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ÇOCUGU KORUMAK. 
1 

HAVADA · 
DENiZDE KARADA YURD MÜDA· 
FAASINI SAGLAMAKTIR. 

Çocuk Esirgeme 
Kurunıu 

1 
YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

' l 
.... 

Japoıilar lng~ 
• • 

tayyaresın 

ateş ettiler 
-·4·--Sekiz kilometre/ 

yükseklikte 
harp 

i :GILlZ ~OriANMASI 1 

Amerıkadan Moskova, 29 (A.A) - Roytcr. : So·. 
}"etlerin Pasifik okyanus !ılosu bır hafta 

~elen torpito süren talimlerini bitimriştir. Alman kumanda hey'eti, bir §ey yapamadıklan lngilte-reye l\fanş salıillerinden tahassürle bakar ve tetkikatta bulunurken 

Çolı yülıselıten uçan 
tayyareciler donmalı 
ve bayılmalı tehlilıesi
ne maruzdur-

Kızıl filo organına göre bu ta

muhrİp)erİ)e ıimler ist ila için ihraç te,eb büaün· 
de buluna bilecek kıtaları tard v a -

kU VVetlendi zifesiyle ~ük~ll~~-~ü~afaa te~-
iHGİLİZ HÜCUMLARI Almanların ıngilterege PAKTIN TESİRLEF. i 

--·---x-
YAZAN : Bir Harnctlık l\lütehassıst 

• Yuk:;eldikçe emniyet artar.• Es· 
kiden beri tay) areciliğin bir düstu
ru olan bu söz bugün harp zan1anın
da daha do"ru bir hale gelıni~tir .. 
Çiinkü yiik;eklik düsman dafi tay· 
yare toplarının ateşinden kurtul· 
mak iç.in eıı iyi '\·a~ıtadır. Fakat mo
dem tayyarelerin yetiştiği irtifalar 
uçusta ve savaşta yeni meseleler 

B u mııhriplerin sürati 
saatte 35 mildir-

Londra, 29 {A .A ) - Ame r ik a 
tarafından ingiltereye devredilen 
torpito muhriplerinden mürekkep 
ilk kafile bir İngiliz limanına var-

011.Hya çıkarn1*tır. 

İngiliz tayyareleri Almanya ort:ıla~ı
lla yaptıkbn akınlarda c;ok defa i · bın 
beya diirt bin metre irtifaa yiiksdınek· 
tedirlcr. },akat en son tip Ing-iliz a\.Cl 
~arl'leri dü ırıanı araınak İ('İn hazan 
bes biıı metreden de fazla yiik!.ckl<rde 
Uçmak mecburhetindedirler. 

Böyle (azla ~Üksek irtifalarda 3'uj:ıda 

mıstır. 
Gelen torpiro muhriplcri 1200 toni

ld.toluktur. Süratleri 35 mildir, hepsinde 
dört pusluk toplar. 2 1 pusluk torpil ko
vanları ve Üç pusluk bir hava d8fi topu 
vardır. 

fngiltt>re filoları, torpito muhripleri
r.İn geliş seyahatinde, yolun büyük kıs
mında iştirak etmi!? ve torpito muhriple
rinin limana giTdiktr-n sonra da dok1ar 
·:?erinde uçmuşur. 

..,., kabartma bir harita kadar kiicül· ..,.. _ _,,.._,_ 
lllelrte •e adalar dalgalarla yıkanan ka· 
:Yal.ıklar gibi görünmektedir. Tanareci
ler . ·eni ve l(ari hir dün)·adn u(·nıak
tadırlar. Bu ıssız sahalarda insan ve ına· 
kin.eter için alçak irtifalarda cari olan 
'lllrtlardan çok başka -;artlar mevcuttur. 
\re bunlara kar.;ı ihtiyati tedbirler al· 
l'ııak Okyanusların dibine inmeğe hazır
lanan bir dalgıcın almağa mecbur oldu· 
itıı tedbirler kadar lüzumludur. 
DEHSETLİ SOGUK 
Yüksek irtiliılarda tesadüf edilen fey. 

l.a!adc soj(uklar ve kesafetini kaybet
nıi~ hava, hayat için en büyük iki tehli· 
lteıHr. Son haftalar zarfında Ahnanyn 
ÜL"rinde geee u~tL~ları 3-·apruı İngiliz 
bombardıman tay~· urelcri ınürettcbatı 
._lihunetin 48 e kadar dii~tüğünii ve pi
lot nıahallinin dö~enıcsi üzerinde buz 
tabakaları te.;ekkiH elliğini haber ver· 
hıislerdir. 
Diğer bir giinde ._:il't nıotörlii bir bonı

bardıman tayyareı;inin topçusu, bir ı\l· 
ınan deniz ü~ü üzerinde 20 bin kad~m 
jttirada uçarken tt:lsiz anahtarını kul-
laıunak ~in eldi\-·eninj ~tkarmt.Ştı. Rınnen bcı-~ · " "'· ANTENESKO 
Soğuk o kadar şiddetli idi ki •onra- nOMANYADA 

dan bir elinin dört parmağınuı uçlanru l:S 
l.esnıek mecburiyeti hasıl oldu. 

Böyle siddetli soğuklara karş• koya-

bilmek kin ta~yareciler sadece sıcak ıu- Son on senede 
lıı•u elbiselere giivenmcktedir : Dizlere 

lac1ar yetiscn iri kürk kaplı çizmeler, 390 nazır delıürk kaplı tulumlar, başa sıkı sıkı yer· 
leş.,n uçus mij(fcri. bir çift kalın eldi-
~en .. Bu eldivenler ekseriyetle soğuğa _aış• firiJmiı 
~. daha n1ukaviın olması için ince. .., 
İIJek bir eldiven iizerine giyilmektedir. - -•--

Elektrikle ıs•tılan uçuş -~lb~cri ~- Eslıi lıral Karoı yalı.~ 
tık kullanılmamaktadır. Çünku elektrik • d 
tereyanının her hangi bir &rızaya mebni har'IJıye nezaretin e lO 
k,,.nı~emıe"._İ ~e bütün m~rettebat bir· değqilılilı yapmı.ş ... 
den bıre soguga karşı yegane korunma Bükreş, 29 (AA) - Resmi bir teb· 
~asıtalarından ıualıruııı kalınaktadır1:3'- !iğde eııki Kral Karolon on senelik ida-

lngiliz tayyarelerinin hepsi kalorı!er resi ahında Romanyada siyasi faaliyetin 
1eııisatına niaHk deı-,..;Jdir. Her ne kadarıMikrar ve devamlılık ruhundan hi ol· 
tel motörlii tayyare pilotu tam karş•s~- duğu kaydedilmekt~. Ayni tebliğ bu 
~a düsen ınotörden biraz hararet alabı· _ SONU 4 OJ>."Ct1 ..ı;.;HlFEDE -
lirse de, motörleri füselajılan uzak ka· 
"atlar iizerinde bulunan çok ınotörlü 
boıııbardıman tayyaresi ınürettebah ise •. 
böyle bir konfor rnsıtasına malik değil- Ol' 
dit. 
'.!'!:;. "EFFÜS I:.T,'tll:.K :IIECBURİYETİ I 

İrtifa arttıkra ha\"a tnzyiki azalır ve 
lıa~a ı:itıikçc kesafetini kaybeder. Ha
"ndaki oksijen mikdarnnn muhtelit irti· 
1~arda azalmn~ının tc!-tiri ferdin hiinyc
sınc göre deği .. ir. 

Bazı pilotlar 1500 metre irtifalara ka
d?" hiç hir rahatsızlık hissetmemekte- ı 
dir!er. Fakat ekseri pilotlar 3~00 metre• 
deıı sonra oksijen nok....anından ıniitecs• 
lir olınaj:a ba,lıyorlar. Bwıun alamct
leti nefes darlığı \"C gittikçe artan uyu
şuıuuktur. 

A.ni bir ba:ygınlığa nıfıni olınak için 
lllnumiyetle mürettebat daha yedi bin : 
~e~c irtifan ~-eti<mk!den oksijen. lenef· 1 

füsııne ba,Jamaktadırlar. Yiikseklık art- . 
~a teneffüs için oksijen mikdan da 
-ıtınlınaktadır. 
Bombardıman tayyarelerinde olc.ijen 
~eni şişeler içinde \'e tayyarenin or· 
~da bulunur. Bu şişelcr~e". uza.'.'~'.' 
~l'Ular mürettebatın me,·kilerınc gotu-

- SONU 2 inci SAYFAL>A -

tir. 
batının muessırlıg ını ıabat etmıt- Berlin dövüldü, gaptıkları hücumlar ln~ilizlere göre 

~d A . _ 7 ~ün ve gece Bir kaç tayya- vaziyet hiç 
J .... ponlar a merı b•• .. Al d ". • 

kaya karşı ambar- utun manya releri Londraya egışmıyor 
go koyacak la r bomb~landı var~bildi ı{ibi~ir ••• 

Amerika y a kürk ihra
cını m enedeceklermis ~~i ,!!'::ı~e~"::,,r~n::::. LOND~A CıVARINDA HASAR ::::~i~~-::~;::ı:::: 

Alman ajansının itirafı.. AZ. ÖLU VE YARALI HiÇ YOK 11aziyetine gelince .. -+- ~ 
Şankhay, 29 (A.A) - Tiençinde 

dola.,an şayialara göre Amerikanın hur~ 
da demire koyduğu ambargoya karşılık 
japonların i~~al altında bulunan Çin ak
samından Amcrikaya yapılan kürk ih
racatına ambargo koymaları muhtemel
dir. 

~-·~- -~·~- -~·~-Lon dr a , 29 (A.A) _ Verilen Londra, 29 (A.A) - Alman tayya-
relerinin İngiltere üzerindeki faaliyetleri 

h aberlere g öre dün Almanya ve dün üç esaslı hareketten ibaret kalmıştır. 
A lman İşgali altındaki limanlar Hava ve dalıili emniyet ıwezaretleri
bombardıman edilmiş, f ena b ava· nin tebliğine göre dün sabah erken ve 

_ SONU 3 tJNCO SAHİFEDE - öğleden bir az sonra olmak Üz<re bu 
==========mn-- lıücumlar vukua gelmiştir. 

--.ç, -ın-ıuuıınn ımuuıuuuıum Birinci hücumda dÜ§man tayyareleri 

Ad• b b d Londraya geçmeğe teıebbüs etmiflerse 
ısa a aya a . de bu biicumlann -dueriai dağıtılmıı, 

hu•• CUm edı.}dı !:~ • .: DA.KlKA bıl21 d~man tayyareteı:- Londranın şar-
kına edebilmiJler ve bombalarını atml§· 

• • • • • • • .. • • • • W... da basar a:ı:d&r. -·-Roma, 29 (A.A) - Stefani ajansı 
Adis Ababadan bildiriyor : 

Cibuti haberlerine göre bir İngiliz 
t~yyaresi şehir üzerinde dolaşarak bom· 
balar atn1ı~tır. Ölii ve yaı·alı vardır. 

----ı::,ı..---

~or KARAC 
Çin ordular-ı 
}~ündiçiniye 

'{irecek 
--·--

In~iliz hava 
hücumları 

şiddetleniyor 
-·-Jf.--

L<ınclra, 29 (A.A) - İngiliz hava km·
vetleri cumartesiyi pazara bağlıyan ge
re istila limanlarını şiddetli hiicumlara 
maruz bulundurmuştur. 

- SONU • ÜNCÜ SAHİFEDE -

Londra, 29 (A.A) - Ro:rterin diplo
matik muharriri yazıyor : Ingiliz gaze. 
leleri yeni Alman . İtalyan · Japon pak
tına ~ok geni, bir yer ayırmış olmakJa 
beraber pakt hiç bir endişe veya teliş 
u~·andırmnınıştır. 

Ve,ikalar bitaraf bir surette kayıt ve 
mihver dedetlerindeki akislerdc bitaraf 
memleketlerdeki gibi neşredilmektedir. 
Unıumi fikir paktın vaziyeti a.~ağı yu· 

kan değistirmedi~i merkezindedir. t ... 
giltere için bu pakt Anupa harbi şart
lanıu mahsus derecede müteessir e1rni-

- SONU 3 ÜNCÜ SAlltFF.OF 

Çin Alman, İtalyan 11e 
Fransız müesseseleri· 
ne lıarşı tedbir alıyor .. 

