'· 
en! aDeJanireıt oper a,.t;mdan yarıl . ... 

Saat 23.00: Son ajans tıaberıer ~ _ 
raat, esham ve t.ahvilit. kaırtbl1 
nukut borsası (flal). J'.) 

Saat 23.20: Müılk (Cuband - , 0, . 
Sul 23.55 - H.00: Yarı»Jı:1 P 

.::>etli ve bayağı bayağı kolumu da s•kıştırma
~a başladı. Artik gırtlağıma geldi: 

- Apartımanlarındaki genç kızlara ve kadın
lara musallattır. Kiracılarını kendısi görür, ekmek 

çıkıp çıkmıyacağını uzun uzun tetkik eder, ondan 
sonra: 

Pekeyi. , - ... , Hkrl , . '"' .:4 
Receb AğuStos 
17 19 __..... - Ooof.. Be adam haydi git buradan, yoksa 

şimdi bağıracağım .. 

Dedim de nihayet toparlandı ve .. Çıktı .. Maa
maf;h bilmiyor ve.. Düşmüyor da değil Hüsrev 
Paşar.ın yeğeni onu epeyce yakından tanıyor . Ga
liba biraz tanışıklığı hususiyete kadar da uzalı • 
yor. Bana o anlattı. 

- Hiç çekilmez bir adam .. 

Diyor. Salonlarda nekadar sulu, küstah ve 
gururlu ıse evinde bunun beş misli imiş, iki defa 
evlenmiş, karısının ikisini de dilinden, geçimsizli
ğinden, Üzerlerine hiyanetten öldürmüş. Sonra bir 
metres almış, onu da kaçu·mış. Kadın: 

- Aman ... 
Demiş evden çıkmii, bir daha göze gözükme

" 

Der. Apartıman!arındaki genç kızlara bir baba 
gibi görünür, onları arada bir otomobiline ıılır, 

gezmeğe götürür; yiyintiye, içlntiye boğar, sine

maları, tiyatroları, çayları suvareleri dolaştırır, en 
son birer hirer kendi yatağına getirir. Sıkı ve sü

rekli bir ısrar ve .. Biraz para herifi muvaffak edi
~or .. Hiç bir gece de yatağında yalnız değildir!. 

Nadide de her halde bu kadın ve genç kız 
sarrafının eline düşmüş ve biraz can acısı ile, his 

kırgınlıkları ile aynlmış olmalı ki.. Böyle anlata
biliyor. Maamafih, münasebetl~i yine devam e

tlel:ıliyor. Anlaşılan Nad•de kadınl·k gururunu bi
raz kırarak yine onun parasından çimlenmeyi dü
şünmek vaziyetinde kalıyor. Zaten, Vedadın hep 

[Devamı var} 

--- ıı9 
1939, Ay 9, Gün 244, Oızıt 
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1 TRAKYA MEKTUBLAR!I 

enler Nası 
Çalış ıyo r l a r? 

Eğitmen Mektebleri Her Yıl İki 
Bin Genç Mezun Veriyor 
MEHMED HİCRET 1 ~- ı 

Devlet teşkilatımıza göre Türki
Ye hududlar: dahıl:ndeki köylerin 
~Yısı 40 bin küsurdur. Fakat bun
''daıı ancak yarısında muallim 
Vardır. Tahminen 20 bin Türk kö
l'ii mektebsiz ve öğretmensizdir. 
ltfıkumet bu ihtiyacı kısa bir za
lııı.nda temin maksadile eğitmen 
lııektebmi ihdas etti. Ve rn vila
Yette eğitmen mektebi açtı. Geçen 
:ne ve evvelk: sene bu mekteb-

'den mezun olan 4000 den fazla 
ienç ınuallimsiz köylere gönde - 1 

~· 1 di. Bu yıl da yine bu ınekteblere 
~evaın eden gençlerin sayısı 2000 l 
€eçınektedir. 
~l'ra~~anın mu~llimsiz köyl~ri 

ııı egıtmen yetıştirmek gayesıle 
:~n sene Edirnede de blr eğit -
• en mektebi açılmıştır. Bu mek
~b bazı sebeblerden dolayı bu yıl 
li .Dul!u)•a yakın cTürkgeldi• çift
l:lne nakledilmiştir. Trakya eğit

~n okulu geçen sene 250 genç 
"ıı;n vermış' tir. Bu gençler, Ma

''l ~ Vekaleti tarafından, Edirne, 
•kirdağ. Kırklareli ve Çanakka

: Vilayetleri bölgelerindeki öğ -
,etııı.ensiz köylere tayin edilmiş -. ., 
r ve 937 - 938 tedrisat yılında va-
•felerini muvaffakiyetle başar -
ll\ışlardır. • 
t Ceçen gün, eğitmen mektebi zi
~t muall 'mlerinden bin ile eğit-

n'.er hakkında konuşuyorduk. 
•u arkadaş bana bu hususta şun-
. ı anlattı: 

Trakya mektebini bil;iren birkaç ge~ " 

1 - iKöy mektebinde öğretmen 
gib\ vazife görmek .. Çocuklara mil
li duyguları aşılamak, kültür ders
leri vermektir. 

2 - Köylüyü irşad etmek .. Ted
risat yılı içinde eğitmenin vazi -
fesi yalnız mektebde çocukları o
kutmakla bitmez. Mekteb hari -
cinde, gece halk mektebinde bü
yükleri de her hususta aydınlat -
ması !iizımdır. 

Bundan başka eğ:tmenin köyün 
sıhhat işleri ile de yakından ala
kadar bulunması icabeder: Köyde, 
gübreleri köy dışına attırmak, bi
rikinti suları, bataklıkları kurut -
turmak, köyün bütün temizlik iş
lerinin yolunda yapılmasını temin 
etmek eğitmenin vazifesidir. 

Eğitmenlerin, vazifelerini ken
dilerinden beklenildiği şekilde ifa 
edip etmediklerini kontrol mak
sadile tayin edilen gezici öğretmen-

menin işinde muvaffak olabilmesi 
için ne yolda hareket etmesi !azım 
geldiğini anlatırlar, direktifler ve
rir !er. 

Maarif Vekaleti geçenlerde köy 
eğitmenlerine bir tamim gönder -
di. Bu tamimin mahiyeti şudutf: 

Eğitmenin ziraat tecrübelerini 
yapması dolayısile köyde örnek fi
danlık meyvalık, · bağ ve bahçe 
"meydana getirmesi hem kendisi, 
hem mekteb ve hem de köy için 
faydalı olur. Bu sebeble köye aid 
topraklardan 10 dekarlık yer, mek
teb namına tapuya tescil edilerek, 
eğitmenin gayreti ile bu yerde bir 
fidanlık veya. bahçe vücude ge
tirilecektir. Bu fidanlık veya bah
çede hasıl olan gelirin % 75 i eğit
mene bırakılarak, geri kalan % 25 
de mektebin masraflarını temin 
maksadile, köy mektebi koopera
tifine terkedilecektir. Bu suretle 
eğitmen kısa bir zamanda bir ka-
zanç membaı elde ettiği gij)i, köy
lü mekteb masraflarından kurtu-

·- Eğitmen mektebine girmek ler, haftada bir gün, eğitmen bu
"'ıı."en gençler, her sene vilayet lunan köylere giderler, · eğitmen -
<le~r~ezlerinde maarif idarelerin- !erin, mekleblerde, eğitmen kıla
b;ı .ımtıhana tabi tutulurlar. Ve vuzuna göre verdikleri takrirleri !ur. Ve köy de büyük bir nümune 
,~ 1ffi\ihanlard& muvaffak olanlar dinlerler; lu!ndileri de talebeye fidanlığına veya bahçesine malik 
, •tnıen mekteblerine kabul edi- bir nümune dersi verirler ve eğit- olur .. 
';t_'1'r. İmtihanlar& girebilmek için==================== ======== 

~u"k olmak, iyi bir karekter sahibi K •• •• k o d B •• •• d •• 
l:a·Unmak lazımdır. ~unda.n baş- uçu r u uyu u 
1 egıtmen olacak kımsenın as - ' 

t''k hızmc.ıni ifa etmiş ve kıt'a- B •• •• d •• s 
~a Onbaşı veya çavuş rütbesi ile uyu u ve onra 
~•fe görmüş olması da şarttır. • • 

l.ıı~~ktcb her sene martta açılır. 1 
b Udde•i tam yedi aydır .. Talebeye J 
t@r gün öğleye kadar 4 saat kül- · 
, ır dersleri verilir. Bu dersleri 
:;nr edenler öğretmen mekteb

Ağustos 1914 de Bütün Alman 
Gazeteleri Neler Yazıyor/ardı 

' •nden mezun olmuş muallim -
·~ıu· I ır. Öğleden sonra tatbikata çı-
Uır. Talebe mekteb'n büyük ç ft-
4ğinde - Türkgeldi çiftliği - ziraat 
llıuallimleri nezareti altında zira

~ "Jleri ile meşgul olur. Bu çiitllk
~ '.•ububatın her nev'i yetiştiril -
~ ~ı gıbi ayrıca iyi cins hayvan -

1 
r da beslenmektedir. Ziraat öğ

~~ll\~nleri tarafından her gün bir 
tıı 1 •aat ameli ders verilir. Ve eğit
~·en namzcdlerine yeni ve fenni 
~UIJ ·rle nasıl çiftçilik yapılacağı, 1 

~ Praktan beklenen randımanın 
~Sıl elde edileceği, bağcılığın ve 
'1. Y~ancılığın nk;şafı için alınma
e ıa,.m gelen tedbirler öğretilir. 

1 
Un,lan başka, iktısadi bakımdan 

~'<. lllühim olan at,, sığır ve ko
~ nların ıslahı, tavşancılık, tavuk
b 1 tık ve arıcılığın da ilerlemesi 
~&usunda talebe tenvir edilir. 

~:~~lmen mektebini bitiren genç.! 
ilı;ı Ogretmensiz mekteblere 10 lira 
tıı aıla tayin edilirler. Sonradan 
tıı U~affakiyet derecelerine göre 
ti:a~ları arttırılır. Kend;lerine 
lıı tıkleri köylerde köy arazisinden 
1ıııi•kikalık bir yer bir çift öküz, 
~ Uk Ve diğer çift aletleri verilir. 

