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"4::doJ11 birdenbire sustu. Taarru
.. t il ftltinıizi tahmin ediyorduk. Fa 
41'-' • oldutunu bir tilrlil, ne içeri • 

8Q'1e dıtandan öğrenemiyorduk • 
.. .,_

1
ildUrUcü süktlt acaba nasıl bir 

,. P•rçalanacakh ? Yilrepmiz 
l'ak bekliy<1rduk: 

:: lllri bir karaba alabilsek •• 
..... ~Phenin bir tarafım bilkehiJ· 

41u!:-•11 11Zadıkca, ihtiras derecesi 
Y~du: 

-111 
,,_ f olmazsa biz bozulmasak .•. 

....._ • hird :"""lltl en, arka arkaya, Afyon ve 

.. lbi upıııar havadisleri geldi. insan 
~ 

4 
tahaırnnUllü şeydir: O zafere 

~ latUrkün ölümüne de dayan • 

llenı 
ltl11 hl ~ Y •kup Kadrlyi buldum. o 
ilet eCI I' talyan vapunı İzmlre hare • 
lıtlat1decekt1. Bir kaç saat i~inde ha
d.111,iy ılt ve gemiye atladık. Biı ri· 
illi, ile kadar ordu tzmire girecek 
l'1lt. l'Qılyecek nıi? Henüz bilmiyo • 

8u t . 
ele 'l'Utkfll'eddüt Kadifekalenin OstDn· 
de~•nı hayratını görünceye kadar 
ttlııde ;ııt Yaklaştıkça nhtımın lls- • 
illete b olatan TUrk askerlerini se,;ç
ler hizı8~1•dık. Geml;ve gelen zabit • 
lehte • irnlerimizden tanıdılar ve 
dilel'. ~ıkıııakta nıllıkilllt rösterme • 

\' alizlert i • 
rn Z1 Kramel' palas oteU • 

(Sonu Sa: S, SQ: 5 te) 

lntiıarımııa telCaddim eden hafta lilnde büyüli Tirli milletl, büyüle bir liaytia uğradı. Ebedi Şefi ve Ulu Dc1hlsl Atatürkü ebedi
yete tevdi etti. Evvelki gin Ankarada tarihi medfenlne yükselen, mllletln olduğu gibi, Cemiyetimizin yiksek hamisi olan ebedi ıevglll 
mllletlnin baıına kıymetli mesai arkadaıı ismet lninil nü bırak+.. Relılciimhur11muz ismet lnönii de Cemiyetimizin yüksek hamisidir. 

"Kııday .. büyük kaybı lgln bütün kalblyl• mllletl taılye ederken ıahıında lıtlkballnl selamladığı lnöniiyle müteıelll olmasını diler. 
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Mübarek Biı- Vazife 
AtatOrke Dair BOtDn 

Hitıralan Toplamahyız Çiçek Sevenler 
Cemiyeti Erzincan 

Hattında YAZAN: Avukat Ahmet Sabri . -' 
On gOnden!left Istanbulun mavi 

cıI uklarında akan büyük ölüm kasır
gası Türkiye hudutlarını aşarak u
zaklara, pek uzaklara kadar yayıldı._ 

Her geçtiği yerde büyük bir sar
sıntı yaptı. Her temas ettiği canlı ve 
cansız ecsamda alev alev bir yarana, 
$Örunez bir ateş bıraktı.. Her kalp 
üzerinde ufak büyük acıklı bir tesir 
basıl ettL Göz kapaklan toplanan a
cılarm hicranın, derdin dışarıya ak
masına sebep oldu._ 

Şimdi ağlıyoruz, hıçkırıyoruz, o -
ile geniş bir iftihar duyarken onun 
ı;önmesile birdenbire karanlıklara 

battı.. Ufuktan hiç beklemediği bu 
kara acı, bu büyük yara Türk .mille
tini canevinden vurdu._ 

Şimdi ağlıyoruz, hınçkınyorm, o
nun arkasından 18 milyon Türk ile 
birlikte, zulümden, ateşten kaçan 
milletler ile güneşe, insaniyete ve 
hürriyete aşık insanlar hep bizim ile 
birlikte ağlıyorlar_ 

Gözyaşlarımız ne vakit dinecek? .. 
Onu bilmem!- Yasımız ne vakit ni
hayet bulacak?_ Bunu da hiç kestire-
mem.-

Biz onun bıraktığı canlı, ayakta 
duran her tarafımızı çevreleyen sa
yısız eserlerine baktıkça benliğimizi 
saran, onun varlığının bizden uzak
laşmıyacağına kanaati kamilemiz ol
duğu gibi bizim de ondan uzak kal
mamızın ihtimali yoktur. Çünkü o
nun yarattığı. onun var ettiği, onun 
teneffüs edip ülkemizi doldurduğu 
bu hava içinde ancak onun ile birlik
te yaşıyacağız. .. Onun gösterdiği yol 
dan gideceğiz.. 

Atatürk ile yaşıyan bizler, Türk 
milletinin en şerefli, en bahtiyar a
damlarıyız... Çünkü onu gördük. O
nun sesini işittik, onun aziz tabutu 
arkasından sıcak gözyaşlarımızla ka
na kana ağladık.. 
B~büyük adamı, tiu büyük ölüyü 

gören, onun ile birlikte yaşıyan biz
ler olduğumuz için onun tarih olan 
mevcudiyetinin en. küçük zerrelerini 
bile yaşatmak yine bizlere düşer. Bu 
h em kendimize karşı bir vecibe ve 
hem de tarihe kar§l bir borçtur. He
nuz maziye karışınıyan büyük atamı
zın sıcak muhitinde yaşıyan arkadaş 
farı, dostlan mukarribini meydanda 
iken, tarih sayfalarını şan ve şeref i
le dolduracak türk azametinin nelere 
kadir olduğunu, Türkün üstünlüğü
nü, Türk sahai harp ve siyasiyatta 
temiz bir el, olgun bir baş ile idare 
edildiği zaman neler yarattığını ve 
neler yaptığını bize ancak bu muh
terem zatlar, kardeşler anlatacaklar_ 
Çünkü onlar Atatürke bizden daha 
yakındılar. 

İşte bu düşünce ile büyük Atamı-
~ 

tarih encümeni, halk partisi bu hu
susta hemen harekete geçmelidirler .. 
Ben biraz daha ileri giderek şunu da 
söylemek isterim. Bu hatıraları ya
zanlar lilzum görülürse nakten de 
taltif edilmelidirler-

Toplanan bu yazılar birer birer 
tasnif edildikten sonra Atatürkün 
menkibeleri namı altında cilt cilt 
neşredilmelldir, Bu ciltler her Tür
kün alabileceği cüz'i bir fiyatla sa
tılmalıClır. 