ALMA..1\ILAR DA İTİRAF EDİYOR 
Berlin. 29 (A.A) - 28/29 eylül ge

cesinde İngilizler Almanyaoın garp ve 
cenubu garbisine kaqı gece hü~'!f' 
yapmışlardır. Bir kaç İngiliz tayyaresi 
Berlin banliypsuna varmadan dafi ba
taryaların ateşiyle geri dönıneğe mee· 
bur olmuşlardır. Düşman tayyareleri 
garbi Alrnanyanın bir şehri üz.erinde ba
zı ınahallere hücum etmişlerdir. Ölü ve Afrika çollerinde harekcitta. bulunan 1notörlii kuvı•erler 

yaralı vardır. D\i..sman ceman 28 tayya- ------- --------

- • - re ~r=Mı..u Japonların vazigeti 
Şankhay, 29 ( A .A ) - Çunk· Berlin, 29 (A.A) - İngiliz tayyarele-

K ingten Ç in gazetele rine g elen ri bu gece yeniden Almanya üzerinde 
uçuşlar yapmışlardır. Bir kaç bombardı· 

bir te lgra f a göre Ç in hükümeti man tayyaresi Berline yaklaşmışlar ve 
. · • müda f a a tedbiri olarak H indi· baraj mmtakasına daha vnnadan ve 

'1İye girmele ri için Ç in kıtaatına bombalanın atamadan geri dönmeğe 
mir vermeği kararl14tırmıftır. ;'.:'b~. Bir İngiliz tayya· 

ÇlNDE YENi TETBIRLER Berlin, 29 (A.A) - Alman wbliji : 
Çungkin, 29 (A.A) _ Tahu Cao ga- kııiliz hava kuvvetleri u!!:"": 
te · ·· ü taraflı pakt ünasebe- garp ve cenubu garbt mm g 

ze sme gore ç . m ce hücumu yapmışlardır. Berline kadar 
tiyle Çinin Alınan ve Italyan müessese- gelen İngiliz tayyareleri ba&aryalarmıız 
]erine karşı tedbirler alması muhtemel· tarafından tardedilmip. 

d~. Hindiçinide Japonlara. kolaylıklar Ulllll '1111111 il lllllllJJJIQllll 
gosteren anlaşma sebebıyle Fr8DS1Z , 
müesseselerine karşı tedbirler alınması 
mümkündUr. 

' ı 

Japonya Avru
pa harhına ka-

Avrupa ve Af RikA harbı 
Sovyetler vazi
yeti nasd ~ö-

nşacak mı? rüyorlar? ---· --·--
AMERiKA DEMOKRAT EKSE· INGILıZLERIN AFRIKADA TA· 

RIYETININ ŞEFi DE ARRUZA GEÇMEMELE· 
TEHLiKE VAR DiYOR RININ SEBEBi 

~-·~- -~·--Londra, 29 (A.A) - İyi haber alan Moskova, 29 (A.A) - (D. N. B.) 
mahafjlden Roytere bildirildiğine göre ajansı bildiriyor : 
Japon hariciye nazınnnı radyoda söyle- Pravda gazete•i Afı•ka hadiselerinden 
dlği nutuktan alınan intiba, Japonların bahseden vaz1>ında Afrika harbinde ni
Avnıpa harbine karışmağa pek te ha· hal bir safha açıldığını, Ingiliz adalanna 

t - bulunmadıkları merkezindedir. karşı Alman tehdidinin İngiltereyi Af. 
Tokyo. 29 (A.A) - Cumartesi günü rikada taarruzdan menettiğini yazmak
- SONU 3 t)NCO SAHlFEVE - tadır. 

Amer ika Reisiciim: 
buru mühim bir 

nutuk söyledi 

'Amerllıamn elli fJin 
• . pilotu her ay Uıi 
· .ilin an131or. 

-+-

• 

V8'ington, 29 (A.A) - Yeni Vaşing 
tayyare meydanı inşaatının temel 
atma merııs!minde yüzlerce tayyare 

meydan llzerinde uçuşlar yaparken 
nutlık ııllyllJıaı relslcünıhur B. Ruz. 
cl.nıettr ki : 

< - SOMU '1blCO 8AB1nDE - Anıeriloıı _i!.,iaicumlı.urv B. RUZVEU 

) 



~EJIJA.IJR 

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

a i BO~ÜK HİKAYE ~ i . - . . . . .. . 
~ ......... ~ .....•......•............•...•..... ~···························· .. ·· ..... ···· 

Menfaat izdivacı 

- YAZAN : ÜÇ YILDIZ 
3-

Kzila k r:umu 
yenıden kinın 

Belediyenin nikah dairesinden çıkar- ki, böyle bir adamla evlilikten beni tez- getirtecek 
ken., muzaffenıne bir güliiş1e bana : lil eden bir hal vardı. Ruhwn harap ol- -11---

•Bayan Ekrem Geysuıı diye hitap et- duktan sonra c,:ek karnemin ne faydası 
tiği vakit, !bunun bir hakikat olduğuna olabilirdi? Kinin fiatlerine llir 
hila inanamıyordum. Zaten Nina Petali onun biricik hevesi milıdar zam icra edildi 

Kendimi mesut hissetmiyorum - fakat deği!di. Dilber bir Amerikalı kadın da Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti-
yalmz kaldığımız ilk saatlenien itibaren ortaya çıkmıştı. Onu yemeğe, bizimle nin gösterdiği lüzum üzerine koordinas
mesut olamıyacagımı müthiş bir sw birlikte çıkmağa davet etti ve otel be- yon heyeti, kinin tem.ini için kızılay ku
halinde hissettim. O ana kadar bu izdi- sabını gördü. Simdi üçüzlü bir •Cifb rumu emrine bir milyon lira1ık kredi tah-
vaç bana bir rüya gibi görünmüştü. oJ.ı:ıuşiuk .. Tahammül edilir *Y değildi! sisini kabul ve keyfiyet \ekiller heyeti-

Simdi kabus haline dönüyordu. lst.anbula döndüğümüz vakit, Bayan nin tasdilr..ine iktiran etmiştir. 
Ekrem l:ıeiıi :akşa uyandıracağını ::.öy- Feride ile münasebetini tazeledi. 'Buka- Diğer taraftan. hem 'kininin tedarik ve 

!emişti. F~t duygulannda hakiki mu- dm. evimize gelerek ~- «Şeref. bah- celbi güçleştiği, hem de mevcudu :ı üksek 
habbet ve hl.~rme.tten eser yoktu: Sade- şettı~çe· ben ~-er yuz gostermeli, _te- baha ile alındığı için, lı(> kumprimeyi 
ce ha~ bıı: hırs.. . b~wn ~ydım.: Yalnız kaldıgım havi 4 gram kinini ihtiva eden beher ku-

Kendi kendıme tekraı: edi~ordum : '\'akİt tc !kendime hır ~l bularak tunun pera'kende sab~ fiyatı 30 kuruşa 
11:Bu duygumu ana h.issettirmemelı._. susmaktan başka yapa ışım yoktu. çikarılmıstır. Bu fiyata yiizde on bey'iye 

Ne yapmalı, tabiati böyle .. Ben ondan Müzik sevdasına dönmenin !Şimdi tam hakkı a:hildir Kiloluk !kutu fiatleri de 
daha suçluyum .. Hiç olmaz.5a iyi bir zev- sırası idi Fakat buna muktedir olama- aynı nisbette ~rttınlm~tır 
ce olmağa çal.ısa~!• dım! Piyanomun önüne ne vakit otur- ___ __:. 

Ve buna, elimdm geldiği kadar, ça- sam, hınçkıra bınçkıra a-ğlıyorum. Ha- H .. L.. ,ı_ 
lışıyonım ela. Fakat, çok cazip olmasına ~atını o kadar sefilane bir şekil almıştı URDmef pamlJR Ve 
rağmen, bu adam hakkında bir tek ask ki SC'\: gili musiki hayallerimi artık için- d .\l.. I ıl.. 
kıvılcımı bulamıyordum. Aramızda hiç de ;tutamıyordu. Bir piyanist kalbıni fın lH O OCQR 
bir imtizaç yoktu. Karakterlerimiz, duy- parmaklar.ına takmalıdır. Halbuki be- Doi!nıdnn dobızya m·· tahsilden pa-
gularınnz uzlaşamıyordu. Bilmem, mad- nim miık kalbim yok-tu. K~dimi kiiçtil- mu'k tın almak için koordinasyon ihc
di menfaatler için yabancılan kendi ha- müş, kitlenmiş hissedisordum. Vaktiyle )eti ticaret ı.ekü'leti emrine altı milyon 
rhn1erine sokan kadınlar nasıl ııne'\cut izdi :acımı haklı göstermek için güzel liraya !kadar bir kredi tah "s etınişt r. 
olabiliyor? Şimdi biliyonmı ki, fakirli- cümleler bulm um. Fakat şimdi gorü- H kümetin fındık mustahsillerinden 
ğe, hayat mücadelesine katlanmak, fa- yordum ki o bir pazarlıktan başka bir de doğrudan doğruya mübayaatta bu
kat istiklal ve hürriyetini muhafaza el- şey değildi. lunmaqı için ayn bir kararname ile ticn
mek bin defa müreccahtır. Ben de Nina Pet<:ıliden, bayan Feride- ret vekaletine iki milyon liraya kadar 

Bununla beraber, Ekremı sevmiş ol- :len veya kocamın eski katibelcrinden ayrı bir la:e<li tahsi,, edilmistir. 
saydım, akibetim daha da beter olacak- her hangi birinden daha başka bfr şey Kevfiyet vekiller heyetince de tas-
tı. Zira, bir müddet sonra, bütün sele!- l"apmamıştım! dik olunmuş \'e meriyet mevkiine gir-
lerimden ıdaha çabuk, benden de bıktL Işin kötüsü, ben bütün hayat için bağ- · · ı m~~ 

Bulgaristanda geçirdiğimiz on beş Janmıştım. --·-POLİSTE giınden sonra, beni Ati.naya götürdü. Bütün hayati~ mi? Hayır, buna im
Artık Tuna sahilleri ve Balkanlar mev- kan yoktu! Bütün şahsiyetim isyan et
zuubahis değildi. Yunan baş şehrinde ti. Bir gün, vaktiyle kardeşimle birlikte 
uzun müddet otw·mağı tercih ediyordu. mesut bir hayat sürdüğüm Beyazit ta
Kırk se'kiz saat bana !hiç görünmediği raflarında bir gezintiden !"onra, kararı-
oldu. Bunun sebebini anlamakta gecik- mı verdim. 
medir:ı : Nina Petaliyi görmeğe gitmi~ti. Fakat boşanmak tasavvurumu karşı-

Zaten bunu gizlemedi bile! .. İstihza lıyan kudurmuşça hiddeti hiç bekleme-
ile bana anlattı : rniştim. Ekrem haykırıyordu : 

- Nf' yapalım. yavrum! Ben bir tek - Sen delirmişsin! Deli divane olmuş-
kadmla iktifa edebilecek erkeklerden ı:.un! Yahut ta bunu önceden hesapladın. 
değilim. Sen ~ok sevimlisin ve seni ca- Zengin bir evknmc, zevce, sitemler, 
nım gibi seviyorum, bu muhakkak. Fa- boşanma, hürriyet, bol hol nafaka, Fa
kat ben tebeddülden hoşlanırım. kat ben bu tasavvurların1a mücadele 

Bir ikrah dalgası içinde boğuluyor- edeceğim, anlıyor musun? 
dum. Den onun sadece katibi iken bu Kendimi müdafaaya mecbuı·dwn : 
haller bana dokunmıyordu! Fakat şim- - Aklını kaçıran sensin! Dedim. Sen-
di, karısı olunca, artık bunn tahammül den hiç bir şey ist<:miyorum! Senin ve
edebilir mi idim? receğin nafaka ile alakadar değilim. 

- Şu halde benimle niçin evlendin? .. Senden para aramıyorum .. Bütün le
Diye sordum .. Ben senin yaşayış tarzını menni ettiğim Şt;!y, ayrılmamızdan lba
değiştireceğini ununuştınn! Beni şeref- rettir .. Artık bana a'?ık değilsin. Hün·i
siz, izzeti nefissiz bir kadın mı telakki yetimi iade etmemene sebep ne? 
ediyorsun?.. Fakat gururu nasıl onu, kendisine mu-

Bana küstah bakışlarla baktı, sonra kavemet gösteren biricik kadınla evlen
zalimane, kasdt bir hareketle beni öptü. m0ğe sevketmişse, ayni gurur şimdi de 
Bir sigarn yaktı ve omuz silkti : ccytani bir karara sürükliyordu : Ev-

- Seninle evlendim, zira seni ele lendikten üç ay sonra, karısının kendi
geçirmek için bwıdan başka yol yoklu! sinden aynlmağa mecbur kalmasını ak
Senin scrcfine ve izzeti nefsine gelince, Iına sığdıramıyordu. 
bundan bana ne? .. Benim •Zevcei men- F...n kuvvetli bir cevap olarak : 
kUhem• olmakla iktifa etmeli ve güzel aBeni clalemin :zözündc gülünç mev-
ağzım sun sıkı kapnmalısın. Dram oynı- kie düşüreceksinn diye haykırdı. 
yan kadınlardan nefret ederim. İstik- Bu hiddet tufanı beni ürkütüü. Fakat 
halde, senin sessizliğine güveniyorum.. azmimi sarsmadı. Zile basbm. Oda hiz
Anlaşıldı mı? metçisini çağırdım, giyindim ve bir da-

Şimdi, ne kadar deli oldugumu anlı- ha dönmemek üzere evden çıktım. 
yorum! Her gün daha iyi hissediyorum - BtTMEDt -

Genç lıızlar için 
•••••••••••• 

Her gün yapacağınız 
işleri biliyor musunuz? 

·~~~~~~-x~x·~~~~~~~~~-

Aile lıadınlığına ha~ırlanmalı her genç lıız için 
bir vazifedir .. işleri muayyen günlere 

ayıraralı görmelı daha faydalıdır 
Genç bir aile kızrnın evinde bir çok malan için sıcak yerlere asmak hiç doğ

vazifcJeri vardır. Genç kız, istikbalin ru değildir. Çüıılı:ü kumaş derhal formu
:zevcesi olduğuna göre kendi işini yap- nu kaybeder. 
mayı evlenmed~n. e~~-1 öğren~eye mec- ÇARŞAMBA: Bugün ütü gününüz
burdur. Yalnız ı~ı ~orurk~n bır meto~I~ dur. Evvela küçük ~eylerden başlayınız. 
çalışmaya, her şeyı sırasıyle ve en ıyı Mendil, peçete gibi parçalardan. Niha
şekilde yapmağa dikkat etmesi lazım- yet blU%unuza, elbisenize sıra gelince, 
drr. onu erkek gömleği tarzında ütüleyiniz. 