14
.rhan.gi bir köye tayin edilmiş 

~~~en, orada daimi vazife gör
., •e nıiikclldtir; hususi haller 
ı.. ... ·esna bajka bir köye naklcdio
'llıez 
t . J ğ:trr,cn''1 köyde!<• başlıca vazi-
r· 1 Şunlardır: 

3 ağustos 1914 de, bütün Alman 
gazete:eri: 

•Yıllardan beri sabırsızlıkla bek
lediğimiz gün geldi. Büyük Al
manya hulyası hakikat olacaktır. 

Ruslar, Fransızlar şaşkın bir 
halde. İngilizler tereddüd için -
de. Kılı9larımız kınından çıktL 

Gayemize erişmedikten sonra kı
nına girmiyecek. Bu gaye, hayat 
sah3mızı elde etmekten iba· 
rettir. Buna muvaffak olaca -
ğız. Rusları, Fransızları eze
ceğiz. İngilizlerin gönderecekleri 
küçük ordunun ehemmiyeti yok .. 
İstikbal bizim!.• 

Diye ilanı meserret ediyorlardı. 
"Fakat bu cküçük ordu. diyl e -
hemmiyet vermedikleri İn.giliz 

kuvvetleri, gittikçe büyüdü. Ni
hayet, yenilmez muazzam bir or
du halini aldL 

Alman orduları birer birer mağ
lUlı oldu. Nihayet harbe devam 
edemiyeceğini, •küçük ordu. ya 
karşı koyamıyacağını anladı, si
lahlarını indirdi, sulh teklifinde 
bulundu. 

O zaman bu küçük ordunun ba
şında, İngilterenin en mümtaz 
kumandanlarından Mareşal Frenç 
bulunuyordu. 
Mareşal Frenç, karargahını Sen 

Kentendc kurmuştu. Almanların 
yaklaştığını, kilisenin kulesinden 
gördü ve müdafaa tertibatını al
dı. Pcroqla Vervin arasındaki çar-

Mareşal Frenç 

pışmada Almanlar mağhlb oldu
lar ve geri çekildiler. Artık ckü
çük ordu• nazarlarında büyü -
müştü. 

Ameliyat Salonlarının 
Rengi 

Bir İngiliz operatörü, ameliyat 

salonlarının bey~za boyanmasının 

muzır olduğunu söylüyor. Sayın 

operatöre göre bu salonların ye
şile boyanması daha muvafıktır. 

Bunu kabul ettirmek için Londra 
gazetelerinde mücadele açm;~tır. 

nrı1
11

1w.~·~nr:1lli'UI"~. 'Uıd.. Lnıru::~ıı~~~~B .. ın .. r 
ÇOCUK AKLI!. 

Aceba 
Doğru mu? 

Vecdi; Nurinin çıplak ayakla 
dolaştığını görünce: 

- Baban kunduracı olduğu hal. 

de niçin böyle çıplak ayak gezi
yorsun?. 

Nuri, tabii bir tavırla cevab ve
riyor: 

- Bunda şaşılacak ne var?. 
Senin baban da dişçi olduğu hal
de küçük kardeşinin dişleri yok .. 

Bir Adamı Mezbahada 
Kesmişler, Etlerini 

Konserveye Koymuşlar 
Amerikayı ziyarete giden bir 

gazete muhabiri, Şikago mezba -
hasını gezmiş. 

DİLENCİNİN CEVABI 

- DHenmiye utannuyor mu
sun?. Vücudün sağlam, sıhhatin 

yerinde. Çalışsana!. 

- Bayım, yanlış anladınız, siz
den nasihat değil, sadaka iste -
dimi. 

!llÜBALAGA ..• 

- Bir kardeşim var. O kadar 
kuvvetli ki ... Geçenlerde bilardo 

oynarken kızdı. Bilyaların birini 
sağ eline, birini sol eline aldı. B•
ribirine çarpınca tuz gibi dağıttı.. 

- Adam sende- Bu bir şey mi? 
benim kardeşim daha kuvvetli -
dir. Geçenlerde kırda dolaşırken 

üzerine bir öküz saldırdı. Karde
§İın, öküzü boynuzlarından tut

tu, sıktı. Öküz ne oldu, biliyor 
musun?. 

- Ey, ne oldu • 
-Et hulasası! .. 

Hitler'in 
Hayranı 

Polonyarun en zengin fabrika -
törlcrinden R. M. Hitler'in hayra
nıdır. Salonun şeref mevkiine bü
yük bir portresini asmıştır. Her 
fırsatta Hitler'in siyasetinden, Al
manyaya yaptığı hizmetlerin bü
yüklüğünden bahseder. 

Mezbahadan çıktıktan sonra ci

vardaki küçük evleri göstererek 

sormuş: 

- Bunlar kime mahsus? .. 

- Mezbaha memurları ve aile-
lerine ... 

Muhabir, bu küçük kuş kafes'ne 

benziyen, içi ve dışı yağlı boyalı 

köşklerden birini gezmek istemiş. 

Arzusu kabul olunmuş. Bir eve gO
türülmüş. 

Ev sahibi orta yaşlı bir dul 

kadın. Gazeteciyi güler yüzle ka

bul etmiş, güzel döşeli bir odaya 

alınış, kahve ve likör ikram elmiş. 

Odanın bir köşesinde, büyücek 1 
bir masanın üzerinde bir düzine 

konserve kutusu bulunduğunu, ö

nünde de iki mum yandığını gö

ren gazeteci merakla sormuş: 

- Bu kutularda ne var? ..• 

- Kocam! ... 
- Kocanız mı? ..• 

Dul kadının gözleri sulanmış: 

- Evet, demiş. Kocam mezba -

hada çalışıyordu. Bir gün nasılsa 

~yma makinesine kendini kap

tırdı. Mezbahadan bu kutuları ver

diler. İçerisindeki konserve, koca

mın etlerinden yapılmıştır. 

Son Telgraf - Şikago mezba • 

hası dünyanın en asri mezbahası

dır. Burada koyunlar ve sığırlar 

makine ile kesilir, soyulur, kem:k

leri ayrılır, konserve olur, ağız -
ları lehimli kutularla çıkar ... 

5 - 8 O N T EL G & AP - 1 EYLOL 19~ " 

Nur Şehri Denen 
Paris Karanlıkta ! 

Parisli Kibar Kadınlar. Faaliyete Geçtiler, 
Bütün Kadınlara Örnek Oluyorlar 

Pari.s kadtnıan 1.'azife başında/ 

Harb havası estiğini, Pare.in ha
va taarruzuna uğraması ihtimali
nin arttığını gören Par.sil kibar 
kadınlar faaliyete geçtiler. 

Başlarında, Tıb akademisi aza
sından doktor Pagniez'in refikası 
bulunuyor. 

Parisli bayanlar tarafından teş

kil olunan yardımcı kollarının va
zifesi: Yaralılara. gazle boğulmak 

tehlikesine maruz kalanlara yar
dım etmektir. 

Parisin her mahallesinde bir 
doktor, bir eczacı ve on hasta ba
kıcıdan mürekkeb komiteler teş
kil e!mişlerdir. Bunlar, evleri do

laşıyorlar ve tayyarelerden nasıl 
• korunulabileceğini, gaz maskeleri

nin nasıl kullanılacağını öğreti -

yorlar: 
cMaskeyi tecrübe ediniz, kolay

ca kullanmıya alışınız. Sonra el -
maslarınızı, kıymetli kumaşları -
nızı saklamak için etekliklerinizin 

içerisi.ne büyücek bir ceb yapınız. 
Daha iyisi, bir kese Y11pınız, boy
nunuza asınız. 

cEvlerde birer sığınak bulun -
durmıya çalışınız. Odaların kapı

larında, pencerelerindeki delik • 
leri tıkayınız. 

cTehlike düdüğü çaldığı zaman 
perdeleri indiriniz, !Anı.baları sön 

dürilnüz. Evvelce tayin olunan sı 

ğınak mahalline gidiniz. Gidecek 

vakit bulamazsanız evin alt katııı . 

in.iniz .. • 

Pariste, tayyare hücumların' 

karşı her türlü tertibat alınnuş -
tır. Belediye, bütün Parcs halkın: 

birer maske vermiş, sığınacak b 

yer göstermiştir. Herkes, tehlik• 
düdüğü çalınca nereye gideceğir. 

nerede saklanacağını bilir. Şehiı 

haricine çıkmak istlyenler için d< 

otomobiller, otobüsler hazırlan· 

mıştır. Şoförler, hangi yoldan v< 
nereye gideceklerini bilirler. 

R. M. bir ay evvel karısı ve ço
cuklarile beraber Berline gitmiş 
v.e beraberinde birkaç kilo tereyağı 
ile sucuk götiırmüş. 

Berlinde bulunan dostlarını da
vetle tereyağı ve suçuk ikram et
miş. Uzun zamandanbcri tereyağı 
ve sucuk yüzü görmiyen dostları: 

Mumyalar Dirilerden 
intikam Alıyorlar 

Mekteb çocukları. daha şimdıd<' 

şehirden uzaklaştırılnuştır. İle 

gündenberi, geceleyin bütün ele! 
trikler söndürülmektedir. cNuı 

şehri. diye şöhret bulan Paris biı 
zindandan farksızdır. 

- Nasıl, demişler. Memleketi -
nizde tereyağı ve sucuk serbest mi Tutankamon'un Mezarını Açanlar-----------

~~·:E::;,::;::::,:,:~- ... dan Ölenler 27 yi Buldu Bulgarisfanc 
Bunu i~iten hafiyeler, Polonya

lı zengini yakalayınca karakola 
götürmüşler, bir temiz dayak çek
mişler. 

R. M. ertesi günü pılıyı pırtıyı 
toplamış, Polonyaya dönmüş. Sa
lonundaki portreyi kaldırtmış. 

Fabrikalarında çalışan Alman iş

çilere yol vermiş. Amelelerin, aile
sinin almanca konuşmalarını da 
menetmiş ... 

Faydalı Bilgiler: 

Yüzdeki Siyah 
Benekler 

Ekser bayanların yüzlerin
de, a'.ınlarında, burunlarında 

ve çenelerinde siyah benek -
ler olur. Bunları sıkıp çıkar
malı ve üzerlerine biraz eter 
sürmeli. Geceleri yatarken şu 
losyonu bir parça pamukla 
yüze sürmek de iyidı·r: 

Oksijen 39 gram. 
Gliserin 25 gram. 
Gülsuyu 50 gram. 

AYAK PAR111AKLARI 

Sıcak günlerde çok yürün
dü mü ayak parmaklarının a
