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DEYLI TELGRAF GAZETESi MUHARRiRiNE 

Milli Şefimiz Dediler ki: 
lngilterenin kuvveti Tür
kiye için ehemmiyetli ol
duğu kadar Türkiyenin 

kuvveti de lngiltere 
için ehemmiyetlidir 

"lngilterenin Akdenizdeki vaziyeti zaafa 
uğrarsa Türkiye bundan müteessir olur,, 

Yeni tefriltamız 

Musanın 
Hayatı 

Yakında baılıyoruz 

1 
slLt. 

• 
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• 
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Bcuın birliği kongren içtima Mlmde 

Basın Birliği 
kongresi 

Komşular~ ile mütekabil itimada müs- Dijn An karada Dahiliye ve· 
tenit iyi münasebetler Türkiye için kH;nin ı·iyasetinde toplandı 

Milli Şef INöNü 

geniş etmekten daha kıymetli Merkez. ve vilayetler idare heyet-
e daha lüzumludur leri ile haysiyet divanı aeçildiler 

- YAZISI 3 "ÜNCO SAHiFEDE - - YAZISI 6 cı SAYFADA - Dahiliye vekili B. Faik ôztrak kongre nutkunu aöyliyor 

Danzige bir tecavüze karşı lngiltere 
Polonyanın imdadına koşacaktır 

Bu kat'i beyanattan sonra mahalliler de dahil 
olmak üzere biittin mebuslar Bay Çemberlaynl 

el üstiinde tapcblar-
Londra, 10 (Ö.R) - Röyter ajansı muştur ve sarih bir şekilde dem1Jtlr k\ 

bildiriyor : Almanyanın Danzig meselesini bir ta-
Bugün B. Çemberlayn hayatı denile- raflı §ekilde halletmek istediii ~ 

cek kadar mühim bir beyanatta bulun- - SONU S CNcO SAldn:DB -

yakın bir 
gidiyor 
J.-----U-rl-a-da-
Karıaının yanında 
uyuyan bir kiJ yliJ. 

yii tJldürdüler 
Evvelki ıece, ... t bir buçuk ..ı.

nnda Urla dTannda bir b.j kale
sinde esrarenıiz bir cinayet ltl-
JDiıtir. 

Bu ciaayetln kurbanı BÜleJ'in ot
lu Mehmet Şener aclmda bir u,. 
lüdür. 
Tahkikata nazaran lJr1a k CT m 

Balıklı ova köyünden Bu.eyin oila 
Mehmet Şener, bidüıe recem sbn· 
den bai kalesi içinde kum ile ..... 
likte yatmam .. ty1 bir WiJ ailed .._ 
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YAZAN~ 

20-
ste Bos-
~ Hızır dayı: elti.meni kıyı ~ kıııır. 

tancı aıının sandalı eörJindiJ· • Daha 
arkadan Hünkar geli~ol!· .• 8eöi 

ŞEHiR HABE Ri 
Askerlik 

Kamplarında"tam bir 
disiplin htilıimdil' 
Liselerin askerlik kampları büyük bir 

disiplin ve faaliyet içinde devam etmek
tedir. Birinci liaeliin kampında 4%0, lkin
ci lise kampında i~ 1007 ta}e,be-uıeycut
tur. ~'%3 temnm:ıda ııihıo'et bu
lacaktır. 

Alivre satışlar durgun gidiyor 

lhracattacirleri araların
da toplantı yapacaklar 

Değişen bir 
Jey yoktur 

---~·---

Politilıamızın esası 
daima yurdda saJlt, 
dllanda auJlltUI'-

-*-HAKKI OCAKOC.LU 

Satılık dl 
Bayraklıda Bülbül aok•i'" 1 

on iki numaralı manzarası •-;ıı 
güzel Te çok ıağlam yedi ~ 
bir ev satılıktır. Taliplerin g~1rof 
miz haf muharriri Hakkı OcaP 
luna müracaatlan. 
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Inönünün mühim beyanatı 
ve lngiliz milletine mes&ji 

Londra (Hususi) - Deyli Telgraf ga- şe layık bir kavrayış göstermişlerdir. 
ı:t~s~, Ankarada bolunan bir muhar- Bundan sonra Hatay hakkında görüş-
7ının reisicümhur Isınet Inönü ile yap- ti.ik. Bunu mazide tesbit edilen münafi 
~ğı ~ir millakatını neşretmektedir. Mu- olarak yeztl bir müstemleke siyasetinin 

atrir bu mülakat hakkında gazetesine başlangıcı olduğuna dair etrafta dolaş-

Ingilterenin askerlik hizmetini ihdasa 
başlamış olmasından Türkiye çok mem
nun olmuştur. Zira sulh cephesinin be
kası için kuvvetli bir Ingiliz ordusu el
zemdir. Bu yeni münasebetin Türkiye
nin hali hazırdaki kararsız ticaret sis
temini serbest mal mübadelesi haline g~ 
tirmeğe yardım etmesi hususunda bü
yük ümidler beslenmektedir. 

~nları yazmaktadır: makta olan sözlere Reisicümhurun dik-

Hatayın Türk sınırları içine avdet et
mesini icap ettiren hususi sebepler mev
cud olduğu cevabını verdi. Hatay, Fran
sa ve Suriye ile olan münasebetleri ze-

b Teamülden ayrılarak bana mülakat kat nazarını celbettim. 
ahşetnıek hususundaki nezaketinden 

dolayı ekSelansa derin şükranlarımı ifa
de ettikten sonra: 

Atatürk tarafından tesis edilmiş bu
~nan rejimin esasında aynı kalmakla 

rnber, kendisinin, ona daha demok
r:uk bir veçhe venneğe gayret ettiğini 
Bôylemenin doğru olup olmıyacnğını sor
dum. 

Reisicümhur, reJımın, halkın nef'ine 
\1e halk tarafından mürakabe edilmeğe 
hlatuf bulunmak itibariyle bidayetten 
beri demokratik bir esası haiz olduğu 
cevabını verdi. Maziden tam bir ayrılış 
teşkil etmesi ve bunun milletin Stisi için 
bayatı ehemmiyeti haiz bulunması do
layısiy Ie rejimin tatbikatında başlangıç
tan itibaren az çok sıkı d;.ıvranmak icap 
etzni§u. 
Lfıkin hiç bir zaman cebir ve şiddet 

0hnamıştır. Rejimin dalına her şeye teş
kilAtı esasiye kaşesini vernıiş olan Bü
Ylik Millet Meclisi yoliyle tatbik edil
ıniştlr. 

V at.iyet inkşaf ettikçe rejimi yeni hal 
ve şartlara uydurmak zaruret ve imkanı 
hAsıı oldu, ve mesel§ riyaseti Cümhur
da vukua gelen değişiklikte yapılan ser
best intihap ile son zamanlarda Meclis
te müstakil grubun teşkili hallerinde ol
duğu gibi, halle, tedricen idarede daha 
vlsi iştirfık hissesi iktisap etti. 

Ekselans iJAve etti: 
- Bütün milletin hürriyetlerin ted

ricen genişletilmesine karşı olan muka
bele tarzı, beni bu mesaimde te§vik et
miştir. Gerek hallt ve gerek matbuat 
tenkidin ve mütalaa dermeyanının caiz 
olabileceği hududlar hususunda sitayi-

hirllyen ıni.iz.min bir mesele olagelmişti .. 
Onun halli bu münasebetleri yeniden 
memnuniyete şayan bir şekilde sıkı ve 
sağlam bir mesnede vazetmiş bulunu-

yor. 
Ancak, bunun yeni bir müstemleke 

siyasetine delalet ettiğini söylemek ha
ta olur. 
Komşuları ile mütekabil itimada müs

tenid eyi münasebetler Türkiye için 
arazisini genişletmekten daha kıymetli 
ve daha lüzumludur. Ziı:a bugünkü arazi 
hudutları içinde kendisine. uzun seneler 

tamamiyle künyct edecek meşgalesi var
dır. Geçmi~te müstemlekeler Türkiyeye 
pahalıya mal olmuştur ve bunlar Türki
yenin mevcudiyeti için hayati ehemmi-

yeti haiz olan menabiinin inkişafı ve va
ziyetinin takviyesi hususlarına ciddi su
rette mnni olur. 

Son Ingiliz - Türk beyannamesi i1e 
müstakbel ittifaktan bahsederken Reisi
cümhur, Ingiltere kuvvetinin Türkiye 

için ehemmiyetli olduğu nisbette Tür
kiye kuvvetinin de lngiltere için ehem
miyetli olduğu kanaatinde bulunduğu-
nu söyledi. 

Ingilterenin Akdenizdeki vaziyeti zaa
fa uğrarsa Türkiye bunun aksülamelin
den müteessir olur. Her iki memleketin 
gayeleri birbirinin aynı, yani sulhun 
muhafar.ası o1duğuna göre k:arşılıklı 
menfaatleri· namına eski zamanlardaki 
gibi yanyana mevki almaları -zaruridir. 

Nihayet, Balkanlardaki vaziyet hak
kında görüştük. Reisicümhur, Türkiye
nin, Bulgaristanın Balkan antantına il
tihakını görmek çok istediğini, Türkiye
nin her zaman bunun için çalışmış ol
duğunu ve bunun tahakkuku hakkında
ki ümidini kaybetmediğini teyid etti. 
Mübahasemizi:ı sonunda Reisicümhur 

Deyli Telgraf gazetesi vasıtasiyle Ingi
liz milletine iblfiğ edilmek üzere aşağı
daki mesajı bnnn verdi: 

. 
clngiliz milletine_, Türk milletinin mu

habbetli selamını· iletmenizi sizden rica 

ederim. 
Ingılis= milletinin, Türkiye Cümhııri

yeti ile ittifak fikrini kar§ılarken ibraz 
ettfği· samimiyeti görmekle çok bahti.ya
Tım. Bıı ittifakı ilham eden kiyasete 
karşı gösterdiği hararetli müzah~retten 
dolayı lngiliz matbuatına bilhassa miite

.§ek1drim. 
Ingiliz milleti, ittifak hakkındak-i his

si, deruhte etmiş olduğu vecibeleri yeri
ne getirmekteki arzusu kadar samimi 
olan Türk milletinde en sadık bir mütte
fik bulacaktır. 

Iki millet arasında mevcud olan eski 
dostluk biitün o çetin yıllann imtidd
dınca kökleri1ıi Türk milletinin kalbinin 
derinliklerinde m11hafaza etmiştir. Mcm
teketlerim.izin her scıhacUıki mütekabil 
menfaatleri namına dhan sulhun.un mtı
lı afazası için bizim elele vererek ilerle
memizi müm1ciin kılacak olan bu dost
luğun yenideıı canlanmasınq. itimatla in

tizar etmtkteyiz.> 

Mihverin şartları 1 • ? ne ermış •.. 

Danzi~ ~eselesi harbı 
uzaklaştıramıyacak mış 

Roma 10 (A.A) - Sesto Del Cerbino gazetesi şöyle demektedir: 
Danzig meselesinin Almanyanın arzusuna göre halledilmesi, hali

hazırd~ Avrupayı tehdit eden harbi uzaklaştmnağa kafi değildir. 
Faşist organı buridan sonra mihverin şartlarını sayarak şöyle· devam 

etmektedir: 
Hakiki bir sulh, silahların tahdidi, iktısadi işbirliği ve yapıcı uzun 

bir sulh devresine girilmesi imkanını veren hakiki bir sulh isteniyor 
mu? O hakiki sulhu tahakkuk ettirmek için vaziyeti yeni bir görüşle 
mütalaa etmelidir. Binaenaleyh Tunus, Cibuti ve Süveyş ltalyaya ve
rilmelidir. Malta gibi İtalyan toprakları İtalyaya, Cebelüttarık gibi İs
panyol toprakları ltalyaya iade edilmelidir. İngilizlerin ancak o zaman 
denizlerden serbestçe geçmelerini garanti edebiliriz. Danzig ile Polon
ya koridoru Almanyaya·verilmeli ve bu memlekete eski müstemleke-
leri iade edilmelidir. 

lngilizler bu hafta 3 kı U· 

vazörü de~ize indiriyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Bazı dü~cc1er: 5 

• • • 

Nakil vasıta arı i • • • • • 
Halklll ihtiyacına 
göre tanzim 
edilmelidir •• 

lzmir belediye otobüslerinin 
temizliği ve çalıfma intizamı 
cidden göğsümüzü kabartı
yor. Eyinin daha eyisini yap-

• • • • . . 
• • • . 
• • • • • . 
• • • • • • • • 

mak istiyen belediyemizin 5 
: yeniden celbettiği otobüslerle: 
: halkın ihtiya~larına daha ge- : 
: ni, mikyasta cevap vereceği : 
i ıüphesizdir. : 
i Bir kaç giin evvel bir karii- 5 
! mizden belediye otobüsleri ! 
: hakkında çok haklı bir talebi 5 
5 ihtiva eden bir mektup aldık. 5 
: Bu okuyucumuz belediye oto- 5 
i büslerinin sabah ve akşam se- 5 
5 ferlerinin devlet demiryolla- 5 
E rı harehet cedvclletiyle irti- 5 
: batı bulunmamasından fİka· E 
5 yet eyliyor. 5 
E · Alsancak istasyonundan Bu- : 
5 caya ilk tren beı yirmi beşte, : 
: Seydiköyüne dört elli be~te 5 
5 ve iJdemişe beı kırk beşte ha-: 
: reket eylemektedir. : 
5 Belediye otobüsleri selerle- : 
5 re daha geç basladıkları için 5 
5 trenlere gidecek yolcular bu E 
: vasıtadan istilade edemiyor· : 
5 lar. . - 5 
E Huıusi otomobi~ tedariki her : 
: kel için mümkün değildir. Bu: 
: mesalenin ayakla kat'ı da 5 
• : hayli zahmetlidir. E 
i Bir •ehrin nakil vasıtaları- : 
5 nın h~rehetlerinde birbirle- E 
5 riyle irtibatı muholaza eyle- : 
i mesi faTttır. Bu mesele yalnız 5 
: otobüsler için dei!il tramvay- : 
E lar için de variddir. : 
: Cumartesi günleri Bacadan : 
E Alsancağa inen tren gece ya· E 
: rı&ından bir saat sonra muva- : 
5 salat eylemektedir. Cumarte- E 
: si giinleri lzmirin bir sayliye· E 
5 si olan Bucaya trenle giden· 5 
E ler gece yarısından sonra ev- ~ 
: lerine dönmek için vcuıtasız : 
5 kalıyorlar. i 
5 lzmirde gece hayatı pek yok-: 
5 tar. Saat ondan sonra otobüs- E 
: Zerin pek az müsteri ile sefer E 
E yaptıklarını görüyoruz. La- : 
i kin sinema, vapur ıte tren •a- E 
: atlerinde de hıncahınç dola- : 
: yor. ! 
: Binaenaleyh icap edeue ba- S 
: zı selerler kaldırılmak fartiy- ! 
: le otobüsün ilk hÖ:reket saat- : 
: leriyle son selerlerinin yakı- : 
: nında trenlerin hareket ve ! 
: muvasalat ıaatlerini g ö z : 
: önünde tutmak halka kolay- : 
• E lık bakımından çok laydalı- E 
: dır. Hatta tramvay seferleri- E . 
: ni bile bu bakımdan bir dela 5 
: gözden geçirmeğe ihtiyaç var· E 
. 
: clrr. i 
: Belediye reisimizin, gözden E 
. 
5 kaçtığı şüphesiz olan bu nok- E 
i taya ehemmiyet vereceğini E 
: muhakkak sayıyoruz. 5 
5 Cünkü halka kolaylık tefkil : 
5 edecek her işte belediyemizin: 
: haseasiveı;ni bm.voruz. 5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adliye Vekili 
Boşanma işleri hak

kında beyanatta 
bulundu 

- BASTARAFI 1 tNCi SAHİFEDE -
münferit hakim şayanı arzu bir teşkilat-
tır. Boşanma işlerinin kolaylaştırılması 
mevzuuna gelince, boşanmanın bugün
kü şekli içtimai hayatımıza çok uygun
dur. Yalnız ayrılık kararı meselesi etra
fında tetkikat yapmaktayım. Boşanma 
vakalarının en çok ne sebeplerden vu
kua geldiği hakkında istatistik hazırlat
tım. Tetkiklerime devam edeceğim. 
Şunu da haber vereyim ki, icra ve if

las kanununun bazı maddelerini değiş
tirmeye karar verdik.> 

Vekil, öğleden sonra yeni Adliye sa
rayının planı üzerinde tetkiklerde bu
lunmuştur. 

. .. 

SON HABER 

Beşiktaş - Demirspor berabere 

Mili küme şampiyonu, 
averajla anlaşılacaktır 
ta~tan~~J 10 (H~susi) - Dün şehrimizde yapılan ve büyük bir heyecanJa 
b~ c ~n 

1 
Derırspor (Ankara) - Beşiktaş maçında iki tarafın birer golJe 

mala;~: s~ ma. arı, Gala~ary .ve Beşiktaşın puvantajdn aynı d r .. <. i al
taklmı biri~eb~~t ;ermıştır. Şunu da kaydeylemek lwmdır ki, E~iktaş 
tice değişmem~tir.n pencltıdan yaptıktan sonra tek gol çıkaramamış ve ne-

Bu vaziyete nazaran Gal tas • berabcredir Ancak ·ıı- k~ aray ve D~ırspor takımları 35 şer puvanla 
ların tasnifi. halind '.r;:_.ı ı: ~me m~çları ruzamnamesine gröe, müsavi puvan
dır. Bu hesap henü~ ıy~ lmr ın nttlmıgı vkle yediği gollerin hesap edilmesi llizım-

pı mnış o a a beraber }l'k d 1 · t" A ka 
rn şampiyonunun lehine mütalaa ediyorlar ' a u a ar ar vazıye ı n -

Netekim bugün öğleden sonra çıka fub · 
yon olduğunu kaydetmiştir. n er gazetesı Demirsporun şaxnpi-

. Alakadarlar, bu haberin doğruluğundan şüphe cdJyo ı B d t b' si 
nın kararı yarın belli olaC3ktır. r nr. e en er ıye -

Ankara 10 (ö.R) - Beden terbiyesi umum müdürlu"ğü' b haft · , 
"lli k" l d h · 1.l a netıceıe· nen mı ume maç arın a angı takımın ~1>mpiyon olaca" t tk'k dil 

d
. v. • b .. • d 1 d r- gının e ı e -
ıgını, u mevzu uzerın e gazete er e intişar eden haberlerin ıhh tt art 

olması icap ettiğini bildirmektedir. 
5 8 

en 

Satiye Tahkikatı 

Bay Refi · Bayar 
tevkif edilnıiyor 

Istanbu~ 1~ ~Telc~~nI.~) ::- Satiye m;selesi tahkikatına adliyede bugün de 
d~~a?1 edılmıştır. Dorduncu sorgu hakimliği, B. Refi Bayarın hastanede ver
dığı üadeden sonra kendisi hakkındaki tahkikatın gayri mevkuf olarak de
vamına karar vermiştir. 

Bugün ~a~ı .şahit~_erin ifadeleri alınmış ve b~ muvnceheler yapılmıştır . 
Haber verıldiğıne gore maznunların muhnkemelerıne, Denizbank merkezinin 
Ankarada bulunması itibariyle Ankara Ağırcezasında başlanacaktır. 

Bulgar kralı Boris ddn Yunak-
ların toplantısını resmen actı , 

Sofya 9 (A.A) - Kral Boris, bugün prens Kiril, hükilmet azası Yugos
lavya maslahatgüzarı, yüksek devlet memurları, generaller ve bUyük bir 
halk kütlesi huzuriyle cYunak> lann 9 uncu toplantısını resmen açmıştır. 

Kral, bliyük Kilise meydanında toplanmış olan genç Yunakları ve yaban
cı memleketlerden gelen Sokolları teftiş etmiş ve kilisede yapılan bir nyini 
müteakip toplantıyı açan bir nutuk söyleıriiştir. Kral bu nutkunda Yunak.ları 
aynı zamanda yabancı memleketlerden gelen mümasil teşekkül mümessille
rini ve hassaten kardeş Yugoslavya Sokollarmı muhabbetle selamlamıştır. 

Yunaklar ve Sokollar müteakiben saray bahçesinde kralın önilnden geç
mi§ler ve bil8hara şehir sokaklarında da dola§Dlışlardır. Halle bu gençleri 

şiddetle alkışlamıştır. 
Sofya 9 (A.A) Yunak toplantısı dolayısiyle Yugoslavya maarif nazın B. 

Çelviç. tayyare ile bugün buraya -gelmiştir. 

T iençinde Sov yet/ere 
ağır muamele yapılıyor 

Tiyençin 1 O (A.A) - Bir taraftan lngilizlerle vukua gelmekte 
olan hadiseler azalırken diğer taraftan imtiyazlı mıntaknlar hudutla
rında Sovyet vatandaşlarına karşı yapılan muamele gayet ağırlaşmış 
ve gösterilen güçlükler artmıştır . 

imtiyazlı mıntakalar hudutlarından geçmek mecburiyetinde kalan 
Sovyet vatandaşlarından bir çoğu vaktiyle lngilizlere yapıldığı veçhile 
çırçıplak soyulmuş, bir kaç saat karakollarda alıkonulmuş ve sıkı bir 
isticvaba tabi tutulmuştur. 

Bazı japon karakollarından Sovyet vatandaşlarından bir takım su-
alleri havi bir listenin doldurulması talep edilmiştir. Bu listede şu su-

aller vardır: 
Mogol hududu hadiseleri hakkında ne biliyorsunuz? 
Gazetelere yazı yazıyor musunuz? 
Niçin rnülte-ci telakki edilmek üzere müracaat etmiyorsunuz? 
Niçin japonları sevmiyorsunuz} 

·Rumen hu.dudunda bir suikast mı? 

Halmei belediye reisi 
kafa tasın.dan yaralandı 

Bükreş 1 O (A.A) - Eski Rumen - Çekoslovak ve yeni Rumen -
Macar hududunda kain Halrnei kasabasının belediye reisinin evine bir 

el bombası atılmıştır. 
Kafa tasından ağırca yaralanan belediye reisinin vaziyeti ümid-

eizdir. 
Yapılan ilk tahkikattan, bombanın Macar ordusunda kullanılan 

tipde bir bomba olduğu anlaşılmıştır. Suikasdın memleketteki ekalli~ 
yetler tarafından tertip edildiği zannedilmektedir. 

Sov yet topçusu fasılalı 
ateşler yapıYormuş 
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ııprrıızrıeı•r•11rrrııırıırı•ırıırr! -2-

Sporcularda kan 
cıbanı • 
Y~ANt r. O. A. Çeviren : Haşim Sami 

Osmanlı Saltanat 1 arihinin Adem ı·ıe Havva haşhaşa Kan çıbanı çıkarmak., tabii, yalnız 
poroulara mahsus bir ıey değildir. Her-

U canlı Bı"r Safhası kes, her Yti§ta Vll her mevlimde kan Çl"' cıe)le hanı çıkarabflir, fakat y~ mevslminde 

69 c t k d •• ı b • • • •porcularda, bilh""" bisiklet yanş> ya. 