Genç uir kızın yapabileceği ev işlerini Evvela yakadan başlarsınız. Sonra ar
gün 11raaına koyarak :-öyle hü]S..qa etmek kayı, ön parçalan ve nihayet kolları 
mümkündür: ütülersiniz bunları derhal dolabınıza 

PA7ARTESi: Küçük temizlik gÜnÜ- yerleştirmeyi de ihmal etmemelisiniz. 
dür. Evvela iskarpinlerinizi bir gözden Uzun zaman ütü sepetinde bırakmak 
geçirerek io;e başlayınız. tskarpinlerinizi tekrar buruşmalarına sebep olur. 
kalıplara koymayı ihmal etmeyiniz. Kü- PERŞEMBE: Alışverişi kendin.iz yap
çük. yumuşak bir fırça ile fuçaladiktnn ıuayı liğreni.niz. Kasap. sizi fena et ~a
SClnra yumuşak bir bezle parlatmız. Bu tarak aldatamamalıdır. İyi parçaları seç
i•leri yaparken eski eldiven giymek el- mesini öğrenmeli, her şeyin ucuzunu ve 
lerin bozulmaması için faydalıdrr. j) isini almaya gayret etmelisiniz. Per-

Bu iş bittikten sonra, önlüi;;rünüzii ıri- ~embe günleri ekseri bizde pazarlar ku
yerek, sac;.ların bozulmaması için file- rulur. Sade spor bir kıyafetle bu pazar
nizi takarak ev temizliğine başlıyabilir- lara iştirak ettiğiniz takdirde evinize 
"iniz. Aynaları ve camları sirkeli su ile lazım olan şeylerin iyisini, hem ucuzunu 
temizlersiniz. Bilhassa duvarlardaki re- alır, yürüyerek bir az da spor yapmış 
simlerin çerÇe\•elerinc dikkat etmek la- olursunuz. Al~ veriş günlerinizi Pazar 
Lımdır. Çünkü bunlar hazan unutulur kurulduğu güne almak ve o günkü işle
ve tozlu tozlu fena hir manzara aTZeder- rinizi bugüne almak tabii elinizdedir. 
lcr. Cuma: Dikiş günü. Ufak tefek sökük-

SALI: Bugün sizin için hafif bir ça- leri büyiimeden, yırtıkları genişlemeden 
ma~r günü olabilir. ince ipek çama§Jr- dikmek, örmek lazımdır. Evvela çorap
lan, bluzlerinizi, hizmetçiye bırakmıya- !ardan başlıyalım. Çorapları daha yırtıl
rak kendiniz yıkamalısınız. Yıkayacağı- madan topuklardan örünüz. Bu suretle 
nız şeyleri :ılık sabunlu suya koyunuz ve b k k. · 1 ça u es ımeaıne mani o ursunuz. Bir 
farla uğu~tumuyarak daha ziyade suda genç kızın diki§ kutusu iç açacak renk
hareket ettirip çırpatak yıkayınız. lerle dolu ve muntazam olmalıdır. Böy-

fpek çamaşır ve çoraplar için son çal- le bir kutuyu tanzim etmek bile zevk
kama suyuna bir kaç damla sirke ilave tir. Renkli ipeklerinizi bir tarafa koyu
etmek iyidir. Beyaz İpekliler için oxy- nuz. lğnelerinizi gene elinizle işliyeceği
genee daha iyidir. ince yünlü bir elbi- nh: iğrıedanlığınız da toplu bir halde 
~eyi yıkamak icap ettiği .zaman ise. sa- olmalıdır. Kutunuzda küçüle. beyaz ça
bunlu suya ve çalkama suyuna bir kah- masır düğmeleri, bir .iki arşın lastik. fer
ve kqığı amonyak ilave edersiniz. ince meşüp gibi ufak tefek şeyler bulundur
viinlülcri yık.adıl.tan ıt0nra çabuk lcuru- mayı ihmal etmeyiniz. 

Bir otomobil Jıazası •• 

Caı.m ·de naına4ı lıılan 
ih"'iyaıcın 4 o rrasını 
nasal çaJmışlaP? 
Çankırı, {Hususi) - Camide sahah 

namazını kılmakta olan Bayraklı nahi
yesinden ihtiyar bir höylünün enteresan 
bir şekilde cebindeki 400 lira~ı asırıl
mıştır. 

Namazda iken yanına sokulan meçhul 
bir adam, ihti) ann kulağına fısıldamış: 

- Paltonuzun arkasında pi><lik var: 
demiştir. Sofu köylü namazını bozarak 
paltosunu çıkarmış ve pisliği temizler
ken meçhul adam da yardımda bulun
muş ve bu esnada cüzdanı el cabukluğu 
le alıvermiştir. 

Camiden çıktıktan sonra köylü işin 
farkına varını~ ve meçhul yankesiciyi 
aramışsa da bulamamıştır. 

Yankesici ancak tesadüfen tutulmuş
tur. tldizim istasyonunda asker tarafın
dan yakalanarak şüpheli bir şahıs vila
yete sevkedilmis, polis komiseri Nedim 
bu sahsı tanımış ve lstanbullu meshur 
bir yankesici olduğunu hatırlamıştır. 

Komiser yankesicinin üzerinde arama 
yapmış, ayna içinden, iç donunun uç
kurluklarından, ellişer liralık meydana 
çİ.karnn tır. Trabluslu arap Kamil ismini 
Laşıyan bu yankesici, camide ihtiyar 
köylünün parasını çaldığını itiraf etmiş 
ve hapsedilmiştir. --·--TrARSU UN ıBIR 

lC "iYVNDE t:İNAYEr 
Tersos, (Hususi) - Hrengüliis kö

yünde bir cinayet olmuş, Abdullah is
minde, birisi eski bir kin yüzünden Ah
met Yekin başı tabanca kursuniyle öl-
dürmüştür. --·--Aydında Parti 
Kongreleri başladı 
Aydın, 29 (A.A) - Vilayetin her 

tarafında parti kongreleri toplantılan 
başlamıştır. Parti müfettişi Riza Levend, 
MebuR Adnan Menderes, vilayet teşek
külleri ve halkla temas için Nazilliye git
mişlerdir. Bozdoğan ve Karacasu kaza
larını da gezerek buraya dönecek, sonra 
Sökr ve Çine kazalarına gideceklerdir. 
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YILMAZ ALİ 
~ 

1'ayyare Sinemasınd 

Dünkü Fuar miisa:bakaları 

Karşıyaka ve Altınordu 
ta ımlari galip geldi 

~--~~~~~~~:x~x·~~~~~~~~~--

Altay bire lıarşı iJıi, Demirspor da ilıjye lıarşı 
altı sayı ile yeniJdiler-

°'"'"x.~~~~-~~ 

F'uar kupa"ı müsabakalarına dün de ni tazyik ~tmi.ş. bu müddet zarfında Al
devam edilmiş ve finale Altınordu ile tınordu forvetleri birbirleriyle bir defa 
Karşıyaka takımları kalmışlardır. olsun paslaşamamışlardır. Bundan :son-

Saha, bir gün evvelkine nisbetle ka- ra yer değiştiren Sait ~bir gayretle 
labalık denilebilirdi. Her iki maç ta bi- takımının ilk sayısını seri bir girişle 
raz sert cereyan etmişse de heyecanlı (.aydctıniştir. Biraz sonra Demirsporlu-
olınuşiuı·. ıar da beraberlik sayılarını atınca oyun 

ALTAY • KAR~AKA yine Demirsporun lehine cereyan etme-
İlk maç AltnyJa Karşıyaka takımları ğe başlamışhr. Fakat Sait ikinci sayıyı 

c.rasında yapılmıştır. Bu maçta Karşıya- çıkarınca oyun tekrar mütevazin bir 
kn her iki devrede de Altay faik bir şekil almış, devrenin sonuna doğru De
oyun çıkannıs, bilhassa snğ nçik Eik- mirspor yine beraberlik golünü çıkar
met in akışları Altay kalesi için daim1 mıstu\ 
tehlike olmuslur. :Altay hatlaı~da umu- İkinci devrede Demirspor takımında, 
m'i bir aksnkl k göze çarp yordu. Kar- birinci devrede cık&nlan fevkalade ener
ş.~aka birinci devı·eyi l - O lehine bitir- jik oyunun n~ticesi olarak yorgunluk 
dıkten sonra ikinci devrede de golün alametleri baş göstermemiştir. Lakin 
verdiği avantajdan .istifucl .. edeı·ek on fazla gayret sarfecJerek yorulan bazı 
kişi kal.masına ı·ağmen ikinci sayıyı da oyuncular asabiyete ve tekmeli bir oyun 
Altay kalebine ka,ydetmeğe ınuvnffak tarzına kapılımşlaıdır. Bilhassa Saide 
olınustur. Oyunun sonlarına doğru Al- fazla yüklenildiği görülmü.ştür. Maaına
tas -da nihayet bir gol rnparak maçı 1-2 fih tecrübeli oyuncu1ara malik olan Al-
kaybetmioı.tir. tınordu rakibinin bu hatasından istifa-

AL'flNORDU - DEMffiSPOR de etmesini bilerek sayı adedini altıya 
Bu maçtan sonra Altmordu ile Deınii' cıkarınışhr. Demirsporlular bu devrede 

spor takımları kar~ılaşınışlardır. Birinci başka sayı yapamadıklarından maç ta 
denenin yirminci dakikasında Demir- () - 2 Albnordunun galibiyetiyle bit.miş
spor üstün bir oyunla Altınordu kalesi- tir. 

Söke beleiliyc doktorluğuna Çaııal{
ka1c t>ski kadın hastalıkları mi.itehassısı 
B. Nuri Kemal ta~ .n edilmi~tir. -"'-

Aıı ara radyosu --·--B UG UN 
7. 30 ProKram ve memleket ı1aat 

ayarı 7.33 müzik 8.00 Ajans haberleri 
8. 1 O ev kadını yemek listesi 8. 2 0-8. 30 
müzik 12.30 proğram ve memleket saat 
ayarı 12.33 müzik alaturka l 2.50 Ajans 
haberleri 13.05 müzik saz eserleri 
13.20 - 14.00 müzik (Pl.) 18.00 proğ
ram ve memleket saat ayarı 18.03 mü
zik radyo caz orkestrası 18.40 müzik 
fasıl heyeti 19. 15 konuşma (istatistik 
.umum müdürlüğü) l 9.30 memleket sa
at ayarı ve Ajans haberleri 19.45 mü
zik alaturka 20. 1 S radyo gazetesi 20.45 
müzik musiki kaleydos.kopu (Pi.) 21.00 
müzik dinleyici istekleri 21. 30 konuşma 
21.45 müzik radyo orkestrası 22.30 
memleket saat ayan, Ajans haberleri; 
borsalar (fiatleri) 22.45 müzik {Pi.) 
23.25 - 23.30 yarınki proğram ve ka
panış. 

Altınruya 

lzmirin bu meşhur kolonyasını Hi
lil eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Akta§ 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamı§ bir şaheserdir. T akli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta

Evet, o küçücük haşereden korkunuz! 
Fakat korktuğunuz için sivri sineğe 
hi.ırmet ve tazime kalkışmayınız .. Onu 
öldürünüz. Siv:ri sineğin kökünü kazıyıp 
yok ediniz. 

Sivri sinek, incecik sesine. o nahif 
bünyesine rağmen o kadar muzır bir 
mevcudiyettir ki yalnız fertlerin sıtma 
hastalığına tutulmasına sebep olmaz .. 
Bu yüzden nesilleri söndürür, medeni
yetleri yıkar, milletleri yok eder. O ka
dar ki bazı tarihçiler, Romalıları ve es
ki Yunanlıları başka kavimlerin değil, 
sivri sineklerin yıkıp mahvettiğine hük
mediyorlar. O halde hiç bir yerde sivri 
sinek bırakmamak, en büyük hizmet, en 
büyiik medeniyettir. 

Tuhaf bir hakikat : Erkek sivri sinek 
~okmaz. soksa da insana hastalık aşıla
maz. Bütün fenalık disi sivri sinekler-
den ~elir. 

* GUGUK KUŞUNUN MARİFETİ 
Guguk kuşu yuvasızdır, denilse yep 

var. Çünkü her yumurtasını başka bir 
ispinoz yuvasına bU"ak.ır. 

Kurnaz bir mahluk olduğu için, ispi
nozun bunu farketmesini de istemez .. 
Bıraktığı kendi }'-umurtasma mukabil 
bir ispinoz yumurtasını kırmadan ağzı
na alıp yuvadan çikarır ve onu münasip 
bir yerde yer .. 

Guguk yavrulaı·ı da gaddar şeylerdir. 
Çünkü ispinoz yuvasında yumurtadan 
çıkıp ta iki - üç günlük olunca, yuvada
ki diğer yavruları ve yumu.rtalan. yani 
ispinoz yavrularını ve yumurtalarını 
atarlar. 