Bunlarm içinde belki ufak, birkaç 
satırlık hatıralar da bulunacak, lakin 
bunların ufak olması büyüklüğünü 

hiçbir vakit gidermez. İşte Atatürkün 
Cihan harbinde Çanakkale destanın
dan cihan değer yaptığı ve hepimizin 
bildiği harikalardan iki tanesini bu
rada yazıyorum. 

Bunlardan bir tanesi JUdur. 
Atatürk, Conkbayınnın tepesine 

yaklaştığında Seddülbahirdekl fırka 
nm askerlerinden bir kısmının kendi 
sine doğru koşa koşa geldiğini gör\m 
ce: 

- Neye kaçıyorsunuz? 
- Düşman geliyor. 
- Düşmandan kaçılmaz. 

- Cephanemiz kalmadı. 
- Süngünüz var. 
İşte bir diğeri: 

1 
Düşman Anafartalar gurubunu sa-

ğından çevirmek istiyor. Kireç tepe
ye giden tek yoldan geçmek icap e
diyor. 
Burası tek ve dar bir yol Denizden ta 
bak gibi görünüyor. Düşman zırhlısı 
makas vari ateşile burasını ateşe tut 
muş, insan namına kimseyi geçir~
yor. Mustafa Kemal, bir yola bir de 
zıl'hlının ateşine bakıyor. Duraklıyan 
efrada: 

- Neye geçmiyorsunuz~ 
-Düşman ateş, ölüM saçıyort ge-

çilemez diyorlar. 
- O böyle geçilir diyor ve hızlı 

yürüyerek geçiyor. 
O geçince arkadaki Mehmetçik du 

rur mt'ı? 

Fah"rl Relıliğl Oçünc:ii 
Umumf Müfeffljlik 

Deruhte Ediyor. 
Halkımız arasında çiçek sevgisini 

yaymak ve halkı çiçek yetiştirmeğe 
alıştırmak üzere şehrimizde "Çiçek 
sevenler cemiyeti,. adı i~ yeni bir 
cemiyet kurulmasına karar veril.Dut· 
tir. 

Cemiyet çiçek ıergilerl açacak, 
iyi çiçek yetiştirenleri mükMatlandı
racaktır. Cemiyetin fahri reisliğini 

üçüncü umumi müfettiş Tahsin U· 
zer deruhte etmeyi vaadetmi§tir. 

Cemiyet icap eden yerlerde şube
ler de açacak ve Arupadan çiçekçi
liğe ait eserler getirip tercüme etti· 
rerek nep-edecektir. 

DOLANDIRICİLIK: 

Haliçte Bir Tersane 
.Yapılacak 

Denizbank Haliçte büyük bir dö
kümhane ile bir atelye binası ve 
iki payon inşasına karar vermiştir. 

Yeni dökümhane Haliçteki Deniz
bank fabrika ve hauzlarının btitüıı 
ihtiyaçlarını karşılıyabilecek vazi
yette olacak, dökümhane faaliyete 
geçince gemilerin tamirinde kulla
nılan büyük saç levhalar da burada 
imal edilebilecektir. 

Denizbank Haliçte bir tersane 

kurmayı da tasavur etmektedir. Bu 
tasaur Denizbankın tahakkuk ettire
ceği işler meyanına dahildir. 

Bir ihtiyarı Öldürdüler 
Şilenin Ağva nahiyesine bağlı Ge

köyünden Alaettin ile kansı Ay§e
hen üz malum olmayan bir sebepten 
dolayı Alaeddinin babası 65 yaşu:da 

Hüseyini taıla başını ezmek suretile 
öldürmüşlerdir. Jandarma tarafın

dan yakalanan suçlular Şile müddei

umumiliğine teslim edilmi§lerdir. 

Radyo Antenlerl 

Yalnız bu iki hareket başlı başına 
kocaman birer tarih olduğu gibi yine 
bu iki ölmez hatıra bir milleti ölüm
den, zilletten kurtarmağa, yaşatma-
ğa kafidir. ;;>erur Meclisi dün aaat 14,30 da 

Bu iki jesti yapan fan! dünyanın, toplanmıştır. 

Bugün Eıya Nakllyatına 

Baılanıyor 
Sıvas - Erzurum hattının Ke

mah, Alpdumanh ve Erzincan is
tasyonlan arasında bugünden iti

baren yolcu ve her türlü eşya nak -
· liyatına bqlanılmııtır. 

Düne kadar Çctinkaya - Ke -
mah arasında İ§liyen trenler eski 
seyrüsefer tarifelerini aynen tat
bilc edecekler fakat fazla olarak 

Çetinkayadan kalkan trenler yol
lanna Erzincana kadar devam e· 
deceklcrdir. 

O ha\'alidc Cumhuriyetin Lu 
ınuaffakıyeti büyük bir sevinç u
yandırmıştır. Yolun Erzincandan 
sonraki kısmının da birau en-el 
ia ... ına çabıılmaktadır. 

Eyüplü Halid 
Yine Mahkemede 
Kadın avcısı meşhur Eyüplü Halit 

kendisine emniyet memuru süsü ve
rerek dolandırıcılık yaparken yaka
lanmıştır. 

Halit, Kahtanede bir gazinoya git
miş, Ferkiöylü İdris oğlu Hüseyin ile 
arkadaşı Haydari° oturdukları ma
saya sokulmuş ve kendilerini karako 
la davet etmiştir. 

Her iki arkadaş da Halide hüviye
Unl sorunca: 

- Ben emniyet amiriyim, sizi ni
çin karakola eönderdlğimi orada söy 
!erim demiştir. 

Bilmedikleri büyük bir kabahat 
işlediklerini sanan iki zavallı Halidin 
yolda kendilerinden istediği beşer li 
rayı vermek suretile yakalarını bu 
amansız dolandırıcının elinden kur
tamu~. lvl,amafib. bu esnada da 
Halid! takip eden emniyet memurla
n yaklqmışlar ve bu sahte emniyet 
Amirinl yakalayıp işlediği suçun he
sabını vermek üzere adliyeye tevdi 
etmiflerdir. 

• 

Fırtına· Çıı. tı 
tarihin en büyük adamıdır. Radyo antenleri hakkında hazır· Dün gece Marmarada ve Karadfr 

Büyük Atamızın muhitinde yaşı- lanan talimatnamenin bir çok mü- niz Boğazı methalinde şidedtli bir 
yanlara onun hatıralarını bilen ve nakaşalardan sonra encümene iade fırtma başlamıştır. Egenin Şm•.al 
saklıyanlara henüz onun acisile ısla- edilmesine karar verilmiştir. Çünkü, kısmında ve Sinobun garp taraflann-
nan gözyaşlarımız alam ve ektarımız • 1 da ı:.:iddetle hisedilen bu fırtına dun, mezkur ta imatllame radyo alanla- • 
ve koruyan dudaklarımız ile yalvan- meteoroloji istasyonlan ve rasatha-

Eski Bir Top 
Mermisi Patladı 

Bayram! 
.Yazan: B. FELtf. 