Ye yulanmızı kopar>p kös:imi-•ailh:rdum ... Eğerbukadın,buyüz- en ne a ar guze ır manzara JÇlll• r.~":~\:ı:;~!:.'•iii oeven &enç-

zi dalıi kırarak hür ve ser~t oldu- den b~. ~~a~aya d~şcrse: bu. işte de ı· yı· da kı· kal ar geçı· rdı· ı er ya~:~~~::~ ::ı:~:~er~: 
fumm: hulyasına kapıldığımız kısa bana büyuk bır mesulıyet hiuesı te- lijin kan çıbaıuna 1ebep olarak göste-
l>ir kaç saat zarfındaki saadetimizin veccüh edecekti. .. . · rilmesi insana pek garip ıelirse de eenç-
büyüklüğünü bilseniz.... Fakat derakap, elile bütün endışe- Nobcl sUt dö"kmüş kedi yavrusu gıôi ' •EKS - VAY• kudretiyle miltenasip iş- Bu birleşmenin neticeli olarak çocu1'· lik, bültiğ yaşı cilt üzerinde türlil til.rlü 

Bu aaadet bir takım muhataralaıa lerini ailkip attığını ima eder bir tarz- susmuştu. o, son yıllarda asıl maksadmı ler görebilmemiz için bir çok bassalar ları oldu. ailenin eası, böyle derme çat· şeylere istidat verir. Erginlik çıba.nl. 
manır: kalınmak ihtimaline feda edi- da, küçük bir hareket yapb •.. Ve ~u- kaybeden ve içine hatır karışan bu mil- ve kudretler verir. Mesela dünyada bü- ma bir Iİnir oyunu içinde tekevvün ey· rının adı üstünde. Erkeklerde saç 00. 
lemiyecek derecede büyük ve kıy- daklannda pek ziyade hoşlandıgmı kMatlan ihdas ettiğinden çoktan vazgeç- tihı Ya1Jyan mahlQ.k ve me1/cutlanıı ya- le.di. külme hastalığı, daz başlı da tam bü
metlidir ••• Ayni zamanda bu gezinti- o ince tebessümünün belirdiğini gör- mişti. Böylece görüşürken Tokyo afa- şayı~ düşUnüş, bulU§ ve ölilJ varlıkla- Sonra. aradan ıeneler geçti. Hihille l<lğ yaşlarında başlar. Kan çıbanı bun-
lerin bir tehlike doğurup doğuramı- düm... kına g~ rmı benim nazırhkuna tevdi eder. Son- Kabil. inaanlıiın ilk cinayetini i§leyince !ardan ayrı bir §4!Y olmakla beraber o 
racaiı meselesi de tetkike ve müna- Bu tebessüm, öyle aaf, öyle masu- Ölüm Meleği ihmal ettiği bir noktayı ra tabiati ve mahlo..katı halkeder. On- insan menuu bir icat daha ehemmiyet da. cilt üzerinde olduiu için, bülQA ya-
bpya muhtaçtır .•. Siz vaziyete bir mane bir çocuk gülüfii idi ki dudak- hatırlamış gibi geri döndü. Ve arkasın- dan sonra iş, •EKS - VAY• men bü- lıteabetti. Ondan ıonra !Jllurların harekete ~da çıkmıya başlıyan bormonlucları 
enneni göziyle bakıyor ve işi izam lannın derin bir hüzün ifp eden ma- dan gelmekte olan ruhlara hitap etti : yük ve miişahhu eseri olan imanlara ııeçmeai icap etti. th.t.iraslar, faydalanma· yüz bulur. 
ediyorsunuz... nah bükülüşlerini tamamiyle izale - Serseri ruhlar, dedi. Artık ardım gelir.• lar, bütün muke.ddesatı yenebildi. Ağlıyarak doğan ve ıstırap içinde ii-

Böyle basit tenezzüh1er bir felaket edemiyordu... sıra dolaşnayın .• Ahiret alemine ulaşın. . ÖUlm Meleği d~ G~, EKS-VA y kudreti. ancak Habil-Kabil den insan oğlu,. çok de:a genç~ ~aşına 
zuhuruna, ne suretle bir sebep teşkil Bu vaziyette bana dedi ki: Bu yolculuğunuzda sizlere İsrafil Mele- kanatlan altında makhur bir varlık gıbi ka .ı:..._ • 1 ..a:x..: "-,-'-''- ha da kqmarak iJl'er ... BuyUk bır goz ho-

- Affeclersiniz, mösyö Dö Sevin- gıv• yol göstericilik edecektir. duran dUnyalar Alemine çevirdikten vgumUAO sonra. 1' e ..... ~ tayı cası, yalnız ıözün eksikliğin.den dola. edebilir)··· anladı ve hayıflandıı 
- Günün birinde 1.. Miralay la ye ... Size bunu anlatmasını unuttum. Ölüm 14eleği. hiç bir cesedin malı oı. sonra istihfafkh' bir tavırla konuştu : yı: 

.&!L-f din ı nl d d EK.S-VAY . - Eyvah. dedi. Kqke ru.. ailaini Yer- insan vı lam 1sa dı ka kol kola dolaQhgıv ruz sırada, kocanı- Oğlumu bir haftadır görmediğini ... mıyan ve yeni bir cesede inUA.u e ce- - nsa ar; e i. c > ınsan- - og u ı.smar a o Y , -
ır ~, d b ""- la dl d b. 'h""'---'- meseydim. O z:aman ibtira.lar ayaklan• b ı etme geri · • dl ı;an peainize takhgıv bir hafiye tarafın- O şimdi ne zannediyor bilirmisiniz.. ye kadar ahiretler cuemin e aşı '-:"" rm yara 1 ~na öz ır 1 UID11DU& aa- u z, çevırır m .• 

Y d t"m"- uhlara ruh1 di nld ç L · b • Jı: L-d · maz ve dünya. bir mkkinler ilemi olarak Deı-mi• Insan oMu ısmarlama o'--aan yakalanmak ihtimalı bulundu- Büyük dostunuz mareşal Mehmet o~ r .~Serseri ar• ye ı. ünıı:ü msan, üyü ııw retia en ---.,,· && .,...,r 
x..·nu ve bu suretle çıkacak bir reza- Celaleddinin sizi bir çuvala koyup hitap ediyo~du: Olüm Mele~ a~ab~ be-or büyük ese.ri olacaktır. Arada .. n üç nu1yo .. n devam ederdi).. dı, ka§ıntı ile &elen aençliii de. l>elkf, 
.... k h nl de s .. - .. ı hır ruh mu telakki ediy - ı b 1 b ölüm elegvi durdu, dümndü n ko- istemlyen olurdu. .. letten korunmanıza im an buluna- Bosfora attırdıgvına za iptir... .......... . YJ geçmı~ u unmaana racmeıı qun ,.._ 

d Hül dalın ··ı.. Meleği fı ~ Sonra da bisiklet ve kürek çekmek mıyacağını hiç düşünmüyor musu- Ve bana sık sık hundan bahsedi- u. yaya w ışım, 0 um olmu~ gibi aunıyonım. nuotuı 
hırçın hırçın bagırdı : Büyük varlık. kendi maliklnelerindeki - Anlıyorsun ya arkadaı. .. Eğer ln- sporları, gençliğin kan çıbanlanna ver-

il UZ)... yor... _ 23 _ - Geride kaldın arka~- bahçede kumlar ve çamurlarla meşgul- san, his nolcsaniyle yaratılmış bularuıay- diği istidadın artmasına sebep olurdu. 
Bu vaziyet, temin etmek istedik- . Ded" B" bamled yanına vwdım.. b d b dı 

0 
zaman benım· ulvt m-Jegnnv· , peL Başka sporlarda kan çıbanmm daha u 

leri I ~'- • · b' be k·ı · 26 T • • 1 1•• ır e ken bir aralık yanı a!lın a ir orangotan "'" ıı; ta cu; ıçın ır se p teQ ı etmıQ ~ıevve Ö ., ' · ı bı-:kl tl k"- k km "'""' ! rm-
-s ır f~ k d "ltif ti azh 1 ~ . lüm Meleğiyle senli benli .olduğum maymunu gördü. cEKS-VAY> bu mü- tatsız bir fey oİardu. insanlarda enerji 0 up, ..,.. e e u.ce çe e -,,.-r a 

olacaktır... k e ·ad~~.1 bi~ ~.na mB ar L~ha için ona bazı ~yler sormak istiyordum.. naaebetsiz harekete hiddetleneceğine denilen teY vücut balmadrğı gibi güzele da daha çok olmasının sebebini, bir u 
Nasıl bir devirde yqamak.ta oldu- ra geç.ır ı~ r gun... u saoa , ZaMmıı .anladı, dedi ki : . • . .. _ . . .. 

11
.v k b. h düşünürseniz, kolay bulursunuz. Bu tJd 

ğumuzu pekala bilirsiniz... lngiliz ayn ayn iki kadın hakkımda açık . . hılakıs menun oldu ve gülumsedı. ve guze dıge aroı. ır arzu ve eveır te tUrlU sporu yapan gençler arblanna 
konsolosluğu mahkemesi, Sir Arşi- bir teveccüh göste~ek suretiyle, sı:;;uz~aliba, bir §eyler sormak istiyor- - Ne yapalım, dedi. insanların örneği uyanmaz L ~ il EL k yünden bir ceket giyerler. Bwıan adı 
be.idin tesir ve nüfuzuyle, en hafif bana varlığımı ihsasa muvaffak ol- · . .. -"-'-• 1 de bu mahlG.Jc olacakm~··· Böyle bir alem tasavvur ed" sin. rıı;e • spor dilinde ceket değı1dir ama, sporcu 

- Evet, dedun .• Dunyada c:ıawu o a- k d k hi b" L•__ • gü 
r!elillerc müsteniden bile aleyhinize du1ar... k baki kalacak b" b. ut Saliseler içerisinde toprak yığınları a ına aqı ç ır arzu nınetmıyor, · olmıyanlnr için bir cekettir. Bu ~ket 

ra ır eser, ır ınevc l b" hl ·· .. d kı b" büküm vermekten aala çek.inmiye- Bu notlarda, bütün hareketlerimi, ~- bil" · . '> Me--u bir v bir arasından bir vücut belirdi. Bunlardan ze ır ta o onun e tıp ır şampanze y{inden olduğu için gencin cildini az çok 
gll:)u;re ır mısın· ~ agaÇy ·b· b h '-al E "il f aı· ~ 

cektir... basımdan geçenleri, hiç bir noktasını nebat, bir hayvan veya.. birinin vücut tetkilatı. ötekinden bazı ıı 1 • ey ut 1t ı~or. nerı er a ıyet gos- tahriş eder. Onun altma bir gOmlek 11-
0edim. Falkland başını saJladı. Bü- m'71emiycrek bunlann hc'l"Wtini açık noktalarda ayrılıyor, daha doğrusu biri termıyor, fabrıkalar çalışmıyor. Böyle yenler pek azdır. Giyenlerde de zaten, 

e- ,.,... - Devam et, tereddüt etme .. 
tlin bu tehlikelerin mevcut oldug" unu, ve sarih bir surette yazmağa karar + . __ _ diğerini tamamlamıyordu.. bir dünyalar alemi içinde insanın hikmeti yün cekeffn doğrudan doğruya temas 

- Veya bir ... ınsan.. d ek b · f h ktalarda d 
o da, pekala biliyordu... Şüphesiz, verdiğim halde, işte su dakikada bu- Ölüm Meleği galiba böyle güçlü bir cEKS-VA y ~ en büyük eıerinin önün- vücu u P az ır fey o ur veya iç bir ettiği noktalar pek o no pey a 
ben de onun gibi, her ,eyi tamamiyle nu yapmakta tereddüt ediyorum... soru ile karşıl~cıacağ:ı.nı, daha doğrusu de bir lahza duraklamıştı. Onu diğer ya- kıymet ifade edemezdi. olur. 

Bir kuyruklu yıldız 
Kürrenin yanından geçti 

b · bö" 1 · lil b" t" rattıklanndan ayırd etmek ir>n ona daha Derhal cevap verdimı Daha sonra da, bu yün ceketini br-enım Ye gtlç · ır sorgu cesare ın- .,._. natmak, mikroplarından temhlcmek 
de btilunacagı• mı sanm ......... ..+n- Kısa bir bazı ha!!salar vermegvi dü•ünüyordu. - Haklsnız bü..::t.. melek.. Fak.at 

-~- •• ~ TYA sporcunun hafınDa peJı:: Slk gelmez. Y°Wl 
durgunluk saniyesi geçirdi. Sonra ha- Büyük kudret bu cismani esere eYVe- timdi ne oluyor. JnAlllar, birbirlerini öl- ceket tozlarla gelen mı"kroplarla dolar. 
fifçe gülümsiyerek konuştu : la hi:oı ailesinin bütün mürekkehatını uzat• dürmek için ihtiras ,arabmı aon katresine Bunların nrnsında eksik olınıyan lstafi.-

- Dünyada daim! olarak y~y~ tı. Bununla., hadise önünde elem duyma- kadar içmekten geri kalmıyorlar. insan lokok mikropları ceketln çıbanlar;rm ya-
hayatiyetini muhafaza edecek bir nebat, !!ını, sevinmesini vermiş oluyordu. Son- kanına biraz itidal katılsaydı, netice bu 
nğaç veya insan.. Doğrusu bu da bir ra vicdanla nasibedar etti. Muhakeme ve kadar nhim olmazdı, sanırım. 

. . . . sorgu .. Arkadaş sen biraz fazlaya kaç- mantık bahsinde onu şuuriyle perçinledi. - Filhakika aiz de haklısınız. Yulca· 
1939, Heyet içın bı.r rekor senesıdir. dan geçmiııtir ki onun tesir ve nüfuzuna tın gibi.. Bununla beraber ı;eni aydın- . . . . 

Bir k ki ıd ta af d taı..: ı . . EKS-VAY kudretı, kendı ulôhıyetiyle uyru u yı ız r ın an aup esır olarak kalmış ve artık manzume latmak isterim .. 
otunan ilti yeni yıldızın aynı zamanda ışcmsiyemizden kaçıp kurtulmak imk!nı- s·· _ ·nsanı ALLAH d" müten~ip olarak yarattığı hq eserinin 

v • • utun ı arm - - ıye k le b" k"k parlamaga b:ışladığı 20 Kfuıunusanı ak- nı bulamamıştır. Bu kuyruklu yıldızın ] v l x... k . . ·ı ·k arşısına geçere onu ıon ır tet ı ten 
d b · hl bi h fta · ki tasar amaga ça ıştıe;• uvvetin ıçerı 1 geçirdi. Beyendiği pek belliydi. Esasen 

p.m_ın an en, c;. r. a geçmıyor . arasıra avdeti bazı tesirler ikaından hali tarafı güneş gı"bi elektrik kuvveti gibi 
yenı blr semavt Mdıse kaydedilmesın kalını or . . • V• • •• daha evvelden yaratmış bulunduğu dün .. 
zaman zaman görülen dört kuyruklu y · hır kuvvettir. Ancak degışik dunyalara yalar Aleminden, eserinin iki modeli olan 
yıldızın avdetiyle beraber semamu:da Saatlerin değişmesi, manzara tahav- taksim edilen bütün güneşler, bütün A.dem'le H3vva'yı btrakb. 
dolaşan kuyruklu yıldızların adedi ye- vülatı, hiidisatı cernye n ilila gibi. elektrik kuvvetleri ve bunları hazırlı- Büyük kudret onlan dünya ilemi içine 
diye baliğ olmuştur. Bu kuyruklu yıl- . Hatta heyet alimlerimiz tarafındalı her yan fim.iller bir araya gelseler, dünyala- terk ederken bütün melaikeleri toplıya-
dızların en m-hurları meyanında Pons alb senede bir kendisine ne verilen ran- rı idare eden Büyük kudretin yanında k 'f ı d" M 1 

-ıı b" .. il fı d bil t 1 En b ..... k ra tavzı eye ı. e aikeler, dünyalar 
VlDeke kuynıklu yıldu:ı vardır ki üç devülerde bile iki üç defa görüıunemi,tir. Itır~: a:;- ta~d:no ~·ar. · ~ durdulı:<",a ktıhnıt içindeki bütün hadise-
gün evvel 16,090,000 kilometre mesafe- Bunun sebepleri alimlerimizi pşlcın bir V~Y. adi ı: tarif :ıebri:iz. onu • leri basü badelmevt'e kadar büyük hit 
dCA bizi ziyaret etmiştir. hale getirmi§tir. EKS _ ~AY bundan Ü mil on _

1 
dörii!tlükle idare edeceklerdi 

Bu kuyruklu yıldız hcyetşinaslar için 1908 ._ ..... : .. de bu kilçu .. k kuyruklu 1 ç y ,w Adem Hanra il b L-- u· .. 
pek kıymetlidir. Yüz yirmi sene evvel ........ ._._. önce, bir gün &öriinmez. Aleminde doJa.. • e q ._,a mat ıçm-
•.r- ) k yıldızın - zira nüvesinin ebadı 500 metr& -~- k di ku.ı-ti l ••t . b" de onunla ivi dakikalar g~çirdi. Hakiht-Kl.ilr5İ ya rasathanesi apıcısı Pons ta- §ı..ı.-..en en ~ y e mu enasıp ıx w 

rafından keşfedilmiştir. MUteakiben yi geçmediğinden kuynlklu yıldmn en eser hazırlamayı tasarlar. Bu eseri ha- te. d ha ııa lam bir lı:aralctere malik olan 
kaybolmuş ve 1858 senesinde heyet alimi küçüğüdür - yaklapnatı üzerine ıecele- zırlamak çok muanam bir iş-. Ancak Adem ... Havvanm kuDandı.ğı ilk his PllllU

Alman Vmcke tarafından tekrar görül- yine gökyüzU kıpkırmızı olmuş ve parlak •EKS _ VAY• kudretinin büyüklüğU suna duşınckten kendisini m.eııedemedi. 
milj olmakla her ikisinin ismini taşımak- beyaz bulutlar gökyüzünü o derece ay- yanında şüphe edilemez ki bu eser bir Havva, Ademin erkekliğine imrendi. 
taciır. dınlatmışbr ki en ufak matbaa hmufatı atom bile sayılarnm.dı. Büyük kudret Adem, HnvanıD işvelerine kandı. 

O zamandanberi bu yıldız, Jüpiter aile-' gündüzmüş gibi kolaylıkla okunabilmit- ilk iş olarak, yirminci asır dünyasında Nefis bir gölgelik altında Havva yı-
ainin yirmi dört kuyruklu yıldızı meyanın· tir. Bununla beraber kuyrulclu yıldız o devlet mckani:zmalaruıa esas tutulan ka- kanmak Üzere suya girdi. 
da aayılmakt.adır. vakit bizden bir çok milyon kilometre binelcr gibi bir nevi nazırlar meclisi Adem de onu takip etti. 

Bir gün namütenahi fezalardan 2W.U, mesafede bahınuyor, fakat arz onun mah- meydana getirmeyi tas:ı.rJar. Bu mecli- Onlar, sinMik ilıtiyacı ilk olarak ha 

rıda izah eylediğim &ibi. insan varlığı 
husu bir teraziden ibe.rettir. Bir tarahan 
kaldırılacak bir ağırlık ölçüsü mutlak te· 
ra.zinin diğer tarafını çökertirdi. 

- Bir sual daha ötüm meleği .. Hakka· 
niyet. adalet ve insanlık Yecibeleri, EKS
V AY kudreti teruisinde ayni nülcyasta 
mı ölçülüyor. Yani bütün imanlara müte· 
aaTİyen mi tevzi olunuyor) 

ölüm meleği bu defa feza.da çmıyan 
mqhur Mliyle çınladı: 

- itte bu bdan da fazla •• SizJer he
piniz. ismnuız olarak böylesiniz ift,e .•. 

Size bir dizil uzaualar, elin.iz külü almak 
üzere uzanır. E.aeıı bu balıia üzerinde 
değilmiyiz. Ne diyordum, ha... Evet .•. 
Bu 90rduiuınız da bir .uald;T. Dilnya mü
.ant Ozerine kurulmUf, fakat iMaıa ze· 
Uıı hileyi icat eyledikten sonra bu mü-
vazene bozulmuttur. Hakb, habıza, hak· 
112 da haklıya teea'Yiizden reri darmaaııt
tır. Bunu gören büyüle kudret, iııi olun>o 
na bırakmıştır. Unutmaymız ki bunda bj.. 
le doğruluk haklın n mutlakbr •.• 

eden bu kuyruklu yıldız seyyarelerin en rekinden inen düğüm noktasından geçi- sin Azalıkları.na beni, İsrafil Meleğini ve berrak SUY1U1 içinde hissettiler. 
bıı,üiü olan Jüpiterin 0 kadar yakuun- yordu. Me~ hfilk ve tayin eder. Bizlerin Ve b•.ı ihtivac icinde birle tiler. - IJl'J'MEDİ •• 
ez_ 4 _., 9 

EHRAZAD tan sonra. kuıı gibi hafif adımlzrrla içeri· ve parayı iade etti. Ona ~cndirmeınek dam. Kop kop mumlan )'aktım. Sev· 

= 1 'f - • Pffwrzz:a:u 

Büyük HALK Hikayeleri 
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ye hoplayıverdi. Ben de onun girmesile için ısrar etmedim. Kız konaktan ayrıl- gilim yaşmağını çıkardı, ayın on dardü 
beraber kapıyı gürültüsüzce kapatıver- clı ama benim de bağrımdan yırtılıp aıôi parlryan ,.Uzü meydana çıktı. Lakin 
dim. Kadın içeriye girip yaşmağını açın- onunla 'benber çıkıp aitti ıandım. aevpimin ahbabı y&§maiııu yanalcları 
ca onun güzelliği karıısında gÜneş gör- Üç gün bana üç asır kadar uzun geldi. Üzerinden lı:aldmnca. ba 1efer kal'flmcla 
müş baykuı gibi ıö:ılerim kam~tı. Bu Ne İse heldcdiğim, gü~ saat gelip çattı. güneş doğdu sandım. OnUA •İmasının 
kadın AJlahın özene bezene yaratbğı kul- itte o da!akada da. beklediğim kız gö- saçtıiJ nurdan ıevgilimin güzelliği gÖ· 
larınclan biri idi. O gözlerde o b,larda, ründü. O kadar ıevindim ki beni gören rünmez oldu. ön:ı.rümde gü:ıelin böyle· 

Kahirenin böyle methedild.iğini İşitin- bamın diııi Öptüm. onun hayır duaaiyle o baqta, o simada, o endamda ufacık bana dünyaların bahıedildiğlııi sanırdı. sini hiç görmemiştim. önlerine yemek· 
ce, aklımı fikrimi Kahireı:ıin ııüzdlikleri yola çıktını. M~ldan kalktıktan sonra bir kUSUJ' bile bulmak imkAnaızcls. A,k Ben her şeyi hazırlamıştım. Kuzu dolma- leri, içkileri dizdim. Yedik. içtik. Arasıra 
sardı. Artık Kahireden hafka bir §ey dü· Halebe vardık. Orada iki gün dinlendik. alevleri birdenbire tepemden tırnağıma sı tam kıvamında piımişti. Sevgilimin du- benim gözlerim yana kayıyor. ve göz 
oündüğüm yoktu. Gecderi bile Kahire Sonra yine atlanmı:za, develcrimize bine- kadar beni aardL Daha ilk bakşta "YUrul- daklan gibi lcımu:zı, giilüşü gibi bot olan ucuyle yeni ıelen miaafiri acyrediyordum. 
rüyama. girerdi. rek Şama geldik. Şam çok hoıaına gitti. mu , yanmış. bitmİJtİm artık. Kızı baş kô· şaraplar da hazla donmak derecesine ıe- Benim Jcaçarnaklı bakıtlannım fark.ına 

Bir kaç gün sonra amcalarımın bir ka- Ağaçları, çiçekleri, kuşları. yemi,leriyle veye oturttuktan sonra hemen çarııya tirilmişti Yine yedik, içtik, güldük oy- varan ille kız birdenhirer 

par ... 
Yün ceketin topladığı mikropların de

ri arasına gf.rmesinl kolaylaştırmak için 
bin bir tane· sebep vardır. Sporcu i2!1Ç, 

yünden ceke1inin tahriş ettiği yerleri, 
tabil farkında olmadan, kaşır, Tırnakla
nnın kısa kesilmiş olmasını hiç kimse 
temin edemeue ~ onların aralarında 
da bir çok mikrop, bilhas5a istafi!oko'k 
mikrobu bulunduğu şüphesizdir. BlSik
lctle gezerken eldiven takanlar pe~ ~ok 

görüldüğü gibi, takanlannda tırnakla
rının arası mikropsuz değildir. 
Sporcuların bcl1an. müsabakalardan 

önce ve müsabakalardan sonra vücutla
rına masaj yaptırırlar. Masaj yapanla
rın elleri de mikropsuz değı1dir. Bundan 
başka masaj yaparken ellerine yağlı 

maddeler mrerler. Bunlar da iniktopla
nn elli arasına gitmeslnl kola71.aJttttt
lar. 