Zavallı ispinozlarl 

* . HER $EY SUDAN IBARE'rrİR 
Dünyanın yedide ~ten fazlası su ile 

kaplıdır. Hayvan :vücudunun sekizde 
yedisi, ibir nebatm onda dokuzu sudan 
ibarettir. 

HOŞ FIKRALAR 
•••••••••••••••••••••••• 

Sebebi ne imiş? 
Kız, sevgilisine dedi ki : 
- Artık hep geceleri buluşalım .. 
- Niçin? 
- Annem, bir daha o adamın yüzUnil 

görmemelisin, dedi de .. 

. * Oksüzleri düşününüz 
- Erkek balık tutmayınız .. 
- Neden? 
- Bir erkek balık tuttuğunuz zaman 

bir dul dişi balıkla otuz iki bin öksüz 
hüngür hüngür ağlar da ondan! 

* Zahmete girme diye •• 
- Bir senede kaç dakika vardır, bi

lir misin? 
- Hayır .. 
- Tam l>cs yüz yirmi beş bin altt yüz 

dakika .. 
- Bunu bana niçin söyliyoı·sun? 

~ - Ben hesapladım da .. Lazım olm·sa 
HiLAL ECZAHANF..Sl sen de zahmete girip hesaplama diye .• 

dır. 

Sekiz kilometre 
yükseklikte 

harp 
-- .---

Çolı yiilıselıten uçan 
tayyareciler donmalı 
ue bayılmalı teldilıesi
ne maruzdur .. -x-

- BASTARAFI l inci SAYFADA -

riilür. Her bir mürettebat mevkün~ 
bir supap ve 'bir sayaç vardır. BunJaı:' 
oksijen mikdan tayin ve tanzim edilii 
Hemen yakındaki ikinci bir kadran oh 
r.ijen kullanıldıkc:a ı;ıi~e kalan mikd:ı 
n gösterir. 

Mürettebattan her biri uçuş miğfer~ 
de bunm ve ağzı kapıyan ve oksijen te, 
neffüsüne yanvan maske taşır. Bu ma.1 
keden lastik bir boru sarkmaktadıJ 
Tayyareci tayyarede yerine oturur otuc 
maz maske borusunu yandaki oksi.ieJ 
prizine takar ve bu suretle doğrudci 
doğruya oksijen menbaı ile irtibat t~ 
eder. Bomların uztmluğun hareket se;ı 
bestisi temin edecek kadardır, To~ 
nunki ise aya.,ö-a kalkıp topunu ku~ 
ma ma müsaade edecek kadar uzundul 

Tayyare havalanmadan biraz evvı 
l;ütiin oksijen şişcl<:rinin musluktan a(ı 
lır, 3000 metre irtifaa yetişildiği znmaıı 
o vakte kadar maskelerindeki delikler 
ılen hava teneffüs eden mürettebat 
kendi şahsi kontrol supaplanm az mik 
darda :raz cıkınasına müsaade edcceJ 
kadar açar. 

Her 300 mclrc rtifa ar~ında supaJ 
biraz daha açılır ve oksijen ııisbeti ~o 
ğaltılır. Tayyare en yiiksck irtifaa "·a 
sıl olduğu zaman oksijen maskenin içi 
ne azami tazyikle gelmektedir. 

Bu ameliyelere harfi lıarfine riayc 
edildiği ve irtifa arttıkça oksijen ınikd:ı 
n da 2İyadelcşt.iği takdirde nonnaJ ola 
ı·ak ta~·yareci arzdan 7000, hatta 8 biı 
naetl"e irtifalaı·da hile hiç bir rahat~ızlıl 
hissetmez. 

10 hin metreden yukarı irtfalarda i<ı 
ha,•a tazyikinin cok az olması, oksii 
maskesiyle bile teneffüs imkansız ' 
hale getirir. O zaman tayyareciyi, d 
gıc elbisesine hcnziyeıı bir elbise iç 
koymak icap t!der. İçine ha\'a gccmi~" , 
bu elbise vücut üzerine ınııan·en ! 
tazyik icra eder ve bu suretle ok..;ij 
teneffüsü mföııkün olur. 

Maıımafih, askeri tayyareler nadi. 
on hin metreden fazla irtiCalara yiik~ 
lirler. Bu :vüksck irtifalarda tayyare~ 
nin hayatı oksijen teçhizatının iyi isl~ 
me~ine bağlıdır. 

Zengin dayı, yeğ~nine diyordu ki : 
- Benim yegane varisim olacaksı 

çocuğum .. 
- İyi amma day!, yinni senedir ayn 

sözü söyliyorsunuz, fakat ~özüniizü ha 
yerine getinnerliniz. .. 

* Doğruya .. 
Muallim - Dün verdiğim mesele 

neden ha1lcbnedin '? 
Çocuk - Şimdi öyle bir devirde ya 

şıyoruz ki her memleket.in en büyü\, 
adamları bile uıe.seleleıi halledeıniyor· 
lar. Ben halledemeınic:im, bir kabahat 
mı? 

* Kuşlar ve insanlar 
- İnsanlar de! tıpkı kuş gibi~. 
- Ya .. Fakat bunu neye istinadd 

söyliyorsun? 
- Gayet basit dostum .. İnsanları d< 

saçma ile avlamak mümkündür .. 

* DALGINLIK 
Biletçi - Bu dünkü bilet efendim 

Bugün geçmez.. 
Yolcu - Olabilir, ben dalguum da. 

Dün de size muhakkak bugünkü bilet 
vermişimdir! 

* İL A ç 
- Aman doktor, kocam bütün gece 

konuşuyor.. Acaba çaresi yokmu bu4 

nun? 
- Kocaruz:uı gündüzleri konuşmasına 

iınkfuı verirseniz geceleri konu..c;mak: 
hastalığı geçer. 

MANiLER 
••••••••••••••• 

RAMAZAN MANİl.IERİ 
Davulumun ipi kaytan 
sırtımda kalmadı mintan 
Ver efendi ba~işimi 
Gidip aJayım mintan --·Halayıklar, halayıklar 
Ocak başında sayıklar 
Davulun seğni duyunca 
Pirincin tasını ayıklar --·-Şekerim \'ar ezilecek 
Tülbentlerden süzülecek 
Daha söylerdim amma 
Cok yerim var ~ezilecek -·Yeni Cami direk ister. 
Söylemeğe yürek ister 
Benim karnını toktur amnıa 
Arkadaşım börek ister. 

---z;.---
YENİ NEŞRiYAr .............. 
KOCOK MENDERE.5 - Tire halk· 

evi ta;afmdan iki ayda bir çıkarılan bu 
isimli rlerginin 3 i.incü ııayı ı intişar et
mitıtir. 

ANKARA SPOR - Cuma günleri 
Ankarada inlisar eden bu ha'fUılık ~r 
mecmuasının 18 inci sayısı Çlkm1şhr 



Haua tehfifıesinde 
··········-···· 
Yiyecek ve içecekleri 
zehirli gazlardan koru
n~ak için ne yapmalı? 

~~~~~~~~-~~x~~--~~~~~--

Hava hücumları esnasında yiycce'k korumaz,) ağzı madeni kapakla iyice 
ve 4;eceklcrin zehirli gazlardan ko- kapanan mahfazalar, (güğümler v.s), 
runması gayet miihin ve hayati bir ağu açılmış yağ tenekeleri, ağzı ııuıdeni 
meseledir. Buna dair doktor Nuri kapakla kapMan mataralar. 
Refet Korur tarajından yazılan bir * 
mekaleyi karilcrimizc takdim ediyo- 3 _ Anbarlada bulunan crzakın gaz-
nız: lara karşı korunmnsına gelince: 
1-Gnzlr crznk üzerine tesir bakımın- a) Damından su sızm ıyan bir depo-

dan üç sınıfa ayrılır: nun içine mayi ka1ıcı gazlar da giremez. 
a) Uçucu gazlar. Bunlar tamamile 

gaz halinde olup erzak üzerinde yapışıp b) Anbarlada bulunan crzakın anıba
kalmazlar. Ancak sulu yiyecek madde- laiı gaz gcçinnC'z runbalajdan olmalıdır. 
lerinin lezzet.ini bozarlar. (Madde ikide ambruaj maddelerine ba-

b) Zehirli sisler. Bunlar sulp halinde- kınız.) 
dir. Tcrkiplerinde arsenik bulunduğun
dan bunlar açık halde bulunan erzak 
(bilhassa un) He karışacak olursa bun
ları zehirlerler. 

c) Knlıcı gazlar. Bunlar mnyi halinde
dir. Erzak üzerine yapışıp knlırlnr ve bu 
erzakı yenmez bir hale sokarlar. Bu ribi 
eruıkı yalmz yiyenler değil, bunlara el 
sürenler, bunlara temas edenler bile 
gazlnnırlar 

* 
4 - Gazlanmış ~l'Zakın temiz.lenıne

sine gelince: Bu hususta e as kaide sun
ladır: 

a) Uçucu gazlala gazlanmış yiyecek
ler, bir müddet kaynatma nyc 'nde te
m'zlenirı. 

b) Zehirli sislcrvc kalıcı nz.lnrla raz
lnnmıs erzak hakkında ancak çok dik
katli muayeneden sonra karar verilebi-

* lir. Çok kereler bu gibi erzakı atmak 
2 - Biıtiın gazlara karşı seyyar \ azi- Iitz.ım gelir 

yette (Nakil vasıtalarında) bulunan er- c) Bu hususta ancak gaz kimya erleri 
zak şövk korunmalıdır: r.az ku• örmüş bayt.arlar ve doktorlar 

a) Nakil vasıtalarının ii lii gaz eç.ir- hükürr v ı "bilir. 
ınez kumaslarla örtülür. (Bu kumaşlar 5 _ Gazlanmış suların temizlenmesine 
kalıcı gazların nüfuzuna 4 saat kadar g lince: Bu hususta tatbik edilecek en 
rntıni olabılirler.) Diğer gazlan hiç gc- iyi usul, bu suyu bir müddet bir yerde 
çirmczlcr. bırakmak, ondan sonra üstünden almak 

b) ~u yoksa, nakil ~~ın üstü suretile yarısını aktarma dmek :ıre bu 
su geçınnez çadırlarla ortülur. (Bunlar b. tah:.~- k 'k' t b ka aktif 
•--ı · ik d 1 yarıyı u· wt um ve ı ı a a 
'""U ıcı gazları bır saat ·a ar tutar ar, ı.·· tird ·· kk b. .. g te .... d' . . -AOm en mure ep ır suz eç n .. uz-
ığer gazları hıç geçinnzler.) mclttir. SUz.ülen su ihtiyaten bir müddet 
c) Bu da yoksa arabalann üstüne kalın kaynatılmalıdır. 

ot demetleri konulmalıdır. Bu demetler ---l:J..- -
eğer 5 cm. den kalınsa kalıcı gazlara J 1 • t• 
~~~ o~~:~ü;ö~el bir koruma va- apon arın vazıge 1 

d) Demet yerine, nakil vasıtalırmın - BAŞTARAFI 1 if\Cİ SAHİFEDE -
üstüne ziftli mukavva, tahta, demir ka
paklar ve benzerleri konulur. 

* Aşağıdaki ambala; malzemesi. biitii.n 
gazlara 7rorşı konır: 

n) İyi kapanan bidonlar. 
b) İyi knpmıan ve üstü ziftli mukavva 

ile örtülmüş sandıklar. 
e) İçi çinko ile kapalı sandıklar. 
d) üstü parşümen kağıdı ile sarılmı_s 

Paketler (parşUmen Jmğıdı, bakkalların 
kullandığı yağ geçirmez kAğıt). 

e) Üstü sellon ile sarılmış paketler. 
E) Konserve kutuları. 
g) Gaz geçirmez kumaştan yapılmış 

çuvallar. 
h) Mayücr için. ağı.ı vidalı danuı.cruıa

lar, a&tzı mühürlü şişeler, (yalnız mantar 

• 

çıkan Japon gazeteleri, üç tarııfl.ı pakt 
hakkındaki tefsirlerinde bu paktın Ame
rika Birleşik devletlerine müteveccih 
bulunduğunu sarih surcltl' bildirmektc
dider. 

Yumrui Şimbon gazetesi Amerikanın 
iki Okyanustaki fa· liyetinc karşı paktm 
bir fren olduğunu ~azı~ or. 

Nişi Nisi, bu pakta dahil bulunan dev
letlerin uzun bir mücadeleyi naz.an i~~
barn almnğa mecbur olduklarını yaz
maktadır. 

PAKT AMERİKAYA İHTAitDJR 
Va ington, 29 (A.A) - Bcrliıı pah'tı 

hakkında demokrat partisi ekseriyetinin 
eri cıBu ııakt hepimize tehlike hakkın

da bir ihtar teşkil ctmcktediru demi tir. 