raları pişer, hazan da yara o
lur. Bunun önünü almak için 
sabah ve aJ<iam bir pamuk 
parçasını şu mahlule batırıp 
pavmakların aralarını silmeli: 

Alkol kamfre 100 gram. 
Tanen 2,5 gram 

GÖZLERİN YORGUNLUÔU
NU İZALE İÇİN 

Kitab okur veya dikiş di
kerken gözleriniz yoruldu mu 

bir müddet okumayı veya di
kişi ıbırakınız, uzaklara ba -
kınız .. 

· ~----- ~~---~ Bir Nazar 
•:a 

Mumyalar diyan Ml sırdan iki görünüş 

Eski Mısırlılar, ölülerini mum
yalaştırırlar, kıymetli tabutlar i
çerisinde saklarlardı. 

Tebde, Memfisde yapılan araş

tırmalarda birçok mumyalar bu

lunmuştur. Mısırlıların, ölülerini 

mumyala~tırmalarından maksad 

tamamile dinidir. Ölünün ccse -
dini pislikten temizlemektir. 

Mısır krallarının mezarları çok 

müzeyyendir. Bunlar ehram şek

lindedir. içerisinde birçok odalar 

vardır. Merdivenlerle, dehlizler
le biribirine .geçid veren bu oda
ların ve dehlizlerin duvarları, ta

vanları sulu boya resimlerle süs
lüdür. Odalarda, mumyaların bu
lunduğu tabutların yanında bir 
çok kıymetli eşya vardır. 

Bunların çoğu bı~5iin Eritiş, 
Torino ve Mısır müzelerinde teş
hir olunmaktadır. 

Yapılan bir istatistiğe göre, Tu
tankamonun mezarını açanlardan 
şimdiye kadar 27 kişi ölmüştür. 

Hepsinin ö!ümü seri ve esrarlı 
olmuştur. 

Büyük İngiliz alimi Karnavon 
1923 de Nil nehri kenarlarında a
raştırmaya başlamıştı. 

Lord Karnavon, İngiltereye dön
düğü zaman bir sinek sokması yü
zünden iki saat içinde öldü. Az 

sonra arkadaşlarından doktor 

Raleig öldü. Onu da bir gazete 
muhabiri takib etti. Araştırmada 

bulunanlar birer birer, hepsi de 
ani olarak öldüler. 

Geçen ) üz yılın sonlarına doğ
ru dört İngiliz zengini Mısıra git

mişler, Luksari gezdikleri sırada 

eski mumyalardan birine aid bir 

tabutu satın almışlardı. Tabutun 
üzerinde güzel bir kadın resmi 
vardı. 

Dört centilmen, seyahatlerine 

devam ettiler. Birisi, rovelverini 
temizlerken öldü. İkincisi kalb 

sektesinden vefat etti. Üçüncüsü, 

altı ay sonra avlanırken !kazaen 

kolundan yaralandı ve kolu ke
sildi. Dördüncüsüne gelince borsa 
oyunlarında bütün servetini kay
betti, yeise düştü, şakağına bir 
kurşun sıktı. 

Bu adamın hemşiresi, felaket 
saçan bu tabutu, fotoğrafını al -

dırdJdan sonra yaktırdı ve bu 
suretle felaketlerin önüne geçti
ğine kani olu. 

Bulgar Ordusu Harpter 
Sonra Ne Kadardı, 
Şimdi Ne Kadar ? 
Bulgaristan. Balkanların mer

kezindedir ve 6,500,000 nüfusu var 

dır. Kara ve Akdeniz yolları üze
rinde bulurun.ası, Türkiye, Yuna

nistan ve Romanya ile hemhu -
dud olması içindir ki mihverciler 

Bulgaristanın da kendilerine il

tihakını temine çalışıyorlar. 

Bul.garistarun pek az askeri var 

dı. Bununla, 1840 kilometreye yr, 

kın hududlarını muhafaza ede -

bilmesi biraz müşkilldü: 2 fırka. 

1,062 zabit ve 20,000 nefer. Yani: 

Piyade: 8 alay. 
Süvari: 3 alay. 
Topçu: 12 sahra bataryası, 3 ct 

bel bataryası, 9 hafü !batarya. 

İstihkam: 3 tabur. 

Bisikletli: 2 tabur. 

Bulgaristan son zamanlarda 1 

kerlerinin sayısına arttırmıştı, 

Sofya, Şumnu, Varna, Burgaz ve 

Vidin mevkilerini tahkim etmiş -
tir. Tayyareleri pek azdır. Tuna 

üzerinde 10 to~idobotu vardır. 

Bulgaristanda 4911 jaJJdarma za

biti ve 9,000 jandarma mevı:ud -
dur. 

Bulgaristanın halihazırdaki or

du mevcudü birkaç yüz bini geç

mektedir. Buna komitacıları da 
ilave etmek lazım gelir. Bulgar

ların hemen hepsi silahlıdır ve 

barut kokusundan hoşlanırlar. Fa 
kat, tayyarelerin, son sistem si
lahların karşısında komitacılar • 
dan hizmet beklemek abestir. 



Rüyalara Dair 
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clngilterede, vebanın §iddetlı 

tahribatta bulunduğu sırada Sör 
Rober Kuonun şatosunda misafir 
bulunan ·Kral Jak., Londrada 
kalan büyük oğlunu rüyasında, 

sanki bır kılıçla yaralanmış gibi, 
alnı üzerinde kanlı bir sahble göl'
dü. O gün, Kraliçeden, oğlunun 

vefat ettiği haberini veren bir 
mektu.b aldı ...• 

General Vikont dö Peliyor •As
kerlerim ... • adlı eserinde, ken -
dislni pel~ müteessir eden bir rü
yayı hikaye ediyor: 

cEmmim ki bana güleceksiniz ... 
Fakat ne ehemmiyeti var? .. Eylo 
muharebesinden bir gün evvel de
rin bir uykuya dalınıştım. Birden
bire, hafif bir gürültü ile uyan

dım, gözlerimi açtığım zaman kar
ıımda, güzel ve gayet iyi giyin -
miş bir kadın gördüm. Bana: , Ya
ralanacaksın! ... • dedi. Ve ilave 
etti: cFakat, merak etme ... Yara

ların seni öldürmiyecek, yaşıya
caksın! .•.• Kendisine cevab ver -

mek istedim. Heyhat! Bu peri bir
den bire kayboldu. Ertesi gün vu
lma gelen muharebede otuz yerim

den yaralandım ve mucize kabi
linden kurtuldum.Bu hikAye ga

rib, fakat tamamile doğru ve ha
kikattir ...• 

İşle dikkat nazarı çekecek bir
çok misıı!ller ... Bundan da rüya -
Jann loıttkbali tanıtabildiğini is -

tihraç etmekliğimiz lcabetmez ml?. 
Rüyalar ekseriya tahakkuk eder. 

Rüyada bazı gizli, esrarla dolu bir 
müdahalenin isbatıru, sıhhatini 

görmüyor muyuz? ... ZekA kanun
larında henüz esrarlı ve karanlık 
noktalar yok mu? ..• 

hadise uyku esnasında ruhumuz
la, zekftmızla ülfet etmek için gel
miş ve bilahare tahakkuk etmiş -
tir. Şunu da unutmamalı ki bir 
harika gibi bizi müteessir eden 
rüyaların tahakkuk etmesi, aıııJ 

tahakkuk etmiyen binlerce rüya
ları unutmaklığımızdan ileri gı>

lir. 

DİMAC>; UYKU ESNASINDıA. 
FAALlYETİNE DEVAM 

EDER. 

Bu suretle meşgul cılduğıımuz 

iştigalatı zihniyedir ki rüyaları· 

mızın gizli tertibatını husule ge
tirir. Hakikaten bu iştigalat, uy
ku esnasında bizi asla terketmez -
ler. Şu halde şairlerin cUyku, ö
lümün kardeşidir! ... • dediklerine 
inanmak lazım gelir. 

Uyuduğumuz zaman hayal du
rur mu? ... Asla!.. Sakinane istira
hat eden bir adama dikkatle ba
kalım. Bu adamın kalbi çarpar, 
göğsü mutazaman yukarı doğru 

kalkar, sonra tekrar aşağı iner. 
Mide, son yemekte aldığı gıdaları 
kabili temessül bir ha'le getire

rek hazım eder. Yavaşcacık cildi
ne dokununuz veya bir yerini çim
dikleyiniz, dokunduğunuz veya 

çimdiklediğiniz kolunu veya baca

ğını şiddetli çektiğini 'görürsü -
ııüz. Bir lambanın ziyasını, kapalı 

gözlerine doğru yaklaştırınız, der
hal başını öbür tarafa çevirir. Ar
tık uyku esnasında teessürat ve 
lhtisasatın dimağa nakledildiğini, 

dimağın bunları takdir ettiğini, 

iştiraki efkar kanunlarına tebean 

bu teessürat ve ihtisasal vukua ge
lerek bir faaliyet vücude getirdi

ğini söylemelkten başka ne yapa
biliriz? .. Kalb nasıl gece gündüz 

atarsa, ciğerler hiç durmaksızın 
nasıl teneffüs ve md'e hazmı nasıl 

ifa ederse dimağ da, uyku esnasın
da ayni suretle tezahüratta bulu-

Berfin - latanbu 
Tayyare 

Seferleri Azaldı 

1 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : J 

•50 ton arsenikiyetil sut, 50 ton şuvayn filrt yeşili ourııııya., %0 
ton arsenikiyeti rıwıas, 100 ton kar bolineum \"e 750 adet adi nrt pülve· 
rizatörü satın alınacak> Alınan hava yollan ile mevcnd 

olan anlaşmaya göre İstanbul ile 
Bertin arasında pazardan başka 
her gün tayyare postası kaldırıla
caktı. A.hnanlar Türk hava yolla
rına bu seferler için cumartesi 
günü yeni bir program vermiş -
!erdir. 

ı - 50 ton arsenikiyetii sut 50 ton şuvayn fürt yeşili • Uranya., 20 
ton arseni:kiyetı ıassas, 100 ton .karbolineum ve 750 adet adi sı.rt pül
ver'zatörü kapalı zarf t•~ulile satın alınacaktır. 

Buna göre bundan sonra Ber
lin ile İstanbul arasında haftada 