Masajdan sonra da, masaj yaptiimua 
bile, sporcu 11.k yıkanır. Sık tık 71ka
mak, daima temiz olmak ıpatculutun 
~dır. Fakat cllain bir tarafına mikrdp 
g:lrmiş olursa, yıkanınca, o mikroplar 
cildin ~ka taraflarma da y8)fllırlar. 
Bundan dolayı çoaık yeni ~ılanchğı va
klt, yahut cildi tizerinde lamıızılık dök
tQ:ren bir hastalığa tutulduğu vakıt -
mesel! su çiçeği çıkarırsa - çocuğun 
yıkanmasını hekimler yasak ederler. 

Yün f.anllenhı ıeürdiği ve tımaklan
nın cUt aramı& ıoktulu mikroplarla 
aşılanm.11 olan genç sporcunun bundan 
haberi olmadığı için yıkadıkça kan p
banı mikroplarını bütUn vücuduna ya-
yar. 

Genç sporcu. bi.slldetle Yarlf yaparken 
yahut pek çok kürek çekerken fazlaca 
yorulursa yorgunluk da vücudunun milt
roplara karşı mukavemetini azaltır, kan 
çıbanları çoğalır. 

Bu sporlar kan çıbanı yapar diye, on
lardan vazgeçiniz demiyeceğim şiiphemr 
dir. Kürek çekmek - hele kollarla bJ.r. 
tikte bacaklar da hareket edene - en 
safalı sporlardan biridir. Bisiklet keyfi 
de pek bilyüktür .. Fakat, sporcular, ar
kanıza giydiğiniz fanilalan temiz tutu

nuz, sık sık kaynattınnız. Bir de kaşm
mamağa dı"lclcat ediniz. 

.i4Röiii:·E::s·aiiYü"if .. 
VİCDAN ZEVKİDİR.. 

çı Kahireye gidecdc oldular. Ben ağla- cennete benziyordu. Amcalanm berabe- koftum. Düklciinlarda yiyeceğe, içeceie nadık. Ertesi sabah olWlca ayrıldık saati - Ne dersiniz, arkadaşım benden Cle 
dım, sızladım, beni de amcalanmla Ka· rinde getirdikleri eşyayı sattılar. Hatta ait ne kadar nefais varsa hepsinden satın gddi lcız ayrılırken bu sefer bana yirmi daha ıüzel deiil mH diye sordu. Ben 
bireye göndermesi için babama yalvar- benim ~amı bile üç, dört misli kar ile alıp, onları konağa ıötürdüm. Kız ile be- altın verdi. kendimi toplam.ağa vakit bulamadan 
dım, yakardım. Zavallı adam göz ya§la- sattılar. Bana paralan verdiler. Amca- raber kal"Jl ka~ya ıeçtik. Yedik. içtik, Ve bana eben üç gün sonra yine gele- gayri ihtiyari: cHalcikaten öyleb diye 
rrma dayanamadı, bana bir çok ~ sa- lanm Kahireye doğru uzak.la§rp gittiler. ~arkı söyledik. Biz böyle anlatırken ilCin· leceğim. Yine benim için bir ziyafet ha- cevap Terdim. BÜyÜk bir pot kırmıştım 
tın aldı. Bu qyalarla gittiğim yerde tica· Beni Şamda yalnız hapına bıraktılar, yal· di oldu, aktam oldu, nihayet sular kara- zırlarsınız, lakin bu sefer yalnız gelmiye- ama, artık onu tamir mümkün değildi. 
ret etmemi tenbih etti. Uikin yola çık- nız kalınca tchrin en gü:ıel bu yerinde np ay doğdu. Lakin biz vaktin yürüyü- ceğim, benim çok sevdiğim bir kız ahba- Gece valcit gecikince uyku gözlerimizi 
nazdan bir cün evvel babamın amcaları- koca bir konak kiraladım. Bu konakta şünden haberdar değildik. Nihayet içti- hım vardır. O benden de genç ve güzel- mahmurla§tırdı. üçümüzde oturmu§ bu· 
ma, coğlumu Kahireye kadar götürme· yiyor, içiyor, vur patlasın, çal oynasın ğimiz yakut gibi ıaraplnr beynimize uyu- dir. Buraya benimle beraber ıelmek için lunduğumuz minderlerin Üzerlerinde 
yini:ı, onu Şamda bırakınız da orada tica- parayı vuç. avuç sarf ediyordum. şukluk verdi. Yan yana yatıp yan yana çok yalvardı, ben de dayanamadım, onu uyuya Jcalmışız. Gözlerimi açınca çoktan 
ret yapsın> dediğini ifitmiştim. Ben hunu Adeta namım §«hrin dört h•cağına rüyalar gördük. Sabah olunca uyandık. da beraberimde buraya getirmeği vaa- gü~in yükseldiğini gördüm. Gözlerimi YURD YAVRlJLABI 
duyduktan sonra yine hiç ses çıkarma· eripni ti. Bir gün konağu:ıun kapısının Kıza on parçn altın verecek. oldum. La~ dettim. Eğer müsaade ederseniz getire• ovu§turmak için ellerimi yüzüme doğru 
dım. Benim arzum bir kene yola çık- önünde dururken ıokU.tan geçen bir ka~ kin para teklifine karşı kız pemhe par- yinu dedi. O ne isterdi de ben onun is· götürürlcen 68ğ elimin kana bulanın~ ol· 
maktı. Şama kadar vardıktan sonra Şam- dın hana yaklaştı. Elbiseleri hem zarif, mak uç.lnriyle dudaklarımı kapadı. Ve tediğine chayırl.t diyebilirdim) duğunu gördüm. Şa~ırdım. Etrafıma ba
Clan l>teye gitmenin nasıl olsa çaresi hu- hem de en güzel pahalı kuma§lardan bi~ bilakis kesesinden on lira çıkartarak <Üç Bu sefer yine üç gün geçti, Uçüncil gÜ· kınclım. Eaki ıevgilim ortada gözülcmil· 
luourdu. çilmi~ti. Kadını konağıma davet ettim. gün sonra yine geleceğim. Bana yine hu nü akpm sevgilim arkadqiyle beraber yordu. Ben, Yeni gelen kızı uye.ndırmak 

Seyahat ı;:ününün sabahı erkenden ba- Kadın iki yanına ürkek ürkek bakındık- Keceki gibi bir ziyafet çekerein> dedi. pldi. S--incimdea kabmıa -iamayoı- _ Ri .. US'ftt 

Okuduğunuz mektep kitaplarım 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse
niz yeni yılda kitap alamıyacak ar-: 

• • 
: kndaşlannıza yardım etmiş ve kil-: 
• • 
~üklükte l>u zevki tatmış olursunuz. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Recyo, odaya girdi 

Diş suları 
-~-

YaZ(ln: ECZACI KEMflL K.AKTAŞ 

Diş ve hıfzısaıhha11 etrafında diş tozu, 

Aylardanberi kimsenin' girmediği bu odada diş macunu kadar diı suları da vardır. 
Esasen di, ve ağız sıhhatini korumakta 