T. iş Bankas 
Küçük cari hesaplar 1940 ihrami ye planı 

, KEŞiDELER: 1 Şu at, 1 a ıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

,. 1940 l kramıyele;·ı :uz./J/J'J_/J;oJ 

1 Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 

2000 Liraldı 2000 l..ira 
ıooo Liraıııı 3000 l.ira 
.soo LiralıJı JOOO i.ira 
2SO LiralıJı 3000 Lira 
ıoo Lirafıiı 4000 Lira 
50 Liralılı 3150 Lira 
25 Liralıfı 5250 ~ira 

\t U:7.r7A, 

Türkiye lş Bankasına para yahnnaidn yalnız para biriktirmi 
7.nmanda taliinizi de denemiş olursunuz ... 

i'-111~11 l!P'J 1 SWJ'i'P*~ Ollfitlöa.ZZ/J~/.:J'/L': 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik müt~huııaı bay Ömer 

iitfü Bengü'du. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

~e kaloriferi vardır. Dahili ve hruici müteaddit telefonlan o1duğu gibi 
naörü ve husu.si lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
\>e fatanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni
b ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaaKı 

ay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa :ziyaret hakikati 
~Ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı .iaticannda 

.,·•''nan f>tf'llE"rde bulu,urlar. 1 1 il ·--·71111WKWD' • tr.JZU'lFQ 

r,g11 UJR 
JtoSZ fi L 

DOK'l'OBVN Jı0ŞESJ : MEBAKLI ŞEYLER 

Ölüme çare bulu
nacak mı? ---·-huanlıır ,. bu .zamanda olduğu gibi -

arada sırada, birbirlerinden milmkün 
olduğu kadar çok adam öldünneğe kas
tederler, fakat muharebe zamanlan, ne 
kadar uzun sürenıcler, gene muvakkat 
~ayılır. Muharebe bitip de ban ıktık ha
sıl olduktan sonra yeniden ölüme çare 
aramıya koyulurlar. insan oğlunun en 
büyük emeli ölüme çare bulmaktır. 

Acaba bu emeline bir gün varacak 
mıdır:? Tabii ölümle kaza eseri olan 
öli.ım iyice a)'lrt edilirse bu suale müshet 
cevap verilebilir, tabii ölüm insaıun ne 
çocukluğunda, ne gençliğinde, ne de ol· 
gun yaşında hiç bir hastnhk geçirmeden 
sndeJ:e ihtiyarlıyor.ak onun neticesinden 
gitmek demektir. Bu türlüsüne çare bu
luruıbileceği hiç tahmin edilemez, bunu 
düşünmek bile tabiat kaidesine aykm 
olur. 

Fakat bu tür1üsü, hiç gorunmemiş 
denilecek kadar, müstesnadır. Ölümlerin 
hepsi bir kaza eseri sayılır. Yalnız, oto
mobil altında kalarak yahut yüksek bir 
yerden düşerek değil, hastalıklardan 
ölümlerin hepsi de ölüme sebep olan 
hastalıklar pek çok olmnkln beraber 
on,ann nereden geldiği öğrenilince ve 
tedavi çareleri yahut hastalık gelmeden 
önü alınmak vasıtaları bulununca birço
P.u artık ölüme sebep olamamaktadır. 
Ml'sl'la eski zamanlarda öh.ime en çok 
t'bep olan çiçek hastalığı, aşısı olundu

w,und n beri gerçekten medeni bir mem-
leketle ar~ ölüm sebebi olamaz. Gene 

ki za 1 d } üz binlerce 
d mm ;m"nüne p olan kolera has-

t 1 -;, da, mikrop! ı d ha çıktığı yerde 
t 1 f cdiln l'k çar bulunduktan sonra 
dı büsbütün batnc k bir hastalık haline 

gelmiştir. 
V:akıa, hunlar gibi, kökünden kurutu

lacaK derecede a:ı.alıruş olanlar henüz 
pek· azdır. Meselci verem hastalığı dün
yanın her tarafında milyonlarca insanın 
- kaza ölümünden - gitmesine sebep olur 
ve onun bir gün kökünden kunıtulaca
ğına dair şimdilik bir alamet yoktur. 

Bununla beraber, sağlık tedbirleriy
le. ölüm sebebi olan hastalıklardan ba
zılannın tesiri azalblmııktadır. Bu ted
birleri almasını bilen her memlekette 
diftBi ~ibi, tifo, gibi hastnlaklann gittik
çe azaldığını herkes bilir. 

Sağlık tedbirlerinin, hastnlıktan ölü
mü ne derecede azaltabileceğini Ameri
kaclaki sigorta §İrketlerinin teşebbüsleri 
pek iyi gösterir. Bu teşebbüslerin, hayat 
sigortası tazminatını mümkün olduğu 
kadar az vererek, primleri mümkün ol
du~u kadar çok devam ettirerek daha 
çok para kazanmak hınıiyle fapıldıb'l 
§iiphesizdir. Fakat :teşebl>üsün neticesi 
cilümün ölmesine müncer olunca ... 

O, hayat sigorta kumpanyalarından 
birisi en %iyad~ giindelikli i ileri kayde
der ve kaydettiği müşterilerine ve nile
lerine sağl4'klannda hastalığa tutulma
mak için öğütle.r verir, onları sık sık he-

................. 
iri yarı çiftlerin eo
lendirılmesine me-

• raklı zengın 

19 uncu asrın tanuınll§ zenginlerinden 
Fransız. asilzadesi Kont dö Sen Oen 
dö Plerökur 1901 senesinde ölmüş ve 
26 teşrinisani 1899 tarihli vasiyetname
'Si açıldığı zaman, hiç bir varisi olmıyan 
kontun 10 milyonu mütecaviz servetiy
le bütün menkul ve gayri menkulilnU 
varis olarak tanıdığı Rucn şehrine bı
Takhğı görülm{iştür. 

Kont dö Pierökur vasiyetnamesinde 
şöyle ynzmakta idi : 

cDoE;rınuş olduğum Ruern şehrini ye
gane varisim o1arak kabul ediyorum ve 
menkul ve gayri menkulümün, bütUn 
servetimin, eşyalarımın, paralarımın 
<>!düğüm andan itihnrcn Ruen şehrine 
tCTkedilmiş olduğunu bildiriyorum. An
cak ~u şartın tatbiki lfızıındır : 

- Eğer Ruen şehri benim vasiyetna
memi kabul ederse, her sene yüz bin 
frruiklık bir rnükUfat koyacak ve bu 
para ile fevkalade iri yarı bir çifti teç
hiz ederek evlendirmek suretiyle insan 
neslinin tekamülUne hizmet edecektir. 

Bu çifti seçmek için bir müsabaka 
yapılaenk ve bu müsabakaya i tirak 
edenler şehrin doktorları tarafından in
ceden inceye muayene olunacaklardır .. 
Müklıfat bu çiftlerin en sıhhatllsine ve
rilecektir. 

Yüz b"n frankın 50 bin frankı erkei!e 
nakden vcrilec k, diğer 50 bin frankla 
<la kadına çeyiz yapılacaktır.> 

Bu vasiyetnnme hiikümleri kaç sene 
yerine cetirilmistir? Bugün yine müsa
bakalar tertip edilmekte midir? Bunları 
maalesef bilmlyol'uz. 

kim muayenesinden geçirir. hruıtn olur
larsa hemen hekim ve hastahakıcı gön
derir, hülii.sa hayat sigortasına aldığı 
adanılan elinden geldiği kndaT ölümden 
korur. 

Bu §İJ'ketin İstatistiklerine göre, müş
terileri arasında ölüm nispeti yirmi sene 
içinde üçte bir, müşterilerinin çocukları 
arasında da yiizde elli dt'Tecesinde nzal
mı~tır. istatistiklerin tnfsilahna bal,ltn
ca muvaffakıyet daha ziyade göze çar
par. Türlü türlü hastalıklardan ölüm nis
betinin azalma nispetleri: Verem hasta
lığından yüzde 78. tifodan yüzde 50, 
difteri iiç ııerıe İçinde yan yanya inmiş. 
Kızamıktan, kızlldan, boğmacadan. dif
teride.n, yirmi yıl önce. 100.000 çocuk
tan 5 8. 9 gittiği hnlde yirmi yıl sonra nn
cak 7,5. Çocuk ishalinden ölüm yirmi yıl 
içinde yüzde 84 azalmış, yalnız bir şirket 
yirmi yıl içinde dokuz yÜz bin kişiyi 
ölümden 1rnrlanmş. 

Demek oluyor ki ,dünyanın her tara· 
fında insanlar o şirket gibi yaparak has
talıklar gelmeden önünü nlmıya çalışır· 
larsa, hiç olamazsa. kaza eseri olan ölü
me çare bulunmu olacnkbr. Ancak o 
znman da hayat sahaf n daralacağından 
muharebelerin dnhn z.iyade sıkln~asm-
dan korkulur.. G. A. 

*· 

HiNDiSTANDA 
Gandi tekrar 
umumi vali ile 
görüşecek -·-Hint Müsliimanlarmın 

lıir lıararı.. 

6MllFE J 

BCIAIYADA 
ln2iliz tebaası 

henüz bıra
kılmadı -·İngiliz sefirinin 

teşebbüslerL .. 
l>ELlil, 29 (A.A) - Malıatma Gand1- LONDRA 29 (A.A) - Royterhı dip-

nin Hindistan valliumumlsile yeni bir lomatik muharririnin öğrendiğine göre 
mülakatta bulunmağa karar vermesi si- İngilterenin Bükreş elçisi, tevkif edilen 
yasl meha:filde çok müsait blr hava uyan~ İngiliz tabasınm serbest bırakılmasını 
dırm.ıştır. temin :için elinden geleni yapmakta ise 

MüSL'O'MANLARIN KARARI de bu gayretin neticesi !hakkında Lon-
Yeni Delhi, 29 (AA) - MUslüman draya hanüz malumat gelmemiştir. 

birliği konutcsi lınrbm devamına yardım --·--
arzusuna r.agmen Hindistan umumi vır 
!isinin !'On tekllfini kabul edecek vezi
yett.e olmadığını beyan etmiştir. --·--Edirnede nü2us 

MERSİN 
Balkevi reisliği.. 
Mersin, (Hususi) - Halkevi reisliği· 

ne Turyağ fabrikası müdürü B. Silki1ti 
Sözen seçilmiştir. -·-sayımı hazırhkları 

Edime, (Hususi) - Nüfus sayımı 
hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Vi- 11rlada Milli Şef 
l~~ette teşkil_ ~lunıı:n sa~ b~u~~ .çift tezahürat.. 
nüfus ba~katibı Alı, .Bc~ediye başkatibı Urla, 29 (A.A) _ Millt Şefimiz fs-
H. Fchmı memur edılmışler ve yanları- t 1· - ün"" U ~ fl dirdikl ri 1.. k d 'lm" tir me non un rmyı şcre en e 
na ~umu ·a ar memur ven ış . günün sekizinci }rıldönümü her sene <Ol· 

Edirne 380 5a}'lm .mıntnkasına ayrıl- d ~ ..;b' d.. ..1 u r:-1.1 tarafınd 
1 d tay. edil ugu ı;• ı un .ue r filllar an 

mış ve sayım memur an n ın - t -L·· tla · · · d k •1---·"-'st' CZautım Ve sevınç lÇlll e ru......,uu.a;r 
mı ır. .z:;.. tır. 

1 T S-. L ti 
----</:r'----

1.~GILIZ Ü U LARI 
- BASTAltA 1 iNC~ SAHİF'EDE - - BAŞTARAFI I inci SAYFADA -

~·ccektir. Bununla beraber bir '\·cya iki .. B ı· 1 b 
noktn müsbct bir sckildc cesaret ,·erici- ya ragmcn er me • varı mış r. 
dir. Amerikayı korlrutınnk teşebbüsü D. N. B. Alman A1ansı da tay• 
Amerika siya etine en küçük bir tesir yarelerimizin Berline vardığını' 
biJc yapmıyacaktır. bildirmektedir. 
Amerikanın kendine çizdiği yolu hiç L dr 29 ( "' "} S 1~'- ! 

inhi af lm de tak'p cdecegwini bildi- on a, ~ - a 1UUyet-
r e e n ı d 1 'l' haf'l' d ' 1 nd• ren Amerika matbuatının hattı hareke- ar ngı ız ma ı m e ıöy e ı· 

tine ve Tokyonun daha az .şevk ve he- ğine göre 26 Eyliale kadar '1 .gün 
yecan göstenncsine mukabil Berlin ve mütemadiyen gece ve gündüz Al-
Romada paktın mübal{tğalı bir tantana • l' 1 d ı_'! • f • 
il karşı} olması bu tantanada ba- man ıfga ı a hn aKJ arazıye ngı-
tı~a Alın~ doğud~ İtalyan hareket- tiz tayyareleri müteaddit hücum
lerinin muvaffakıyetinden nınhrumiyeti lar yapmıflardır. 
~utturmak . arz~unu aşikar olarak Bu hücumlarda Şamhorst zırh-
gostcrmcktedir. Nıhayet meçhul fakat l ak nl ib h d" tü 
çok miihim bir unsur Yardır ki o da !~mı~ ~ . ~ ~ına om ~ • uş • 
Sovyctler birliğinin hattı hareketidir. gu, gıbı ıkincı harp gemısıne de 
Sovyet matbuatı simdiye kadar Alınan tam isabetler vaki olmuştur. 
diplomn i in.in bu son tcznhürünün hii- Bundan ba Berlin yakınında bu· 
sıl ettiği intı'ba h:ikkmda hiç bir işaret- Junan tayyare ~ydaniYle, Zimens fab
te bulunmamaktadır. l\Icselc lınkkmda rikasına ve Alman garp hududuna ka
tnm bir sükun muhafaza edilmektedir. dar bombalanmı!ltır. Fırankford ve di-

SOVYET MATBUATI SUSUYOR ğer bir şehirdeki dcktrik hıbrikasiyle 
Moskova, 29 (A.A) - Royter : Sov- Bcrline elektrik veren ntral merkezine 

yet gazeteleri Uç taraflı pakbn metni ile ve Dartmond su kanalına isnbet\er ıraki 
Fon Ribbentropun nutkunu Alınan ajan- olmu tur. 
ısından alarak neşretmişlerdir. Gazeteler Kanallara, demiryollanna, ele'ktrilc 
keza bir Japon gazetesinin Amcrika-Ja- fabrikalarına vcsair mühim yerlere mü
ponya harbinin sakınılması imkansız ol- teadit hücumlar yapılmıştır. 
duğunn dair olan ynzısını nakleden Bu hücumlar esnasında 9 tayyaremiz 
Tokyo telgrafını da neşretmişlerdir. He- kayıptır. Asgari üç düşman tayynrcsi 
nüz hiç bir tefsir neşredilmemiştir. düşürülmfüıütr. 