altı sefer değil, üç sefer yapıla -
caktır. 

Yeni programa göre Berlinden 
kalkan ilk posta dün akşam Ye
şilköye muvasalat etmişti r. Tayya
re mutad zamanından bir buçuk 
saat gecikmiş olduğundan Yeşil -
köy meydanına ancak 19,45 de 
gelebilmiş ve ortalık karardığın -
dan meydanın fener ve projek -
törlerini yakmak mecburiyeti ha
sıa olmuştur. Almanya hududla
rını kapamış olduğundan Türki -
yeye avdet edemiyen bazı vatan -
daşlarımız da tayyare ile gelmeğe 
başlamışlardır. 

2 - Adsenikiyetii sudun beher tonunun muhammen bedeli 350 lira, 
Şuvayn fürt ye~ili , U:anya• nın 550 lira, Arscnikiyeti rassas'ın 350 li
ra, Karbolineum'un 200 lira ve pül:verizatörlerin beher adedinin 16 li
raclır. 

3 - Arsenikiyetii sudu muvakkat teminatı cl312,5• Şuvayn fürt 
yeşilinin c2062.5., Arsenikiyeti ressasın cl500., Karbolineum'un (1500) 
w püherizntörler!n c9uo. liradır. 

4 -· Münakaca mü:ldeti 15/8/939 dan itimaren ,45. gündür. Arse
nkiyetii sut şuvayn für yeşili ve ars Pnildyeti rassasın münakasası 29/ 
9/939 tarihine m;ısadıf cuma günü ve karbolineum'la adi sırt pülveri
zatörle:inif' r.ıi:Oakasası 2/10/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de Ziraat V .:kiıletı binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler .'Uıkarada Ziraat Vekaleti Satınalma kom'syonun
dan, İstanb..ılda ve İzınirde Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak ve
rilir. 

6 - Bu ın~vat ve malzeme ayn ayrı veya toptan bir talip uhtesine 
ihale edilecektir. 

7 - Bu ışe taliplerın muvakkat teminat mektupları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ıinc;l maddelerinde yazılı ves'kaları ve teklif mektup
larını lıavi kapalı zarflarını münakasa saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona ver;ııeleri. Ve saat 15 de komisyonda hazır bulunmaları. 

c3707• .6168> 

Ziraat Vekaletinden: 
1 - Veı<iılet ilıti:ıacı için açık eksiltme suretile 1 adet müdür ma-

Yeni programa göre perşembe, 
cumartes'. salı günleri Yeşilköye 
Berlin postası gelmekte ve bura
dan da Berline cuma, pazartesi 
ve çarşamba günleri gitmektedir. 

Akba Kitabevi 
Her lisanda 11.U.ab, nıete ve mecma .. 

alarmı. mellteb llftablanru, kll't&slyenJ. 

sl temin eder. Refik Fenmen'ln elek

ırt.ıı:clli.lıı: kt&abmı, Mümtas'm arttırma, 

eksiltme kltabmuı An.karada utq 7e
ridir. 

sası. 1 adet ; azıhane camı, 2 adet şef masası, 2 adet masa camı, beş ki
jilik 2 adet memur m?~0•ı.1 adet cmlı dolap, 5 adet dosya dolabı, J 7 adet 
hezaran saı>dal.va, 4 adet kartoniyer, 3 adet etajer, 2 adet maruken di>
ner koltuk, 3 aci•t portmanto, 1 adet telefon masası, 10 adet daktilo ma
sası satın alınacakhr. 

Diş Tabibi 

Ratip Türk oğlu 
Adres: Sirkecide Viyana oteli sıruı 

birlncl kat No. 28 
Muayene 1&all: ötıeden sonra H-%f. 

2 - Eksiltnıe 8/91939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Veka
let Satınalma korr.!syonırnda yapılacaktır. 

3 - Satın alınacak on dört kalem eşyanın muhammen bedeli 1700 
lira, muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. 

4 - Açık ek~Utmeye konulan eşyanın evsafı ve şartları şartname
de açık olar:ık yazılm•ştır. 

5 - On döi"t kalem eşyaya aid şartname Vekalet Levazım müdür-
lüğünden para<ız olarrk verilir. c6259. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
- Çocuk Hekimi 1 - İdare ihtiyacı ~çin beş ton Dizel yağı açık eksiltmeye çıkarıl-

FUAR MACLARI 
~ 

Görünüşe Bakılırsa, İzmire zayıf 
Bir Takım Gönderiyoruz ,, 

Cumartesi günü İzmirde, üç şe- Bu sualin cevabını bize Fuar ııı 
hir muhteliti arasında yapılın ası :tarının sonu söy liyecektir. ıı1~1 
evvelce tekarrür eden turnuvaya Temenni edelim ki istanb ~rt 
başlanacaktır. Esas itibarile çok derecesini kaybeden şöhreti 1' 
mevsimsiz olan bu karşılaşmanın eski yerini bulabilsin. ı;FJ~ 

arifesinde İstanbulu temsil edecek . _ FA~UJ{ ·~ 
on birin üzerinde biraz durarak · ~ · ,..,..,..,..,- dO 
takım teşkilindeki hataları teba- Edebi;~t f ~küitesİJI 
rüz ettirmek faydadan uzak olmı- yeni Tedrisat . 
yacağı kanaatindeyiz. eı ' 

İdari ve teknik noksanlar la do- Üniversite edebıyat fakull ~,;· 
lu bir toplanıştan sonra derme, yeni tedrisat talımatnaınesı. e • 
çatma, ayni zamanda antrenman- kında Maarif Veki.ilc .~eııı~ 
sız bir takımla seyahate çıkıldığı mek üzere Ankaraya gıdeP.d C: 
bugün inkiir edilemiyccek bir ha- yat fakültesi dekanı Bfı!ll' ., 

gunsu dün şehrimize dıinıtı";, 
kikattir. Muhtelif vesilelerle ga- ·leıı • 

Maarıf Şurasında verı. , .• t ~ 
zete sütunlarında da bahsedildiği rarla Sertifika eöasına don ev 
gibi şimdiye kadarki şeh:r veya . yeP' 
milli bir temas .anındaki çalışma lan edebiyat fakült.es:nın · vf' 

limatname ile esaslı o!rn•ı: ,3r • 
tarzımız daima noksan kalmıştır. iki lisansı bulunacaktır. ı:ıudn;. ~ 
Seyahate çıkarken izin meselele - • 

dan birisi serbest lisans. 3;~ 
rinin bir türlü halledilememesi, ta- tdrisat lisansı i!acaktır. ?JUsıö!'J 
kım teşkilindeki tereddüd ve isa- o!acak gen.çl-er için tedris lıS ,kıı: 
betsizlik ve saire gibi noktalar takib etmek mecburi 0!3~(1' 
herhangi bir karşılaşmanın neti- Her lisansın ihtiva edecd\. ı! 
cesinden, daima bizi inkisarı ha- !er, fakülte profesörler n1ec :· ı;:. 
yalle çıkarmıştır. Her şehri temsil rafından tesbit ediJcceJıt ·il• 
edecek oyuncuları (A) ve (Il) &- maksadla önümüzdeki haft:jSI b" 
ye iki grupçerçevesine alarak ku- de fakülte profesörler :ıneC 3ttı: 
lüp antrenmanları haricinde kalan maksadla bir toplantı yapac .01 
muayyen zamanlarda hazırlıklar K Ç k Araııl) · ayıp ocu 
yapmak, böylece herhangi bir kar-
şıla~mayı bll§arabilecek kabiliyeti 14 yaşlarında-

daima elde bulundurmak elzem 
olan bir şeydir. Birçok acı tecrü
belerden sonra hep ayni hataları 
tekrarlamaktan h:ç bir fayda çık
mayacağını artık bilmeliyiz. 

Artin Lavazanyan 
namındaki oğlum 

17 gün evvel Be
yoğlunda Kumba
racı yokuşun..d:ı. 

Tercüman çıkmaz 
sokağında 8 N ~ . dli~ı 

Evvel emirde §UDU söyliyelim 

ki bu nevi rüyaları gören kimse
lerin hepsi, o esnada korkudan ve

ya ümidden ileri gelen derin bir 
hissin tesiri altında bulunuyor -
!ar. 

Sezar; bir çok düşmanları bu
lunduğu, bunların halli bir cemi
yet kurduklarını, hayatına kasd

edeecklerini pek ala biliyordu. 
Ekseriyetle geceleri, rüya şeklinde 
istlrahatini ihlAl eden şey, bu fik

ri meşgaleden başka bir şey de
ğildi. Sevgili oğlunu, vebanın şid

detle bükü msürdüğü Londrada bı
rakan cKral J ak. için de şüphesiı 
ayni hal varid olmuştur. Gecele
yin bunu rüya suretmde görmesi 
tabii değil midir? ... Rüyanın ta
hakkuk etmesi de, vebanın gün
de binlerce adam telef etmesinden 
ileri gelınez mi? ... 

Dr. A.hrned Akkoyunlu 1 mJitır. "uh b d 1 ı8oo kk t t . • t 135 lir ı . . 2 - .ıu. ammen e e c •, muva a amına c: > a o up 
nur. Yani dimağ, uyurken de sa- Taksım - Talimhane Palas No. 4 eksiltme.;i 26 Ey:',J 9?9 ~alı gün üsaat cl6• da Ankara P. T. T. Umum 
yine, tefekkürüne devam t<ler. Ga- Pazardan maada her gün saat müdürl;ik b'naôırd:ıki satınalına kaınisvonunda yapılaciliır. 

İstanbul takımını İzmire götüren 
ve şehir namına orada alınacak 

netit-eden mes'ul olanlar, bilhassa 
Reşad, Muhteşem, Esad gibi liizı-

e'1inden çıkarak bir dah3 ~ ~ 
tındl · miş ve hayat ve mema .. 

1 
t3 

· · ,.d h" · -- 1-._15 den sonra. Tel: 40127..... • 
rıb ve harik:uı.a e zeva ınne rag f . _ _ __ _ 3 _ İsteklıkr, muvakkat teminat makbuz veya banka mektuhile ka-