taze şarap Ve taze ekmek buldu insanlık geri kalmışh. Sağlık hususunda 

~~~anonun en fazla merak ettiği ne : tababetin en ihrr.11.l gömüş tarafı hemen 
~~ lkibeti idi, bu kız ne olmuş- - Vay canına... Dedi. Sebastiyano hemen diş ve ağızm sıhhati etrafında top· 

g&liba yemek yerken tehlikeyi sezmiş lanır. Hekim ve eczacı asırların icapları· 
~ Onun hakkında sorduğu suallere Rec- ve kaçmış .. Acaba destide şarap kalmış 1 na göre birer varlık iken diş tababeti 

o"iad~ malCım~t ~yan ecli~ord~ mı? . . . v • • • memleketimizde yakin 0zam~n~ara kadar 
bıını enı _ımparatorıçenın her gun hır oda Destiyı eline aldıgı zaman ıçının yan maalesef berberlerin elınde ıdı. Ben çok 
~ etçısi değiştirmekte olduğunu yine 1yar1ya dolu olduğunu gördü. iyi hatırlıyorum. Başı ağrıyan doktora gi· 

O vasıtasiyle haber ttlan Sebastiya- - Aferin be Sebastiyano .. Dedi .. Ken- derdi de dişi ağrıyan berber arardı. Ber· 
~'.Marinanın sarayda kendini gösterme- di yok amma.. Odasına gelen misafiri herler sünnet etmek, diş çekmek, çürük 
Ço~i: veyahut ortadan kaybolmasına ağırlamak için şarap bırakmış .. Amma dişlere ilaç koymak, hacamat etmek, sü· 

S Ylflanıyordu. bu şarap artık sirke olinuştur. lük yapıştırmak gibi hekimlikler yapar· 
araydaki hususi yatak odasının Denemek için destiden kupaya boşalt- lardı. lstanbulda fatihde bir berber dük-

lltıahtarını Recyoya vereli. tı.. kanı hahrlıyorum. Çektiği di~leri tesbih a; Bu anahtar, dedi, harem kısmın- Şarap .. Mis gibi şaraptı.. Ağzı açık danesi gibi iplere dizmi,. dükkanın cam· 
sarayın arka tarafına .. Külhan dal- kalnuş olmasına ve aradan bir hayli za. !'esin lığına asmıştı. Yüzlerce di~ çıkarmı' ol-

~e giden koridor üzerindeki benim man geçmiş olmasına ra~en henüz fı- manın nişanesini mücessem ve müşekkel 
anahtarıdır. Oraya kimse gel- çıdan yeni boşalmış gibiydi .. bıeı f bir diploma gÖ!t•rir gibi fohr ve gurur 

" cap ettiği zaman gizli tutacağın Recyonun hayreti bu kadarla da kaJa-§eyl ile ilan ederdi. Halk arasında filan ber-
t._ erj orada saklıyabilirsin .. Fakat dik- cak değildi.. Şarap kupasını sonuna ka-
"'ilt t berin eli pek hafif çabuk <'eker diye şöh-
old e .. Anahtarı kaybetme .. Ben l§zını dar boşalttıktan sonra $ına meze ola-
r Uğu zaman saraya gelir ve odamda is- rak bir şey almak için etrafına bakındı.. ret bulanları bile vardı. Dit tababeti di· 
dltahat ederim .. O zaman anahtan sen- Masanın Uzerindekl ekmek diliminden ye bir şey ortada yok iken ı-9,-rıyan dişin 
etl "'·--- B ah iki idi B" bask b" .. ed' ilacı çek;p c;ıkarmak idi Hatta arapça 

1 
~.. u an tar tane . ır • a ır şey gorem ı .. 

arıltecyesi nasıl oldu bilmem, kayboldu.. - Kurumuş ta olsa yine ekmek lok- derıolerden kalan tecvid ve em•ile ders· 
o anahtan Sebasti d alır dır 1erine ag"zı alı~·k olanlar nükte olsun diye lt yano an • ması .. 

~ hayretini de gizlemedi. Diyerek elini dilime uzattı.. il&r::Hha, ihrıociiha derler. 
d - Saraya mı geleceksiniz. Diye sor- Uzatır uzatmaz da sanki ateşe değmiş A~van dişin ilacı çıkarmaktır demek 
dil.. :Fakat bunun bilyük bir tehlike ol- gibi elini çekmesi bir oldu.. ist .. rlerdi. 
.~u dU§ünınlyor musunuz.. Hani Gayri ihtiyari istavroz çıkardı.. Berberlerin elindeki kerpetenler lıe-
~ blr kılınıza hata gelmemesi için Korkulu nazarlarla etrafına bakındı.. men hı-men marl!nf'OZ kemeteni mahiye-
:ı.~~di hayatımı fedadan çekinmem .. Çe- Odada sanki şeytan anyordu.. • tinde bir ,eylerdi. Diş çıkarm'Plkta hiss: 
~eın anuna .. İkimiz de pisi pisine Onu hayrete ve hattA dehşete düşü- :ntal olma•Mından di-- Çikarmak bir ce· 
0 Üt-Uz.. ren... Ekmek diliminin sanki o gün fı. ·aret me!efo~i oluyordu. Berber ha~ayı 

1<orkutmamak jr;n et;~~e kerpeten olma-Sebastiyano güldü : rmdan çıkmış gibi taze alınası idi. 
g· - Sen merak etme .. Dedi, ben saraya Muhakkak bu odaya bir giren var- ~ı~ını pÖst• .. ir. l-:fnlbı•ld kerpeten kolunun 
~ek istediğim zaman kimse görmez. dır .. Burada gizlice saklanan biri mev- =~:nder!:r. Ri .. hokk"b ı:lık ile çatır rutur 

tta senin bile haberin olmaz. cuttu.. ._ı:'Iİ çek,.rdi. Di" tababetinin burrünkü il-
aecyo, Sebastiyanoya o kadar inan- Gözleri köşede .. Perdeleri örtülü ya- ""'i ve yük .. ek aeviye•irıe yeti~emiven de-

lll~ ki, onun her dediğini mutlaka ya- tağa dikildi.. Ayaklarının ucuna basa de ve nin .. lerimizin d; .. .,jz yumusak çene
Pacağına kalıbını basardı.. basa yatağa doğru ilerledi .. Perdenin l•ri ile alelacayip vemek vivi.,1erini görür-

A.rıahtarı alıp ta saraya döndüğü za- kanadını açtı.. -ıibi oluyorum, ruhları şad olsun. 
~ ilk 1§1 Sebastiyanonun harem tara- Açar açmaz da odanın içini iki çığlık 
•1t1daJd yatak odasını ziyaret etmek ol- sarstı .. 
du.. Bu çığlığın biri ince .. Ötekisi kalındı. 

lnmsenin dikkat etmediği bir sırada Yatağın üzerinde elim dik oturmuş 
~ aözde etrafını teftiş ediyormuş gibi bir genç kız vardı .. Ani olarak uyanan 
""4el' tarafından dolaşarak hareme geçti. bu kız. .• Marina idi .. 
~~.kendisine tarU edilen istikamet- Recyoyu tanımıyordu .. Fakat arkasın-
~ yıı..:'d daki üniformadan onun sarayın yeni 
1,Lt "'4U U .. Dar, uzun koridoru kolay-
~ buldu.. muhafız kumandan muavini olduğunu 

Cebinden anahtan çıkardı.. anlamıştı .. 
Ri~Yulmaktan, görillmekten korkar Genç kız, kendisini yakalamağa geldi-
tl ı. bUyilk bir dikkatle kapıyı açtı. İçe- ler korkusu içinde gözlerini ona diktL 

IU-er girmez de kapadı.. Evet .. Yakalıyacaklar .. Adet olduğu 
lte
0 

ndi.n.i büyük bir odada buldu.. üzere bir çuvala koyup Marmaraya ata-

d buraya .. Bu odnya ilk defa giriyo~ caklardı .. 
g u .• ~ Yengeç tarafından saraya 
etlrudiği günUn gecesi yine saraydan Urlada bir köylüyü 

öldürdüler ~ Koca Göbeğin meyhanesine gön
Ütnlşti. Fazla kalmaia uunanı olma

~tı .. ki Sebastiyanonun bu odasını gör- - BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
bu karı koca uykuya yattıktan son-

de~da.. Pençereleri örten kalın per- :ra meçhul bir şahıs gelerek tabanca 
fit r. kapalı idi.. Aralarından sızan ha- kurşunu ile Mehmet Şenere ateş et
la gUndüz ;dyası içeriyi ancak aydın- miş ve kafa tasından vunnak sure-
tıYordu. tiyle derhal ölümüne sebebiyet ver-

de~~da bUyük bir masa .. Köşede per- mişfir. 
~rtül{l geniş bir karyola vardı.. Mehmet Şenerin karı.sa korkuyla 

ed alını merak ve alaka ile tetkik uyanmış ve keyfiyeti derhal zabıta-
'll>:~ 'Recyo ortadaki masaya kadar ya haber vermiştir. Hiıdisc yerinde 

h arının ucuna basarak ilerledi. şimdiye kadar ynpılnn tahkikat kafi 
:Sır 'tasanın üzerinde bir şarap destisi.... bir neticeye varmış değildir. Adli· 
\'e b~p kupası_ Boş bir yemek tabağı ye ve jandarma tahkikata chcmmi-

ll" dilim elanek vardı.. yetle devam etmektedir. fiç ki~i zan 

--------

Hind içini 
----f'r---

Y üz bin kisilik modern • 
bir ordu hazırlı }·or 

-+-
Fransızların en zen~ ve büyük mUs-

temlekelerinden biri olan Hindiçini 
100,000 kişilik, modem bir ordu hazır
lamağa karar vermiştir. 

Bunu temin için bir ço'k Fransız ma
kamları ve bilhassa relsicümhur bir se
nedenberi faaliyete geçmişlerdir. 

Milli miidafaa için konan yeni vergi
ler sayesinde büyilk bir para toplanml§ 
ve harp malzemesi stokları bir kaç mis
line çıkarılmıştır. 

Hindiçinlde kurulan bir tayyare fab
rikası senede 400 motör ve 150 tayyare 
yapmağa başlamıştır. 

Diğer bir çok fabrikalar geniş bir harp 
endüstrisi faaliyeti içinde çalışmaktadır. 

Harp vergisi ismile Hindiçinide top
lanan para 140 milyon franktan fazladır. 
Fakat masrafın 400 milyonu bulacağı 
tahmin edilmektedir. 
Fevknltıde silahlarla mücehhez 100 bin 

kişilik bir ordusu bulunacak Hindiçini, 
askeri bakımdan kendini çok güzel mU
dafaa edebilecek bir memleket haline 
gelecektir. 

' 
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Yusuf'un kokusu -·-Sık ııık aklınızdan ıu sual geçer: cYii· 
züme bangi tonda ruj süreyim} Kaşlan• 
ma ne miktarda rimmel koyayun} V. S .. 
Şuraıını hatırdan çıkarmayınız ki, güzd 
olmak için dakik. ve kat"i bir usul kullan• 
mak değil , size yakışanı bilmek ve ~eç.. 

mek llz.ımdır. l~te, sualleri ve cevapla
riyle, size bir imtihan.. Cevaplar gayet 
basittir. Bunlara biraz zevk ve şahsiyetini
zi tebarüz ettirecek miktarda maharet 

Y.akup Peygambere maldm olmuıtu· Bunca 
yıllık haaretin acısı nihayet çıkacaktı 

Yakubun oğullan Yusufun gömleğini 
de alarak sevinçle yola çıktılar. Gömle
ği Yehuda götUrüyordu. Yusufu kurd 
yedi diye babasına haber veren ve o za
man da gömleği Yakuba götüren o idi. 
Şimdi babasını sevindirmek ve onun 
kendisini affetmesini temin etmek isti
yordu. 

Kafile yola çıktığı zaman Yakup 
kalabalık bir halk ortasında malının 

mahzun oturuyordu. 
Bir de sevinçle başını ioµdırdL 
Oturdukları odanın havasını derin de

rin koklıyarak ciğerlerini şişirdi, 
- Yusufumun kokusu geliyor .. 
Diye haykırdı. Bunu duyanlar zavallı 

ihtiyarın çıldırdığır..a hükmettiler. 
- Yusuf öleli kaç yıllar oluyor .. de

diler. Sen onun derdiyle kendini helak 
edeceksin .. 

Fakat Yakup onları dinlemedi. 
- Yusufumun kokusu geliyor .. Gö

receksiniz .. Ondan haber alacağım.. de
di.. 

Yusuf, kardeşlerini yola çıkardıktan 
sonra onların yavaş yürüyen yüklü de
ve kafilesi ile Mısırdan ·Kenan .11ne 
olan uzun mesafeyi çok uzun zam:.nda 
katedeceklerini düşündü. Babasına ken
dinin haberini daha çabuk ulaştırmak 
istiyordu. 

«Beşir> adında bir yiğit vardı. Bu yi
ğit Kenan elinden küçük yaşta Mısırlı-

lara satılml§tı. Yusuf onu kendi maiye
tine almıştı. Çok sever ve çok emniyet 

ederdi. 
Be~iri çağırdı. Onn hakikati anlattı. 
- Rahvan bir hayvana bin .• dedi .. 

Durmadan Kenan eline git ve babam 
Yakuba benim müjdemi götür" 

Beşir bu emri alınca sevindi. ÇUnkü 
bu suretle kendi yurdunu ve eğer sağ 
ise annesini de görmüş olacaktı. 

Süratli bir haywana atlıyarak yola 
çıktı. Yolda Yakup evlaCllarının deve 
kafilesini gördil. Onları geçti ve Yaku
bun konak yerine vasıl oldu . 

ilk sorduğu kimseden onun evini öğ
rendi. Evin kapısı önünde bir kadın Mı
sır yolunu gözetliyordu. Beşir bu kadı
na: 

- Yakubu göreceğim, dedi. Mısır di~ 
yarından geliyorum. 

Kadının yüzünü keder bürüd..i . 
- Ne var .. Ne haber getirdin.. dedi. 

Yoksa buraya kara haberle mi geliyor
sun.. Zavallı ihtiyar adam zaten elem
den kederden bitkin bir halde.. Onu 
büsbUtUn öldürmeğe mi kasdettin? 

Beşir: 

• - Merak etme .. dedi. Ben kara haber 
değil .. Müjde getirdim. Oğlu Yusuf sağ
dır. Simdi Mısınn hazinedarıdır. Beni 
o yolladı. Kardeşleri de arkadan geli
yorlar. 

Bunun üzerine kaduı: 
- Sen kimsin ki, dedi. Böyle güzel 

yüzün ve mübarek sözün var.. Allah 
senden razı olsun .. 

- Ben buranın yabancısı değilim. 
Küçük iken Mısırlılara satılmışım. As
lım sizin ülkenizdendir. 
Kadın heyecanla sordu. 
- Adın ne? 

- Beşir ••• 
- Beşir mi! EvlAdım Beşir sen mi-. , 

sın. 

Kadın, kollarını açarak Beşiri bağrı- ilavesi de sizden ... 
na bastı .. Yusufun müjdecisi sadece Ya- Kremi sözlerin etrafma nasd yayma-
kuba değil, yıllardanberi evlAdının has- la ? 
retini çeken bu anneyi de sevindirmişti. Parmakların ucu ile, buruna doğru iı-
Beşir Yusufun müjdesi ile beraber tikametlenen hafif devri hareketler yapa· 

selamını da Yakuba getirdi Yakup Tan- rak ve katiyen burundan uzağa doğru 
rıya şükretti. Evladları da gelip bu ha- hareket etmiyerek ... 
beri teyid ettiler ve Yusufun yolladığı * 
gömleği verdiler. Yakup gömleği alarak Yüze ruju nasal aürmeli ? 
kokladı, yUzUne gözüne sürdü ve 0 fuı. Ruju, yüzünüzün biçimille uygun ge· 
da da teessUrden, ağlamaktan kapanmış lecek üç nokta seçip oraya hafifçe Oç 

olan gözlerine taze hayat geldL parça koyunuz. Sonra, ruju kremle kant-
Bu, Yusufun peygamber olmazdan ev- tırıp yüzünüzün diğer yerlerine doğru 

vel yaptığı bir mucize idi. yaymıya başlayınız. 
Yakubun oğullan Yusuf hakkında * 

uzun boylu tafsilat verdiler. Sonra: 

- Baba .. dediler. Biz hem sana karşı 
ve hem Tanrıya karşı büyilk isyanda 
bulunduk. Bizi affet ve Tannnın da af-

Cildin güzelliği için riayet olunacak Do 
esaslı kaide nedir ? 

Cildi aabah akpm temizleyiniz. Htr 
gün 20 dakilc.a müddetle yüzünüze huau-

fetmcsi için vasıta ol.. ~ b' k ü ü 'ld' • · b" ı b- -• 
v d SL ır rem • r p cı mızı oy ece eın ... 

Yakup, ogullarına bunu derhal va et- . . M .1 . d'kl .1 fa 
eli 

yınız... aaaJ a, çım ı eme ı e veya r-
me ... l il d ·ıd· L 

H ı b
. dil ·· · c;a ama e everanı arttınp cı ı ır.uVYet• 

- e e ır şuneyım .. 
Dedi. Yakup, zevcelerini, oğullarını, lendiriniz. 

* torunlarını ve maiyeti halkını aldı. Yet-
mi• kicrllik bir kafile halinde yurdlarını Geceleri çok parhyan bir cildin bu ha-
.. ., '""' lini. ----• .-:.1---•! ? 
terkettiler ve Mı.sıra hareket eylediler. oaau gııuenncu 

Her zaman kullandığınız. pudrayı sür
mezden önce, hafif'Çe yeşil bir pudra aU
rüp ondan sonra diğer pudrayı kullanı· 

nız. 

•• BİrMEDt •• 
---=---

Olüm tehlikesi 
----tr,---

Cümudi ye üzerinde 
kalan bir seyyah 

imdat istiyor 
-*-Deyli Telgraf gazetesi hususi muhabl-

rınin OSlodan yazdığına göre, Mandahl 
adında genç bir Ingiliz.in Fanaraak cil
mudiyesinln en yUksek yaylasında mua
venetsiz ve öliim tehlikesine maruz kal
dığı buradaki hava rasat istasyonunun 
telsizle verdiği haberden anlaşılmıştır. 

Telsiz istasyonu, Turtego seyyah is
tasyonundan süratle imdat gönderilme
sini istediğinden dört kişi araştırma için 
derhal yola çıkmıştır. Cümudiyenin her 
tarafı sis mUtemadiyen yağan karla gö
rünmemekte ve Cümudiye üzerinde so
ğukluk sıfır altında 9 dereceden aşağı 
bulunmaktadır. 

Mandayl ile arkadaşı John Mills bir 
kaç gUn evvel Turtegoya vasıl olmuşlar 
ve 3 Temmuzda sabahleyi.o. Cümudiyeye 
doğru hareket etmişlerdi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BİRİMDE IK>GRV YO·E 
LU GOSrEREH BiLGİ·: 
DJR .. 
Sevgili çocuklar .. 
Okumaya he\'e!;li, fakat kitap ala

nuyacak kardeşleriniz için okudu
ğunuz mektep kitaplarını çocuk. 
Esirgeme kurumuna vcrirsenrz Bil- i 
afü arkadaşlarınıu çoğaltmış olur-! 
~ . 
sıuıuz.. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* 
Kolların üst kısmında. tavuk derisiai 

andıran ufak kabarc:ddan nasd ıridenne
li ? 

Banyodan sonra buralan fırça ile lrnv
vetlice ovunuz. Çünkü bu, her teyden 
önce. kanın düzgün deveran etmesi me
sele4idir. 

* 

Dudaklann uçultlıyacağını haber Yi
ren yanma hissini duyar duymaz. dudak
laı:ınıza bicarbonate de soude tatbik eda
rek onların uçuk.lamasını önliyebilirainiz. 

* Yağlı bir cilde ıösterilecek ihtimaml• 
nelerdir ? 

Her şeyden Önce, yağlı krem kullan• 
mamalc; sonra, cildi sık sık nrçalamal 
sabundan ve sudan çekinmemek ..• T emla 
hava almak, beden hareketleri yapmak 
ve taze meyve, taze sebze yemek. 

* 
Aynanın önünden aynlmadan ,.apaca-

tma eon hareket nedir ? 
Kirpikleri ve kaşlan fırçalamak n 

• her türlü pudra izini kaybetmek için • 

saçların köklerini iyice ailmek. 

* Uykuauzluktan titmit cözleri nual cüzeil-
le,tirmeli ? 

Önce çok sıcak, aonra çok soğuk su 
ile kompresler yaparak ... 

* Boyuna ne ıekilde ihtimam gösterme-
li ? 

Tıpkı yüze olduğu gibi ve yüze yapı· 
lan masaj, makiyaj ve sair ile birlikte. 

~- ::::o. ~;~~~r~~:_~~~~~:ıdi--~~~-r• sm --=:~ 
var.. Kralın odası bizim ;danın ıa;"'İatacaksın.. açtı .. Onu göğsUne bastırdı ve sordu : 
yaruncla.. İki oda arasında ise tahtası - Gel sen de bak.. - Mühim bir haber mi getirdin.. Bir 

* 
KOÇOK TAVStY.ELER 

DEMiR MASKE ~ ince bir kapı var .. Valoa bu kapı kapalı Oanjo gözünü deliğe dayadı.. felaket mi oldu! 
ve kilitli.. Fakat ince olan tahtasına bir - Vay canına .. Dedi.. Kralın kolları - Evet Sir .• Mühim bir hadise .• Belki 
delik açarsak kralın ne yaptığım bura· arasında bir delikanlı var.. de bir felaket mukaddemesi.. Kral peşi-
dan gözetliyebiliriz .. Belki de endişemi· - Apdallı.k etme .. O delikanlı değil.. mizden geliyor .. 
zi izale edecek bir şey görürüz. Delikanlı elbisesi geymiş genç bir kız.. Demir maske sarardı : 

tarih Ve macera fOffiaDl Barbezyö bu teklifi muvafık buldu.. İki asilzade gUlınemek için kendileri- - Bu kadar cabuk ha? .. 
Derhal bir törpU tedarik ettiler.. Usul ni güç zaptettiler. - Evet .. Bur~ya Uç menzil ötede. Her 

*' --- .. 
Büyük 

Cilalı çelikten yapılmıı eşyayı temizr 
lemek için ince bir zımpara kağıdı veya 
alkole batırılmıı bir bez kullanın. Bu gı°bl 
C!!Y&nın parlamasına mini olmak için, 
Üzerlerinden arasıra vazelinli bir bez ge

çinnek lazımdır. 

* _ J 96 __ usul.. Hiç gürültii etmeden kapının talı· Bu sırada yaptıkları gUrültil duyul- gün biraz daha yaklaşıyor .. 
ı:,, tasına bir delik a...._1ar. mu~ olacak ki kralın odasında - O halde onun bize yetişmesine mi- Gümüııten yapılmıı tabak. çatal, kapk 
Qatbe ıs..., yanan 1 • 'b · ·· cak b nhi tlilı:e zyö ve Danjo, kralın bu bitip yaptığı gibi yola devam etmeleri habe- Barbezyö gözünü deliğe yapıştırdı. şamdan söndürülmüş ve içerisi karan· ni olmak için bizim hızla yol almamız ve .saıre gı 

1 
eşyayı once 

81 
aa u 

lı:~kllnıek bilmez kiraetinden gittikçe rini bırakmıştı. Arkadaşı sabırsızlıkla sordu : hkta kalmıştt. icap eder. . su ıle yıkamalı, sonra alkolle temizlemi-
A. utanıyorlardı. Bu da ayn bir esrardı.. - Ne görüyorsun? Barbezyö sıntarak : - Bu işi de ben üzerime alıyorum.. lidir. Bu gibi eşyayı kuru iken güderi ile 

zıe l'caba bu vesikalarda, bu klğıtlarda Barbezyö ve Daojo büsbütün endişe- _ Sus .. Sesini çıkanna .. Aman Alla· - İşte vuslet saati .. Dedi.. _Sevgili İvonwn .. İhtiyatsızlıkta bu- ovarak parlatmak münasip olur. 
azılı idi? f .. ı_ kralın h t hl'k d g" * Onıa ye düştüler. ~u se er w:~ . mu- ,hım .. Kralın okuduğu dosyalar pek mu- - Acaba sarayda parlıyacak yeni bir lunma .. Senin ayatını e ı e e or-

lal'ln rı okurken kral bir kaç defa kaş- hakkak kendileri aley~de ~ır kar~ azzam şeyler .. Muhakkak bunların ya· yıldız mı? Eğer böyle ise bu yeni yıldı- mektense ben tacı, hayatımı, hUrriyeti- Cilalı tahtadan yapılmış mobilyeyi te-
§ısı ~Çatmıştı. iki asilzade bu hal kar- vermek üzere bulunduguna ıman etti- ızılması için senelerce ömür sarfedilıniş- l:r:1 ilk selamlıyacak olan bizler olacağız. mi fedaya hazınm... . . . . mizlemek ve parlatmak için:'"Yan yanya 
Yor~ a kendileri hesabına kuşkulanı- ler. ,tir. Dur dur ... Kralın oda kapısına dı- _Madam Dö Montefon kolay kolay - Ben hayatımı sıze ~e sızın gayenıze a1kol ve kendir yağına bahnlmış yuma
letltı~dı. Acaba hangi bir kimse aleyh- Forkalkiyere gelmlşlercli.. Geceyi ge- şarıdan vuruldu .. Bakalım gelen kim?.. kralı elinden bırakmaz sanırım .. Bu iti- feda ettim zaten.. şak bir bezle silmeli. Bu gibi mobilye1erll 
l'tıll§tu; krala kötii bir ihbarda mı bulun- çlrecekleri otel üç odalı idi .. Odanın bi- İşte kapı açıldı .. Genç bir süvari gireli.. barla bu yeni yıldızın da ömrü diğerleri - Ben sal~~ ta~ını, onu anc.~ ~e- üzerlerindeki lekeler, petrol ile silince çf; 

ltıyo rinde Kont dö Marll, birinde Barbezyö -- Bir süvari mi? .. Hapı yuttuk şiın· kadar olacak .. Parlaması ile sönmesi bir nin güzel başın uzerıne koymak ıçın ıs- lı:ar. 
k~kna geldikleri zaman kial burada ile Danjo, üçüncüsünde uşaklar yata- eli .. Muhakkak kral yarı yolda men:ıilcl olacak.. tiyorum.. * 
l'tı~ini visternedi, Hayvanların değiştiril- caklard.L ile konuşurken bizim tevkifimiz için - Acaba güzel bir şey mi? İvon, bir ful hu tatlı rüyaya dalmış Ost kısımları bağa veya gümüşten fı~ 
tlla.nda ~Yola de;aını emretti. Aynı za- Her kes kendi odasına çekildiği za- emir venniş ve kuvvet talep etmiş ola- - Sabahleyin görür, meraktan kur· gıôi g~erini. ~mdu. Sonra : . çalann kıllannı temizlemek için, bunları 
~~ :ondaki . m~n:ıil memurunu man iki marki \'aziyetl birbirleri ile da- cak .. Bahse girerim ki §imdi §U Anda tuluruz. - Sır dedı,. ıst~. tahtta ~l~uz, ıster İspirto ile nemlendirilmiş bir beze ku\1-
"eı-dl. Çağırarak gu.lı bir takım talimat ha yakından görüşmeğe başladılar. otel askerlerle kuşatılmıştır. Bu iki asilzadenin böyle konuşmasın- ı.ındanda, benun ıçın en buyuk saadet vetli aiirtünüz. 

llu da iki a. . .. . Danjo : - Korkma .... Ay ... Ay ... Ay ... Allah.. dan karilerirniz ~phesiz odaya girenin sizin. yanı~~da. olm~. 
tırdı. liaJb ~ilzadeyı bUsbutiln hoplat- - Ben, diyordu, .kralunı senelerden Allah. .. Dostum ne gôı:Uyorum biliyor İvon olduğunu anlamışlardır- İki sevgili bır muddet birbirlerinin 'Uruna uki monsenyör Lui menzil beri tanırım.. Onu bu defaki gibi dü- 1 musun• .. Bin Luiye .. On bin Luiye hah- Yakışıklı bir delikanlı loyafetine gir- kolları arasında kaldılar. 

arkadan gelen Ivon ve ar- §Unceli ve dalgın hiç görmedim.. Maa- 1se girerim ki bilemezmı.. mi§ olan İvonu bir mUddet karşısında 
1 ı.. ören Demir maske hayretle kollaruu 

* Altın suyuna bcıtınlnıış eş~·ayı· parla"'° 
mak için bir tabağın içerisine bir parça 
adi karbonat ve sabunlu su konur. Sonri 
da soğuk suyla yıkanır. 
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Basın Birliği kongresi 
Dün Ankarada Dahiliye Vekili

• 
nın riyasetinde toplandı 

Ankara 10 (A.A) - Basın birliği kon
P.esi bugün Dahiliye vekAleti salonunda 
.toplanmış ve Dahiliye vekili Faik öz
trak aşağıdaki nutku ile kongreyi açmış
tır: 

Sayın başvekilim ve aziz arkadaşla
rım, 

Birinci basın birliği kongresini aç
mak.la bahtiyarım. Bütün memleket 
:matbuatının kıymetli mümessillerini 
burada ve bir arada selAmlamakla büyük 
bir zevk ve iltihar duyuyorum. 

:Matbuatın ehemmiyetini tebarüz et
tinnek için sa]filıiyetli dillerden çok kuv
vetli sözler işitilmiş ve hatta ona dördün
cü kuvvet diyenler de olmuştur. 

Biz kuvvetlerin teaddüdüne değil, bir
liğine ve onun Türkiye Büyµk Millet 
:Meclisinde tecelli ettiğinde kail olduğu
muz için böyle bir üadedc bulunama
yız, fakat onu vaz.ife ve mcsuliyet orta
lı olarak tanım.akla ehemmiyetini da
ha güz.el ve daha samlmt' surette ifade 
ettiğimize inanırız. Bunun içindir ki 
matbuat müntesipleriyle her temasta bu 

• noktayı daima ve sarahatle ifade ettim t 

ve ediyorum. Kongrede bafvekil ve murahhaslar (A.A) 
~lr daha tekrar edeyim: Memleket 1 hip!erinden) l Yedek aza: 

ve millet işlerinin mesuliyetinl beraber I 8. - Se~a~ Simavi (YedigUn ve Karl- 1 - Mitat Cemal (muharrir). 
ve müştereken taşıyoruz. Sizi de kendi- ı katiir sahlbı) 2 - Halit Fahri Ozansoy (muharrir). = kadar vazifeli ve mesuliyetli bili- Yedek aza: 3 -Rasim Uıı (Haber gazetesi sahibi.) 
yoruz.. Hilr, fakat ciddt ve vekarlı, mem- 1 -:--- Ferit Celll Güven (mebus) mu- Izmir mıntakası idare beyeUne: 
Jeketin yüksek menfaatlerine dalına harrır. 1 - Haydar Rüştü (mebus) Anadolu 
&kat ve hilrrnet eden matbuat medeni 2 - Faı.ıl Ahmet Aykaç (mebus) mu- gazetesi sahibi. 
ft dürüst bir idarenin aslA müstağni ol- harrir) 2 - Rahini C'..ökçe (Anadolu gazetesi 
mıyacağı bir yardımcıdır. 3 - Kemal 'Onal (mebus) muharrir. neşriyat mildilrii.) 

Samimi irptlarınızda, doğru ve hüs- 4 - Şefik özdemlr (mebus) Babalik 3 - Hakkı Ocakoğlu (Yeni Asır ga-
nU nlyete makrun tenkidlerinizde ancak gazetesi sahibl zetesi baş muharriri.) 
faV!e ve kuvvet buluruz. Hareketleri- 5 - Cemal Ali§ (mebus) Bartın gaze- 4 - Şevket Rilgin (Yeni Asır gazetesi 
,,mle sizi daima bu yolda teşvikten hali tesi sahibi. sahibi). 
bJmamağa çalışıyoruz. Bu kadar mU- 6 - Ethem Hidayet Akımsar (muhar- 5 - Sırn Sanlı (Halkın Sesi gazetesi 
hbn ve kuvvetli bir UDSUl'un Uzerine al- rir. sah.ip ve baş muharriri.) 
dıiı büyük ve ifası gUç hizmeti memle- 7 - AH Ekrem Uşaklıgil (Son Posta Izmir mmtakası haysiyet divaruna: 
ket ve millete en faydalı bir surette ifa, gazetesi sahiplerinden) • Asli aza: 
-.uleğin ve onun müntesiplerinin şeref 8 - Ali Naci Karacan (Ikdam gaze-- 1 - Hayrettin Karan (meblıs) Türk 
ve vekarını ilA, meşru menfaatlerini mü- tesi sahibi) Dili gazetP.si sahibi. 
dafaa, m~lektaşlar arasında muhadenet Yüksek haysiyet divanı: 2 _Hamdi Nüzhet Çançar (Anadolu 
~e tesanildU temin ve onların hal ve ati- Asli aza: gazetesi baş muharriri). 
J1ai tanzim edebilmesi elbette çok arzu 1 - Nafi Atuf Kansu (mebus) trlkU 3 _Rahmi Balaban (Fikirler mecmu-
-.ııu- b·ır "eydı·r genel direktörll. 
~· -. · ası neşriyat müdürU.) 

BiiyUk Millet Meclisince kabul edi- 2 - Necip Ali KUçUka (mebus) mu-
h 

• Yedek aza: 
len 3511 nwnaralı bum birliği kanunu arrır 

3 ~ N ttin Sadak ( b ) k 1 - Vasfi Bilge (Bergama gazetesi 
bu anunun tatminini istihdaf etmekte- ecme me us A - sahibi.) 
dlr. Bu kongre de o kanunun emri ica- şam baş muharriri. 
'bHlır. 4 _ ~t Nuri Güntekln (mebus) . 2 -:- ~lhem Menderes (Aydın gazele-

uh 
. sı sahıbı.) 

CUmhuriyetlml:ıin mesaial ve matbu- m arnr. 
at hürriyetinin cidden Aşıkı olan Ebedi 5 - Halil Nihat Boztepe (mebus) 3 - Kemalettin Şükrü (Yeni Asır ga-
~ AtaturkUn yUce hatırasını huzuru- muharrir. zetesi neşriyat müdürü.) 
ııuzda yld ederim. 6 - Hüseyin Cahit Yalçın, (mebus) Adana mıntaka.sı idare heyetine: 

Bu büyUk eser de Ebedi Şef'in en ya- muharrir. •l - Coşkun Güven (muharrir). 
""- arkadac:ı ve milletin hakiki göz be- Yedek aza: 2 - Basri Erkmcn (Ege gazetesi sa-
-. .. bibi). bc!ii olan Milll Şefimiz ve Reisicilmhu- 1 - Zeki Mesut &lan (mebus) mu-
rqmuz Ismet Inönünün her vesile ile harrir. 3 - Ahmet Remzi Böregir ( Yeni 
matbuat ve onun hürriyeti hakkında bi- 2 - Muvaffak Menemencioğlu (Ajans Adana gazetesi sahibi). 
ıe ne güzel dersler verdiğini hepiniz bi- umum rnUdürü.) 4 - Fuat Akbaş (Yeni Mersin gazete-

si sahibi). lisiniz. Matbuatın esas prensipleri de- 3 - Sabri Baysuğ (Ajans mUdürle-
mek daha doğru olan bu işaretlere uy. rinden). 5 - Nurl Genç (Iskenderun) 
mak hepimiz için milli ve vatani vazife 4 - Burhnn Cahit (Köroğlu gazetesi Adana mmtakası haysiyet divanına: 
oldutunu hatırlatmak benim için bir sahibi). Asit aza: 
borçtur. 5 - Ahmet Ihsan Tokgöz (mebus) 1 - Nevzat GUven (Türk Sesi gaze-

Çalışmalannızda muvaffakıyet ve isa- Uyanış gazetesi sahibi. tesi sahibi). 
bet temenni ederim. Sizleri bir kerre 6 - Rüat Yüce (Izmitte gazete sahibi) 2 - Rüştü Ata (Halk Dili gazetesi 
dalla saygı ve sevgi ile selAmlıyarak ruz- Merkez idare heyeti ve yUksek haysi- sahibi). 
name mucibince işlerimize devam için yet divanları azalıkları intihabatıru mU- 3 - Seyret Bayar (Ulus Sesi gazetesi 
k~e reisinin intihabına davet ede- teakip mıntakalar idare heyeti ve hay- silhibi). 
rim. siyet divanları azalıklan seçimi yaptla- Yedek aza: 

Moskova görüş
meleri yakın bir 

anlaşmağa doğru 
gidiyor 

Haraç mezat satılan 
tablolar kıymetli 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - Bunlc.r, ahlaksızdır •• Diye ve Hitleria 
emrile satılmışlardır aldığı raporları bu sabah tetkik etmiş

tir. Bu rapoı 1ar, nazırlar meclisinin bu
günkü içtimaında tetkik edilecektir . 

Bundan bir kaç ay evveldi. Bir haha bilmiyor değildi 
Fransız siyası mahf ellerinde şimdiden 

tatili eanaaında maliki.nesine yerleşen 125 Ahlü:ııs tablo: 
söylendiğine göre her ne kadar bazı kü- . . 
ük ktal .. . d b" anl • Hıtler ış odasında çalışıyordu. Yazmakta Bu ıuretle Hitlerin tardettiii f,....S ç no ar uzenn e ır aşmaga v 
an1 d .tib . 1 .. .. oldugu lüzumlu bir nutku bir kaç dakika ve ecnebi eanatkal'lannın 125 m__. v amamışsa a esas ı arıy e goruş-

meler çok ilerlemiştir. için bıraktı. Sevdiği resimlere benziyen eseri Lucernede otel nıuyonal ..ıoallı' 
Yakın bir anlaşma ümitleri pek ~ok bir resim birdenbire gözlerini çekmişti. nna dağılarak müzayedeye kondu. 

artmıştır. Mev,ı:uun aşikar cüretine rağmen çok aka- Fransız üstadlan, Gauguin, PicuOft 
Paris, 10 (Ö.R) _ Havas muhabiri demik olan bu eser, bir yılanı teshir et- Natisse. Van Gogh. Marie Laupenc:İll\ 

bi1diriyor : mekle meşgul yarı çıplak bir kadını gös- Vilaminek, şöhret ve itibaı- verilerek ati' 
Moskovada B. Moloto{fa İngiltere ve teriyordu. Hitler bir an bu resme dikkat- salona yerleştirildiler. Diğer rcuamlad 

Fransa mümessilleri arasında . cereyan le baktı. Onu çok mükemmel buluyor- da hemen hemen Fransız reasamlan ~ 
etmekte olan müzakereler ümitbahş du. ' recesinde ehemmiyet verildi. Düny ..... 
bir safhaya dahil olmuştur. Hitler reısam : bütün büyük tüccarlan eksperin yamnb 

Bugün bilhnı:sa iki nokta üzerinde fi- Kendisi de, yaşamak için bizzat resim yer aldılar. Aralarındaki mücadelenfıl 
kir yakınlığı müşnhede edilmiştir. yaptığı zamanı dikkatle hatırlar. Roma.da ciddi olacağı belli oluyordu. Orada, fllJ 