G~ pirin dediği ı:-ihi: 4' 
"El iydi ekber eyledi, biz ınat ~ 

eyled 

iki Çocul< Öldü, Bir Ama bayram kelimesi, hele soıı; l<:uçt 
·manlarda (Spor bayramı) (Ge~ jff ~atnu4 

Çocuk Yaralandı bayramı) (Toprak bayramı) gibı arı kc 
Silivrinin Yukarıparmak mahalle- de tümulünü arttırdıktan 5onr~·n8' da ~oğı 

sinde oturan 10 yaşında Salihle ar- (meserret) yani çalıp oynama gıı )'etı§se 
den ziyade yan merasim, yarı bİf 8~ de 

kadaşı 15 yaşında Maraşlı Mehmet dij 
fazla ehemmiyet verme man , eyi 

keçi otlatırken deniz kıyısında kum- d 13 
geldiği içindir ki artık pirin tı.g( 

lar içine gömülmüş bir top mermisi kıyafette kalmış değildir. • ~l<iı. 
bulmuşlardır. Buldukları teYin ne Bence bayramlar bir yadı b "l her 
olduğunu merak eden Mehmet onu darrınhklann tasfiye J!iinü; bir t:erarn• 
bir taşa vurarak kırmak istemiş ve çük büyük yakınhğı fırsatıaır. :ay l 
bu sırada mermi infilak etmıştir. Resmi tatil giinlerimiz ara ts · ( 

bulunan şeker bayramı bwdarJJl d .. ~let: 
Misket parçalarından birisi Mehme- "'" 

şmda gelir. h 
din başına isabet ederek beynini • b er 

Milli bayramlar hnkikatcn },,_ a 
parçalamış, diğer blr parça da Sali- sevinç, şetaret, neşe ve cuş ve b ""-llr 

hin göğsüne rastlıyarak bir anda günü iken şeker bayramı, kııt ~tt. eıı 
her ~ de öldürmüştür. bayramı öyle deiildir. 

Hadise mahallinden takriben 100 Bu bayramlann bizdeki dini OJ' nu 
metre uzaklıkta koyun otlatan 9 ya· hiyeti samanla git gide tanı llıakta 
şında Mustafa da kendiaine kadar Türk karakterile Usliıblannııt .e l'ııt. 

deta birer milli mahiyet aimıttıt• 
gelen menni parçalan ile vücudu- Şeker bayramı bu bakımdaJl 
nün muhtelif yerlerinden yaralan- Türk itiyadıdır. Şeker yemek, 
mıştır. 1 ·ı de ikram etmek ve bu vesi e ı e 

Biraz 10nra hldi8e mahaııu;e ge. iki ctın tatil edip dinlenmek, kil 
len jandarmalar yaralı çocuiu has- lere hediyeler vermek, büyükleri' 
tahaneye kaldırmışlardır. Kaza etra- erini öpüp teveccüh ve duasını a 
fında zabıta e müddeiumumilik t.ah- pbl bayramlara mahsus ceilt!te • ....ı 
kikata devam etmektedir. de bezendikten JOnra Tilrk t~ 

Karaya Oturan Alman 
Vapuru Kurtardamadı 

Uç gün evvel Çanakkalede Kepez 
mevkiinde karaya oturan Alman 
bandıralı Sphako vapuru henüz kur
tarılamamıştır. 18 bin tonluk bir va
pur olan bu geminin İstanbuldakl a
centesinin müracaatı üzerpıe Alem
dar tahlisiye gemisi Kepeze gönderil 
miş ve kurtarma ameliyesine başla
mıştır. 

Bir- ffaftahk lhraoohmıı 
Son hafta zarfında İstanbul güm

rüklerjndep Alınanyaya 7762 liralık 
ceviz, 96795 liralık yaprak tütün, 
21151 liralık kirli yapağı 18 bhı li
ralık iç fındık, 985 liralık deri kazın
tısı gönderilmiştir. 

Yunanistana 1127 liralık torik ba
lığı, Amerikaya 787 liralık pirinç, İn 
giltereye 2855 liralık yiin, Polonyaya 
2814 liralık yaprak tütün, Romanya 
ya 6350 liralık yaprak txtün , Rika
ya 8802 liralık yaprak tütün, Londra 
ya 68892 liralık Afyon gönderilmiştir 
Son günlerde Almanyaya 255627 li
ralık bir parti daha yaprak tütün 
gönderilmiştir. 

YURTTAŞ; 

nln sayılı rtınJerl ara!ma ıinnlşdto 
Ben bayramı daha Eiyade bil 111 

kundan sevdiJim ve bizim resoıf 
terimiz arasına ahnışmı bu bakJi' 
dan diltünillmüı isabetli bir k...,ı 
lakki ettiğim için onda hususi bit 
mimiyet sezerim. 

Berkesin vicdanlyatına do""' 
mak ne hatınrnıza ıelir, ne de ' 
u. Şeker bayramının dini b 
ve kıymetine söz söylemek de 
gibi bir Ttlrk muharririne yakı 
Fakat ben bayramı bu dini kı 
zaviyesinden delil de her TUrJdiJJ 
eski bayramı olduiundan dola11 
rlm. 

BiltOn tİOnya TGrklerfnl~blrle 
1,1en ye&"De takvim &ftnil de o 
midir? 

ÇANKIRIDA: 

Yeni Bir Fldanhli ,-
Çankın (Kızılay) - KızılırıXl 

tasyonu karıpaınds Ziraat vekile 
ce vul bir nümune fidanlığı \fİiC 
getirilmektedir. Fidanlığa balt 
fen heyetinin oturması için üç 1" 
bina yapılmıştır 

Kalecikte Sıtma il• 
Mücadele Edileceli 

Çankırı (Kızılay) - Bir kB~ 
evvel lağvedilen Kalecikteki fl 
mücadele heyeti, buradakinin lJlt 
besi olarak yeniden kurulmak O 
dir. Kaleciğin yirmi köyünde 

zın gençliğinde onun ile birlikte ya-
şıyanlar, onun ile birlikte harp mey 
danlarında döğüşenler, onun ile bir
likte uzun senelerdenberi muhitin
den ayrılmıyanlar, onun yarattığı ha 
rikaları, birer birer en küçük teferru 
atına kadar yazsınlar ... Onlar hem 
Türk tnllletine ve hem de tarihe kar 
§1 bunu yapmakla mükelleftirler, zan 

yonız: Türk milletinin sinesinden nn anten çektir.meli için ilk defa ne tarafından liman reisliklerine ve 
doğan büyük Atamızın hatıralarını belediyeye istida ile müracaat ede- alakadarlara bir kaç saat evvel ha
yazınız, toplayınız, Atatürke ka~ o- rek ruhsat alınası ve çekilecek ante- ber verildiği için derhal tedbir alın
lan büyük hürmet ve tazinılerimizi i- nin bir mühendis tarafından krokisi- mış, gemiler limanlara iltica etmiş 
fa edelim. nin yapılmasına dair tatbiki hayli ve bu yüzden müessif bir kaza hu-