dı.<iJl • 
bcr alınamamıştır. Ken bile 
nıyan ve nerede olduğunu 51 !f 

ederek onların yerine i'kinci plfin.. ]erin yul,arıki adreste beb'ıııe 
mı mutlak olan elemanları ihmal 

rnen rüya, uyuyan dimağın tefek- GÖZ HEKİMİ nuni vesikalarıı.ın hi<.'Ylilen mezkiır gün ve saatte o komisyona müra-

küründen, uyku esnasındakı fa.ali- Dr. Murad Rami Aydın caat edeceklerdir. 

Yeti d!ma"'yenin tezahüratından 4 ş rt 1 Ank d p T T Le 1 t b ld p T T 
l ı...... \'e. 

da ka an oyuncuları tercih etmek- tin Lavazanyan'a hauc·r ~ııı" 

te ac~ba ne fayda bulmuşlardır? insaniyet namına rica 01~ 5 ' Taksim _ Talimhane, Tarlabaşı - a name er, ara a . . . vazı.m, s an u a . . . 
başka bir şey değildir. Gündüzün ---------------~~ de" bizi rahat bırakmıynn, taciz eden caddesi No. 10 Urfa aprt 

1'el: 415fi3 

Levazım Avniyai şubesi müdürlüklerinden bedelsiz ol•rak verilecektir. 
c3675• c612 Prevantoryum Sanatoryum MüdüriüğU0~1 ~ ... ~· 

Protestan rahıöinin evini ya -
narken görmesi, hlç şüphe yok ki 
hizmetcisinin ateşe karşı ihtiyat
kar olınadığmı bilmesindendir. 

Jenera>l Peliyar, yapılacak mu
harebede, sair muharebelerde ol
duğıı gibi hayatını feda edercesi
ne çalışacağını bilıniyor değildi. 
LAkin bu seferde ölümden lturtu
lamıyacağını kuvvetle ümid edi
yordu. Bu işligalatı zihniye rüya-
11nda, kendisine kurtulacağını ha
ber veren güzel ve iyi giyinmiş 
bir kadın gibi göründü. 

Binaenaleyh, rüyıılarımızın ta
hakkuk edeceğini iddia etmiyelim. 
Yalnız diyelim ki uzun müddet -
tenbcTi beklediğimiz, vukuundan 
evvel gördüğümüz bir vak'a, bir 

şey uykuda da dimağımıza müda-
vemet etmekte devnr.ı eder. İstik

balin keşfine dair vaki olan hadi
seleri ika eden d.mağın bu gayri 

vicdani, gizli faaliyeti bize daha 
basit bir çok rüyaların mahlyeti
nl öğretebilir ki bunlar da csan
'atkarane rüyalar ... • namı verilen 

rüyalardır. 

FUAD SAMİH 

•••••••••••• •••••••••• 

Alman -Leh 
Harbi Başladı 

ilngiltere ıle Avrupa arasında 
telefon muhaberesi kesilmiştır. 

Parisin de tahliyesine devam e
dilmektedir. Münakalat Nezareti 
son defa olarak halkı Paristen ay
rılmağa davet etmiştir. 

Danzigdeki Kadın ve 
Çocuklar Çıka.-ıldı 
Varşova 1 (A.A.)- Leh - Al - yesı Polonya hudud muhafızlan-

man ve Leh - Slovak hududların- na taarruz ederek makineli tü -

da yeni hadiseler cereyan etmi§- fek ateşi açmıştır. 
tir. Hududun diğer tarailarında Po-

Leh - Slovak hududunda kolla- lonya arazisine el bombalan ve 
nnda gamalı haçlı bazuOOıtler fişekler atılmıştır. 
bulunan 100 kişilik hır grup Szaca- Danzigden bildiriidiğine göre 
da bir Polonya trenine taarruz ve kadınla.r ve çocuklar şehri tahliye 
telefon hattını tahrib etmişt!r. l 

Leh _Alman hududunda evvelki @<!erek şarki Prusyaya gitmekte-

gecc saat 23 -ı.e bir Alınan devri - dlrler. 
. ·. - ' . ' , .. -~ ........ '"'·~-'· . .,,.rı: .. -,. ..... . • • 

T. C. ZiRAAT BA ASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bruıka.smıla kumbaralı •o Dıbanııı tu arnıf hesablnnnda en az 59 llruı buluıwılara -•• 

t ıiefa çekilecek kur'a ile qa!ıdald plina Ciin ikramiye daiJtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 J) 5Qij D 2,000 
4 )) 250 • 1,000 

• • 

Prevantoryom Pansi· 
Alınacak Sanntoryom yon 
malın için içia 
cinsi kilo kilo 

800 800 

Muhammen 
fiatı tutarı 
Krş. Lira 
60 95~ 

ihalenin 
yapılacag-• 

C-ol 
gün """ 

4/9/39 
15 

~·t 
1· 
ı .. 

1000 100~ 36 720) ... 

Kurumumuzun mali yılı ihtiyacı olan müfredatı yukarıd~31' 1 
peynirlerin hizalarında gösterilrn gün ve saatte İstanbulda ~o ._!l' 

lunda yüksek mektebler mLı 1ascbe'ciliği binasında toplanacak 
yorula açık eksiltmesi yapılacaktır ub,sı· 

İsteklilerin muvakkat trnı:natl arını yüksek mektebler ıı\ ~~· , 
ciliğine yatırarak bu yıla ait Ticari:! Odası vesikası ve ruh5"._,. .. ~ , 

.. p." 
tezkerelerile muayyen saatte komi syona ve şartnameleri go (ı;:;-
yenlerin de her gün müessese d .-ek törlüğüne başvuıımaları. 

Hayvan Sağlık memurları 
mek tehi müdürlüğünden: 

ve nalbaııd 
•Jl' c•d 1 ~ ... 1 

cinsi 
Azı 

Miktarı 

Çoğu 

Mektebe testim Tutarı ·. ııı' 1 
teını• G'' tahmin liab • 

Lira K. pat ~ '~ 
(1 ioci) 12000 15000 9,5 narh 1425 ıo7 ~ j __ _;... _ _:_ ________ _;_ ____ 72.8_3_5 54,G3 ~ . 

1 23 çeşit yaş sebze ve meyva 
e~ııı ı 

939 mali yılında :ın<>kteb ihtiya çlarırulan yukarıda ya.zıh eY~'·' 
1 şartnamesinde yazılı evsafta yirm\ üç kalem Yıl§ sebze ve ııı 18aP ~ 

eksiltmeye konmuştur. Teminat mı .k.tarile eksiltme günü ve ıııJ~~'.ıııl' 
karıya yazı'.ını.ştır. Bu işe ait ~~r.n ameler her gün çalışma ı~leriO , 
da Seliı:niyede mek'1eb muhasebesinde görülebilir. verıc ııeır~ 
ayyen olan zamanda teminat mnk buzlarile aranılması Jazı'."ııse~ -ıı 
si.kalarfle Cağaloğlunda Cumhuriyet matbaası karşısında Y~ri· 

1 

te~ler mubascbeciliğindeki satın alma komisyonuna gelmel 
(6464) 

GRiP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ DiŞ 
40 • 100 D 4,000 • K 1 R 1 K L 1 K 

100 • 50 • 5,000 • ı rı 
120 ı> 40 • 4,800 • i N SEoğuOk AKlgı.nAlıklalrı vMe Ağ •• rıNa A 
160 • 20 • 3,200 " \ ,,. 

DİKKAT: Beaablarındald paralar bir 1ene içinde 500 liradan apiJ dilpıtyenlere l'.kramlye pktıil 1 T E $ K ı' N E O E R Jı•ııJ~ 
takdirde 'JI. 20 fazlasile verilecektir. 

lra arihl -'-d '-'1 kür ı ruhs•1'"' 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 J)irincikAnun. 1 Mart ve 1 Baz n t erw e ~e ... ece • !~Ş~ı~h:h~at~V~e~k;il~e~ti;n~in~15~·4~·9~3~6~t~a~ri~h~v;e~4~-4~5:.:;n~um;:ar~a~ı.İİİıİİıl""....-

alı 
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No. 72 Yazan: Rahmi Yağız 

Donanmayı Hangi iskelede İse 
Haberdar Etmek Lazımdı 

Doğru Telgrafhaneye Koşcılıtn. Şif reli Bir Tlgrafla 
Vaziyeti Bütün İskelelere Haber Verelim 

Başkıitib dürbünü göz1erinden 
~kti, sabırsızlıkla kendisini bek -
Uyen karintine memuruna uzattı: 

- Buyurun .. siz de bakın! 
Ded~ Uman rel6ıne cevab verdi: 
- Bilmem ki beyefendi.. ya bu· 

raya hücuma hazırlanıyorlar, ya
lıut tahtelbahire bir şey oldu, da
laınıyorlar ... 

- Evet ikisinden biri.. Amma 
hang'.si acaba! .. Siz ne dersiniz ka
riııtineci bey? 
Karintıne memuru hem tahtel

bahıre bakıyor, hem konuşuyordu. 
- Öyle olacak reis bey! Galiba 

bozuldu .. Güverteye toplananla -
rın halinde taanuza, hücuma de
lalet edecek vaziyet yok! 

- Ne yapalım şimdi?. Biz gidip 
tutamayız ya!.. 

- Tabii elde vasıtamız yok. Ma· 
°l'Uııa ile üzerine giclılemez .. Top ve 
llıakıneli tüfeklerle ibizi perişanı 
eder 

- Ne yapalım dersiniz? .. 
Üç memur birbirlerine baktı -

lar. Başkatib telgrafla iskelelere 
haber vermeğı, donanmayı hangi 
iskelede ise bundan haberdar et
llıeği ileri sürüyordu: 

- Beyefendi!. Doğru te!grafha
lloye koşalım .. Şifreli bir telgraf
la vaziyeti bütün iskelelere haber 
Verelim. Donanma nerede ise tel
irafı liman reısleri kumandana 
lıÖndershıler! Tahtelbahir tamiri
ll! bıtırinciye kadar muhriblerimiz 
buraya yetişirlerse yakayı kurta
ramaz! 

n·!ierlerı başkatibin buluşuna 

lıtirak ettiler: 
- Evet .. en doğrusu bu .. öyle ise 

li>. Dahiliye şifresile çarçabuk bir 
telgraf hazırlayın getirin çektire
lim. 
Başkatib bir kağıd aldı, üzerine 

i1ın '.arı yazdı: 

Liman Relslilderıne! 

Silivri Liman reisliği ihbar edi
Yor: 

S .ivrinın 4 m l açıklarında bir 
dü~ınan tahtelbahiri suyun üze -
1 '>ıde bulunmaktadır. Makinesin
de arıza zuhur ettiği tahmin edi