Diğer bazı devletleri de alakadar et- Mi,el Anjla bir an yalnız bırakılmasını büyük beynelmilel satışlara alışmlf old" 
rncsi itibariyle ınü.wkerelerin daha bir istiyen adam, bir Alman tarafından yapı- lar, müzelerden gelen bir çok abcdar .,. 
müddet devamına lüzum görülmektedir. lan bu çıplak kadını büyük bir eanat eseri nihayet, zevkine uygun bir tablo gö~ 
Anl~qnanın gayet sarih hükümleri ih- diye takdi5 ediyor. Alman devlet reisi- için binlerce kilometre gitmekten hiç çr 
~~a ~ec~~ iyi haber alan mahfellerden nin ka,ları birdenbire çatılıyor, yüzü çok Jcinmiyen eanat amatörü meşhur profr 
ogrenilmıştır. bariz bir memnu'niyetsizlik ifade ediyor- sör Venturi vardı. 
.. M?,skova, 10 (~-~) -:-- MUşahitler, ~n du. Hitler düşünüyorki Alman müzeleri- Sabf: 
uç gun zarfında uçün~ defa olarak mil- nin mahzenlerinde bu gördüğünden çok Saat 15 30 da •hJ ıon derece a..r 
zakere1ere devam edildiğini beyan et- ı Jel b" •-4 • ı b ' 

k d" l . . . ar ı ır zca:-. e.en o an ta lolar vardır. mıt bulunuyordu. Reich hük:Umetinin ... 
ınled :e ır er. dil~üzaltktere~en~ ilerlemekte Onada, filhakika, komitlerden çıkmlf fa- mes1ili doktor Ho• ... in vuifcei --L mir 
o ugu zanne me edir. ı_ h ·· rtıl · · • ,,... 'liVA 

A . ..şah. 1 . alan ıuıt enuz yı mamıt. kendılennı her küldür. 
ynı mu ıt ere göre ar bulun- .. . . 

la 1 •--af] halli . turlii mecbunyetlerden uzak ve ıerheat Saat 15 25 de Van Co•hun portreııi. 
ması azım ge en wu arın ve ıcap dd . . ' • 
eden meselelerin çokluğu dolayısiyle bir a eden artistlenn tabloları bulunuyor. bütün eahf en ehemmiyetli taW-
kaç günden evvel kat'i bir netice alın- Bunlar Alman ve Fran1JZ aanatUrlannın 175000 lneçre frangı gibi yilbek Mr 
ması mümkün değildir. eserleridir. Meseli: Liebennann, Corinth, mebllğa yük.eldi. Caugninin bir taWotıll 

Moskova, 9 (A.A) - BB. Molotof. Kok01Chka, Gauıin. Matieein Ye Van· ~.000 P-ıcueonun bir kadın poıt1-' 
Seeds ve Nagginr, bu akşam iki saat 45 ~oghın, bir buhran cımaıında kendi kula- 36000 hir diia tabloeu 80000 &...-
cakika görüşmüşlerdir. BB. Strang ve ı-ını keeen ° deJi reuaırun eseridir. çıktı. 
Potemkinin de iştirak ettiği bu görüşme A1manlann Führeri düşünüyor. T ablolan •bn alanlarin Lümlerl ski 
B. Strangın Moskovaya ge)djğindcn beri - Franaız reuaınlannın tefevvuk. et- tutuldu. Fakat Van C h _ .. __. 

•V• b og un, lll09J''."' 
yapıJan görüşmelerin en uzunudur. tigı u eanattan çarçabulc kurtulmak la- Francfort adında büyüle bir AJDfll'İb'I 
Görüşmelerin çabuk surette birbirini :ıımdır. Bunlar tereddt etmio resimlerdir. lcolleltsiyoncuau tarafından eabn almdwlt 

takip etmesi, milzakerelerin hararetle S.bnak yal.at yakmak: küçük bir kadın portresi pek ehem ..... 
d~vama başladığına delfilet eylemekte- Hitler, lcatt bir emir vererek: cBir kaç bir Eiata çıkacağı aöylenmektedir. Ba tah-
dir. Maamafih görüşmelerin ne kadar sene evve1, Henri Heine, Thomu Mannın lonun müeair bir hilı:lyesi de ftrchr• 
zam~n s~eeeğinin kat'i surette kestiril- kitapları nuıl yakıidiyse bütün bunlan da 1920 ıene.inde onu Guafino eatm ald,. 
mesı henuz daha milmkUn değildir. va.kının demek arzuaunu lıiS1Ctti. Fakat Italyan maliyccİlinin gözden da,.n..ı 

1 . bu ıefer daha ihtiyatlı bulunarak, belki de üzerine e1er müsadere ediJdi Mu.obllL 
ey emiştır. I' k f K · 

Murahhaslardan 11·1 . D"l Türk ma ıye nazın ont on roeigf Chvering- Berlinde millt galeride bulunmakta old 
ı mı ı meç, le ya t v ül" "'- h 1 - '-gazeteciliğinin istikbali için bir hareket d p ıgı geçen m a.&atı atır ıyan&A ea- bir Michettiyi elde etmek İltedilindd 

noktası olan basın birliği kongresinin ece: .• • ona mulcabil Modiglianiyi teltJif etti. AJ
toplanmasını temin eden hükilmet ve - Bu tablolann ıuratle lsvıçrede ıa- manya bunu memnuniyetle kat.al ellL 
Partiye kor.grenin minnet ve saygıları- hlmasına le.arar verdim. Eier demokTat Fakat 1931 de Alman eksperleri k6çlls 
nm bildirilmesini istemiş ve makamı ri- amatörler bunları zevklerine uygun bulu- bir tablo ile büyük bir tablonun deiitd
yasetin teklifi üzerine kongrenin izhar vorlarsa satın alsınlar. Bunlar bize İyi Al- nldi~ini ilan ettiler. 
ettiği yüksek tazim hislerine kongre di- man re.imleri alacak parayı getirecelttir. Belki Luzepnedeki satışa da kanfmJt 
vanmın terceman olması yine alkışlarla Bundan batka beynelmilel pazarda olan bu zararlı ekaperlerin bugÜn de Mo-
kabul edilmiştir. Matisselerin, Van Goghlann ve diğer eli- digltanfnin portresi hakkında ne dilfOD'" 

Kongre, rumrunedeki maddelerin mil- nete uğramış ressamlann> itiraz kabul düklerini biz de öirenmelt isteriz. 
zakeresini tamamlıyarak kongre başka- etmiyen kıymetleri olduğunu Hitler de 
nı Dahiliye vekili Fail< Öztrak'm mu
vaffakıyet dilekleriyle mesaisine niha
yet vermiştir. 

VERİLEN ZIYAFErLER 
An.kar, 10 (Telefonla) - C. H. P. ka-

tibi umumi vekili basın kongresi mu
rahhasları bugün Ankarapalasta bir 
öğ1c ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette, Başvekil Refik Saydam, 
Dahiliye vekili Fail< Öztrak, Nafıa ve
kili AJi Cebesoy, münakalat vekili Ali 
Çetinkaya, Ziraat vekili Mühlis Erk
men, Riyaseticilmhur umumi kAtibi ile 
vek5let müsteşarları, kongreye gelen 
bütün murahhaslar hazır bulunmuşlar
dır. 

lngilterede kadın hava 
kuvvetleri kuruluyor! 

Ingi]terede kadınlardan müteşekkil ve I « - Dlm ve keşfiyat bize yardun ecB
hal'p zamanında hava ordusunda vazife yor. Diğer mUth.iş müdafaa kuvvederl
görmek üzere muntazam hava kuvvet.- mizle beraber şimdi de bu Jruvwtleıe 
l~ri teşkili Ingiltere kralı tarafından tas- mhip oluyoruz. Elbette bu memleble 
dik ~!urun~ .v~ bu ayın birinde tebliğ yapılacak her hangi bir hücum p~ 
ve ilan edilmiştir. tehlikeli ve pahalıya mal olacaktır. Şbııa-

Ankara 10 (A.A) - Basın birliği kon- rak: Ankara mıntakası idare heyetine: 1-Ragıp Yazman (Kilis gazetesi sa-
gresi bugün saat 11 da Dahiliye vekfıle- 1 - Nasuhi Baydar (mebus) muharA bibi). Ziyafetten sonra Dahiliye vekili bay 
tindeki konferans salonunda toplanmış- rir. 2 - Fehmi Barlas (Yeni Adana mu- Faile Öztrak, gazetecilerle samimt hasbi
tll'. 2 - Kemalettin K!mi AkyUz (mebus) harriri). hallerde bulunmuş, müteakiben basın 

Bu toplantıda başvekil doktor Refik muharrir. 3 - Nihat Tangüner (Türksözü neşri- birliği merkez heyeti Azalariyle mınta-

Bu kuvvetlere mensup, tayyareci ka- di faaliyette bulunan tayyarelerimiz ilet 
dm efradı resmt tayyareci üniforması dünyanın her tarafındakilerin • f7tle-
giyeceklerdir. ridir. 

Dk resmi kadın tayyareci ünüorması- Bu yeni kadın hava kuvvetleri ka-
nı bayan Valerie Hodge giyerek Hayd dınlardan hava aubaylan yetiştirecektir. 
Parkta yapılan merasime iştirak etmiş- Bu subaylar harpte kura ile el!DMIJlk. 
tir. 

Sa d il C.. h · t Halk Part· · 3 M F k nik (Ul yat mu'"duru·· ··.) kalar idare heyetlerın· e seçilenl .. ...; ... An-J anı e um urıye ısı - ümtaz ai Fe us gaze- 'Ç.& ..... 

idare heyeti azaları, Parti müstakil grup tesi neşriyat mildürü.) Trabzon mmtakası idare heyetine: karada bulunanları Ankarapalasm hu-
ıeb vekili Ali- RAna Tarhan ile memle- 4 - Naşit Hakkı Uluğ (muharrir). 1 - Ali Riza Gürsoy (Gür Ses gaze- susi bir salonunda içtima yapmışlardır. 
ketimizde her dilde çıkan gazetelerin 5 - Mekl Sait Esen (muharrir) • tesi neşriyat müdürU.) Bu içtimada Basın birliği kanununun 
nıurahhasları hazır bulunmakta idiler. Ankara mıntakası haysiyet divanına: 2 - Bekir Sük6ti Kulalı:sızoğlu (Yeni tatbikatına dair görüşmelerde bulunul-

Dahillye vekill Faik öztrak'ın kongre Aslt aza: Yol gazetesi sahibi). muştur. 

Bu münasebetle bir nutuk veren In
giltere hava nazırı Sir Kingsley V ood 
şu sözleri söylemiştir: 

kadm tayyarecileri talim ve teıW,. 
edeceklerdir. Kadın tayyareci kara .ı
radı da umuml antrenman yaparak -ye
ti§ecelderdir.> 

menisini açan ve sürekli alkışlarla kar- 1 - Nurettin Artam (Ulus muharriri.) 3 - Nuri EyUpoğlu (Olcay gazetesi Bu toplantıda, mıntakalann faaliyet... 
ııJanan nutkundan sonra, yapılan teklif 2 - Hıfzırrahınan Raşit Öğınen (mu- sahibi.) leri etrafında bazı esaslar tesbit edil-
kabul olunarak kongre riyasetine Faik barrir). 4 - Nuri Ahmet Cemşlt (Ye§il Gire- miştir. 
Ö'ztrak ve kongre kAtipliklerine de Ana- 3 - Fazıl Kurtiş (Ajans muharrlrle- sun gazetesi sahibi). Muharrirlerin tekaüt sandığı, sigorta 
dolu ajansı muharrirlerinden Keramt rinden.) 5 - Talat Akyazı (GUr Se.i gazetesi işleri hakkında Azalardan iki ~ tetki-

l .ondra polisi müthiş bir kundakçı 
çetesinin peşinde ••• 

Kurtbay ile Haber ga:ıetesi muharrir le- Yedek az.a: sahibL) kat yapnıağa memur edilmişlerdir. 
r:iılden Yekta Ragıp seçilmişlerdir. 1 - Sabahattin Sönmez (Ulus mu- Trabzon mıntakası haysiyet divanına: Yapılmakta olan nizamnamede yakın-

Kongre riyaset divanının böylece te- harrirleriz>.len}. Asll aza: da hUkümetin tasdikine an.olunacaktır. 
~ünU takiben verilen takrirler tas- 2 - Şerif Arzık (Ajans muharrlrle- 1 - Ismail Cenan! Orla (Ahali gaze- Ankara, 10 (Telefonla) - Dahiliye 

Bu korkunç çete üç günde arka arkaya 
üç büyük yangın çıkardı 

~ edilerek merke:ı idare heyeti riya- rinden). lesi sahibi.) vekili B. Öztrak bu akşam Şehir Iokan-
setine tnus başmuharriri ve Ankara 3 _ Fevziy-e Abdullah (ülkü muhar- 2 _ Bila.I GöyUk (Güzel ordu gazete- tasında kongre Azaları şerefine bir ziya- Londra :ıabıtası ve meşhur Skotland 
mebusu Falih Rıfkı Atay, merkez idare rirlerinden. si sahlbi). fet vermiştir. Yardın müfettişleri son günlerde Lond-
heyeti ve yüksek heyet divanı aza ve ye.. btanbul rnıntakası idare heyetine: 3 - ŞükrU Uygur (Halk gazetesi sa- Ziyafette hariciye vekili B. Şükrü Sa- rada arka arkaya üç günde tiç büyük 
dek azalıklanna da aşağıdaki murahhas- 1 - Hakkı Tarık Us (Vakıt gazetesi bibi). racoğlu ile Münakalat vekili B. Ali Çe- yangın çıkaran müthiş bir kundakçı 
lıv seçilmişlerdir: sahibi). Yedek aza: tinkaya, Nafıa vekili Ali Cebesoy, Parti çetesinin peşine düşmüşlerdir. 

Merkez idare heyeti: 2 - Etem izzet Benice (Son Telgraf 1 - Funt Kaya (Karadeniz gazetesi Merkez Heyeti azalan, BaşvekAlet müs- Son hafta içinde, biribirinl takip eden 
-t\sll aza: sahibi). sahibi). teşarı ve kongreye gelen murahhaslar üç günde, şehrin muhtel;~ yerlerinde, 
l - Asım Us (mebus) Vakıt gazetesi 3 - Orhan Seyfi Orhon (Akbaba sa- 2 - Veysi Aksan (Karadeniz gazetesi hazır bulunmuşlardır. en büyük müessese veya mağazalarda 
~ muharriri. hiplerinden) baş muharriri.) Çok samiml bir hava içinde geçen z.i- ani yangın çıkmakta ve itfaiye bunlarm 

2 - Ahmet Şükrü Esmer (mebus) 4 - M. Zekeriya Sertel (Tan gazetesi 3 - Bahadir Dülger (Erzurum Ata yafet sonlanna dağru hariciye vekili bilyük bir felaket halini almasına mani 
muharrir. sahihi). yolu neşriyat mildürü) seçilmişlerdir. Şükrü Saracoğlu gazeteci arkadaşlarla olmak için büyük müşküata uğrama.k-

3 - Abidin Daver (mebus) muharrir, 5 - Peyami Safa (muharrir). Kongre, seçimlerden sonra alkışlar samlınt bir hasbihalde bulunmuştur. tadır. 
4 - Sadri Ertem (mebus) muharrir. lstnnbul mıntakası haysiyet divanına: arasında okunan ve Millt Şef Ismet In- Dahiliye vekili B. Faik Öztrak, gaze-- Son defa Londrada Tayın.is nehri ke-
5 - Ibrahim Alacttin Gövsa (mebus) Asli azn: önüye, Bilyilk Millet Meclisi reisi Ab- teci arkadaşlara muvaffakıyetler dileye- narındaki bilyük bir antrepoda da du-

.pıuharrir. 1 - Enis Tahsin Til (Akşam neşriyat dülhalik Renda'ya, başvekil doktor Re- rek hayırlı seyahatler temenni.sinde bu- rup dururken yangın rıkmış ve derhal 
1 - Kerami Kurtbay (Anadolu a1·ansı müdürü.) fik " · Saydam ve Parti genel sekreterliği- lunrnuş ve kongreye gelemiyen glzeteci şehre sirayet etmek istidadını gösteren 

müdürlerinden) muharrir. 2 - Ömer Riza Dognıv 1 (muharrir.) ne k gr · yUksek hU et •--=- ka on enın rm ve wu.uu- ar daşlarla muhitlerine selim ve mu- ate§i sördUnnek için bütün Londra lt· 
'7 - Selim Ragıp Emeç (Son Posta sa- 3 -Refik Ahmet Sevengil (muharrir) !erinin arzına alt t.krlrl lWfUla tanm lumh.tLwlDln ~-ı•ı...-a , •-ı...u 

1200 itfaiye efradı, 108 itfaiye arahult 
mecmu uzunluğu 45 kilometre tutan it
faiye tulumba hortumu bu yanguu lllD
dilrmek Uzere faaliyete geçmiştir. 

Civardaki ev1er antrepoya pek yakJO. 

olduğundan, on binlerce Londralı kol"' 
kulu dakikalar y&Şamışlar, fakat nibr 
yet itfaiyenin bir buçuk milyon In8l)lıl 
lirası kadar zarar verdikten sonra -yar 
gını söndürebilmiştir. 

Ilk yangında işin kaza olduğ uand
mış, bir gün sonra, bir az §Üpheye dtt-
şülmüş, fakat bu üçüncü yangınla, kcıl'
kunç bir kundakçı çetesinin faaHıetı9 

geçtiği kat'i olarak meydana çılaı!Ultll!! 

Şimdi gizli polisler, resmi 



TSNNUZ S.A.LI 1939 YEllJASIR 

Barem kanunu . Radysuo Hacı Bektaş köyünde t uena yolcultlğlı Ankara lzmir - lstanbul 

D 
DALG~~:g:ı.ut;u bir aile f iciaSJ ~~:ı;:;,m,:~~ez 

evlet memurları aylıklarının tevhit neniz youyıe ~ - tstanbuı yoıc. 
1139 111. 183 Scs./l.%0 Ww d k luğµ tahammül edllm_ez \fü bal alınıf-

Ve teadülüne ait kanun T. A. P. 31·1' •· 9465 Kes./ zo ww. Sev iği arısını paraladı, kaynana- m. Haftada bir defa, çarşamba günleri 

~-3~ ~.:! ··15195 
Ke&/ zo Ww. sını öldüıdü . . Kendi de öldü ~:' ::.·::;:':.-:::!eti; 

(Resmi r.t"",....-"',.... .... ~"' R temı~az ~ .~ i ve ~3 n;ı. 12.35 Ttmk müziği dutu için bir çok mürac:utlere ceva_, 
anarah ·~da neşrolunmuştur •• ) 1- Hicaz ~evi. verilememektedir. 

Devlet memurlan aylıklannın ae bir memuriyete alınanlar daiıteleriııde. 2 _ Bedriye Hoşgör - Hicaz şar- GüVeJ'te y,olt:ulu~ fulaı Yolc:u. kabul: 
teftid ve teadülüne dair ilk açık vukuunda girebilecekleri derece- kı _ Mümteziç aşkınla. ~den dQ!aJ',ı sıkıçı bir hal ahnış-

k a 
8 11 

D ferec tım:iban tayin olunurlar. 3 _ Nobar - Hicaz şarkı - Ağla- tıı:. Devlet. Dcolzyolları idare~inin İz-
Madde S - Devlet memuriyetine bi- mış gülmüş.. mır - İstanbul hattına daha bir · YaP'U' 

ICalııal: tMillıi: dayetea alımrkeı:ı yabancı biR dil biline- 4 - Ahmet Rasim - Rast şarkı tahsis etmeslne. şlddetle ihtiyaç vardır. 
30/6/1939 dikleri halde memuriyete geçtikten son- Bir gönIUme bir hali perişanıma OKUl.LARJ.N 

. ...._ ı _ M-.& d&Tlet mrmnd ... ra öire:ndikleri 'R7& bir dil Wiklrrinden 5 - Mustab Nafiz. • Hicaz şarkı l'cunfl'lne llcqlanl)JO• 
~ ........... n -Uömln m.ı.a. - diol-btt üst J"'"'""' ahnanludau bil&- Göğsünde açdmı~. Lbeluin, orta oıı..Dorın ve Uk okulla-
' ,.. llllbrl wwlar baıriıı:) ~ baft bir dil cbsba öirendlkteri üçüncü s·- Hicaz~ semaisi. X1P. tamJr ve ders m~mesine alt h.11-,_....,..._--.,..ait mut ...narlıe maddenin (H) Eıkraaıııtla yuık prtlaıı: 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve valanaınelw maarif veklletiıı.dıtn ~ 
-..-. •i , l.j cetYelde ~: dairesiade .Dit olıaalara yapılacak ni- Meteoroloji haberleri.. . . Aile fa.ciuınm kıı.rbanlan m.lştir. Tanak ~e 91.l hafta ~ 

M a a 
1 

wmname ile teabit olunacak niabetieı-de 13~5.14 Müzik (Beethovenın beşmcı SAIJHIJ, (Hususl) - Kazam.ızın Ha· gayet iyi geçindiği kansını alır yaralamış eaktır. 
O.-. ..ıı.a T Ye lıilr defaya malaısua olmak üzere nakdi Senfonisi - pl.) cı ~ köyilnde bilyiik:biı: aile fecıası SQnra da kayın validesine ateş edenk B ı 
- A ut.an .-afat Yerilebilir. 19.05 Müzik (Vitali - Şakon, çalan jak olmuştur. Hact ~ köytt, ~ öldürmüştür. Katilin de öldüğil. haber U gU rCa 

I tsO 
600 

Madde 6- DeTtet meıaurluiuııa ilk Thibaud - pl.) Mehmet Karaca ismiu_d• bir adem. ev-. verü.n:ıektedir. Bu ikinçi öl.Ulnün bir ÇlftUği satıpnı 
ı:...L.. _, ____ ..:..L. -~--•---1 f 1915 Türk müziği (Fasıl heyeti.) veJJd _,..saat 23 saralarmda e~ ~· bza veya mUtekabll ateşle vaki olınası Ban•a ....._ ... __...a 

2 125 SOO ~ ~ omma1Uan umumi mü e-t- · e-...,. K UNr'UNru 

3 
tOO 

400 
'titlik. Riya.eti cümlıur cladeii mem-- 20.00 Memleket saat ayarı, aians ve ~ KAnsJyle kısa bir ~e buhm- iliCmalinden halk arasında bahsedili- VilAyetçe, civıırclaki toprabız çiftçi-

Meteoroloji haberleri. ....+>... yor ı 4 90 300 h.klan, ı....t bJem. müdürlükleri. mü-
5 

Ili-r-· · ere ve içinde oturanlara ternllldn.e ı.-
S 

80 
l6& t.ercimlikler., ~. nlililder ve hu- 20.l K-~~·. . . . Bundaa evve~ Ye bu SU"ada ~ H!tlseyi .lllÜ.~ Salihli <?ürob~ ~lllbüs edilen B~ çi.Ni~ iti &lra-

6 70 210 'mk müşı:rirlikmile bu kanunun üçün- 20.30 Türk muzıği (Kl~ik programı) eden vaiiyeti bilen yoktur. Yalnız bili- yet ~ıwu..tınWA ve kaza ~ at vek.lletiıM:e ~~ ~ ~ 
i 60 t 70 çüo mw'-Orsinde yazılı kayıtlara tabi tu- Ankara radyosu k.ume ses ve saz nen şuc!hır ki, bu adam bilyUk bir heye- ku~ lı~ cio'®ru ile bh-lik- m..ektedlr. Kısrneo Zinat bankasma • 
a so 

140 
tnJmabmn kadrodaki derece maaşı ile heyeti. can ıve tehevvUrl• tabancasını çıkarmış, ı. vek'a mahalline &i~lerdit .• Yualı tilW eden B~cı çil~ ~ 

•-·.:-r • clir B . t- 21.10 Konuşma, atq etmllre ba~, evve!A öteden beri kadın ise haStaneye kal~. durdurulınnn-ı ..... 
9 40 fZO umemucıı;ıı:unr""' ...., ........ caız ' u ıxıemurıy_e 21.25 N~li plaklar - R. ~·-

10 3S 100 ·:-de bulmıanlarm muayyen terfi mud- 2130 Orkestra programının takdimi l A R w A N ,.. j N tnA,, masası Dl'1nUI"latt ~~da-
l t 

~" es ciıetlierini dold~ ıııyııl -.azifelerin · Alman e cisinı·n ., & . vetıe bu iş üzerindCJ kat'l karar aıına-
;rv Gluck, Beethoven, Va~, . R • tstlld.a.•a-a-

12 ıs 7s 
y\i.ksek derecelerine terfileri de ya- • · · ......... cakbl'. 

Bedi Yönetken. B H 1 f b ' 
n 20 60 .ılabilir. Şu kadar ki bunların . bu- 21 45 Müi.ik (Radyo orkeStrası - Şef : il R, eş e ı r yıldönttmil- 2 i R ' A r 
1.f IS SO luncluklan bu ~recelcr t~afülük - . .Hasan. 'Ferit Alnar) . , bb .. .. Buenos - Aires, 9 (A.A) - Arjantin Mkadele Hl.uji . 
IS ıo .o besabmda ~ .di~r .. memunyetlere 22.30 Müz.il< 1(Sinema sesi - pl.) feşe U$U bugün istiklAHcln 123 üncü yıldönilinil- Bomova r.e~Uik i~ı;ıu ınU:iW-

TtıbiW ... lwarala ~da -n nakil Te tah-rillen~de m~ktesep b~k -~- 23.00 Son a'jans haberleri, z.ira.at, es- ı BÜkreş:ıo (A.A) - Alinanyan!1' ~ü kutlulamıştır. Reisicü.mhur Ortiz, lüğ~ne tayin alı.uıan vi~ayet. m.ücadele 
~ n..,.ı.na IDUf udlanaa ta.- yı~mar.. Bu ~ile~ tahv~l ~e tekau~luk- ham, tahvilll.t, kambiyo, nukut Bükrcş elçisi, Romao~a hşriciye nezare- büyük kilisede yapılan Ayinde hazır bu- Misi B. Na~ Uysal Y~ v~ıfesıne .baş.. 
Wltlt edea h&kiimleriom tatbikind lııa lerinde tahsil TUıyetlennı ve hızmet borsası (Fiat) tine Alman gazetele.rinde çtltaiı bazı ma- !unmuş, bunu müteakip 15 bin kişinin lamıftı.r. Zıraat veklletl, mUcadele işle-
eet.eJ· ,._. . .. . • müddetleriıae göre iktisap edebilecekleri 23.20 Müzik (Cazbant _ pl) kal 1 . R n ı.~tk•"a bildirilm•sin- lŞtirak ettiği bh' askert geçit resmi ya- rinin ziraat mUdürlüi\4ıce idaresini. ten· 

lD uuncı •utununda yazılı mıktarlar d l d l e ~ın uıne •..- ... · .. · l · · h .,. ___ , L - -ıl • •. .. .. .. erece maag arı esastır. E~elce ev et 23:55.24 Yarınki program d d l . teessUrlednl Jfade e+-i• ve pwruştır. sıp ey emıştir . 
..._._. nas asına aıd bükumlerde uçun- . . d bul d v L _ u bil~ha- en o ayı .... ~ · A ,.;;, ı. -ı. ~ 8Ütundaki rakamlat e.astır. memurlıyc:tın e un busu n&IU~ ~ t OPER~ n OPERETLER hu , makalelerin Rumenler i.çin yazılma- 200 kilometrelik dünya Y-:.1 "ayar~ 

Madd .. re ayn mış ve en az e' seneyı mus e- 21.00 Bükreş : Manon d v ·ı~ve eylemiştir •• •• •• • "GPalandı... 
C 2 - Umuml mUYa.zeneye da- • )uL b • • d • • lgtnl l • • • yuruyuş şampıyonu ., l.a daire! . b. . • dd mırTen memur ~ ancın e c~ırmış 0 • 21.05 Hilversum 1 : Operet Köse fvanofun Berlin seyahati mtina- Alaçatı nahiyesinin yeni Mecidiye 

~ ...:.;: ~:;.:ah ~mevzıı~a lanlaı: da bu vazifelere ayni mr:etle tayin 21.20 Strassburg : Opera temsili sebetiyle Alınan matbuatında çıkan tef- . La~sanne, .:~. (~.A) - .
200 

kilometre- mahallesinden altı yaşında Mehmet oğ-
l1) -L t u vun.a b~ı ohmahilirler. Şu kadar ki dairesinin bağlı 21.35 Bennes : Lakme. sirlerin Rumen gazeteleri tarafından ık- lik dun~a yuruyuş şampıyonluğunu bu lu Özer elinde bir zeytinyağı ş'ışe.siyle 
, ~- c:etYelcle yamlt oldutı'I tekilde b ı _ı v L . ..ı •b· al 1"'- t 22 ()5 R Ka: ___ ,_lan . .. . ·. . mesafeyı 23 saat 36 dakika ve 35 sani- . .' lleiit . il . . u unuogu •eııuuete ta • e uu.&um et- . • oma : nun ÇO\:UA tibas edilmesı uzerıne sefir bu şekilde . ' . evıne gıderken ayağı kayarak dilşmilş 

M tidrdmıştir. . . kilat haricinde diğer bir vekalet teşkila- 22.15 Frankfurt : Zoraki tabip. bi,r tesc:'Qbüste bulunmuştur. yede kateden Fransız Florımond Cor- ve yaralanmıştır. 
, a e 3 - Ma .. ı, memmıyet1ere ılk d-L·ı __ ._ d ·-' . 1 e•"'•"'K KONSERLER > net kazanmıştır. • JWa giıeal • . • tuıa anı yu..arı a •yuı memunyet er- u .. u.ı • Rumen matbuatı, Almany,aQın reviz- . Kadın dÖVÜfÜ 
be .. ••ilmentcde.ruıe .,,.. tab.ille~ den birime ilk defa olarak tayin e~ilecelt 20.05 Berlin Çaykovskinin eserleri vo~eri bir ~erre daha tecıvilt etmiş ~ransız Huss_o~· lO adımdan Comet'yı Karantinada Bn. MUzeyyen aaınd 20 

go.rc aluıab ecclderı dereceler aşagı- h h . b• d d ,_. 2120 F ankf D Falla ş I" " takıp etmekte ıcli · a il. g~ : . er angı ır erece eı..ı devlet memur- · r urt : e • 
1 

open ve -lduğunu kaydeylerocltteclir. .. .·· .. .. ·· . y~da bir kadın, yine evli bir kadın 
LL A.) - Orta mektep mezunlarından ta- ::;;; ~~~; da bi<inci fıkn hiikmü tat· 22.05 ;;:".'~!;~çalar J;.'İLİSTİNDE de~":~:~ur;.:;.:,~';;",.1't."u ilnvam ilk olaud Bnd . .. Emi~~ bir. d~dikodu , mJsel~ 
.. butunıruadıiı takdirde ın • k - n ır. . . V .... l t m en ovmüştur. Hadise tahkik edil-
-- emunn a Bu macld~ htikmüne göre yaılacak 22.20 Vıya.n.a - Schumann ve Volfun mumı vaz ye YVGOSLA VYADA mcktedir 
-Qna göre mamut' olabilecellC!I' lO in- ~ • • ;.., • - l · • ..w.:~--ı:.,or- . .. d tayın ve ternıer adı geçen vazifelerin fü- es~ erı ~ RADİ.KAi. PARrİSİNllf A. L • 8 erecqe, len ifasile muka,-yeddir. 22.25 Stuttsart : Bccthovenin yedinci Kudii.9 10 (A.A) - Tedhi~erin f.i- YENİ REt·•ı v Kom 1 s yon u 

) Orta m~ktep mezun11 olanlar 1 '4 · SONU v AR senfonlsl aliy ti :tük azalmakta old ğ dan • ~ J J il, l.ıcQ dereceye. - - 22.35 , Münİh : Berlioz ve Liegelin eser- F~= w!:'mt vazı et ~un üz Bclgrad, 9 (A.A) - Yugoslav Radi- I an I G GSml GIJ 

C) · Lise veya muadili mekteplerden F R A H 5 1 z leri.. tutını.ıştur. Y Y kal birliği merkez idare komitesi -:-·e icra ~ahalll l~lllaz ~ttl 
~ orta mektep tahsilini mnalde •on- KrtJy örl . A ri• 23.15 Brüksel il : Beethoven ve Deli- Yalnız bugün Samarin yolunda bir komitest, bugün Belgradda birlikte top- Villlyet av komısyo_nu vılaye.t ~aka-
.- eaı az ik. yı]l k meslek ek 1 . d az erı me usun eserleri tek bP,dise cereyan etıni~ ve ibir Arap !anarak parti reisliğine başvekil Tsevet- mında toplanarak yeru av mevsum hak-
llıez.t l 1, 1 .• •• m te~ enn CD kayı ziyaret edecek 23 25 Münih : Schumannın ikinci sen- 1:- koviçi sel'miştir, . kmda ~ kararlar ~tır. Konüsy<>-

ın o an ar 13 uncu dereceye N k. 
10 

(ÖR) y eli kr .. · · po~ diğer bir Anıp po& memuru tara- ;o; · • • d .• . ") t· . . • .. . evyor . - e uvazor- fonisi fından öl' dürillm. Uc:tur·· • Partinin sabık reisi sabık başvekil B. nun ver ııı kararlar arasında en mü-
u ıse dereceıınde hır tahsil uzennc d ·· _1.1.~ b. F fil N -:ı • • • •v • h- · b h _ .. _ L• . en mur\!A..M:p ır _ran. sız osu ev· 24_0~ Prag .. Çek mu-'1...ı.·1 Stoyadınov"' ıle diger sekiz mebwı, Ra- ımmı, u sene av ayvanlarının ço~al-

- -c. oır ıJl k J kt h ı .., ~ Çete reisleri ile asilerin lideri Abdül- "3" ,.._ Lu .Y. 1 •• mes e ta 91 yapmış ve- yorku ziyarete gibnıştir. ODA l\WSiKJ"LERI dik.al birliğinden ihraç <:'rn~:.-.ir. masını tcminen bazı mıntakalarda avcı-
"'"' .: 111 ı h b Ilık 1 k kadir Hüseyni. ecnebi memleketlerine ~·~· 1 llıleJc ormuş veya ut et yı mes e Bunlar arasında Fransanın en son sis-

19 55 
Ll . • Eski . ~ gitınişlerdir. ann her ne suretle ol~ olşun avlan-

ı.. ·.~bi tah~li ümine en .. _a.: ,.,ı'.'" d~- tem harp gemile<i va.-dtt. Bu "'Yahat.... . ~:.. ve yeuı • Genç Almanların şarfıqı mOI•= men'ödir. • 
:Yuhek hır mealelt tah.silmı bıtırmış kiz gün sürecektir. Filo baŞı olan Jorj 2135 Do landzender • H v·vaıdı BELÇiKADA Varşova, 10 (A.A) - Şarkı PrUsya- Urla cıvarındnki Yılanb ada&t, hususi 
~ orta tahsilini bitirdikten aonra en az Leyg kruvazörü Nevyork limanına gi- .. Gl y~ le . • aas, ı • Bir merasimde tayya· dan Danzige giden genç Almanlardan nv mahalli ittihaz olunmuştur.. Burada 
ilatt Ylllık meslek mekteplerinden mezun rince Coney islandı yedi top atmak su- SOUS~ERIN ~O~SEB.LERİ reci Ville öldü mürekkep bir grup Polonya toprakla- yalnız Avcılar ctm\ycü nıenşupları av-
~. • ar mesleklerine a'it memuriyetlerde retiyle sclamlnmışbr. 

16
_
45 

Brüksel. 10 (A.A) _ Brilkselde ter- rında Polonya aleyhinde ~rlolar söyle- !anarak. hayvan neslinin lüzumsuz yere 
2 •nci dereceye, R O L L A 1f D A Böhmen : Schubertin şarkılan diğinden tevkif edilmiş ve Şarkı Prüs- heba olmasına mAnl olacaklardır. 
(li.e 17.05 Münih : Şan, piyano ve keroan tip edilen mitingde bir akrobasi uçuşu ~ • vey~ ~ualHm mektebini bitir- italyada ko~ri esnaSında yere düşen Alınan tayyaresi yaya iade olunmu~ur. Av mevsimi 15 ağustosta bqlıyarak 

..... ~ .. ~on~ ımtıhanla orta tedrisat mu- protestoda bulundu 19.25 Viyana: Şan konseri yüz~ Ville tarafından idare edilmek- şubat ayı IOnuna kadar devam edec:ek-
İlllliii ehllJ'etnameai alllllf olanlar ma· LAhey, 10 (Ö.R) - Neerlandez ajan- 19.35 Böhmen : Piyano kon.seri te idil K.. 1 k d tir. Bu aylarda avlanmak serbesttir ve 

': """1•ii- bu de,_ ile aJ,~biJUı...) muu bir tebliğme göre cenup Tuolun- 21.05 Londra (Regional) : Schubertin Başından yanılaııan tayyueci basta- i ra 1 a! f e V C tefvllc edilecektir. Bunun hariclude\d 
Altı yıldan az tahsili yüksek mek- da oturan ecnebiler İtalyan polisinden •GUz~l deiirmenci Jazu ·parçası neye götürüldükten biraz 80D!'& ölınU,.. .,, aylarda zararlı hayvanlara karıı aürek 

~. lllezun1an 11 inci dereceye, aldıklan bir tebliğde yirmi dört saat 22.55 Droitvich : Schubertin eserleri tilr. m 3 g a Z a avlan tertip edilecektir: . . 
-·Bunlardan askerlik hizmetini ifa içinde bulundukları yeri terketmeleri 23.25 Doyçlandzender : Petzoldun so- Belçika hava ordusunun kuruluşunun Reımi, hususi daire veya tir- ~· H. P. A'vc~ar ccmıye~den ve~ 

:-de• memu<Öyete inti,.b edecel<le< bildirilmektedir. natlan.. yirmi beşinci yı]dönilmü mu.ı.sebetiyle ketler, doktor, avukat, tüccar, ııe::nlere ) enıden av vo•il<ası veriJe. 

l "" müddetle 12 inci dereceye alınır- Bu ecnebilerin çoğu HolWıdalı oldu- 23.40 Saarbrucken : Scarlattı, Moıart tertip edilen bu a.skert tezahürlerind~ komisyoncu yazıhanesi olabi.. ce • -l ğundan Hollanda sefiri İtalyan hüküme- ve Beethovenin eserleri kral da hazır bulwımuştur. lecek Gazi bulvarında ziraat ---------------
...ıL - Tahsil müddetinin üç yıldan ek- ti nezdinde protestoda bulunmuştur. Büyük bir halk kitlesi Bel .. 11 ... ft ec- bankası ittisalinde 18 ıayıh Kı· ralık ev 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••····~ ~ D 
t veya fazla olması halinde eksiği ilk -------------- • nebt tayyarelerinin maharetli uçuşlarını emirelli hanının üst katı eh-~ müddetine eklenir ve fazlası ilk terfi ı-·-a---0---R--S---A--]• BEKARLARA : i seyretmiştir. Yen fiyatla kiraya -Yerilecek- Göztepe Abdülezel ıokaimda --dd · • H • 31 DUIJ\arah bahçe içerisinde 

3 
etınden indirilir. • •••••• • • • • • : ava ınitlnglnde millt müdafaa naDn tir. · • J • 1 · müstakil bet odab ve konforu • 

,..k, "- Y_ükselt b_ır_ mektep tahsilini ile- : general Denls, Frans12 hava kuvvetlen ıtıyen erın: --ı ı E J ek ı.. ...... t b' • D k H vi bir ev kiralıktır . 
._ e dıploma ıstıhsal eyledikten son· u··züM - v enm ~r ır ihtiyaç ''e• şe~ general Vuillemin, İngiliz hava kuv· O tor ultııi caddeıinde · ... ~ dd ayni zamanda içtimai bir borçtur. : tl · fi 42 d d" d k MUracaatt Gazi hul•an doktor 
C!a1t r • veya yurd haricinde aynca 61 M. j. Tarant.o 15 15 2 - Kendisine ı.tıyık ve istediği ev-: ve en şe mareşal Cyrille Nevhall ve numara a lf 

0 toruna Hulusi caddesi 42 numara dit 
"1 ~ora tahsilini yaparak muayyen tezi- 53 Albayrak tica. 14 50 14 50 .saf ve şeraitte bire~ bulmak her kes: A~an hava kuvvetler! milfettişt gene- müracaatları. doktoru Hatice ADa (1439). 