Türk milleti de Atasının yaptıkla- güç olan bir çok maddeler vardır. sule gelınemi§tir. ~ 
Bankalarda biriken para

lar memlekette İf yarahr. 
Küçük arttırma hesaplan _ 
bir araya Nelince ulusal eko
nomimiz için büyük bir kre-

bir 11tma mücadelesi yapılacaktd' 
Yeni Binalar 

nındayırn.... 1 
Maarif veklleti ba~ olmak üzere, 

' . 

rını seve seve okur onu sinesine bi- Radyo son zamanlarda medenl Denizbankfa Yeni 
raz daha kuvvetle basar. Türk mille-
ti onun tatlı, canlı hatıralarını oku- bir ihtiyaç halini aldığı, memleketi- Bir Servis 
ya okuya, nura, ışığa doğru daha kuv mizde de kültürel sahada radyodan Denizbank ifletme muavinliğine 
vetli adımlarla yürür. Onun yaktığı istifade bir zaruret olduğu için bir merbut bir bakım servisi ihdas edil
ışıldar içinde yolunu daha iyi görür 

1 
çok aza bu mükellefiyetlere muanz miştir. Bu servis mevcut hatlarda 

ve onun arzu ettiği hedefe çok daha 1 bulunmaktadır. çalıp.n bütün gemilerin temiz tutul
evvel vasıl olmuı olur. Şehir Meclisi pazartesi günii top- ması, yolcuların her türlü ihtiyaçla-

Milletlerin, dirilerden daha ziyade !anacak Hesap Encümeninin kat'i ra- nnın tem1n1 işleriyle meşgul olacak-
ölüler ile yaşadıklannı unutmıyalım. porunu tetkik ~ecektir. tır. 

..., 

di kaynafı olur. 
Uluaal Ekonomi 

Ye 
kttmna Kunmıu 

l.tanbul, ebediyyen .U.abwİen EIHill Şelinl, •tıhillertle böyle t~yi etmiı_tl ______ _ 

Çankırı (Kızılay} - Yeni Jl~ 
vintn inşasına kimse talip olına?P"' 
tır. Evin emaneten inşasına karst 
rilmiştir. Yakında temeller atıl' 
caktır. 

Memleket hastahanesine ilA~ 1 

dllmekte olan pavyon bitirilın~ 
zeredir. Nafia binasının inpSI 
hayli ilerlemiştir. 
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liızır Kızılay 
Salalıattin Karakayan 

Eıı Yoksul . 
tlltııda . zamanında, en kedttll 
ler: a' Yetı~n ki.rndir? desen· eski-

:~·~. ::::·~;2fE; ismet in6niiniin Ecnebi 
Türk 
Hayırseverliği 
Yazan: lbrahim Hakkı Konyalı edi), 

o" !{ S.K.K. Heyetlere Beyanatı Zayıfa, muhtaca yardım eli UZilt• o~~ \>arı!;,u:~en ninem anlatırdı... Bir mak, Türkün ezeli bir hasleticlir. 
i ilt ~atı k ır Yokınuş.. Çok fakir bir Bwuı Türk tarihiııin her ~aiıLda 

.ı d oca varmış· b" - rutlaru. ilk dedelerimiz tölen'ler a SOğukt . • ır gun ocak bapn-
irıil' )'eı~se d an_ ~ıtreşirlerken Ah, Hızır h v ı · rr.. k . . s llı v l J D . toylar verirler, fakir, aciz her.kesi 
irlf' aa demi~ hızı~ fakirlikten kurtar- Reisicum urum uz, nema ıst .1 ur ıgenın u .1 o unua aıma ıiydirirler ve bunu bir büyüklük sa-

dueYin bş er ... Hızır gelmiş, üç şey yarlardı, bunlar kimsenin muktefu 

llıı .. 11 ... enden demiş ... v. s. uazır Oldug"""unu Söııledi ve Dünya Milletlerine Teşekkür Etti 01amıyacağı bir ölçilde şölen ver-
-,;;"'4l artık b n l .::7 mekte ve kendi mallarını yağma et-ltı.IQı. '7er· .. u. boş inanışlar kal-

;ı, .ı: ıne Re" • lık K ı· .. . . b" b. • . ti b "'l 1 k 0 b0 h k" ye vekı"lı" B. şu··1cru00 Saracoğlu, u.rmekte birbirleriyle _musaba.kaya. '41 her a oz ınsanlar geldi. Şiın- Ankara 22 (A. A.) - ısı - lı , ema ıst reJımının ır ı- samımıye e ag ı ı gı ı a ı-
k n ca l At' A. h i h .ıuerlerdi. işte bu mezıyetlerd.ir k4 et>anıetl n 1 bir eserine, yerinde cumhur İnönü bugün saat 18 de ni takip eden hükumetleri tara- ki manasında tezahür eyleme - ına Jansının usus mu a • d kr . . Türkl . ki hır· 
l '- erine .,.,'- · k k b" . . k b l d k k d" . emo asıyı erın en es 1 

... y he k . ıfv..uıt olduğumuz Kı- Ankarada bulunan ecnebi ga - fından şimdiye kadar tatbi o- sine itina edece tir. ır!nı ~ u e l're en ısıne a- hakimiyet ve hükUınet şekli yapmıt-
~ o:a esın _dilinde ve kalbinde- zetecilerini kabul ederek aşağı- lunageldiği şekilde anlaşma ve Hadiseleri rıaklederken Tür- şagıdak.i beyanatta bulunmuş - tır. Düşkünlere, fakirlere kimsesiz-

lerin h guvenmeyen yoktur. daki beyanatta bulunmuştur: beraber çalışma zihniyeti, dost- ki yenin hakiki manzarası~ı tam tur: lere en çok yardım eden Türk bll-' 
dat ku ızıra inandıktan ka- "Son günlerde, bütün bir mil luklarına ve ittifaklarına hulus .surette aksettirmeniz için siz - " - Başvekil Celal Bayar, Yu lunduğu topluluiun reisi olurdu. Bu 
her an, :etle ona inanıyoruz. O Jetin ebedi şefinin cenazesi ö • ve sadakat, ve sulhun muhafa - lerden temsil eylemekte olduğu nanistana karşı olan hissiyatı - riyaset malını; daha fazla ibzal eden 
hııır &ibi er Yerde, her felakette bir nündeki müheyyiç kederine şa- zası emrinde gösterilen itina - nuz memleketler efkarı umumi nı bir çok defa şahsen bildirmiş bir başkası çıkıncaya kadar devam 
)"etten k Yetişerek bizi bu kötü vazi- bit oldunuz. Atatürk aşkındaki nın en büyük muvaffakıyet vesi ne. büyük vasımıza bu de - d di 
.ı:_ 0ruya ak k · .· . . ti. Ben de, hariciye vekaletini e er • ~. c yegane müessese - bu bı'rlik, Büyük ölünün kurdu- şanslarile ihatasını mümkün ı d t b tt t ak k"k · zı G""k ı h rece os ane ır sure e ıs ır d ht d k B k"l B Bu ha ı atı ya o a p mer um au hı ğu rejimin remzidir. Kemaliz - lan kuvvet seviyesinde kendisi· eden bütün dünva milletlerine eru e e er en, aşve ı · da Tilrk medeniyeti tarihinde töylo 
ltıakta 01;;_ı 60 yıldır yaptığı ve yap- mİJI hususi vasfı devamlılığın - ni mütemadi tutmak kaygusu karşı burada g~rdüğünüz kuv- Metaksasa gönderdiğim telgraf anlatmak istemiştir: 
?ut. ller uğu hayırlı işlerden alıyo • da mündemiçtir. hakim olmakta devam edecek - vetli minnettarlık tezahürünü la, kendi hissiyatımı bildirdim. ''Tilrk cemiyeti Totemizm de\-r~ 