Bu Hakikati He kes Bilmeli 
nUMDALn 

-+-
UMU1\li DENiZ ACE~nrEJj(;t LTD 

HEl~J<.:NİC UNES LTD 

BİOGENINE; en birinci kan, ku\'Vet, iştiha yarafnn '\'C tesirini derhal gösieren bulunmaz bir dc\'ndır .. 
Grip, nezle, cnOoeııza, sıtnıa gibi h:ıstalıklara tutulmamak için snğlığınızı BİOGENİNE kan '\e derman haı>lari~lc 

sigortnla)mız.. 
BIOGENİNE; dalına kanı tarelcyip kın" etlcndirir, hnlsi7Jiği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü

riir. Tatlı bir · tiha temin eder. Sinir ve adnlclcri snğlıımlastınr, zckiyı yül eltir .. Bel gevşekliği ve ndcmi iküdn
nn en birinci devasıdır .. 
BİOGENİNE; ıkullıınruılar knt'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve Jıa\'alann değişmesinden mütecssi.r olmazlar ••• 

Çünkü vücudu her uıman genç ''e dinç bulundurur ve bu snyede müthiş akibctlerle neticelenen GRIP, nezle, eflo
cnz.-., tına gibi ha ;talıklardan korur. Bu ha tnlıklnrdnn korunmak için biiyüklcr sabah, öğle, ak""Şnm, birer, ekiz 

İZMİR - f\~ORK ARASINDA 
llnftnlık muntazam hareket 

HOLLANDİA vapuru 1 - 5 birinciteş
rin arasında İzmirden doğru Nevyorka 
hareket edecektir. 

ANGHYRA "'apuru 12 - 16 birinciteş
rin nrasmdn İzınirdcn doğru N cvyorka 
hareket edecektir. 

yasından üstün çocuklar yalnız sabah. akşam birer BİOGENİNE nbualıdır. Hasta olanlnnn kurtulması için de bu bir NOT : B un vapurlanmızın ambar 
mikdar arttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR. içi elektrik vantilatör tesisatl ile mü-

""'============~1!"'a==ı=•============::•ı:•~•-•••••••••••dll cehhihczl dir. Gerek k vttpurlnrmiml muvasaUit ~ ma • • tar' eri, gere vapur is" eri ve nav· 
·~ 1:81 \ lunlan hakkında accntanuz harp dolıı-

Ooyçe Oryent 
DllESDNER llANK 

t Z Mİ B 

bank 
ŞUBESi 

l BRONZ yısiyle hiç bir ~ahhüt nltma girmez. 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci 

Kordonda 152 ııumarnda aUI\'UAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olum.ar. Th"LEFON : 4072 

1erke'Zi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Serma) e ve ihtiyat ak~esi 

ı7ı,500,ooo Rayhsmarlı 
Türki!ı·ede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 

ftfo;ırda şubeleri : K.AfflltE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder. 

f-2~ ........................................... . 

1 T. C~-~~'~ri~~ J~ankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk llraSL. 

$Ube ve ajan adedi ~ 262 
Zirıft ve ticari her ocri Banka muameleleri 

i'ARA BlRlKTtRENLERE 28.800 LİRA 
DmAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~plarında en az (50) 
lirası buhmaıı.lara senede 4 defa çekilecek kuı' ıle aşağıdaki p]lna göte ilc
ramiye dağıb.lacaktır . 

' Adet 1.000 Lirnlık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
.t • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
ıoo • 50 • 5.ooo • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3200 • 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 hradan qağı dUsmJ~ 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 deta, 1E,llıl,1 Birinci klnun, l Mart ve 1 Haziran tnrib· 

lerinde çekilecektir. 

m - - • 

DiS .. 
Fırçaları 

gelmiştir 

Fuarda husuSi pavyonda ve 

eczane ve tllhnfiyecUerde 

satılmaktadır. 

........................................... 
Kiralık dükkan ve 

odalar 
Belediye caddesinde (1) numara1ı 

dükkan ile Gazi bulvarında Demirel
U hanındaki odalar kiralıktır. İkinci • 
Kordon Merkez bankası az:kasında ;E 
(88) numaraya müracaat. : 

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

OPERATÖR DOKTOR 

AHMEI' CEMİL ORAL 
Frangz Hastnnesi Operatörü 

Her ,;in öileye kaaar Fransız bastane· 
~inde, öğleden sonra Birinci Bc,•ler SO· 
ka!mda .. No. 42 .. TELEFON : Z310 

TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Demir Ali KAMÇIOOLIJ 
Cilt \'e Tenasül hnstalıkJan ve 
ELEK~RIK TEDAVILERJ 

Birinci Be~·lcr Sokn2'ı No. SS- İzıniı 
' mra Sineması arkasında sabahtan 

üşama kadar hasialanıu kabW eder. 

........................................... 
OLJVIER VE 

ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees bina&J 
TELF •• PON: 24'3 

Londra Ye LiverpoJ ballan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
rımı? SP.ff:T vaoacaklardır . 

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

DOKTOR OPERATÖR 
SAMİ KVLAKÇI 

Kulak, burun. Boğaz hastahklan 
Mütehassısı 

l\Iunyenchanesi : Birinci Beyler 
No. 4'.?. TELEFON : 2310 

E\i: Cöztcpe Tramvay Cad. No. 884 
TELEFO.S : 3668 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk lıastalıklan mütehassısı 

TELEFON: %310 
Muayene lıancsi 4% Birinci bey{er So. 
Evi: Göztepe Karakol ka.rfısı 834/1 
Londr.ının (The Hospital .For Sick 

Childrcn) hastanesinde ikmali tahsil et· 
miştir. 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
tÇ HASTALIKLARI 

İzmir memleket hastanesi dahili has. 
talıklar seririyat .şefi. 

Pazardan manda her gün hastalarını 
kabul \.'e tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehnnc: 3956 
MUAYEI\"EHANE ndresi: İkinci Bey. 

!er sokak numnra 25 
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M ARiF VEKAlETl ı 1 
Ü HIM SiR TEBLİGI 

Orta okul ve 
Lise bitirme 
imt·hanınıka

za a ya lar 
-*-

~iiaarii vekaleti bu kabil 
ta ebenin vaziye ini 

izah e iyor 

Ank~a. 29 (A.A) - Maarif vckilli
~nden tebliğ cdilmı~fü : Bazı gazeteler
de devlet orta okul imtihaniyle lise bi
tirme imtihanını kazanmıyan talebenin 
o'Kuldun çıkarıldıkları ve talebe velile-

iSPA~ıy4 DlHİLiYE NA
ZIRINI SEY HATI 

B. Suner Roma
ya da ,idiyor 

ITAL YAN HARiCiYE NAZiRi 
DA ROMAYA HAREKET ETTi 
Berlin. 29 (AA) - Miini.hc hnrckct 

etmiş olan İspanya dahiliye nazırı bay 
Suner oradan Roınaya gideeektir. 

* Berlin. 2!} (A.A) - Burada bulunan 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano Ro
r.ıa} a mütevec:cihEıı hareket etmiştir. -- --
ımaqi~rı ın~ll ere ;e .... .. 
-gaptık arı hücumlar rinin bu halden şika)•etçi bulundukları 

yaZJlmaktndır. Bu iki imtihanda her 
l.angi bir dersten kazanmıyan talebe B!.~!'ARAFI l inci SAYFADA 
l üksck kadPmedeki tahsil müessesesine ll:inci hücumda d~man tayyareleri 
devam edemez. Hcniiz ikmal edemediği Londraya \"aramar.~, cenup ıahilinde 
O}"t.i okul veya lisenin son sınıfına de- bir çok evler hası:::-a uğramıısa da ölü 

all\ '.kendi "t?lindedir. Talebe isterse ,.e yaralı yoktur. 
okulunun mildürünc yazı Ue müracaat- öğleden sonr .. ki hücumda düşmım 
tc bulunarak sınıfta kalma vaziyetini tayyareleri Portamod limanına yaklaş
kabul ettiğini bildirir, bu suretle s.ı:nıfa mağa muvaffak olmuşlarsa da tayyare
nlınır. Bu suretle son sınıfta bir yıl dön- lerimiz tarafından püskiirtülmüşlerdir. 
müş olan talebe okula devam hususun- Bomba atıldır~ına dair bir haber yoktur. 
da diğer sınıf talebelerinin haklarına Dünkü hava muhaıebeleıinde mu
~ip ve vazifelerinclen mesuldür. An- 'hakkak surette düşmanın altı tayyaresi 
cak bu talebelerin ai1evi ve zati hayat dü ürülmiiştür .. 7 tayyaremiz kayıptır. 
:r..-ıruretleri düşünülerek okula devam - - · - -
etmPdıklcri takdirde muvaffak oldukla- RO R l NYAil A 
n derslerden imtihan olmak külfeti llUR i.J~ 
kendilerine tahmil edilmemiştir. 

BAŞT ARAFI l inci SAYFADA 

Aln1aıı - ltalyan - Ja; 
pon pa,ktında miihi m 

ı ol oyniyan adaın --·Ribbentropun adamı 
olan Stamer Tolıyoya 

gitm~ ve ... 
Tok~·o, 29 (A.A) - Domei ajansı bil· 

diri,yor : Alınan luıriciye uazırı Ribben
trr.pun adnmı <ıbn Stanıer üç taraClı 
paktın akdinde hiiyiik t.ir rol oynamış
tır. !\luınaileyh Sihirya tarikiyle Tokyo
ya \'arınca göriişmclerinc başlamıştır. 
l\tiiuıkerelcr 16 c~·Jüldc 7.5 sant siimıüş, 
kabine toplantısından !!ıOlıra miisbct ne
tice) e girmiştir. 

19 eylülde imparatorun riyasetinde 
toplamın naı.ırlnr konseyi Alman - İtal
yan - Japon iktıc:adi siyasi ve askeri it
tifak mahi.} etinde kararını vermiştir. -- --
Amerika ·eisicllmhuru 
mühim bir nutuk sögledi 

- BAŞ'fAP.APı 1 inci SAIIİ.FEUE -

n - Bıı yiizlcrcc Amerikan tayyare
si, Amcriknn motiirlcrinin giirülti.isii 
her hangi bir hiicuına kar~ı bizleri mu
ka,·emct e<lcrck bir ,·azh·ete koyacak 
olan deniz, kara ve lıavu müdafaamızı 
teskilatlandırmak azmimizi haykırıyor .. 
Bu motör giirültiilt·ri, yakuıda elde edc
rn~iıniz kun·eti tem.,il ediyor.» 

B. Ruzvelt bilfılıare sözlerine şöyle 
de"\ am etmi Hr : 

ıı - Bugiin, pifot lisansını hamil elli 
bin genç Amerikalı mevcuttur. Pilotla
rın nıikdarı her ay iki bin fazlalaşmak
tadı r. Bunların hepsi askeri pilot değil-

Devlet olgunluk imtihanına gelince 
bu. liseden mezun olan talebenin yük
sek tahsile intisap için geÇirdiği bir ne
vi giriş imtihanıdır. 

dir. Fakat V.ışington zamanındaki çift
çiler nasıl hemen piyade avcısı olınuş

müddet zarfında Romanyada 390 na- Iarrn bunlar da h~·ınC?n askeri pilot ol
:t.ır, 213 müste~ar değiştirdiğini, nezaret- mağa ha7.ırdırlar.ıı 
Jerin. her birı~de nazırların. 27 - 30 defa ı B. Ruz,·dtin nutku bütün Amerikan 
tebdıl olundugunu, 30 harbıye nazırı ge- ıadyoları tarafından neşredilmiştir. Bunu kazanmıyanın alakasını ke::.tiği 

liseye dönmesi mevzuubahis değildir. 
Bu kabil talebe iki sene içinde dört defa 
açılan devlet olgunluk imtihanına her 
gruptan ayn ayn muvaffak oluncaya 

Jip gittiğini bildirmektedir. . . 
HONG KONG, :'9 (A.A) _ Jaoonlar Vaş~gton ta~·yare meydanının ı.n.ş~-

İngiliz arazbi üzcr:nde uçan bir İngiliz shı tahmınlerckgore 17 kanunuev~~lde nı
tayyarcsine ateş açmışlardır. Tayyarede aye~c .~rece ve bu meydan dunyanın 
hasar yoktur. I en huyük tayyare meydanı olacaktır. kadar girmek hakkını haizdir. 

Müz'iç bir dert 
· - -········· 

Terliyorsanız buna karşı 
ne yapabilirsiniz? 