~~~~ı~b~~~~~ lOj.~m U~ll~!i~~~~k ~~·~r~~~h ~-------------~---------~--~-tı..._br~f vekaletine tudik ettirmiş_ olanlar 124 YckO.n : 3 - Buna muvaffak olabibnek için B t U 1. G A R • 
'«l! ıle kJ d : her iki tarafm eski idet ve ananele- NE" .. • I •et· ce eri crecenin bir derece yiik- 693854 -! Eski yekun : ri lmakarak serbest ve medeni ha- "9.a.&S RE sı 
;~e alınabilirler. 693978 i Umumt yektin : sanlara yakqacak surette· bu mak- Sofya. 9 (A.A) - Mebusau meclişj 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. D. Yolları 8 nci işletme mü-farı 10Altı yıllık yübek mektep mezun- No. 7 11 : satla yazıhanemde tesis 'eyledi!im. reisi B. M~of, bir hafta kalmak üze-

C uncu dereceye. No. 8 11 50 : •Evlenmeleri kolaylaştıran danışnıa: re, bu akprn Parise hareket etmiştir. d •• ı • •• d 
ı_.d ) Lise tat.ilini yuıdda ikmal eden- No. 9 12 75 : servisine• bizzat veya bilvasıta mü-: AMERiKADAKt . ur iı ğ un en: 

en yijkaek ·-L--'l. . k 1 No. 10 14 75 :racaat eylcmclcr:I veya hüviyet ve: ALT Dinar .J~•ile, --.._ı.ı.._, ~--·!ti! - 1'-!-1. !. ___ .:ı_ __ , ___ LU'' --
~d iUUllll ını gere mem ek.eti- adrc51crini bildirmeleri kafidir. : INLAR- ~· vn....- ı~ .... u.tmaı ~ D _. 

l:ıiti de ve gerclc yabancı bir memlekette No. 11 l7 75 4 - Sen·is.in prensibi ciddiyet w5 Roma, 10 (AA) _ Avnıpa devletleri nede gelecek kömürlerin tahmil ve tahliyesi açık eksiltmeie koDWmUf" 
r ikten so -~• •· b' İNCİR mahnm" ttir • -L-d t lh 1 · 31 7 939 tarih. de t L... --ı. .. m:.-_!_ı ••t--'-{i' • nra mcsıelPJl muayyen ır 

9 15 
ıye . : tarııınn an Amerlkaya tevdi edilen altın ur. a eaı · · m aaa on ~te ,.~ ...... mu ea&ıp 

ta 'ldc aynen ih+· .. ns yaarak ihtisas- 684 Muh. Alıcı Konak 1-arşısmda Giizcl İzmir ha-! ihtiyatlannı tetkik eden Stefani ajansı- Alaancakta ifletmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. Muham-
t rın_, hususi bnunlannda yazılı tekilde 230538 ~ki yekıln nuıda 17 numarada Hukuk mezu-: nın iktısadt ibWtenl ..,..n -·•·--- haberlere men bedel ve muvakkat teminat miktarlan -·-X.....1-

0
&terilm1 .. ~. aadık t • "31"22 U • kô. ~ CUUJöll ~-

0 

"'2'uc' li) ~hrenler 9 uncu dereceye, - - mumı ye· 1: nu il.YAS ÖZONARAT göre halihazırda İngilterenln vesalr Av- Şartnameleri İJletme kaleminde ve mahalli istaayon teflili:lerinde gö-
13 

12 
UkaTıdaki fıkralara ıöre 15, 14, ZAHiRE MÜLAHAZAT : rup:ı devletlerinin Amerika kasalarında rülebilir. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakit-

ler. ' l 1 ve 1 O uncu dereceye &rirecek- 3oo ton Buğday 4 25 4 25 1 - Her tiirlü ~·azı ve tercüme iş- bir milyar altm dolardan fnila paraları le komisyona gelmele..i lizunchr. 
hey llr~ında rnesleklere göre icra vekilleri 35 balya Pamuk 44 55 leriyle i~ kanununa müteallik: mua- bulunduğunu kaydeylemektedir. Bir senede 
dene~~ tesbit edilecek yabancı diller- 4700 kilo Yapağı 54 54 melclerin tnn7.imi. MACARİSTAND.A Bir ton kömürün talunil ve tahliye 

ırınc ve 9 d l b 2 f __ • OKLU HA M -'-"-t Muh L-~-li l __ ._ a.-L cclder uncu ereccye a ına i1e· ~7..7.Z.i'Z~rzzz; - ızmır \'e Ankarada her türlü ÇLAR uva.m ammen oeae o unacaa uuıminl 
kae Vu~rasında bu dillerden ikisine hak- Kiralık Apartman idn.ri muamelelerin takibi. Budapeşte, 10 (A.A) - Virradat ga- teminat Tahmil · Tabliyesi Kömiir miktarı 
ti lc.r uflan kezalik icra ve.killeri heye- 3 - :Mali, zirai. sanayi, ticari, iktı- %etesinin bildirdiiine göre oklu haçların Lira K. Kuruı S. Kurut S. T o~ 
h arile teşkil edilecek b . k . Gazi bulvarı üzerinde 71 sa· s:ıdi işlere mütahassıs bUlmak. partisi olan Naz.ilikten millhem •Dash• - - - - - -

lŞ. Yeri 

:t lla-;urunda imtihanla sab't lır l omısb" !Ydon yılı apartıman1n üçüncü katı 4 - Her nevi menkul ve gayri men-ece Yult ı o an ar ır e- I...:! 1 '"""'- kul emvalin idaresi. ismindeki it~kkül yenkleıı teıWk edil-
•• dda1'1atııa alınabilı.rl·.... ıura IKur. İ mekteclir. •vı ~ · çin dahi yazıhaneınize müucaat 

" e 4 - Kadroda a-·ı. yer b ı _ Görmek istiyen1erin alt kat- edilebilir. S Parti Coloman Huba''lll riyaseti al-
.,.... u un l _.L 'b• •• ti • J lerine ta ma sanı ıne muracaa an. : tında Uç hadan mürekkep bir direktör .......................................... 

afından idare edilecektir. 