· "e "ar olYoklukta 0 daima var oldu Türkiye, dahili siyasetinde tir. bildirmenizi ve bu ağır kederin Bugün sizi kabul ederken, şu de demokratikti. Putlac vuıtuile ~ 
-~Y ac~... olduğu gibi harici siyasetinde .~i~am ve terakk~ ~m!li o!an de son derece teselli bahş bir nu ilave eylemek isterim: ristokratik ve emperyalist bir ccmı-
~e~ aragün dostudur. İyi de, hattı hareketini olgun dü - Turkıye, gayretlerını sıze bıl - d 1 kl 'h t d"l . 1 y . .

1 
Tü k" yet oldu (1)" 

~ elint e bu karagün dostumu - şüncelerden ve bunun, milletin dirdiğim bu prensipler yolunda Tü~.stk? a .ı11 a .a. E> dı mış 
1 

otan un?~ıs~an ı eak ~ ıyel arad - Cahiliyet ve rayn islAmt devirlerd~ 
~an .., sıkı s1kı tutarak, bize her menfaatlerine en uygun olduğu sarfetmeğe devam evleyecek ve r ıye mı etının uygu u e • sındakı ıttıfak P tı ımza an ı- böyle olmakla beraber, islimi de. 
)'lat?tıatlrdun edebilmesi için onu kanaatini getirdikten sonra tan dünyada sulhu muh~faza mak· şekkürlerine ayn ayrı herkes ğı zaman, iki memleket zimam- virlerde de Türk açık ellilitinin, cö
Oııuıı ne:. çalışmak borcumuzdur. zim eylemiştir. İşte bunun için sadile kendisine her müracaat nezdinde terceman olmanızı bil ~arları tarafından. ha-?rlana!', mertliiinin ve hayırseverlifinin aa-ı 
dıılunu b da: hayırlı bir kurum ol- dünyanın en selahiyettar mü - vukuunda "mevcut,, cevabını hassa rica ederim .• , ımz.ala~a~ ve t~~bı~ ed~l~n ~ır yısız örnekleri vardır. Abbasi otun. 
~ Silrü er ~n dinleyegeldğimiz messilleri önünde hiç tereddüt· vermekte kusur etmiyecektir. vesıka ıdı. Rugun .~se, ıkı m!l - nna uzun asırlar yaşatabilecek "' 
' aeriUZe§tten anlarız. İşte bir etmeksizin diyebilirim ki, Tür. Bununla beraber bu yoldaki Hariciye Yekilthin Atına Jet tarafından hukômetlerıne . 1" d . f . üksek ~ 

müsaraatının bu ' asil davaya Aiansına Beyanatı bir vazife olarak tahmil edilen ıs .a"!1lm me en1ıye. ı?ın en byı"lecek b~-" !.tlıhactr kiyenin harici siyasetin - H . . . im erııı ez eser erını vere u. ı 
....... 4 ,_ te,ze anıatı•or: de sulh davasına sadıkane bag"" - hiç bir zaaf sebebi olmaksızın Ankara 22 (A. A.) - arıcı- hır pakt o uştur. ,, d 

1 
k Tü kl . d bır' 

·~ ~ ev et uran r erın arasm a 
~ ~ e\tlldnn. ııe iyi ettin de aklı de Bermek oiullan vardır. Bu allo-ı 
~,ı ~ ~ biraz olmıı o eski gün- y h d • ı• • D •• l lk H Cif ıra nin iyilik ve hayırseverliii, yoksul-

~. ~~o~~u. ~e Dti~akv=- a u 1 şı unyayı "Bu levhanın içfnCfe misf· !:~~r::::~.!::S8e1Y:.~e :::ıh= 
.""Ql ·~ .LW_,. ~ ~· nlz? Onun bütün dehıefi· lere &irmiştir. Bermek oğullarmıa 1 

k .... babanı De alarmda idim M 1 Et ~ B ı d nf llissedfyor musunuz7 saha örnekleri en ıenif ve mtıaama-8" !:':: ı;::!':ı:ı.: eşgu mege aş· a 1 ::::dinlz;ab~ ;;:' :,:;; ::!' .. m;:~:l•!:_rl; r;:~ 
\>~ -,~ halhnızdeydi. Kendim.izden olsoydıl,, rap n Fan pir ve nisirleriııin. Der,.. 
~ (Btıf' 1 bıcide) mek ofullan hakkında yudıklarmı 
~ eteklerimize sanım yav- Avam Kamarası Bu Hususta Kanuni Tedbirler t, ile~ iç:lıı :iki lokma kuru ekme-

tetıı '"a:~~Orduk .. En pahalı, de- Aldı, Bir lngiliz Nazırı lngilterede de Yahudi 
)ol'dUJt. n.ı.ııuzı bir ekmeğe değişi- _ S d• 

toplamak icap etse sayısı rizleri a
ne bırakıp, sokağa hrladık: Mustafa şan muazzam ciltler meydana çıbr-
Kemali arıyorduk. Acaba kararga- d B k .11 ti · h Hate 

ı. aş a mı e erm meş ur -
hı nerede idi? mi • . ll Be L :x.1 y ... ' 

~ ~ ereıcet verstıı ki o senin Kı Aleyhtarlığı Başladıgını öyle ı 
~r ib liıı hayırsever ihtiyara. .. 

taısı, meae rmea o5 u a..., a-
Onu dördfincft defa g3recek, fak at d hnri b" d L-lır 

. nın yanın a c ır a am - • ılk defa tanıyacaktım. Rıhtım boyu 
dı. l3 gı 1 Yetişti de hepimizi kurtar-

12 k:ag 
)"erle_.. abaya kadar bizi o getirdi, 

Y•ırd• 
lalı daıı ı. 60 Ya§Ula mı girdl Al -

~l!lca~ tııun ömürler versin o a -
bı ... 

ti)ar Os 
....._ lJ illan çavuş anlatıyor: 

tlııı ~? cuı kurtulduk o gun· lerden o-. •1e id· 
tıılttu. ::a 1 o, tam on sene hep vurut-
tOtıa1' alkan harbi, Seferberlik; İs-

Londra 22 (Hususi) - Bugün bu -
rada yapılan kabine içtimaında bu 
hafta sonlarına doğru pek had bir 
devreye giren yahudi meselesi etra
fında müzakereler yapılmıştır. 