liyor .. Keyfiyetin, tahtelbahir ara
llı;ık üzere Marmaraya açıldığı 

telgrafla bildırilcn donanmamıza 
Sür'atle haber \•erilmesi. 

Silivri Liman reisi 
Şerif 

'l'elgraf sür'atle şifreye çevrildi. 
llaşkatib telgrafhaneye koştu. Bu
ııu bü un iskele ve liman reislik
lerıne çektirdi. 

Bir saat sonra telgraflar her ta
raftan alınm!J, bütün liman re
islikleri malfunat edinmiıjtL 

Silivride bu hadise olurken 
Klavye de ne yapacaklarını düşü
nüyor; yakınlarda bulunan arl<a
d~larına haber uçurmak için e
lindeki vasıtalardan istüade et -
meği kuruyordu. Bir aralık telsi· 
zinden istüade etmeği düşündü. 

Umumi imdad iıtareti olan S. O. 
8. i çekmek, böylelikle belki bir 
tahtelbahirin yahut Mannarada 
olduğu söylenen kendi adamları -
na aid yelkenli motörleroen biri
nin yardımını temin etmeği ka -
rarlaştırdı. Bu sakat ve çok tehli
keli hareketi yapmakta gecikme
dl 

Silivriden telgraflar her tarıı

fa Triton'u haber verirken Tri -
ton'un telsizi de can çekişen bir 
hastanın Azraile yalvarışını andı
ran bir hareketle telsizini işleti

Y!>r. Birbiri ardına: 
- S. O. S ....... S. O. S ....... S. 

O. S. işaretlerini etrafa yayıyordu. 
Bu işaretler destroyerler tarafın

dan alınmıştı. Fakat vazifeleri 
Marmara adaları istikametinde i
lerlemek şeklinde tesbit edilen 
muhribler sesin geldiği yeri ara
mağa, mıntakayı tesbit etmeğe, o-

raya gitmeğe teşebbüs etmediler .. 
Sade jurnallarına: 

- Yol esnasında saat 1,45 de (1) 
bir telsizin imdad istemekte oldu
ğu, S. O. S. işaretini bir çok defa
lar tekrarlandığı gemı telsiz me
muru tarafından rapor edilmiştir. 
Kaydını koydular. 

- 5 -
Amiral Suşon ~stanbuldan ay

rılır, Marmaraya açılırken mu -
hakkak bir talı telbahir bulmak, 
esir etmek veya batırmak hırsile 
yanıyor, kavruluyordu. 

Daha Hayırsız adaları bordal.ar
ken telsizler, Mudanyanın bom -
bardıman edildiğini, şehri topa tu
tan tahtelbahirlerin 15 dakikalık 

birateşten sonra cenuba d~ru a
çıldıklarını, daldıklarını bildiren 
bir haber kaydetm~ti. 

Amiral Suşon müfrezeyi doğru 
Mudanyaya sevketti. Şehrin önün
de durdu. Kendisi karaya çıktı, 

kaymakam, liman reisi ve oradaki 
taburun kumand:ınıle görüştü. Ha
dise hakkında izahat aldı. Sonra, 1 
cenub istikametinde firar ettiği 

bildirilen bu tah•elbahirleri ele 
geçirmek üzere hemen yola çıktı. 

(Devamı var) ---------( 1) Şimdiki saatle 13,45 de R. Y. 

TRHTR
HURULRRDR/f 

kurtulunuz 

Yirminci Asrın Robensonları 
\:"azan: lllAYNE - REİD 

!\olfun karısı arabada yatakla
tı hazır • .ıdı, Küco ıle Rolf geyiği 
ltes l , yuzdulcr, bir ağaç dalı
lla as.ı'ar. Artık rahat bir uyku 
Çekeb·lirlerdı. 

-6-

Cuneş hepsıni ayakta buldu. 
ll.ober ıle karısının, icleri rahattL 
A.rtık k rnuzı derJilerden korku
ları kl'..mamştı. Onlarla aral.ır.n -
a çr. uzun bır mesafe v rdı. Bu 

feyı haya !arı pah ına ~
~ rd ı. Kıl"' ıızı deri ıler ise ka

cye sa .. nrlar Bır tek araba r l etmek lem uzun yola kat
an azla.dl. 
Y c__ltlar uyanınca. 

ÇOCUK UOMA~I No. 11 

- Karnımız aç! dediler. 
Çocuk" rın açlığı hüy..iklerin 

hoşuna gitti. Kahvaltı içın herşey 

vardı. Geyik dalda sallanıyordu. 
Küco bıçağını çekti, Rol( ateş yak
mağa hazırlandı. Çocuklarla an

ne akar sııida tabaklan, bardakla
rı,, çatal bıçaklan yıkamağa baş

ladılar. 

Çekırge balının kabuklarını 

külde pişirmlşlerdi. Bunlar ek -
mek yerini tutuyordu. Arabadan 

zahire sandığını indirdiler, üstü
ne örtıi örttüler, masa oldu, ka
rınlarını doyurdular. Bir kilo ka

dar da kahveleri kalmıştı. Bir de 
k.ıhve içtiler. 

Türkçesi: SİS 

Yemekt<'n sonra çocuklar de -
re kenarında, söı;üdler•n altın -
da dolaşırlarken Rolf ile karısı 

başbaşa verip konuşmağa başla

dılar. Küco da yanlarında idi. 
Rober Rolf: 
- Bır haftalık yiyece~imiz var 

dedi. Bitince sanmam ki bu ka -
dar kolay av bulabilelim. Haydi 
diyelim ki, bır lıafta sonra öküz 
biraz daha yağlanır, onu yeriz. 
Ondan sonra s ra ata gelir. Kii -
peklerı de feda ett.K. Daha ~onra 
ne yapacağız?. 
Karısı:• 

- Dün çok dsha !imids zd..k de- 1 
dı. B ~wn Ü • lT' z 9.: tı Ne ö
küzu keseriz, ı de .ıtı feda ede- 1 

Zef eri Kolayca 
Kazanacaklarmış 

(4 üncü sahifeden devam) 
kalacak olursa İngilterenin hava 
kuvvetle:i ve tahtelhahirleri işe 
yararnıyacaktır-. Ondan sonrası 
kolay; zafer de mihver devletle
rinin olacak!. Herşeyi kendi iste
diği gibi görerek zaferi de böy· 
lece kazandıktan sonra geriye ne 
kalıyor? 

İşte mihver devl(>!lerinin yal
ııız karada ve havada değil, denız
de de çok kuvveUi ohiuklarına İ
Wyan efkirı umumiyesi bu su
retle inandırılmak isteniyor. 

İtalya 'hariciye nazın Kont Ci&
nonmı gazetesi olan Telegrafonun 
ise yazdıkları b34ka bir bakımdan 
manalıdır. Bu gazete de Avrupa
da diplomatların, devlet adam !a
rının bu mevsimde tatil ve istıra
hat için birer tarafa çekilmiş ol
malarına bakarak vaziyetin sakin 
olduğuna inanmamak lazım gel
diğ:ni yazıyor ve ııöyle di.,ordu: 

Bugünkü vaziyet 918 denberi 
görülen mühim gerginlikleıin bi-

ridir. 1 
Geçen sene ey!OJde görülen buh

ran derecesinde gergin ohnası ih
timali vardır. Sulh veya harb Dan
zig meselesinin halledi'ip edilme
mesine bağlıdır. Bu gazeten:n bu 
yolda dlha neler söylediğini bu
raya yazın.ağa lüzum olmasa ge
rek. Yalnız İtalyan matbualın..n 
bugünlerdeki neşriyatına dair bir 
fikır almak için hali şöyle hu'asa 
etmek kabildir: İtalyanlar Dan -
zig meselesinde Almanyanın iste
diği olması liızım gelt-ceğin söy
liyerek İtalyanın da Almanyaya 
müzaheret edeceğini ileri sürü -
yor!ar. Bu suretle Bcrlin - Roma 
mihver nde İtalyanın mühim bir 
rol oynad:ğını iddia etmiş olu -
yorla. Danzig meselesinin Al -
manyanın istediği şek'.lde halle -
dilmesi mutlaka lazım olduğunu 
İtalyan miPetine inandırmak için 
böyle bir yol tutulmuştur. Fakat 
öunlara ıbakaralı: İtalyanların Dan
zig uğrunda bir harbe karışmak 
ve bu suretle Almanyaya silahla, 
kanla yardım ebneğe karar ver
diklerini zannetmemelL B:r iki 
gün evvel bir İngiliz muhabirinin 
İtalyadaki tetkikatı, halle tabaka
larile temasları neticesinde yaz -
dığı bir yazı evvelce c&ın Tel -
graf• ın bu sütunlarında hulasa 
ediimiştL 

Bu yazıdan da anlaşılıyordu ki 
İtalyanlar öyle Danz;g Almanya
ya gl'ÇSin diye kendilerini bir har
be sokacak değillerdir. Onun için 
gazetelerin bu tarzdaki yazılarını 
bir tarafa koymak, İtalyan diplo
matlarının takib ettiği polil,kayı 
da ayrıca nazarı dikkate almak ve 
İtalyan milletinin düşündükleri -
ni de öğrenmek Jiz,m geliyor. Al
manlar için İtalyanın harbetme -
sı? .. İşte iht mailerin en uz.ağı da 
budur. 

YENi NEŞRİYAT: 

Köy DPr~i~i 
Her hafta intışar ~den Köy Dı!r

gisi mecmuaı;ımn 12-13 üncü sayı
sı da çıkmıştır. Akagündüzün ne
fis bir yazısı ile de süs:enırıış olan 
Dergi bilhassa köylüyü faidelen -
dirrcek yazıları ihtiva etmektrdir. 
Okuyucularımıza tavsıye ederiz. 

riz. Onlar olarsa yola ç•kabfüriz. 
Hç kimse çölü yaya geçememış -
t r ll&tıa kırmı..ıı derililer bi!e 
Las Mcmbre ma4ımlerine .gitnıe
liyız, .Ma1mı cildüğünü haber ver
me i:> iz. Ancak orada Lüiz~r;ıı a
ilcs.nin ııerede oıdugunu haber 
alacağız. Herhalde_ ömrümüzü bu
rada geçirecek değiz. Yanımıza 

kafi miktar su alıp yc.a ç.ırnL.m. 
Kucr. hanımınırı fikr:ni tesvib 

ediyordu. 
Ent, evet. 

Robcr Rolf biraz düşündü: 
- Yalnız bir mesele ,.ar. Acaba 

çolün şimalı de cenubu gibi mi?. 
Bunları anlamak iç·n ben şöyle 
dağı bir dolaşayım. At dinlendı. 