112 50 
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5000 
10000 
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V ebolid Cihazları 
EVLER 

HASTANELER 

IZMIR SiCiL TiCARET ME
MURLUôUNDAN: 

Tescil edilmif olan (H. Sadet
tin Dinmez Sanayi ve ticaret tir
keti} esas mukavelenamesinin ba
zı maddelerini değİf tİren muka
velename ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2545 numarası
na kayt ve tescil edildiği ilan olu
nur. 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşaratı 

F ABRiKALAR VE 
BiLÜMUM SINAi MUESSESELER 
KİREÇLİ SULARINl~I VEB~~İD CİHAZLAR! 

İLE TASFiYE EDiNiZ.. . 
BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 

HARAP OLMAKr A KfJR!' ARINIZ 
HER TtiRLÜ tH'!'tYA ! KA ILIYACA EV· 
SAFTA V E B O L İ c· AZLARIMIZ EM· 

Rt İZ EDiR.. 
rEDiYED KOL YLfı;. BE SE ELİ ,. ~ ranti 
VEBOLİD L D. ŞTi. İZ.. iR ŞUBESİ 
1\linınr Kcmnlcttin caddesi No. 15 
TELEFON: 2365 TELG. VEBOLİD P. K. No. 72 

D. D. Yolları 8 ci işletme 
yonundan: 

kom is-

Birinci ve dokuzuncu isletme memurin ve müstahdemini İçin bir 
sene zarfında '-546 takını~ elbise ve 528 adet palto kapalı zarf usulile 
bilmünakasa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun kumaşlan idarece ve
rilecek harç ve imaliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu İ§in muhammen 
bedeli 23536 ve muvakkat teminatı 1765.20 liradır. 

Münakasa 24. 7. 39 pazartesi günü saat 16 da Sirkecide dokuzuncu 
i§letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 

bteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek olan kapnlı 
zarflarını ayni gün saat 15 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmekte ve harç nümu
neleri de ayni yerde gösterilmektedir. 

8, 10, 12, 14 2401 (1417) 

lzmir sicil ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

1 - -Mukavele 
5-7-939. Bin dokuz yüz otuz do

kuz yılı temmuz ayının be,inci 
çarşamba günü saat on yedi rad
delerinde ben aşağıya mühür ve 
imzasını koyan Türkiye Cümhu
riyeti kanunlarının bahşettiği sa
lahiyetleri haiz lzmir ikinci noter 
vekili Fehmi T enik, lzmirde Sa
man fokelesinde huldanlı oğlu ha
nındaki hususi dairede i imin ba
~ında iken yanıma gelen: lzmir
de Sehitler caddesinde 107 numa
rad~ oturan Sadettin Dinmez efi 
Hariye Dinmez, Sadettin Dinmez 
kızı Nezahet Dinmez ve Sadettin 
Dinmez kızı Mualla Dinmez bana 
müracaatla anlatacakları gibi ta
rafımdan resen bir mukavelenin 
yazılmasını istediler. Kendileri
nin kanuni ehliyetleri haiz olduk
larını ani dım. lzmirde Gaziler 
caddesinde 108 numaralı evde 
oturan Bektaş oğlu Şevket ve iz. 
mirde Pnzaryerinde 945 cİ sokak
ta 100-1 numaTalı evde oturan 
Adem oğlu Fahri Olcay da şahit 
ve muarrif sıfatiyle hazır bulunu
yorlardı. Bu ışabitlerin şehadete 
mani bir halleri olmadığı sorula
rak anlasıldı. Bunun üzerine mu
maileyhi~a müttefikan söz ala-
rak mevad ve şeraiti atiye daire

m--------~-~~~~~~-~---~-~~-~~e b~ m~~de~tclti~~~ D o y I' e o r ye n t b a n k söylediler. Söyle ki: 
"ı:' M. 1 Merkezi lzmirde olmak 

J) R R S D N E R R A N K Ş U B E S l üzere (H. Sadettin Dinmez sanayi 
• J ve ticaret f İrketi) unvaniyle ve lz-

İ Z M İ R mir ikinci noterliğinden resen ya

Merkezi : BEKLiN 

Almanyada l'7S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiynt akçesi 

ı71,,;00,000 Rayhsmarfı 

Tür ki yede şubeleri : IST ANBUL ve IZ~llR 

Alısırda subelcri : KAHiRE VE ISKENDERlYE 
Her türlü banka muamelabm ifa ve kabul eder. 

.............................................. -=ımnımııaı~• 

lzmir mıntaka 
lüğünden: 

Ticaret müdür-

Makine ile dikkatli ve ç:-b!k yazan yirmi lira asli maaşh bir bayan 
memur alınacaktır. Lisan bilenler tercih olunur. Şeraiti haiz taliplerin 
14 temmuz 939 tarihine kadar müracaatları. 

8, 11, 13 2418 (1418) 

iz mir 
Türk 

ve Havalisi imar ve inşa 
anonim şirketi tasfiye me

murluğundan: 
15 Haziran 1939 tarihinde aktolunan fevkalade unıU&"Di heyet içti

mamda tirketin f esh ve tasfiyesine karar verildiği ve tirketten alacaklı 
bulunanlann tarihi ilandan itibaren bir sene zarfında tufiye memuru 
bay Fuat Lostara müracaat ile alacaklarını ispat etmeleri ilin olnur. 

zılan 17 K. sani 938 tarih ve 1318 
numaralı mukavelename muci
bince tesis ve sicili ticaretçe ilan 
ve tescil edilmif olan kollektif ma
hiyetindeki firketimizin, mezkur 
mukavelei esasiyenin betinci, ye
dinci ve sekizinci maddeleri her
veçhi ati ve sıraaiyle tadil edilmif 
ve yeniden iki madde ilave etmi• 
olduklarını 'erikler müttefikan 
beyan ederler. 

M. 2 Şirketin sermayesi: 
6000 altı bin liradan 8000 sekiz 
bin liraya iblağ edilmiş olduğunu 
ve bunun dört bin lirası gerikler
den Hadiye Dinmez ve 2000 iki
şer binden ceman 4000 dört bin 
liranın da Nezahet Dinmez ve 
Mualla Dinmez' e ait bulunduğu
nu ve nakten vaz edildiğini şerik
ler müttefikan beyan etmislerd;r. 

M. 3 Kar ve zararın % 50si 
vüzde ellisi Hadiye Dinmez ve 
o/o 25 yüzde yirmi beşerden ellis · 
de Nezahet Dinmez ve Mualla 
Dinmeze aittir. 

M. 4 - Mezkur kollektif firke
tinin müddeti esas mukavelesinin 
tarihi tescilinden bilitibar yirmi 
20 8enedir. 

ile 

öldürünüz 

Bir çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 

on, olera gibi bir çok salgın has
talıkla taşıyan sinek, tahta kurusu, ·F-'~,~ 

Pire güve ve bütün haşeratı uyan• 
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAYDA bütün haşerat öldürü~ü 

mayilerin en iyisi ve müessiridir ... 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu IA· 
til ve sıhhidne ••• 

Adi gazı IJoya ile lıarı~tırara.lı ve 

süslü Avrupa ve Anıerilıa etilıetı ve 

~arlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 

satmalı istlyenıer vardır. Salıınınız 

FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • 
• • • 

~~& lJWS !DW SSSWI 

~Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha

~ nesinde kabul eder. 
TELEFON : 2987 

~CZ-ArC/Y.:/7.71-ZJY..Y/.Z,IC~LX.~WZI 

Zavi 
Is tan bul darülfünun hukuk fa

kültesinde 4255 duhul numaralı 
ve 1607 mezuniyet numaralı ve 
340 tarihli şehadebıamemi zayi 
ettim. Yenisini alR.cağımdan eski
sinin hükmü olmadığını ilan ede
rim. 

lzmir bahçeliler han numara 
19 avukat Mustafa Epikmen. 

2440 (1434) 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 .. 
T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 ŞubaL 1 Mayıs,. 26 Ağuatoa, 1 Eylul, 1 tkincitqrin 
tar i b 1 erin d e ç ek i 1 e c e k t i r. • 

,.._İkramiyeleri: • ..,,u:--•-·--•~cz:ı 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » 1000 liralık ••• $.000 Lira 
8 » 500 Uraltk ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 » ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S » so liralık··· 4-750 Lira 

~~-- » 25 liralık ••• ~=~-Lira 1 435 32.000 ., 
'WJSS 55&2 _ ] ,..,..Q7~J!iA EflfT~ 
T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

Be! kurU§luk damga pulu üzerinde 1 O. Temmuz 1939 tarih ve Hali 
tasfiyede imar ve İn§8 Türk anonim tirketi tasfiye memuru namına 
vekili. 

M. 5 - MezkUr kollektif tirket 
her cins gayri menkul emval fe
rağ ve teferru~una ve İpotek icra 
ve J abulüne ehil ve mezundur. 

I' ~ 4'0!iPWC">!W''b Wi!i ... , -------------·---------------

11, 18, 25 2450 (1436) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından: 
Bankamızın merkezi ve muhtelif ~ubeleri için tahsil dereceleri ile 

mütenasip maq verilmek ıuretile müsabaka ile lüzumu kadar memur 
ahnacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için qağıdaki §eraiti haiz olmak li
zımdır. 

a) Türk olmak, bulaııcı bir hastahğı veya vazifesini muntazam ifa
ya mani olacak derecede bünyevi zaafa veya anzaya müptela olma
mak, 

b) İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidematmda istih
dam hakkından mahrum edilmemit bulunduğu yapılacak tahkikatla 
sabit bulunmak, 

c) Yqı 18 den qağı ve 35 den yukarı olmamak, 
ç) Lise tahsili bulunmak, 
d) Frans12ca, lngilizce ve Almancadan birine iyi d .. ,.e,.,.J,. vakıf bu-

lunmak, 
2 - Müsabaka imtihani programı: 
a) Rivazivat, 
b) tL-t,"adi ro~f ya, 
c) Tiirk tstribi, 
c) ~osyoloji, 

d) Franıı17ca veva lnırilizce vahut Almanya liıanlarından Türkçeye 
V"' Türk.-<>Aen bu ı;l'anlara tercüme. 

3 - f..'tn•p merke7.imizJ,. fsts.~J.ul v,. l7m;"' 1!11 f"l .... ;~i~d .. v•p•l "':tk 
nl~" bu jmtiJ"'"" ;~•;•ak edeceJ.ı-l~,.in 2~. 7. 1039 tarın:-.. kader ımbe-
ı .... ,ı,.. u•he mi;rt··rliil.l,..;ne ve An~arl'!..ta l""f"murin servisine müracaat 
ecf .... ek lii711mln ves;ı. .. l"ri bı"'~"'1"''""'''" Ja.,;~d·r. 

4 - Jmt;J1:ı11lııra A ... t-ara, lstanbul ve l:zmirde 9 Eylul 1939 tarihin
de c"at O "" J,,.cf,.,,._,.~~İr. 

5 - J.f:;~ .. J.•ka ifT'•:ı.,,.,..;"'; ""'"llntU""'-" , .. 1; ... 1 .. r. h~11lc-•tfl'! '1m11fln .. ,,Ji. 
- ....... leleri hal·lar ve t~J.; olar,.~ri ,A..tı .... J. klanda 9imdid ~ 1mtihan 

- '---::.. ,ı,.y..,.ı .. ..:_ ·- ·-- - .. 1~-"• ftlabm .. 1..,.. 
2416 (1416) 

M. 6 - Şirketi üçüncü tahıslar 
nezdjnde temsil etmek üzere tev
kil edilmit olan Sadettin Dinme
zin vekaletname He muayyen sa
lahiyetleri bu tadilat ve ilavata 
da tıamildir. 

Taraflar başka bir diyecekleri 
olmadığını söylediler ve sözlerini 
bitirdiler. Verilen bu takriri ben 
noter vekili bir nüsha olarak tan
zim ettim ve muhteviyatını kendi
lerine yüksek sesle okudum ve 
mealini anlattım. Arzularının ta
mamen istedikleri gibi yazıldı~ını 
tasdik etmeleri üzerine bu muka
velename asağısını hepjmiz imza 
ettik ve mühürledik. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz yılı Temmuz ayı
nın betinci Çarfamba günü. 

5.7.Q~9 

Akitler: imzaları. 
Sahitler: İmzaları. 

Muhasip ve 
müt~rcim 

Türkçe, Fransızca, muhase
be ve muhaberata ve mali 
kanunlarla tatbikatına bihak
kın vakıf ve lngilizceyi kafi 
derecede bilen ve her türlü 
teminatı vermeğe hazır bir 
muhasip ve metercim banka 
mühim tirket veya ticaretha
nede bilgisi ile mütenasip bir 
vazife arıyor. ihtiyacı olanla
rın Atatürk caddesi, Saman 
iskelesinde Abajoli mağaza
sında Hanri Abajoli vasıtasi
le A. Ali'ye tahriren veya ti
fahen bildirmeleri rica olu-
nur. 1--5 (1401) 

•• mw o cN"l ~ :nliiH• 

Zayi 
Ziraat bankasına tevdi eyledi

Salihlide 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokanta, Temiz yataklar, Elektrik tesisab yeniden tanzim 
edilmiıtir. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat ahnmqtır. 

Banyolannm sağlığa yaptığı faydalar bütün EGE 1 allonca maliimdur. 

UCUZLUK, 'J'EMİZLİK RAHATUK- YENi 

İDARENİN ESASLI PRENSİBİDİR.. 
Mefnıı odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-50 kurufhır. 

1 

Noter vekili: T.C. lzmir il:::nci 
noter vekili Fehmi Tenik resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

ğim mebaliğ için bankanın evra- ~.-... -~-al'*•.1:m---------9'Jl•W~•--~J>&W w 

Genel savı. ıı:;43 Özel sayı 1-219 
ltıhu mukavele suretinin dıt.ire

de saklı 5-7-39 tarih ve 1542 ge
nel ıayılı asim,._ UYP.t'n oldu~u tas
dik kılındı. Bin dokuz yi;z otuz 
dokuz yılı temmuz avımn befinci 
çartamba günü. 5-7-939. 

kına tahtim etmit olduğum tatbik 
mührümü kazaen zayi ettim. Ye
nisini tatbik edeceğimden eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ede-
rim. 

Kitipoğlunda Osman Nuri 
kak No. 1 de Huriye 

2435 (1432) 

Devlet Denizyolları lzmir şubesi 
müdürlüğünden: 
Tamiri biten Upk vapurunun 10. 7. 39 pazartesi gününden itiba .. 

ren mutat seferlerine bqlablacaiJ ilin olunur. 
~ 

lzmir iskan Müdiirlüğünden: 
1 - Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi İn§aatının kapalı zarf

la yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 7. 7. ;39 gününden 
itibaren 15 gün müddetle pazarlığa konulmu§tur. 

2 - Bu evlerin beherinin muhammen kqif bedeli 476 lira 30 ku
l'U§tur. 

3 - ihalesi 22. 7. 39 günü saat 10 da lzmir iıkin dairesinde müte
tekkil komisyon tarafından yapdacaktır. 

4 - Bu huauıta prtname kqifname ve sair evrak her gün 1zmir 
İlkin müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan tutarİ olan 3572 lira 25 kurut 
teminata ait veuikle İlkin dairesine müracaatlan. 

1. a. 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli1·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A~~~:ı~~- Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

Li 
CVNARD LIHE K V M p AH y AS J HELLENlc LlNEs LTD. BlRfNCf KORDON REES G. il. 8. R. HAMBVRG ADRlATİCA S. A. DJ 

verpool ve TURKİA vapuru 4/6 temmuz arasın- BINASI 'l'EL. 2443 NAVİGA'l'IONE 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİFR vapuru 29 da beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- LONDRA - HULL HA'ITI ADANA vapuru 5 temmuzda bekle- LER0/43 motörü 6/7 tn.rihinde saat 

ı· BOTlfNtA vapuru Haziran nlhaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn İs- burg ve Anversa limanları için yilk ala- BELGRA VİAN vapuru 5 tem.mm.da niyor. 8 temmuza kadar An~e.rs, R~t- 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 
ınde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- caktrr. gelip yük çıkaracak ve ayni zaman.ela terdam, Brernen ve Hamburg ıçın yük Leros, Kalimnos, lstanköy ve Rodosa 

rna] ~ıkarncaktır. reket edecektir. GERMANİA vapuru 15/18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. hareket eder. 
Gerek npurlann muvasalat tarihleri. arasında beklenilmekte olup Rotterdam ADJUTANT vapuru 10 temmuzda ge- MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- VESTA ihtiyari /60.A. vapuru 6/7 ta-

istın1ert • nBYlunlan hakkında acenta Her ttlrll izahat ve mal8ımıt 1~ BI- Hamburg ve Anversa Hmanlan içQ:ı yük lip Londra içiıı yük alacaktır. nJyor. 22 temmuza kadar Anvers. Rot- rihinde gelerek ayni gün saat 23 te Mi-
bir teahhOt altına giremeZ; Daha fazla rlncl kordonda 156 numarada LAU· alacaktır. • LiVERPOOL HA2'2'1 terdam Bremen ve Hamburg ~ yQk dilli, Selinik, ~deağaç, İstanbul, B~ 
ı.faUit almak için T. Bovea 8.- ve Şr. KENT REBOUL ve ŞERtıd vapur acen· BALKANJ .. AQ ARASI ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- alacaktır. gaz, Varna, Kostence ve Batumn hare-
hın 2 1 •• • • • HA TTJ verpooldan gelip yUk çıkaracak ve ay- TAHl..tYE : ket eder. 

353 telefon numara.sına müracaat 1 tasına muracaat edılmesa rıca olunur. ZETSKA PJ~O'VP>BA ri1 umanda Liverpool için yük alacak- LER0/43 motörü ıon tarihinde saat 
~esl rica olunur. 1 TELEFON : z ' ' 1 A. D wrnTOR Ur .;'l~HA vbapnru 11 temmuza. bek1e- 9 da ge1erek 11/'1 saat 17 de Pire, Korlo, 

• ,,.._ • ...,.or. am urı. Bremen ve Anversten Saranda, Brindizl, Valona, Draç, Gra~ 
! ... _____ .__.._ ______ _._.,. HLOVCENn AŞÇ . .,I BAŞI llıfAf>KA malçıbncaktlr. u., Spa]ato, Zara, Fiyume, Triyeste n 

T 
•• Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gil- lf \ Venedi~e hareket eder. 

C Z• t B k nü Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 ARMEMENT DEPPE ADRİA/54B. Vapuru 13//7 tnrihinde . . ıraa an ası pa'>'.ar günil saat 12 de: Makarnalar ESPAG.NE vapuru 
25 

temmuza doğ- saat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 
.. Pire - Arnavutluk Umanlan - Kotor- ~ be~nıyor. Anvers (Doğru) için yük İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ce-

Kurulus. tarihi: JS88 Dubrovnik - Split Venedik ve 'l'rlesteye a a • novn~ hareket eder. 
hareket edecektir. 1 ZARA/43 motörU 131'7 tarihinde saat 

Sennayesl : 100.00D.OOO Türk lira!in • ANGLO F-GTniAN DEN NOJ!SKE M DDEL· 12 de gelerek ayni gün saat 19 dn Patmo, 

eube ve ajan adedi: 262 MA!L LINE HAVKIS~LİNJE2's uzdOSLO ~ks,etKealdimernos, İstar\köy ve Rodosa 
Zir:t'i ve ticari her nevi Banka muameleleri BAL motörU temm a DUn- · 

P A. n a *- PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l' kerk ve Norver irin hareket edecektir .• 
~ B&PİKTİRENLERE 28.8'0 LblA. HAYFA- İSKENDERİYEYE hnt -s :r- ROYALE NEEn" 

..., ...... MIYE VERECEK •CAİRO CİTY• LÜKS VAPURU ile ~AN an..na AMERİCAN EXPORT LİNF.s, INC DAl-'E wru 
.Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) l\tarsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- ~ n. lif PANY ASI 
lirası hareket tarihJcri deriye için hareket EXERMONT vapuru 6 temmuza doğ- AGAMEMNON 12l7 ihin 

bulunanlara 5enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşamflnki plAna göre ik- tarihleri ru bekleniyor. Nevyork için yük alncak- de gelerek Amster::!.~otterda~ ~ 
taıniye dağıtılacaktır : 1417/93~ sn 1939 tır. Hamburg limanlan için yük alarak ha-

' Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 28n/939 2217/939 EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru reket edecektir. 
' • 500 • 2.000 • ll/81939 5!81939 bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT LfNIEN 
4 • 250 • 1.000 • GOULANDRİS BROTHEttS LTD D. T. R. T. VİNGALAND motörU 1317 tarihinde 

40 • 100 • 4.000 • PİRE SZEGED vapuru 8 temmuu doğru g~lerek ~tterdam, Ham~urg ve Skan-
100 • 50 • S.000 • HFA HEJ J.,A.~ • bekleniyor. Tuna limanlan içln yUk ala- dınnvya lı~ için yük alarak bare-
120 • 40 • 4.&00 • •. (( . _. • » . Selanik sergi~inin !137 ve 938 senelerinin caktır. ket edecektir. 
ıso • 

20 
• • 
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.
200 

• ı.uks fl"ansatlantık vap,ııru ıle Pıre - b. . ·ı·k d J 1 ka tır TİSZA 27 VASALAND motörU 2917 tarihlerine N y k h . N y k ırıncı ı ma a ya annı 7.anmış vapuru temmuza doğru d w beki kte 1 
l>fKKAT : Hesaplanndald paralar bir sene içinde 80 liradan ... , .. a. d:ı ..... ı. ev - Ol" attı Pare • ev - or se- bekleniyor Tuna limanlan için Uk 1 ogru enme 

0 
up Rotterdam, 

y ~ ~ yahat müddeti 12 gün, Nev - York rnan caktır. · Y 
8

• a- Hamburg limanlan için yük alarak ha-
~nlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazJasiyle verilecektir. i~in hususi fiatler Pireden hareket ta- D Q KTÜ R KASSA vapuru 25 temmuza doğru reket edecektir. 

1 
k~~alar senede 4 defa, 1 EylM, 1 BJrincJ kinun. 1 Mart ve 1 Haziran tarih- rihleri: be~leniyor:. Beyrut, İskcnderiye ve Port ZEGLUGA POLS.KA .. .._,...,, ... 