Yahudi meselesi Avam Kamarasın
da mevzuu bahscdildıği esnada İn -
giltere dahiliye nazın bu meselenin 
tamamen beynelmilel mahiyette ol
duğunu söylemiştir. 

İşçi fırkasının bir takriri üzerine 
İngiltere iınparatorluğuna hicret e -
decek olan yahudiler hakkında A -
vam kamarası bazı kanui tedbirler 
almıştır. 

Bu esnada da Sir Samuel Hoor İn-

le ltoıanıuharebesı. tam on sene.. Di

<le leçt~ htı. Gençliğimiz cepheler -

~ede~ \7edi düvelle çarpıştıktı .. 
ct. ~ beş yerimden yara aldım 
~ 8().., .. edlnı Yine .. Vurulur düşerdim, 

·~a k gilterede son zamanlarda kuvvetli 
' ' ar gibi beyaz, temiz çar • bir yahudi aleyhtarlığı başladığını, 

,.. lt111! b:aaında alnı Xızılaylı tatlı ba büyük mıkyasta bir yahudi kitlesi
il _,, ~e hastabakıcının yanında ken- nin İngiltereye kabuliinün bu aleyh
alP" b.ı lelird· · - b w • • h d"l · st ~afir ırn. Bır kaç gun onlara tarlığı arttıra ilecegını, ya u ı erı 

atıl' ~lrlal'd.ı kalırdım. Bana çok güzel ba- İngiltereye kabul ederken İngiltere
ta bıı.. · Sonra her yerde her taraf- deki işsizliğin de gözönünden uzak 
<! ... 1a h tutulmaması icabettiğini söylemiş -
e sttırrı 1~r gı"bi yetişirdi, sayesin -

iorebUiyo!:di ve bu güzel günleri, tirHatipler, Avam kamarasında bu 

l'erti ·· mesele görüşülürken Almanya aley-
....._ Relen kaymakam anlatt: hinde bir hayli atıp tutmuşlardır, bu 

l'lı.. .\darı da 
lldUrd~ a Ayazlar nahiyesinde nun neticesi olarak da Almanyanın 

İngilteredeki sefırlni geri çekeceği 1 
rivayeti çıkmıştır. 

Gazeteler, Büyük Britanyanm ya
hudi meselesini yalnız başına halle-

debilecek bir vaziyette bulunmadığı
nı, Birleşik Amerika devleti ile di -
ğcr devletlerin de bu hususta İngil -
tereye yardım etmesi icabettiğini 

yazmaktadırlar 

İtalyan ve Alman p-azeteleri de -

mokrasilerin yahudilere yardım hu-

susunda gayet mütekasil davrandık

lannı yazmakta, bilhassa İtalya go. • 

zeteleri dışa vurmak istenilmeyen 

bir yahudi aleyntarlığı dolayisiyle 

bütün memleketlerin yahudi muha -

ceretine karşı şiddetlı bir mukave -

met gösterdiklerini, bunda da yahu -

dilerden evvel kendi işsizlerine iş 

bulmak endişesinin hakim olduğunu 

yazmaktadırlar. 

İtalyan gazeteleri diyorlar ki: 
"Bu mukavemet en ziyade yahu -

dilerin maliyeyi matbuatı, kültür iş 
lerini, siyaseti ve ida~eyi kontrol et
tikleri memleket!erde göze çarpmak 
tadır.,, 

~ordu. ~~ Güze\ günler gelip geçi • 
~ ıt; .• Çok ıç. ummadığımız bir zaman
er taraf §lddetli yağmurlar yağdı, 

~ıı ~'I.. 1 
SU bastı. Köy su içinde kal 

'il) ~er "b 
Fransada Grevler 

ar, at gı i eriyiverdi. Evler, tar-
~arı, eş., açlar hepsi suya daldı. İn -
0~ıd ~ birbirine girdi. Boğ\ılan 
~t etı ~· ~Urtulanlan, aç evsiz para-
lı o ıa 0gı-usu hiç bir şeysiz kaldı. 

ltıiıı ite tllan çoktan dünyadan ümidl
§ey bı .. ~l'l'llştik .. Artık ne bızır ne bir 
~o .. ı ko 
1 l'duıt. L. r:1Yamaz, kurtaramaz di-
ay derıe akın çok geçmeden Kızı -
llçtı, Yi 

11 0 sahici bızır bize kucağını 
dı Yecek 1 • e,,, y yo ladı. Hastalan taşı-
~iYdirdi a~~· Para dağıttı, doyurdu, 
.e felak ~ze hiç duyurmadan o acı 

~ildi Röt:~lı .. günleri şefkatli eli ile 
h ll. \re b· du. Yaramıza merhem ol-

1.1 ltork 
12 

hiç bir şey olmamıı gibi 1 Unç ~ 
Şte li rüyadan uyandıktı .. 

hılltı \..,~zır Kızılay budur. Böyle 
CaJt ' uoyle yap bö" 1 . tsk· ar, ve y e yapa-
;uı idi. ı ;ızır bir varmış, bir yok -
lacalt. u bızır daima var ve var 

Sal&hattin Karakayaa 

Hükumet Amelenin Hareketlerini Önlemek için 
Nümayişlere Şiddetle Müdahale Etmiye Karar 

Ve Alakadarlara Emir Verdi 
Parls 22 (Hususi) - Valancienne

deki bomba fabrikası dört bin grev
ci amele tarafından işgal edilmiştir. 
Polis bu işgali önlemiye çalışmakta
dır. Fakat amele birliği polis müda
halesi devam ettiği takdirde umumi 
grev ili edileceğini bildirmiştir. 
Nümayişler umumi bir şekil al -

maktadır. Kimyevi sanayi fabrika -
-lanndan ikisinin amelesi de nü
mayif olmak üzere grev ilan etmiş -
!erdir . 

Şimendifer ıendikası direktörlük 
bürosu umuml i§ konfederasyonu 
sendikalan birliğine 1ştirak . etmiştir. 
Devlet demir yollannm bütün ame -

leleri de birlikleri tarRfından ayın 26 
sında yapılacak nümayişe iştirake 

davet edilmişlerdir. 
Bu nümayişler ve grevler hük11-

met tarafından neşredilen kararna
meleri protesto maksadile yapılmak 
tadır. Başvekil bir tamim neşrederek 
zabıtanın, amelenin fabrikalan işgal 
etmelerine karşı şiddetle müdahale
de bulunmalarını emretmiştir. 

Buna rağmen Külmann müessese
sinin iki fabrikasının ameleleri de 
grev ilan ederek fabrikaları işgal et
mişlerdir. 