Küco sizin yanınızda kalsın. 

Rolf tepeye dôğfU ç.ktı. Aşağı
sı kı..ru, çorak çöldü. Bir leylekle 
bir de uzun kuyrulm: hayvan gör
dü. 

Rolf sekiz kilometro sor•a ş • 
mal cıhet•~i gardu. Ota benzer 
hi4,bırşey yoktu. 
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VE BtzANS SARA 
No.79 Yann, M. SAMİ KARAVEL 

İstanbul İçinde Bir Türk Ve 
Müslüman Kalmasın. Yoksa .. ~ 

Daha K üt:ükken, Hatta Bundan Sekiz, Dokuz Sene 
Evvel Varnayı İşgal Eden Ehli Salibi Unutmadım 

Fak::t; kıılıbe Bizanslılar bu se- geliyorlardı. Ben, o vakit küçücük j ~aatı ne kadarda bıtırebılırız de.l'-
fer de T..nurlenkle uyuşarak pe- bir çocuk ve pad ·ahtım .. Koı kum-ı sın lalam? 
rişaruyetimize sebeb oldular... dan !ıtremişUm. Mahvoluyordu!<.. Zağooı; Paşa; plıl.nını aldı. İyice 
Fakat; görüyorsun; Bizansın bu Bizanslılar tertib ettikleri bu o- tetkik edip hesab eyledıkten son-
sefer tert b etmek ıstediği eohlisa- yun karşısında alttan, alta kahka- ra, şu cevabı verdi: 
lib ordusunu şimdiden Macarlar- ha salıver.yorlardı. - Uç ayda itmamı mümkün o-
la ve Sırhlarla muahedeler akte - l ur .. 
derek du-rdurmu.ş bulunuyorum. Bizansııı, yani Şarki Romanın - Çok az bir müddet değil mi? 

Anadoludan şimdilik gelecek bir vücudü kalkmadıkça Türke rahat - İrade buyurun, bir ayda it-
tehlike yoktur. Çünkü, Karaman yoktur. BinaenaJeylı; ,ıükünetle; marn eyleyim padişahım_ 
Oğullarının kafalarını ezdik. akılane hareket edip Bızaıısı al- - Topları. çabuk dökebilir mi-

Trabzon imparatorluğunun İs - mağa, ve bu şehrin Ko•tantaniye yiz dersın? 
tan bula yardımını kapamalı: için olan ismini .!slimboJ. koymağa - Edirnede top dökecek made-
de Rurnelihisannın inşası kiifi ge- ahtü peyman eyledim. dedi. n'imiz hazırdır. Dökumhaneleri· 
lir_ Ve .. lalası Zağnos Paşaya tor - miz geniıjtır. İzabeleri için tertı-

Bizanslılar, dedeme oynadıkları baları açarak hazırladığı planlar batımız mevcuddur. Sayeı şahaııe
oyun gibi, belik T'mürlenk gibi, hakkında ve yapılacak işler üze - l.!rinizde mühendislerımzi de eın
karşımıza Uzun Hasan'ı çıkaral:ıi- rinde ızahat verdi. re amade haldedirler. Urban ge-
lirler .. Fa'kat; ona karşı da ted - Zağnos Paşa, efendıs-"lin azame- lır gelmez ~ başlanırsa üç ayd.ı 
birler•miz alınm~ bulunuyor, de- tine zaten inananlardandı. Büsbü- bunların da it.ınamı mumkün o-
di. tün gönlü ferahladı. !ur padişahım_, 

Ve, yerinden kalktı. Bir dolab Hicri 856 senesinde bulunuyor- İkinc:ı Mebmed, Zağnos Paşa 
açtı. İçınden beyaz kıl torbalara !ardı. İkinci Mehmed, lalasına sor- ile müşavereden sonra, artık İs -
sarılmış b'.r çok çıkınlar çıkardı. du: tnnbul üzerindeki fikrinı açığa 
Zağnos Paşa; dikkatle bakıyor- - Sırası mı? Baş!ıyalım mı vurup kemali hararetle çalışmağa 

du. Torbaların biris'nin üzerinde dersin? karar vermişti. 

şunlar yazılı ıdi. 857 senesi t:.kbaharına kadar nok- Zağnos'la hususi mükalemcsın-
- B;zans ve civarı haritalan. sanlarımızı ıradeleri mucibince ilı:- den sonra, padışah vuzerasını top-
Zağnos Paşa, şaşabmıştı. İkin- mal edip muhasaraya b~lıyalım ladı. Başta Halil Paşa olmalı: üze-

ci bir torbaya göz altı. Üstünde şu padı ahını.. re, Şahabeddin Paşa, Karaca Pa-
yazı vardı: k (R · 1 - Gördüğün Boğaz esen um- f&• Molla Hüsrev, Ishalı: Paşa ar 

- Ağır topların planı... eli hisarı) ılıfsarı pliı.nı mucibince nrdı. (Devamı var) 

İkinci Mehme~ bir çok torna!======================= ==== == 
çıkal'l1> ortaya koyduktan sonra; 
vezirine hitalıla: 

- Lalam; gördün mü bunları?. 
- Evet pad:şahım .. 
- Bütün bu gördüklerin, gerek 

tahta geçmeden evvel ve gerekse 
tahta geçtiikten sonra; gece uyku
larımı terkederek Tilrk milleti için 
hazırladığım eserlerdir. 

- Dedem Sultan Osman hanı 

gazi hazretleri ne buyurmuşlar -
dı? .. 

- İstanbulu aç ta gülizar yap!.. 
- ..... 
- Dedemin ve AliOsmanın bu 

vaziyet ni yerme getirmeği azmet
miş bulu. uyorum. 

- ...... 
- T'murlenk vak'asından son

ra; e~ellerine muvaffak olan Bi
zar~Jı, r ve imparatorları nakzı 
ahdederek İ.stan'bulda şu yolda 
bağırışıyorlardı: 

. cİslaııbul içinde bir Türk ve 
müs.Jman kalmasın' Yoksa cüm
lesi itlaf edilecektir.• 

- ...... 
- Daha küçük iken, ılıatta bun

dan sekiz. dokuz sene evvel Var
nayı ı ~al eden ehlisalib orduları
m unutmadım .. Edirneye doğru 

Gc>rck ş'l!lal, gerek cenub yo
lunu tut"llak delilik olacaktı. Şar

HiKAYE: 

AYDIN EFE 
(4 üncü sahifeden devam) 

kü yıl!ardanberi düşman işken -
cesi al!ında inleyen ı;evgili yıırd
lılrında şimdi bir tek düşman as
keri yok. Vatan kurtuldu. Güzel 
yurd düşmanlardan temizlendi ar
tık .. 

Bir zamanlar : 

cAydın, Aydın, güzel Aydın, 
Ah bır kere kurtulaydın!• 

Türküsünü söyliyen bu gençler, 
§imdi de: 
.Aydın Efe gözün aydın! 
Kurtuldu bak güzel Aydın!• 

Şarkısını söylüyorlar ... 

* Birkaç gün sonra Aydın Efenin 
üç yıl önce yarıda kalan ve savıış 

tan sonraya bırakılan düğünü için 
hazırlıklara başlandı. 

MEHMED HİCRET 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı içın •70• adet Bisiklet açık eksiltmeye çıkanl

m~tır. 

2 - Muhammen bedel c'lr,20. muvakkat tem'1Jat <346,5. !ıra olup 
eksillmcsı 16 te§rinievvC'l 939 pazartesi günü saat cl6• da Ankarada P. 

T. T. Unum Müdü.rluk binasındaki Satınalma komi:;yonunda yapıla
c.aktır. 

3 - İstekLi·er ml•vııkkat teminat makbuz veya banka :cmınat nıek
tubile kanuni vesika•arını. hamilen mezkfır gün ve saatte o komısyo
na rııüra~aat edeceklerdir. 

4 - Şartnameleı Ankarada P . T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat şul:-e~i müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecek-
tir. c4109• .6718• 

İstanbul Defterdarlığından: 
ka doğru yol alıp Amer•ka hudu- Maçkada kain eski Ni~ntıışı kız orta okulu bınas:nın enkaz. 3000 
dunu bu'.mak da imkansızdı, çünkü ı lira muhammen bedelle açık arttır maya konulmuştur İhale 7/9/9J9 
o yolda beyazların baş düşmanı j tarihine mıisadif perşembe günü s sat 14 dedir. Enkazın yıkma şer iU 
kırmızı derililer yıırdı. Ellerin - Milli Err,lak dairesinde ögrenJebi lir. Talblerin % 7 5 pey akç--' ri-J 
den kurtulamazlardı. vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saat'e Milli E~ k 

Ancak cenub batıya gitmek, Nor
te nehri kıyılarını bulmak kabil
dı. Çok değil üç yüz kilometroluk 
hır yol!. ' 

Haydi hayvantarı dinlendire 
dinlendire yol alsınlar, ya yiye -
cek ne yapacaklardı . 

Rober Rolf cenıtba doğru da -
ğın yamaçları daha çok meyil -
liydi. Herhalde karlar daha eri
yip bu taraftan daha çok sel olu -
yordu. Binaenaleyh o arazinin 
daha çok verimli olması lizımdı. 

Bod~r ağaç~ar çoğalıyordu. De
re ı; ~ lıyordu. Çimenler daha 
ye::ili:li. A •ını b r ağaca bağladı, 

ce .. b ve uatı cc .. bun.a baktı. 

(Devamı var} 

müdürlüğıinde müteşekkıl J.rnmisyo na müracaat lan. (6563j 
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> Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 
~ .. 

kuıı!:.:t~:ğiniz KAN z u K GL u TEN :::::~=·~:~~ 
Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Gf üten Princi • Kanzuk 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

Glüten 
Glüten 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 
emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıstır. 

1 
Fazla fişmanhsla istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 
, Umumi Depo: f ngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

latanbul perakende aabt yeri : Bahçekaoı Zaman ltrlyat Deposu 