.:•nde çekilecektir. - 194 12 AÔUSTOS 23 EYLÜL c 1 A 1 y ~ Saıt için yük alacaktır. ıı.~uu~ 
-am Gere'< vapurL-ır.n muvasalAt tarihleri e a ar 1 n LECHİSTAN motörU 2117 tarihlerine 

- ' gerek vapur lslml .. m ve oavlunlan hak- SERVlr,F.: M A RfTfME doğru beklenmekte o1up Anvers, Cdy-
kmda acenta bir teahhUt altına giremez ROVMAİN nia ve Danzlg limanlan için yük a1a.rU 

T T U 
hareket edecektir. • 11 A 111111 Daha (a7.la 1.AfsilAt almak için BirinCJ DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ-a z e emJZ cuz aç Kordonda 152 numarada cUMDAL· JzMJR MEMLEKE'J' ru bekleniyor. Köstence. Kalas ve Tu- SERViCE MARh'IME 

umumi deniz Ac.-ntalıtı Ltd. milraa.at ffAS'l'JJHESİ DAHİLİYE na lir.ıanlan icin yrUc alacaktır. Roıımafn Kumpanyası 
LJ ecl t DUROSTOR vapuru 4 ağustosa + uer T iirlü Tuvalet Çeşitleri i mesi rica olunur. M'U'l'AJfASSISJ doğru bekleniyor. Köstence Kalas ve ~LB~ JULıA vapuru 3 ağustos 939 

Telefon : 4072 MüdUriyet Muayenehane : tkinci Beyler sokak Tuna limanları için yük a]acaktır tarıhlerıne .doWu. gelerek Mnlta, Ceno-
Telefon : 3171 Acenta N .. TELEFON 3956 · va ve Marsılya lçın yolcu ve yük alarak 

H 
• o. '"S . : Vapurların hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

a m d 1• N u·. z he t Ça n ç a r . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... a.ld 
• lunlard değişikliklerden acenta me- İlAndaki hareket tarihleriyle navlun-

B o J Gıd", Bol ziva, Bol hava i suliret kabul etmez. ıardaki değişikliklerden dolayı aceota 

S hh t E • Daha faz.la tafsilAt için ATATÖRK mesuliyet kabul etm~ Daha fa~la taf-
J a c.zanesı 2 kahvaltı, 2 yemek, ı yatak: B. 120, K. 60 Krş.: 'caddesi 148 Noda v. F. Henry Van Der,silAt için ikinci Kordonda FRAnuJ 

Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca. SPERCO vapur acentasına müracaat • '-·· 
BRISTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün mü,terilerine kendiaini 

Ot ıevdirmiıtir .••• 
~\it .. ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 
~n Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar .•• 

)'~ J:•uıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dmi· 
~erecede ucuzdur ..... 

" 
Fenni gözlük için 

Kemal Kamil Aktas • 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
8-roınetrolar, lğrometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilmi ölçüler, Optik herteY 

1) Eıe bölgesinin en büyük gözlükçülük 

E:Posu ..., 
U1..11 ıa• n • "a 

.. ~nkara polis koleji müdürlü
R\lnden • 

lt.o~~~:~ereb~uadcl:ti maarif vekaletince kabul ve tasdik edilen polis 
J~:Vli rnın ırınci sınıfına orta mektep mezunlarından müsabaka ile 

Mi.is cbcani elli talebe alınacaktır. 
Ve ı:ıifah· a7 ~rih, coğrafya, Türk~f" ve riyaziye derslerinden tahriri 
Y P:laca~ 0 arak yapılacaktır. Talip olanlar müsabakanın ne suretle 
? :irtii ıuti .vt! diğer kayıt ve kabul şartlarını vilayetlerde emniyet 

' crınden ve kazalarda emniyet komiserliklerinden öğrene· 

4, 6, 8, 11, 13, 15 2337 (1387) 

• • • 

" ] .... .g -o 

: Yamanlar kampmcian bir koşe 

E Duralı yeri: Karşıymfıa lslıele llaşı 
: Fazla iznlu.t : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM 
E MÜCADELE dispanse :mden alınll' .. 
•••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıaaerııaııııııııeııııaııııa•ı 

Tekrar Geldi 
f 

Sayın mÜ§terilerimizden gördüğü fevkalade rağbet 
neticesi tahminimizden çok daha çabık aabhp biten 
kolay ve seri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese lizmı olan, icab•nda kopya Imğı. 
diyle altalta bet kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol Al • ve ayar a eti •••••••••••••••• 

Beş Sene Garantili 

Dolma kalemlerimizin Amerikadan gebnİf 
olduğunu sayın mÜ§terilerimiz~ bildiririz 

Fiyatı her yerde (2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapılır. 
Türhive Umum Acentesi • 
Nafiz Mustafa Delen - l~ir 
Telefon: No. 2392 
T eİgraf Adresi: 

Nafiz - lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 

• • • • • . 
• • . • 

T. A. Şirketinin Halk';lpına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı lrumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZl>UR 

Yeni yapbracağınız elbiseler için bu mamulib tercih edin 

!!""'"' S A T 1 Ş ~ 
r·····~·· ~ 

YERLER illi 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

&t edilmesi rica olunur. ı edilmesi rica olunur. 
TELEFON : !007 /Z008 TELEFON : ZOM • 2005 

Torbalı Ka.ymakamlığından 
• T orbaluun Şehitler köyünde 775 lira 43 kwut bedeli ketifli ilive 
anpab 1. 7. 39 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan uteklilerin 2490 aayıh kanun hükümlerine göre ha
zırhyacaklan teminatlarile birlikte 20. 7. 39 perıcmbe günü aaat 15 
de Torbalı kaymabmlığmda müte~ komiayona müracaatları ilin 
olunur. 

30, 5, 11 2287 (1350) 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
S~ç!nnn dökiilm~ine ve kcpeklcnmesine mani olur. Komojen 5açlann kök

lerını kuvvetlendırır ve besler. Komojen saı;lann gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kunzuk sac cksiri maruf cczaaıl"o 
lerle ıtriyat mabzalannda hulunur. 
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Cember ayn'ın çok kat'i beyanatı 
Evet .• Danzig halkı hemen tamamen Almandır. Fakat bunlar Polon
yanın ticareti ile geçinirler. Danziğin yabancı ele geçmesi Polonyayı batar 

Danzig statüsü değişemez!\ ~ont Ciano ispanyada 
Bununla beraber bu şehir yüzünden Italya:1ı.hariciye nazın nasyonalistlere 

cihan harbı çıkmaz zannederim yapılan yardımı açıkca sölüyor 
durmaktadır Öyle ümit ederim ki Dan-ısonra Avam kamarasında yapacağı be- Ro~ 10 (ö.R) - Kont Ciano Akde-

lngilterenm Cebelüttcanlc kumandam 
Gencrcıl 1T'OVıide 

Londra, 10 (Ö.R) - Danzlg meselesi
a.i kat'iyyetle izah eden B. Çemberlayn 
demiştir ki : 

- Evet, Danzigin halkı hemen hemen 
tamamen Almandır. Fakat bu Alınanlar 
Polonyanın ticareti ile geçinirler. Vistül 
şehri Polonyanın denize doğru açılmış 

olan tek yoldur. Bu nehrin üzerinde de 
Danzig limanı vardır. Eğer ecnebi bir 
devlet Dan.zig limanım kendi kontrolü 
altına alırsa Polonyayı iktısadt ve as

keri bakundan boğmuş olacaktır. 
Danzig şehrinde Almanlann eiildik

lerini kimse iddia edemez. Esasen ser
best tehlrde Almanlar kendi kendileri
ni idare ediyorlar. Polonya bazı takyi
dat koymuşsa da onlar her halde lU
zumludurlar ve Almanlar aleyhine de
lildirler. 

Hit1er, Marepl Pilsudski ile 934 te 
akdettiği bir anlaşmada Danzige on se
ne müddetle, yani 1944 e kadar dokan
mıyacağını vadetmiŞti. Halbuki geçen
lerde Almanya Polonyaya bu vadi hili
fında isteklerde bulunmllfhır .. Polonya 
hükümeti, A vuSturyanın, Çekoslovak-
7anın ve Memelin Akibetlerini göz önün
de tutarak bu Alman taleplerini reddet
miştir, (Mebuslar bu tarihlere dikkat 
etainler,) 23 martta Polonya hükümeti 
İngiltereden biç bir garanti istemeden 
kendi başına Danzigde bir çok askeri 
tedbirler almış ve bu tedbirleri yirmi 
altı martta Berline bildirmiştir.. İngiliz 
ıarantisi ise 31 martta Polonyaya veril-

zig halkı da. sakin kalmağa gayret ede- yanat hakkında tefsirlerde bulunmakta nizde 24 saat süren bir yolculuktan son-
ı ktir D · · · A da umt b" b be t k kat,. b. ifade ile ra Barselonaya varmıştir. Barselona li-ce . anzıg ıçın vrupa um ır ve u yana ın ço ı ır da h . 1 ile 
harp çıkını ğını tın k ;,..· ıla ~ Uttefik .. 1 ktedir manın ispanya arıc ye nazın Da-

yaca zanne e .ıo:ı~ıyonız. yap cagını m an soy eme · h 'l' Ital ~,__, -~ dan 
P 10 (A A) F . Lo dr T' t . .. be tı t ı ıye nazırı ve yan senn tar1Um aris, . - ıgaronun n a ımes gaze esme gore, yana n me - k ı1 K c· Barsel 
uhab . te . tel afla bildiri" . F p 1 hük" .. tl . arş anmıştır. ont ıano onapa-m iri, gaze sıne gr - nı, ransa ve o onya ume erme 1 tel' d is . h t tıniş b da 

ybr : bildirilmiş ve bu hüküm~tler, metni ih- ı:;.: ~ ~ tıra .. a e il" . ;eb ;ır~ 
Bir kaç günden beri Londrada Alman tiraz kayıtsız tasvip etınişlerclir. İngiliz k Y\ aJans;tam;:::;ess ını tu a u e e-

d k. ftarlannı tak L "' k·· · P 1 alıl D "gd ki re §U eyana unmuş r: propagan ası, tes ın tara - uu umetı, o ony ann, anzı e iki d beri Ital · ·nı ı 1 
viye için bütün gayretini sarfetmekte- haklarına yapılacak tecavüzü Polonya- - k ~~e 1e_~•1.. m ya sızızl et e eilde 

. . . larak verere sızın ı:ı&.UWU. savaşını a eşr 
dir.. nın istiklaline karşı bir tehdit o . +...ı..+; .. Ital bUtün d. 

mesaı. e~--· ya mevcu ıye-
Gazetecilere, birbiri ardına şöyle ha- kabul etmekte haklı bulunduğunu.ve bu ti ile sizin bu. istiklal harbınıza l§tirak 

herler verilmektedir : Fransız ve İngiliz keyfiyetin bu suretle yardım temınatını d +,.,..;.,tir D it" ..ı--·-ve yar un e ... ~ . uçeye una;.u.uu. 
bilkümetleri, B. Van Zeelandı B. Hitler derhal icra mevkiine sokacağını kabul olduğunu ve Du enin de Franko a iti-
nezdiıide bir teşebbüse memur edecek- etmektedir. madı olduğu iç~dir ki muvaHaky oldu-

1 }erdir. B. Von Ribbentrop on beş güne Times gazetesi, bu hususta aynca aşa- nuz. 
kadar Londraya gelecek, pek yakında ğıdaki haberi de vermektedir : •Polon- Şimdi harp bitml§tir. Yeni ispanyayı Kont Ciano eT1c4nıh.arbiveler ile 
V~va ile Berlin arasında görilşmele- yanın Almanya ile müzakerelere bq1a- kunnağa çalıfırken de lalyuıın yardım bir anlapna ile d6Jıeceli ümldlerini iz- celi bir anlapna ile mi.lmkihl mel'teM 
re başlanılacak. mış olduğu hakkındaki şayialar t.anwni- ve mUzaheretinden emin olablllrsinlz. bat ediyorlar. cftllıehmele pJ...-IJn• ~. 

Bütün bu f8yialar, asılsızdır.. Fakat le asılsızdır. Polonyalıların intibaı, bu Frankfurter Çaytung gazetesi Türk- Roma 9 (A.A) - Kont Clano, .... 
işin pyanı kayıt ve ayni zamanda en pyiaların sahte bir emniyet havası ya- Berlin 10 (ö.R) - Cianonun ispanya Fransız - lngiliz anlapuı ile Ak.deniz. btinde ltalymı diplomatlarından n eı.. 
vahim ciheti, bütün bu pyiaların, bun- ratmağa çalışanlar tarahndan çıkarıldı- seyahatinden bahseden Ahnan gazetele- de mihver devletleri aleyhine hldb olan perlertndıea bir h.,.e ile blrHlde, ~ 

1 ri bu seyahate bUyük bir ehemmiyet ve- : tehlikeli vaziyeti Kont Cianonun hpan- yayı ziyaret etmek ilzere, buıtln .8tA 
riyorlar. Cianonun ispanyadan mühim yaya yaptığı aıeyahat neticesi elde ede- 13-2G de Romadan hareket ~. 

Çin harbiye nazırı. diyor ki 
Japonların Çine yeni takviye kıt'a

ları göndermeleri çok 2iiçtür 
Çungking 16 (A.A) - Çin - Japon 

anlaşmazlığının başlanmasının ikinci yıl
dönümU münasebetiyle bir nutuk söy
liyen milll Çin hilkümeti harbiye nazırı 
general Hoyingçing, bu nutkunda ez
cümle demiştir ki: 

Japonlar, ellerinde bulunan 48 fırka
dan şimdiye kadar 31 fırkayı Çine sevk
~ ve geri kalan fırkaları da Mançur
yada tutmağa mecbur bulunmuş bir hal
dedir. Bu sebepten dolayı Çine yeniden 
takviye kıtaları göndermeleri çok güç
tür. 

J aponlarm Çin topraklarındaki zayi
atı, Çin zayiatı ile 'aynı hizada, 900.000 
ölU ve yaralıyı geçmektedir. 
Diğer taraftan milli konsey azasından 

Çengçen de aynı münasebetle bir nu
tuk irad etmif ve bilhassa şunlan söyle
miştir: 

Çin, 1941 den evvel muzaffer olacak
tır, zira Çinin ordl.LIU gün geçtikçe faz
lalaşmakta ve eyilepektedir. Japonya 

bugün başka bir bUyiik devletle karşı- liz heyetlerine ait bazı binalann ya'P' 
laşamıyacak vaziyettedir. ! diiı ve tahrip edildiği bildirilmekte#. 

Çungking 10 (A.A) - Simsi eyaleti- /' Çeçenlerde tevkif edilen bir 09 ., 
nln muhtelif §ehirlerinde bulunan Ingi- ristiyan Çinli inam edilmiştir. 

miştir. Demek oluyor ki Polonya icraa- . Son listem biT Ingiliz harp tcıyycıreai 
ta geçmek için İngilterenin garantisini dan daha 

1

iki hafta evvel Almanyanın,zeteler, B. Çemberlaynin bugün öğleden Fransız hariciye beklememiştir. yakında Danzigi işgal edeceğini bildiren- iı merkezindedir. 
Fakat B. Hitler her ne kadar Danzilin }erin ilhamı altında yayılmasıdır. Pris, 10 (A.A) - Havas ajansına be-

nazırı 
Jtatillmnına dokunmıY•calma dair te- Londra, 10 (A.A) - Polonya malt he- yanatta bulunan Lord Rothermeri, ez-

minat vennipe de bu statükoda baza ta- yeti reisi miralay Koc, tayyare ile Var- cümle demiştir ki: s •• ı d•"' • b• k T •• k• •ı 
dillt ta olabilir. Faasen bay Bek 5 ma- 10vMan dönmll§tiir. - Danzig meselesinden bir blarp° çı- oy e ıgı ır nutu ta ur ıye l e 

. ,.ıa tradettiil nutukta müzakere bpa- ~ İngiltereden yaparall bet kacaimı zannetmiyorum.. Fakat bu IÖZ-

ı.z.mı aÇlk bınJmııttır. Ancak bu tadi- milyon sterlinglik istikraz müzakereleri- lerimden Frama ile İngllt.erenin siWı- 1 k • • 1 
JAt tef~tla al&lredv elma'hdır. ~- nl idare eden Koc, bu ite ait IOll tefer- lanma yolundaki faaliyetlerini aiırlat- an aşmanın ıymetını an attı . 
llip itl~le Damic statUkollu deiif&- rilatı ıe.blt etmek ilzere Londraya gel- tırmalan lAzun geldiji D)llD881 çıkarıl• 
mez. LAldn bence mlW idare eden- m.\§tir. mal!\lllıcbr. Tulus, 9 (A.A) - Cenup departman- mektir. İDMnlarm, her abah, hudutla- •bar ..,ednlia 1-h dıili .. .-il( 
ler bu cihetleri çok dütUnecekler ve Londra, 10 (A.A) - Polonya lefirl İngiltere lle Fnnumn müseHAh kuv- lan Radibl · IOValln jederuyonunun rmm emniyeti için endif8 hfılJerl De .t. mentonan. . biri UllUllDI af, ilı. elli~ 
DanziC için Umlt ederim ki Avrupada kont Raczynaki, tanare O. Londraya vetleri öyle bir seviyeye erlpnektedlr bir ziy8fetlnde nlatuk aöyJi7en hariciye lu olarak uyanmam ve bunun mtltema- amelealn tekaGdil ehnak tien, IEI 'ti. 
umumi bir harp patlak ~. dönmil§ttlr· Sefirin, Ym'1D ~ Bıııılilab ki, bu Od devlet fimdi artıJıı;. yatışma ıd- ııazm B. Bonnet, l'ranllz ~ W dl bir IUl'ette devam etmesi fmklnmL bim talebi bir hal .aretine mpte~ 

Londra, 10 (Ö.R) - Denz1c meBele81 tarafuıdan kabul edilmesi muhtemeldir. yasetlerinl öne .urebileCek vaziyete ael- hUkU:metinln kelJnnm..,ndan lltaylf1e dır. , daiılmwndan dolayı te-61 ~ "J 
h•k~a Avam kaıııarasmda bafvekil . . miş addedilebilirler. İki memleketin ta)'- bah.etmif ve Fransa demiftlr, pek tabii itte bımun lçlndlr ld cebir ve ptdet mektedlr. ~ 
B. Nevil Çemberlayn f'l. lae7wtta bu- Paris, 10 (A.A) - İngi}terenm Berlin yare inşaatı ve siWı imalAtı en bedbin- olarak bu fedakarlıklarının ve gayret- uaullerine ve tahakküm te§ebbu.Ierine Karar euretlerinin ikincW. auD.a ~ 
~) . sefiri Neville Henderson, Londradan leri bile hayrete dilşürecek bir nıeıW- lerinin semeresini toplamaktadır, nite- mukavemete azmetmi§ bulunuyoruz ve elit eden tehlikeleri ve bu ~ 

- Bu son .lil!1lerde Dmq =q•eleıiıi Parlae plmlgtir. beyi bulmU§tur.• kim İngiliz milleti Fransız milletinin gene bu sulh gayesi iledir ki ukerl kuv- mlek tin tqunak b • tinde,,/ 
öyle bir vaziyete girdi ld, Almanya bu ~ 10 (A.A) - •Petit Jourilat. ::il fi kalkınmasım hayranlıkla görd~ son- vetiniizi arttırmamız Ji:ıimdır.1 ~ .. ~etf-bbul m~ ~her ti 
l§i cebren ha.lletmek istedJiini bilWn gazetesinde Boussard, Danzig hakkında KOSB ıv .t\NOI' ra Fransız • İııgilW 1§ Mrliii bir ut da- - JribnetıD . . . etpa~Jıldardl' 
dünyaya inandırdı. Fakat, pmdan emi- Bismark, Vergenne ve Voltaire tarafın- B .. __ k ..a..a. ha itimatlı bir hal almqtır. Paris, 9 (A.A) - Umumi if konf:cte- d 1 

8~ V:. k ,_-:;..ıl 
niı ld Danzigd, patJajc verecek her han- -dan yapılan beyanatı hatırlatmaktadır. • ....- O,..~, B. Bonnet, Fransız siyasetinin esas ve rasyonu •C. G. T.-. Milll komitesi, bu- tan •91 a~ y nız w ar moma ~ 
gi btr cebir hareketi mevzii kalamıy.a- Biamark, demiştir ki : . zlyaletlnde llal~a inkipflarını anlatırken, bir senedenJ>e: gün toplanmıştır. :;-ındelu .. habızlıgı proteato etJDP"' 
caktır. - Bir Polonya devleti için Danzıg Belgr8d, 9 (A.A) - B. Kose İvanof r1 1'ransanın muhtelif memleketlerle C. G. T. Genel sekreteri B. JouhaWJ, ., ~ • . ) .. ~ 

Polonyanm mevcudiyet ve tamamiyeti hayat! bir zarurettir.• Blede gelDıi§ ve bay Marltoviç tarafın- olan dostluklarının çok daha ziyade millt komitenin sendib baftketlerliie .M eke~ emaıyelnt ..-..~ 
mW.kiyesl böyle bir vaziy,ı karşısında V•genne, şöyle söylemiştir : dan karşılannuştır. B. Markoviç Bulgar kuvvetlenmiş bulunduğunu tebarilz et- karşı yapılan neşriyatı protesto için top- ayni zamanda silihl~nma in ;il_ 
deıbal tehlike altında olacaktır. Polon- - Viatüliln mansabı ile Danzigi elin- b~v~k.ili §erefine bir öğle ziyafeti VV- tiımif, Türklye ile akdedilen anlaşma- -lantıya çağırıldığını bildirmi§, 1936 da ka11ılamak ve.e~onomik muv-:_zeneJl".J 
yanın istiklil.i tehlikeye girince bu mem- de bulunduran Polonya hükümetinden mıştir. nın kıymet ve ehemmiyeti üzerinde bil- mUhim surette yükselen sendika men- me eylemek ıçan. ko'!lite applwld 
leketin yardımına derhal koşacağına ziyade Polonyaya hakim olacaktır. • ~ durmuş, Sovyet1er ile yapılan suplarının fim<İi de yine · ayni hızla birleri teklif etmekte~. '-
kendisine vadettik. Voltaire de ikinci Frederike hitaben ıtaıyan btltçeslıdia muzakerelerin de yakında mesut bir mikdarlanmn azalmakta bulunduğunun Kambiyo ~ontrolil, huauat menfa~ 

Fakat gerginlik izale edilebilir, vazi- §UDlan söylemiştir : masraf klSllll neticeye varacaiı Umidini izhar eyle- doğru olmadığını söylemiş ve 938 den rin tazyikinden lrt kalacak bir ıne. 
yet tekrar bir saJAh kesbedebilir, fikir - Danzig limanını Pire limanına ter- Paris, 10 (Ö.R) - Resmen tebliğ edi- . beri ameleyi aWtadar eden kanun pro. ~~ili vaaıtuile kr~ini'? ~ 1' 
aydınlabhrsa görüşmeler ~yabilfr .. cih ediyorsunuz. Öyle zanediyorum ki len bazı rakkamlara göre İtalyanm büt- B. Bonnet, bundan 80ma Franmz al- jelerinin tanzim&ıde c: G. T. Din fUii.lnı ~tl~nn·kontrolü. h&YOk fnPat lflerl 
Bu gerginlik emniyeü sarsmıştır. Ümit majesteniz.in hakkı vardır. Çünkü Av- çesinin bu seneki masraf kısmı 36 mil- yaMtinin hedefini de f(iyle izah etmif- almaktan vaz geçtiil Jçiıı htUdlmetl ten- pıfmaa. . . 
ettitimiz salibin elde edihıwsl biraZ gü~ nıpmm bulunduğu fU vaziyette Danzig yara yükselmektedir. tir t ldt eylemiftir. Ba brar wretlenftin kdaliıldd 
elacUtıl-. liatdl ctlAullllllll'11* .... m1Yd•6.• Varidat 31 milyar a1dulunA p bit- -a.llııf ...__ ~ Wı .._. - lromlte ild karar IUretl lmbul m C. C. T. milll ko~"lcti-~ 