Polis, grevcileri fabrikalan tahli
ye etmeğe icbar etmektedir. 

lngiliz 
Nazırlarının 
Paris Ziyareti 
Fransız Kabinesi Dün 
Görüıülecek Mevzuları 

Tesbit Etti 

yüriimeğe başladık. Kendisi ile bu • Selçuklulann, llhanhlann, Artık ~ 
luştuğumuz Ruşen Eşref bize başku- tullannın ve Anadolu Selçukileri·, 

mandanın biraz ilerideki evlerden nin inhililinden sonra kilçilk AAya
birinde oturduğunu söyledi. Ve biraz da beylikler kuran Türklerin bırak· 
sonra: tıkları imarethaneler, hastahaneler, 

- İşte! Dedi: hanlar, kervansaraylar, hamanılar, 
Bir evin alt katında, açık iki pen· çeşmeler, köprüler bunların içtimai 

cerenin ortasında, ve selim duran 1- yardım teşkilAtlarındaki ileriliklerl-
ki İngiliz bahriye zabitinin karşısın- . .. t 1 ı d" . . . . nı ros eren can ı eser er ır. 

da sert, ınce ve keskın bır profıl: Os tull d d 
man o an zamanın a a 

1\lustafa Kemal! Til k"" · ı· i d ·· 1 • r un ıç ıma yar ım muessese erı 
Bir müddet sonra bizi bir salonda · d" H tt.e. b Ü ·ı · G 

zengın ı. a • ug n ı en arp 
geniı bir masanın başında kabul et- memleketlerinde imrenerek ıördii-
ti. Yanında ismet paşa vardı. Uzun tümüz köy ve mahalle yardım san
uzun İstanbul havadisleri sordu. Tığ dıkları Osman otullan zamanında 

Londra 23 (Hususi) - İngiliz baş
vekili Chamberlaın ve hariciye nazı
rı Lord Halifax maiyctlerile birlik -
te bugün Parise hareket etmişlerdir. 
Görüşmelere hemen bugün başlana
caktır. Fransa kabinesi İngiliz Na _ eibi bir vücut, gergin, uyanık ve ha- en erimli ve faydalı bir tekilde ya-: 
zırlarının Parisi ziyaretleri dolayisi- zır bir irade: Zafer az, mesafe kısa şamışb. 
le dün fevkalade bir toplantı yapmış gelmiş gibi bir hali var. Osman otullan zamanındaki bu 
ve Pariste konuşulacak mevzular ü- Öğleden sonra yangın başladı. Bir teşekkülün adlanndan birisi "Av&Tız 
zerinde kararlar vermiştir. alev seli, iç sokaklardan denize doğ- sandıklan., idi. iflas eden bir tücca-

Paris gazeteleri son hadiselerin ru akıyor. Rıhtımın üstünde on bin- ra, düşen bir zeneine kaderin her 
bilhassa Almanyada vukua gelen ha lerce insan kaynaşıyor; limanda, ka- hangi bir sillesini yiyen yurddaşa 

diselerin müzakerat planını altüst et raya hemen dokunacak gibi, yabancı bu sandıktan para verilirdi. 
miş olduğunu yazmakta ve İngiliz - harp ıemileri var. Ateş, silah ve dilt Sınırlarını Aden körfezinde• 
lerle Fransızların Almanlarla muka- man, her üçü Mustafa Kemale an • Atlas Okyanusuna, Adriyatikten H• 
renet tesis edebilmelerini şimdilik cak metrolarla ölçülecek yakınlık • zar denizine, Macaristandan Afrika· 
gayri mümkün görmektedirler. ta.. Etrafı telaş i~indedir: nın göbeğine kadar genişleten Os-

Bu gazetelerin neşriyatına göre .. _ Çıkarabilsek. .. Şehirden uza- man oğullannın hükümran bulun-
bu müzakereler münhasıran İngiliz ğa gönderebilsek ... ,, duklan topraklarda bıraktıklan 
İtalyan ve Fransız İtalyan münase • Fakat Mustafa Kemale tehlikeden yalnız, bimarhane, imarethane ve •t
batına tahsis edile~ek. v~ ~"r şeyden bahsedilemez. En yakınlan: " -Bel- hanelerin isimlerini yazsak ortaya 
evvel Avrupada. bır lh~ılif ~uh~~ ki size kızmaz, siz söyleyiniz . .,, diye kocaman bir cilt çıkar. 
halinde Fransa ıle İngılterenın .ıttı- Yakupla beni teşvik ediyorlar. ihtiyaçlar ıenişledikçe ve yardım 
haz edecekleri müşterek tedbırler Nihayet receleyin alev oturduğu ıekilleri değiıtikçe içtimai muav~net 
görüşülecektir. k 

Çinliler Bir 
Şehri Geri 
Aldılar 

evin arka saçağını y:ılayıncaya a • teşekkülleri de değişmiştir. işte bu-
dar orada kaldı. Sokak ve deniz, bir ıiln "Kızılay,, Türkün tarihteki bü
mahıer, bir cehennem .• Ateıten ka • tUn hayırseverliklerini, yardım has· 
çan denize atılıyor ve harp ıemisi· . . . . 

· d" . ü .. u 1 1 letlerinı sınesınde toplayan en milte· nan mer ıvenıne yapışan s n5 .. er e 
tekrar suya kovuluyo.r. kimll bir yardım müessesesidir. 

Bir kamyon yol açmaia çahpyor. Yurd savaıında yaralananlar, yan· 
Kinden, korkudan ve yeisten fır· ıın ve zelzele felaketine uğrayanlar, 

Londra 22 (Hususi) _ Çanşa şeb- lamıı, alev aksi ile kıpkırmızı yanan her hangi bir ani ve semavi afetin 
ri Çinliler tarafından istirdat edil - gözler, ve on binlerin yumrulu bu zebunu olanlar bu müesseseden yar· 
miştir. Bu şehirde Çi!lli vali ve polis kamyona saplanıyor. Fakat. onun dım ıörilyorlar. "Kızılay Türk ı;c. 
müdürü hemen idam edilmişlerdir. peıi sıra açık bir otumobilin içinde h Tzı-k .. rtl"~ . r ·· k . uının, .u come 16.nın, ur 
Çünkü bu vali ile polis müdürü şeh- Mustafa Kemal, Türk ordulannın h li:x..ı . b" 

ayırsever 5.nın ır sembolüdu.r 
rin Japonlar tarafınd !m işgaline yar- başkumandanı var. Ateş dUıman ve • 
dun etmiş olmakla müttehem bulu _ silah çatısının altından ıeçiyor. Yii· Kızılay, yurddaılann hayır için 
nuyorlardı. reğimizi göpiimüzde ıüç tutuyoruz. aymlıklan malı ve parayı en faydalı 

• bir tekilde mahallerine sarfeden ye. 
Tokyo 22 (Husust) - Rangona gi - Bu levhanın içinde misinız? Onun ...ıı.-e Türk ü .d. 

d b İ 1 Ç but.. d h t• • hi d" a- nı essesesı ır. en ir ngi iz gemisi ine gönderil- un e şe ını sse ıyor musu • 
mek üzere Rangon limanına tayya nuz? Kendinize bir ıual sorunuz: (1) Türk medeniyeti tarihi. Say-
reler çıkarmaktadır. " - Ya o ıün ölmflt olsaydı!" fa 177. 