~--------------~x~x--------------~~-

Baı müz'·ç hastalığın reı kii ter neşr:eden i 
ekli de va dır. Fakat er şeRtni .. !~a1 tenav· 

sayesinde kur ui mak mnt kiii:a~'":r 
X.y.K 

Her mevsimde ufak hareketlerle 'e) a "e ipekli buluzlarının koltukl:mna doğ
manevi sıkıntılıırla çabuk Ye çok terli- ru sararmış bir yarım dnire taşırlar. Ba
yen insanlar vardır. Hele yaz me' .;İmin- zan bu ter kokulu cinsten d~ oluncn 
de bu hal umumi gibi olmakla beraber pudra ve lfn.anta ile ne kadar tamire 
derileri bu hastalığa tutulmuş olanlarda çalı.,ılsa yine nafiledir. Şık "e güzel bir 
daha çok görülür. Bazan hiç bir sebep kadının çirkin bir koku neş-retmesi ka
olmaksızın bile elleri, hele avuçlaTJ dar acınacak bir hııl lasav\ ur edilemez. 
sudan çıkmış gibi ıslak ve daima nemli Hel{' ıı) ak terı bunların hep'lindcn müt
bulıır.nnlar vardır. Koltuk altlarının ça- hiştir. 
ma"ın ve elbiseleri hnrap eden terleri. ne kadar tt miz tut alar. hatta günde bir 
hde ayakların ortalığa fena bir koku knç defo çorap değ: tirseler ) ine bu
) aynn teri çok defa dayanılmaz bir hal- lunduklan meclislerde fena bir koku 
dir. nı; rederler. Terden koltukların altı ba

* Hekimlik dılinde çok terleme hasta-
lığına ı'yperhydrose diyorlar. Bunun 
başlıca üç t'kli vardır. Eğer ter faLln 
olmakla beraber koku az bulunursa bu
na ı' osmhydrose diyorlrır. Buna uğrıı
yanlar etraflarına fazla sıkıntı ve iğrenç
lik vermezler. Ayaklar bile eğer fazla 
kirli tutulmazsa kokmaz. Ancak vücu
dun, hele avuçların ve koltukların daima 
.,.ıanması sahibini çok rahatsız eder. 

Bir çok mı-slekler ve sanatlar için uy
.:unsuzluğu da ayn bir meseledir. Çok 
ırrlemenin bir de kokulu şekli varki ona 
loromhydrose adını veriyorlar. Bu tak
dude deri fena kokulu bir acide orsa
•ıı:n:e neşrediyor. Derileri böyle hastn 
ol"nları hayli uzaktan bile ayırmak ka
\,ılJır. Talimden dönen askerleri, İşten 
tıkan hamalları beş on metre mesafeden 
b.le kokladığınıL zaman içlerinden bir 
çoi';uııun bu şekilde terleme hastalığına 
ıığnıını olduklarına hükmedebilirsiniz. 

Bu ha talığın üçüncü bir şekli de 
renkli ter ne retmektir ki buna da 
cıomydrosc diyorlar. Bunun derideki 
terleme hastalığından meydana gelen 
bir çe .. irl mikroptan hiısıl olduğu sanıl
maktadır. 

* Fatla terleme hastalığından dolayı iş
lerınd,.n a} nlmai':a. mesleklerini bile bı
rnkmıı.~a macbur olanlar vardır. Mese
l:'ı dnimcı eli terleyen bir aatçi tamır et
ıiY,i aatlı:rdeki küçük madeni aletlerin 
"e harfleri<'\ terden derhal paslandığını 
'e i e yaranını: hale geldığini görerek 
7, rarl ra u rar. hatta bu yüzden me!!le
i' ıni dew• f rrıe-;,. mt'c:bur olur. 

f.11 r' d. ima lt'rliyen bir opeı .. törü 
dıı inü~ıız. Bir ameliyat esnasında on 
defa e'd " n d;ğ: tirınt'ğe mecbur ol
ması pi:ıürdrn nralarındn niha:ı; rt mes
leğini lmakanli'r hile görülmüo;tÜr 

1 la t ının daima çenesine. hnttu ağ
zına dokunmı.> n mecbur olan bir di ri
deki d teri kadar münnsebetsiz bir hnl 
tnsav\'Ur t•dılebilır mi) Bu dişçi yn kat'i 
bir çare bulacak. > ahut me~lt'v.inden 
vnweçecek tir. 

Elini:ı teri) le dnimn kiığıtları ıslatıp 
kırletıı~i İçın işlerinden çıkarılan kiıtip
lrr, dalıılulnr, ) İne ellerinin terinden 
clo!avı ınü~ıcri) i iğrendirerek çalışmı}·aı;ı 
~rber çırAklnrı, garsonlar, Lak kal 'e 
kMa p çırakları pek çoktur. 

z.an çıban ''e cerahnt ha .. ıl ettiği gibi ta
benların altı da soyularak bembeyaz bir 
manzara gösterir. Bu takdirde hastalık 
ılerlemi'I, yarım tedbirlerin f ydası kal
mamış demektir. 

* Bazıları çalıı::an in anın terliyeceğini ta
bıi görerek ter kokusuna hürmet edil
mesi luzım gelece{:ini dü ··nürler. Faknt 
çalışan adamın temiz o!ma!Sı, terleme 
hastalığından kurtulmnsı pek mümkün 
olduğuna güre pisliğe ve fena kokuya 
knrşı müsamaha ve hürmet beklemek 
doğru olmaz. 

Yazın tramvaylarda, otobüslerde ha
zan ter kokusuna, hele ayak kokusuna 
dayanamaz "e fır) mını mecbur olur
sunuz. 

Halkımızı f cna terleme hastalığına 
karşı uyandırmalı: herkesin borcudur. 
Bu hususta acaba ne yapılabilir} 

Fazla tere karşı şimdiye k"ndar hekim
ler iki türlü çare gösterirlerdi. Biri umu
mi mahiyettedir ki hyrotheraippve yani 
(su ile tedavi) dir. Bünyeye göre sı
cak, ılık veya soğuk !IU banyoları fazla 
teri bir dereceye kadar hdifleLiyor. Dai
ma ) ıkanmak veya terleyen azayı daima 
temiz bulundurmak şüphesiz bir çaıe
dir. Fakat kat'i ve daimi mahiyeti ol
mayan bir çaredir. 

ikinci teda\•i şekli teri kesen ilaçlara 
müracaat etmektir. Meselü erpotine, 
Belladone, gibi ili çlar kullanılır ki bir 
az fayda görebilmek için fazla mikdarda 
alınmaları liizımdır. Deriye tatbik edilen 
Alun. tanin veya kdfur ile karışık alkol 
de teri kesrn .. k için tc İr gösterirler. 
Kunduraların içine ayak teri için per
manganate ile veya kükürt ile "eya ke
nevir yağı ile ıslntılmı çuha tabr;nlar da 
kullanılın ktadır. 

Lakin bunların hiç biri kafi Vt' kat'i 
bir çare dt·ğildil', Çünkü bunlarla hasta
lığın sebebi d ğil, neticesi tedavi edil
mektedir. Bugün fazla terlemf' hastalı
ğına karşı en kat'i çare olarak radiot
herapie ve (x) ışığivle tedııvi çaresi tav
si) e edilmektedir. En az dört. en fazln 
on defa en inatçı terleme hastalığının 
büsbütün zail olduğu muhakkaktır. 

Memleketimizde de bunu tatbik eden 
mütehassıslıır vardır. Fazla terleyenler 
önce temiz1iğe, sonra tere karşı muvak
kat tesirleri olan ilaçlara müraca at ede-* hilir. Fakat bu terleme hastlık .. eklinde 

Koltu1' tc.ıi dr hundan az UJ. gunsuıı: ıse mut laka mütehMsıslara gitmelidir-
d•iildır ' Yaıın lı:ad ınların çoğu beyaz !er. R. N. 

- ... --
eşhur H int şairi hasta 
Delhi, 29 (A.A) -- Hint milli şairi 

Ralrinad Tagor kendisine yapılacak bir 
ameliyat için bulunduğu kasabadan Kal
.koteye nakledil(niştir. 

Siyasi bir ikibet 

l'ecavüz siva
se ·ne meydan 

vern ekle itham 
edilen adam 

---· --
Fr&nsada ilıtidarı 
eHnde tutan «L avaln 
ilimdir? ••. -·-Bazılnrı tarafından, I labeşistan har-

binde i talyn.} n karşı gösterdiği taraftar
lıktan dohı) ı tecavüz siyase~ine daha 
istibdada set çekilmesine mani olmakla 
ve binaenaleyh bugünkü hercümercin 
ba .. lıca mesulleri arasında bulunmakla 
jttiham edılen maruf Fransız siyasisi Le
' 'alin F ransada aleydarlan arttığını bir 
kaç gün evvel Ajans telgrafları bildirdi-
ler. Hattü, mareşal Petenin görgesi al
tında ve hakikatte ondan daha büyük 
kuvvetle Fransadaki yeni ıejimi ve ik-
tidarı elinde tuttuğu iddia olunan Lava
lin, a!lkeri mahafil tarafından mukave
metle karşılnıtığı da ilave olundu. Bu 
münasebeüe Levalin kim olduğu hak
kında bazı malumatı vermeyi faideli bu
luyoruz. 

Lava} l 883 de doğmuştur. Mebus se· 
çilinceye kadar avukatlık yapıyordu. 
19 14 intihabında kazandı ve mebus ol-
du. Fakat 1919 da namzetliğini koydu
ğu halde kaybetti. Bununla beraber 
1924 de tekrar seçildi. 

Lavalin knbineye dahil olarak siyasi 
sahada tefenüd gösterdiği tarih bu an
dan itibaren baıılar. 

1925 de Penlöve kabinesinde 31 gün 
nafıa nazırlığında bulundu ve sekizinci 
Briyan kabinesinde başvekalet umumi 
katipliğini ifa l'tlİ. Bunu müteakip adli-
ye nezareti.ne getirilen Lava! 192 7 de 
ayan azalığına seçilmiştir. Fakat ayanda 
hiç. bir gruba kaydolunmamıştır. 

Daha sonralan sıra ile şu vazifeleri 
aldı: 

1930 da ikinci Tardiyö kabinesinde iş 
nazırlığı, 19 3 1 de başvekil. Kurduğu 
kabine 28 KCı.nunusaniden 31 Hazirana 
kadar devam etti. Bu tarihte hükümet
ten çekilen Lava} üçüncü T ardiyö kabi
nesinde tekrar iş nazırlığına getirildi. 1 O 
Şubat 1934 de ikinci Dümerg kabinesin
de mü temlekeler nnzırı oldu. 14 Teşri
nievvcl 1934 de de Lui Bartunun yerine 
hariciye nezaretini deruhte etti. Bu ne· 
ıareti birinci Flnnden kabinesinde ve 
birinci Buiston kabinesinde ( 4 günlük 
bir kabine) bırakmadı. 6 Haziran 19 3 5 
de ikinci defa baııvekil oldu. 

ltalya ile Habeşistan arnsı:-ıd::ı.ki harp 
bu tarihlere! tesadüf «;der. Lıw .. I mesele
nin sulhan halline taraftardı. Bu mak
satla lngiliz hnriAiye nazırı Samoel l loı 
ile anlaştı; ve ltalyaya bir sulh projesi 
arı.etti. Bu proje mucibince Şarki Tigre 
Jtalyayıı terked ilecek ve Ogad en ile 
ltalyan Somalisi hudutlıınnda d a İtalya 
lt'hine bazı tadilat :rııpılacaktı. Fakat 

ALMA LA 1 Y PTI l 
A A HÜCU lARI 

Lo .. dra senıa
larınd~ harp 

AIMANLAR 
"IYETTEN 

YiNE MUVAFF A· 
BAHSEDİYORLAR 

Berlin, 29 (A.A) - 28 - 29 eyH~l ge
cesinde ha\ a kU\•vetlerimi7jn mukabe
le bilmisil 1.aartuzu Londra, Bristol, 
Liverpul şehirleri üzerine tevcih edil
miştir. Londra iizcıfode gündiiz hücum
larınrla bir çok hava muharebeleri cere
yan t tmiş ve tnyv<.,relcrimiz muvaffakı
l etler kazannnşlarclır. 

iskoçyamn -;ark sahili açıklarında ka
lile halindP sefer eden vapurlara hücum 
<>clilmiştir. Bir tnyyart>miz üs~üne dön
ınemi~tir. 

AL:\fA:-ı; TEBLİ(;i 
Berlin, 2!1 (A.A) - Alman tebliği : 28 

29 eylülde ha\'a kuv\•etlerimizin hiicuın
l::ırı bilhassa J.Qndn.yı, Lh·erpulu ve ce
nubi İngilter<>de diğer limanları hedef 
tutmuşlardır. Muhtelif doklara, Taymis 
kavsine cirldi hasarlar yapılmıştır. 

t~koçy-0 ~hilJeriı.de altışar bin ton
hık iki vapur:, lmtınlınışlır. Londranın 
üzerin9e şiddetli r.nva muharebeleri ol
muştur. --a- -
e;r tavuk hastalığının 
caresi ulundu •. 
Avrupada tavuklara yirmi seneden 

beri arız olan bir hastalığın tedavisine 
ve kısmen ~imdi imkan hasıl olmuştur. 
Bu hastalık, tavukların yumurta yol~.ına 
lıazım cihazı ile giren ufak bir haşere 
yüzünden arız olmaktadır. Kız böceği 
denilen mezkur ha,eıe otların üzerine 
konmakta, tavuklar otların tohumlarını 
yedikleri zaman haşereyi yutmaktadır
lar. Ha3ere yumurta yolunda hastalık 
peyda etmekte, yumurtalar kabuksuz 
çıkmakta ve hayvan yabani ördekler gi
bi yampiri yürümektedir. 