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 

..!) 

FOSF AR SOL, kanın en Hayati kısmı Olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğal
tır. Tatlı bir iştiha temin Eder. Vücuda Devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri can
landırarak asabi Buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid 
inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, tifo, grip, zatürrieye, sıtma nekahatlerinde, bel 
gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

fOSf AHSOlU:Diğer bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: devamlı bir surette 
• 

kan,kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
Sıhhat Vekiletinin R-esmi Müsaadesini haizdfr. Her Eczanede bulunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: I 
Cia1l •iktan •uhaıameD B. OJ.7,5 teminat eksiltme f<'kli 

lira kr. lira lu. Günü .... 
Madent çerçeve 4000 adet 
28 m/m matbua 2.50 • sif 
yaldw 

320.-
630.-

24.- 8/IX/939 açık E. 14 
47.25 12/IX/939 • 14 

I - Şartname ve mevcut çerçeve nümunesi mucibince yukarda ya
zılı iki kalem eşya hiz~arında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve 
13atlert hizalarında gösterilmiştir. 

m - E!ı:sıltme yukarda yazılı günlerde Kabataşta Levazım ve mu
bayaat 1ubesindeıli Alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Matbua yal:lızı şartnamesi parasız alınabileceği gibi madeni 
çerçeve nünıımesl gl5ri\lebilir. 

V - lsteltlılerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile bir.!lkte mezkı1r komisyona gelmeleri. (6624) 

işin nevi 
Clbali fabrikası ahçılığı 
Kutu fabrikası ahçılığı 

* * Eksiltme günü 
16/IX/939 

• 

saalı 

11 
12 

1- İdaremizin Cibali fabrikası memur ve amele lokantası, kutu 
fabrikası ahçılığı (yeniden eksiltmeye koıunuştur. 

il- Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaa1 şubesindeki alım 
loomisyonunda yapılacaktır. 

III- Şartname ve yemek fiat Esteleri her gün sözü geçen şubeden 
parasız alınabilir. 

IV- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 300 
lltalı.k depozitolarile birlikte mezkur komisyona gelmcltri tlfın olu-
nur. (6869) 

Sahip ve uepiyatı idare eden Bqmuharrlrl 

ETEM tzzE'l' BENICK 

8-lcb; 7wı SON TELGLU' Mat..._ 

• 

-
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

26 Ağustos 1939 Vaziyeti 
AKTiF PASiF 

KASA: Lira Sermaye 
Altın: s.n klloıraır15.500.355 21.802.48.877 

BANKNOT 9.051.743.5 
UFAKLIK 1.607.274.99 4.217.134.2 

Lira 
15.000.00C.-

Dahildeki Muhabirler: 

İhtiyat Akçai: 
32.461.507.26 Adi ve fevkaade 

HulUSI 6.000.000.- 10.217.134.25 

Altın : safi K. G. 678.111 
Türk Uran 

Bariçteld Muhabirler: 

-
1.482.370.01 Tedavüldeki Baııbotlıır: 

Derubde edilen evrakı 

.t!tın: s.11 kiloıraml0.059.766 14.149.864.9 
Allına tahvill ka-

nakdb'e 158.748.563.-
Kanunun e - 8 ind mad-
delerine tevfikan bul-

bil Serbest döv!ı
ler 
Diler dövizler 
ve Borçlu k1lrina 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri• 

Deruhde 
~vrakı 

kartılılı 

edilen 
nakdiye 

Kanunun G - 1 
inci maddelerine 
tevfikan hazine 
taralından vlki 
tediyat 

Senedat Cüzdanı 

TİCARİ SENE-
DAT 

11.065.71 

3.556.375.6 

ne tarafından 

dlyat 

17.717.306.29 Deruhde edilen evrakı 

17.228007. -----· 
nakdiye bakjyeal 141.520.536. 
Karıılıtı tamamen altın 

olarak lllveten tedavü-
le vazedilen 19.000. 

158.748.563.- Reeskont multablll ll&-

J 
veten tedavüle vazedilen 69.000 000 229.520.536.-

26.740.847.56 17 228.027. 141.520.536.-Türk Lirası :Mevduatı: 

1 Döviz taahhüdatı: 
Altına talıvlll kabil M-
vlzler 

139 238.363.71 139.238.363.71 Diier dövizler ve alacaJW 

2.863.61 

Esham ve Tahvilat Cli&Uni 
klirinl bakjyeleri ~ ... 71;.;.6.;.91;.;;1.;.;;. 2.;, 38. 719. 7 7 4.84 

Muhtelif: 100.447.688.42 (Deruhde e-
dilen ıevrab. 

A - (nak:liyenln 
(karıılılı Ea
(i.am ve 
(Tahvilat 

(İtibari kıymetle) 

B - S-.rbest -
ham ve tah
villi 

Avanslar: 
Hazineye ltı.sa va
deli avans 

Altın ve Dövb 
üzerine 
Tahvilat tlzerll2' 

hissedarlar: 
lıf Wıtelif: 

44.458.844.97 

7.559. 768.56 52 018.613 53 

7.020.000.-

1 12.664.76 
7.808.722.- 14.841.386.76 

4.500.000.-
16.865.897.51 

420.645.981.07 Yelıtn 420 645.981.07 
- -- -

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren; J.ak6nto 
haddi % 4, altın üzerlne % 3. 

Londra ve Parısin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYAl'ILAR 
için son moda ve yüksek fan
tazi MUŞAMBALAR ve MAN
TOLAR Beyoğlunda BAKER 
mağazalarında teşhir edilmek 
ve gayet müsaid şerait ve ucuz 
fiyatlarla satılmaktadır. Çeşit
ler tükenmeden evvel ihtiya
cınızı şimdiden temin ediniz. 

İstanbul Emniyet San
dığı Direktörlüğünden: 

Gazetemizin 6/8/939 tarihli nüs
hasının 8 inci sahife 4 üncü sütu

nunda borçlu Bay Muammer Ta
lip ve Bayan Müzeyyen ile Ayşe 

lr GÖZ HEKİMİ 
Dr. Nuri Fehmi 

İstanbµl Belediyes, karşısında 
Ayberk Apart. Tel. 23212 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Burun Doçenti 
1'ak.llm Cwııluıriyel cadd..ı 17 

Muq111e Pau.rd.a.n ma.ada rinler S-1 
Telefon: UU4 

Güzalliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var 

macunudur. 1r 
Her sabah, öğle ve akşaııı I• 

d 
.. d< 

RA.ovÔ.LiN 

İstanbul-Bolu Arasında T elefoJl 
Konuşmaları Açıldı 

A - Üç dakikalık konuşma 75 kuruş. 

B - Konuşma saatleri 9.30 - 10, 11.30 - 12 ve 16-17 dir. 

İstanbul Telefon MüdiirlÜğil 

Dans lVıeraklılarına Müjde 
Sabırsızlıkla Beklenen Hakiki 
Horsey Horsey (Plais Glide) 
Chestnut Tree 4 

COL UMBl•A Plaklarında !'lltı, 
çıkmıştır· 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: ~e 
İstanbul ceza ve tevkiıf evi için 112500 kilo muhtelifülcins od0~uye 

30,000 bin kilo meşe odunundan yapılmış mangal kömürü ve 8 ııısb" 
dairesi için 175 ton marenlave maden kömürü ile İstanbul sulh s)'' 
kemeleri için 20750 kilo odun ve 90 ton yerli kok kömürü n~ı nr•~ 
eksiltmeye konulmuştur. Ceza evi için alınacak odun ve ki)lll (l)r 
muhammen bedeli 26'20 lira olup muvakkat teminatı 196 lira 50 k0Jt):,ı 
tur. Marenlave kömürünün muhammen bedeli 2275 lira olup ıno•B ~ ,ı 
teminatı 170 lira 65 kuruştur. Sulh mahkemeleri için alınacak od~fııır 
kömürün muhammen bedeli 1831 lira 60 kuruş olup muvaJ<l<at 
natı 137 lira 37 kuruştur. si' 

İstekliler şartnamelerini tatil gününden maada her gün ıne53~1f 
atleri dahilinde Adliye Levazım dairesinde görebilirler. Sulh ırıB ~ıı' 

·SW 
meleri için alınacak odun ve kömürün eksiltmesi 13/9/S39 çariırıı'ı' 
günü saat 10 da ceza evi için alınacak odun ve kömürün el<Sl 8,ııl 
ayni gün saat 11 de marenla.ve kömürünün eksiltmesi de yine ll~ı· 
günde saat 16 da Sirkecide AşM- Efendi sokak No. 13 de Adlıye 
zım dairesinde yapılacağl ilAn olu nur. .6768) 

HASTABAKICI 
HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli Y. P318

• 
·re 

sızdır. Okul, ı;enç BayRnların haa:abakıcı ve ziyaretçi heınşı~· 
yetiştirmek, ha•lanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan J1l 
useselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorik ve Pratiktir. Dersler hl~ 
sus! doktor profesörler ve mu3llimler tarafından verıJır. ., 

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bi!irJ1l~;~ 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat. 

1 
• 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesırı 
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 