Almanyada mütehas~ıslar bu hasta
lıktan tevakki tarzını bulmuşlardır: Ta
vuklar güneş yükselip ortalık ısınmadan 
otlar üzerinde duran haşereler ortalığın 
ısınması ile uçmaktadır. Bundan ~onra 
tavukların otlan yemeleri bir zarar ver
memekte. bu suretle de hastalığa imkan 
kalmamaktadır. 

Mebuslarımızın halkla temasları 

Muhtelif sahalarda f ai
deli neticeler • 

verıyor 
x~x-~~----~~~---

B. Hilımet Ba~ur dün istanbulda u'l'ürlıün ma
nev i lıudretin5» anlatan hi lıonferans verdi ... 

ANKARA, 29 (HUSUSi) - Mebus- 1STANBUL 29 (YENl ASIR) - Eski 
larımızın intihap dairelerinde müntehip- Maarif Vekili Hikmet Bayur buglin 
lerfü• temasları devam ediyor. Muhtelif (dün) öğleden sonra saat 15 te Bcyoğ
vilfıyetlercle bu temaslar büyük bir alaka lunda r"'ransız 1 ·yatrosunda ( Türkün 
uyandırmaktadır. Mebuslarımız bu gün- man_ vi kudreti) hakkında çok vakıfanc 
kil harp vaziyetinde Türkiyenin mevki- bir konfrans vcrıni~ ve sürekli alkışfarla 
ini izah eden nutuklar söylemekte, hal- karşıl::ınınıstır. Konfcr;msta kesif bir 
kın muhtelif ihtiyacatını öğrenmeğe im- halk kitlesi, ınebtıs.iar, parti. vilayet er
kan veren çok faideli temaslarda bulun- kanı ve idare ad::ımlmı da hazır bulun-
maktadırlar. ınuslardır. 

A nkarada dün yapılan güreşler 
------------.x*x 

Tekirdağlı, Şefik Bağ
dadiyi tuşla yendi 

---·-------Y.y.X---------------
Ka~f(D Ali, Pellimene b i r dalıilıada mağlup oldu •• 

Ankara, 29 (Hususi) - Bugun pro
fesyonel giire.şçiler arasında serbest gü-
reşler yapılmıştır. Evvela Kara Ali ile 
PeUimcn tutuşarak bir dakikada Kara 
Ali mağlup olmuştur. 

Miitcakiben Tekirdağlı ile meşhur 
Şefik Bağdadi arasında yapılan güreş 
56 dakika sürmüşfür. Şefik Bağdadi tec-

İNHİSARLAR VEKİLİ 
izmitte tetlıilıatta 
baJunuyor •• 
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - inhisarlar 

vekili Raif Karadeniz bı..ıgün İ:r.mite git
miş ve tetkiklere başlamıştır. 

riihcli ve tekniği ıniikemınel gtlreşçi ol
m 1kla heı-ahcr Tekirdağlı ilk dakikadan 
itLbaren lisltlnlüğüııü muhafaza etmi::ı 
ve nihayette Şefik Bağdadiyi tuşla mağ-
lup etıni~tir. Şefik Bağdadi Suriye, Fi
lbtin, Bağdat güreş ~ampiyonudur. Tur
nelerde cihan şampiyonlarını mağlup et
miş bir güreşçidir. 

ADLİYE VEKİLİ 
Değirmendere ue 
istanbaJda.. 
İstanbul, 29 iYeıı: Asır) - Adliye ve

kili Fethi Okyar bugün Değirmcndere
ye giderek bil' ıniiddet kalmış ve avdet 
etmiştir. 

Hayatta muvaffak olmanın yolları 
x~x-----~--~~ 

Dakar limanına iş adamında bulunması 
ve .... e e~al müs- lazım gelen on iki hassa .• 

temlekesine x~x-----

MüHİMBİR ÜS 

dair malômat -·-Dakar a :verilen ehem· 
miyet neden ileri 

1. ., ge ıyor ... 
-o--

Son günlerde ismi çok geçen ve hür 
Fransızların reisi general Degolun Fran
sızlar arasında kan dökülmesine mani 
olmak için bomlxu-dımandan, cebren iş
galden saclı namr ettiği Dakar limanı, 
garbi Afrikanın ve Senegalin en mühim 
askeri ve iktıs.rıdi limanıdır. Bu hususta 
karilerimizc lxu.ı ınaHlmatı Yermeği fa
ideli görüyoruz.. 

Fransız müstemlekesi olan Senegalin 
nüfusu 1.53~.0•)0 dir. Arazinin gcnişliğı 
201.375 kilometre nıurabbaıdır. Senega
lin merkezi Sen Lui şehridir. Dakar bu 
memleketin en mühim ticaret merkezi
dir. Nüfusu 76 hin kişiden ibarettir. 

Dakar limanından ihraç edilen malla
rın başında pirinç, pamuk. araşit, sorgu 
denilen hububat nevinden bir madde 
bulunmaktadır. 

Senegalin tarihi şu bir kaç satır la izah 
edilebilir : Bu memleket, 1635 te bir 
Fransız kumpanyası tarafından koloni
ze edilmiştir. Kumpanya, yalnız Senega
Jin sahil şehirlerinde iş yapabiliyordu .. 
J 697 de bir Fransız. valisi, Senegall e, 
asay~i teınin etmeğe muvaffak olmuş, 
muhtelif aşiretleri birleştirmiştir. Bun
dan sonra Senegalde idari teşkilat ya
pıl mıştır. 1876 senesinde Fransız koloni 
idaresi, SenegaHn her tarafına nüfuz et-
miş ve burada demiryolları yaptırmıştır 
ki bu deıniryolları merkezi Afrikaya, 
Nizora kadar gitmektedir. Bu suretle 
Nizor vasıtasiyle Sudan mallarını, Da
kara kadar nakletmek imkanları hasıl 
olmuştur. 

Dakarm askeri ehemmiyetine gelince, 
Dakar, garbi ve merkezi Afrika ile ce
nubi Amerika memleketleri arasındaki 
münasebetleri temin ettiği için bui·ada 
tayyare üsleri bulunmaktadır. Ayni za
manda Dakar, Afrikanın Amerikaya en 
~·akın noktasıdır. Dakarla cenubi Ame
rika arasındaki mcı:afe, bütün Avrupa 
ve Afrika ile Amerika arasındaki mesa
felerin en kısa:.ıdır 

Bu sebepledir ki Dakarın vaziyeti ile 
ister istemez Amerika da alakadar ol
maktadır. 

İtalya bunu kabul etmedi. Lava} kabine
si lngiltere ile mü~tereken cezri tl'dbir!e
re b:ışvurdu i~e de bu tedbirler petrole 
tatbik olunamadı. Çünkü Lava! k..binc
si Fransanın deni.rdeki üdeririden lngil
terenin istifadesine müsaade vermt"miş 
ve zecri tedbirlere iştiıak etmesine rağ
men ltalyaya mukabil olmaktan Çf'kin
mişti. Bunun üzerine ltalya serbe<ıt bir 
ha lde Habeşistana asker çıkardı. 

Laval bu hadiselerden ııonra istifa et· 
mi~ bulunuyordu. 

Eski bir prof esörümiize •• gore 
bu bassalar nelerdir? 

Bir çokları, ;ş adamı olmak l!';terler .. 
Fakat bunu beceremezler. İsmail Hakkı 
Baltacıo~lu, •Yeni Adam u m bir nüsha
sında, •iş adamının on iki hassasın nı 
şö.yle tarif ediyor : 

Jş adamının kendine göre hassaları 
vardır ki iş adamı olınıyanlarda bulun
maz. 

1 - İşsiz, boş hile olsa son derece 
me.şgul imiş gibi han•ket etmek ve gö
rünmek .. 

2 - Görünüşe 1.,'.0k ehemmiyet \"er
mek, bilhassa iyi \'C temiz giyinmek. 

3 - Kısa, ac;ık, uyanık konuşmak.. 
4 - Menfaatine son derece bağlı gö

ı ünmek.. 

FEN At:EMINDE 
•••••••••••••••••••••••• 

!i - llem ıncrhamcte, hem de meı·ha
m.etsizliğc ınuktediı olmak.. 

G -- İyi calışmnktan <;ok ziyade, ~a
lıştıracaklarını iyi seçmek. 

7 - Seçtiğini İ:!f i tanımak. iyi besle
mek, semizletip haÇ,rmak .. 

8 - Sarfotmcsini, nereye sarfedeceği
ni bilmek .. 

!) - l\lünakasa etmemek, iyi bildiğini 
yapmak. 

JO - Bir çok ev bilmek, fakat bazan 
bilnıi) or ~öriinmeL 

l 1 - Haı;ıınlari:,- le mücadelede çap
Ta ·ık yollanlan gitmek. 

12 - l\tiırnre gibi doğru olmamak .. 

ı:er renJ{in ve her renkli 
bir faidesi var ••. • 

zıyanın 
-------- 'l\ >t.X -----

Yapılan tecrübeler, muhtelif 1Jyalarııı 
ayrı ayrı faideleri olduğunu meydana 
çıkarnuştır. 

Mavi ziya, sükun ve b tirahat bahşet
mektedi r. İnsan, bu ziya altında büyük 
bir hafiflik duymakta, hatta kendisine 
küçük bir ameliyat. yapılsa, hissi iptal 
edilmiş gibi ağn duymamaktadır. 

Yeşil ziyanın te;;:ri de mavininki gibi, 
fakat daha azdır. Fazla olarak yesil -;_ 
ya, ciltteki kaşınmaları ve cilt hast~ 
!arını teskin etmektedir. 
Kırmızı ziya, muzadı taaffündür. Kır

mızı ziyaya maruz tutulan yaraların az 

dan bir cogunun hi..; bir tehlikesi kalmı
yacakınış .. 

Simdi Alınan kiıııyagerlerinin, Haç gi
bi ağızdan alınacak boyalar ~·apmnğa 
calı.~tıkları, huna muvaffakıyet hasıl 
olursa mikroplu hastalıklardan çoğunun 
yulrıı:ı teşhisi lazım geleceği, ondan son
rn doktor tedavisine ihtiyaç kalmadan 
boya ilfıçtan almakhı geçeceği bildiril
mektedir. --·--
En büyülı hit ap lıibrit 
lıutusu lıadar •• 

zamanda ve kendi kendine kapandığı Kitapçılığın bi.iytik bir inkilfıp geç.irc
tecrübc edilmiştir. Japonların Avnıpa C'egine hükmetmek lfızım geliyor. İstik
ile temas etmedikleri uunanda, bir kaç halin en büytik kitapları bir kibrit ku
flsır evvel, .~::ıraları, kınmzı bir hez ar- ı tusu btiyükhigünde olacagı 'e en küçiik 
kasından gune"e l!'laruz bırakarak teda- ceµlnd bile kola• !ıkla taşınabileceğı 
vi ettikleri mıhı ıl.mstır. Bizde lohu a-, sö~ leııilı>e. iııı:ınır ı~ı~mıız? 
!arda kırmızı renge chemmi:!J·et verılınt-- · .. 
· · b ı 1"1 d ldug!unu tah Alımım., nın Ba\}Crn ulkesındC'kı Don-

sının unun a a a ta ar o - b th · b ld ak • t ) ·· k"" a·· lıeS el'g rasn ancSl U :!JO a 011 ny 
mın e mc t mum un ur. 1 t o muş ur. 
Menekşe rcnqi ziya, nebatlaı-111 irıki- k 

Du rasathaıı·• l;w.la paı·<ı harL-ctınemc 
~afını durdurmaktndır. Bunn mukabil, 
iltihapları teskin etmek hususund,ı bi.i- için ncc;riyatını yazı nrakinesi ılc yaz-
yük tesiri görülmi.işlür. dıktan sonra bunl::ırı ateş almıyan bir 

filml' çektirtmiş ve koskoca ciltleri dol
Sarı ziynnın başlı başına bir lrnsusil·e- durnc::ık resimli ımılüınatı bir kibı'!t ku

ti olmadığı, rliğer !·enkli ziyaların ci:im-
Jesinin hassını az c,;ok hfıiz olduğu an- tusuııa sığacak bir kurılelaya ccv.irmiş

tir. Bunları okumak ta cok kolaydır. 
la ılınıştır. 

Bilhassa Amerika doktorları, renkli Filmi ışığa tutaı·ak hi.iyütiicü bir gözlük 
:.un'i :.d:rn usulüyle tedaviden is-ıifade et- ile okumak ınümk i.i n olduğu gibi filn1i 
mektedirler. hir perdeye :.ık'icttirerek okumak ta 

Diğer taraftan, Alman kimyagerleri, müınkündiir. 
bildiğimiz boyaların <la renkleri hasebi- Anlaşılan bir ~ün gek>cck, yatağınıza 
le b ir ~ok hastalıklara iyi geldiğini tcs- girdikten soııra tavana gerilen bir per· 
bit etmişlerdir. Eitt.•r bu boyalar yenilip deye nkseclecekyazılan okuya okuya en · 
yutuJabilseymiş, n.ıikroplu hastalıklar- tatlı uykuya ôala~ksınız!. 