KIZILAY~============================================ 

Çukurovada : 

Kar Yağdı, 
Donanlar Var 

ILGINDA: 

Orman 
Kaçakçılari1 
Musademe 

Büyük Baraj Kuruluyor 
Su u Ziraat, Rekolteyi Üç.Misli ve 
Kazancı 40 Milyon Lira Arttıracak 

Sabun Sanayii de Çok Faydalı Olacak 

Yeni Yollar ve 
Atatürkün 
Büstü Yapıldı 
Giresun, (KIZILAY) - Görele 

kazasında dere içinden köylere ve 
Çanakçı, Eserli madeni pazarlarına 

kadar giden yolun bozulan kısımlan 
tamir edilm~ir. Şimdi otomobıller 
Çanakçı pazanna gidip gelmektedir
ler. 

Konya Aksarayı (KIZILAY) -
Hasan dağı ve Ek:eclk dağı etekleri
ne yarım metre kadar kar yağnµştır. 

İk~ üç yolcunll11 donduğu söyle-

niyor. Geceleri dehşetli soğuklar .tıü
küm sürmektedir. Bu yıl kışın şid
detli olacağı tahmin ediliyo'f. 

Odun ve kömür fiyattan günden 
güne yi.ıkselınektedir. 

Konya ( Kızılay) - Dgı~ 
cuk köyü ormanlarında de 
mekte olan Orman koruma tJ 
man kaçakçılarına tesadüf ~t 
bunlan yakalamak üzere geÇI 
lan Tercüman köprüsüne 
dir. 

·"' 

Çanakçı pazarından Karabörk kö

yüne kadar olan 36 kilometre uzun

luğundaki yol da imece suretile köy 

lüler tarafından açılmıştır. 

Serseri Köpekler 
Konya Aksarayı (KIZILAY) -

Çarşıda ve sokak aralarında başıboş 
köpekler dolaifnaktadır. Bunlardan 
biri, bir iki çocukln Askerlik şube
si muamelat memuru Rızayı ısırmış
tır. Köpeğin kuduz olduğu söyleniyor 

Biraz sonra kestikleri 
birlikte köprüye gelen k 
askere silahla• mukabele etrrı 

Koruma memurlan da si18Jı 
lanmak mecburiyetinde ıca 
kaçakçılarından Veli Bost~ 
ğından yaralanarak ölmüştii!· 

) 

" 

Çukurovada btıyiik su kanallarını açan c.k kavat6rlcrdcn biri çalışırken 

Adana (Kızılay) - Çukurovayı Bir çok poligonlnr tesis edilmiş ve Seyhan üzerinde kurulacak olan 
se)'laptan kurtaracak, Çukoravada muhtellf mahallerde nehrin rejimi - bhyuk baraj, Türkiyenin en büyük 
s!lu ziraati temin edecek ve bu su· nin tc&biti için 35 tnakta alçılmıştır. regülatörü olacak, üç buçuk milyon 
retla..de rekolteyi ilç misli arttıracak Şimdiye kadar 175 bin hektarlık a- liraya mal olacaktır. 
<ılan büyük su kanallan inşaatına ha radnin istik§a!ı yapılmıştır. Ovadaki kanalların açılmasında 

nretle devam edilmektedir. Dejarj kanalları güzergahlan da büyük ekskavatörler çalışmaktadır. 

Kanallar 1940 senesinde tamamen tesbit edilmiştir. Şimdilik etüd ve Makineler, bir dnkikada, bir amele -
ikmal edilecek ve ovaya su alına - projeleri ikmal t:dilcn işlere sarfolu- nin 24 saatte yapacağı i~ görmekte-
ıcaktır. nacak para 10 milyon 250 bin liradır. dir. 

Seyhan (llerlndeki aol kanala 600 İnşasına başlanan sağ feyzan de - 1940 senesinde Çukurovada sulu 
'bin, sağ kanala 927 bin, Berdan ka- şarjı bir buçuk milyon liraya mal ol- ziraat başlayınca, şimdi yetiştirilen 

:nalına 530 bin lira sadolıınma~ta • maktadır. Sol feyzan deşarjı ile altı 200 bin balya pamuk 650.000 balya 
dır. yüz; bin liraya çıkacaktır. ye çıkacakt.r. 

Her iki yolun açılma resmini, kay 

makam vekili Fethi Anıl yapmış

tır. 

Atatürk Büstü 
Giresun, (KIZILAY) - Dereli 

nahiyesi, iki üç sene zarfında yapı
lan yeni tesisatla çok şirin bir hale 
gelmiştir. 

Atatürkün tunçtan ve bir metre 
irtifaında büstü yapılmış, kadın er
kek büyük bir köylü kalabahğının 

önünde nahiye meydanındaki yerine 
konulmuştur. 

Belediyenin, köpek ve kuduz teh
likesinin önüne geçmesi beklenmek
tedir. 

Aksarayda 27 Yeni 
Mektep 

Konyn Aksarayı (KIZILAY) 
Bu yıl yeni yap1lan ve ayni tipte o
lan 27 ilk okulun içinde tedrisata 
başlanılmıştır. Çocuklarını okutmak 
imkanını bulan köylüler pek ziyade 
sevinmektedir. 

- = 

Çukurovanın sulanması için knnnllar açıhyoı 

Su tesisatı bitince Çukurovn çift -ı milyon lira fazla para kazanacağı tah 
cisi bugünkü kazancından senede 40 min olunmaktadır. 

Uç Günlük Büyük HikCiye 

Diğer 'kaçakçılar yakala 

Bir Köylü Kadını• 
Teberrüü 

Konya (Kızılay) - Orhani!' 
yünden bayan A1iye tbrahiftlo 
lay cemiyetine on lirı:ı tebcrJ'O 
tir. Kemiyet itibariyle mühitı' 
yan bu teberrü, köyde Kızıla'f 
sinin tebarüzü bakımından 
dir. 

Büyük Matemimiz Tafs 
Köylere Kadar Duy• 

Konya (Kızılay) - C. IJ. l' 
ya ilyönkurulu verdiği bit . 
İstanbul ve Ankarada neşr 
zetclerden, milli matemin 
müddetince beset' yüzer nüslll 
rik ederek, en uzak köylere 
Büyük şefin matem tafsilatıııJ 
maktadır. 

KONYADA: 

Yeni Daimi Encüdt,I 
lt1>nya (~IZILA Y) - "/ 

hit' Meclisi toplantılarını b 
encümen intihaplarını ya 
Daimi Encümen azahğlna t4 
Çelik, Mehmet Haydar oğlu 
Çekirdekçi seçilmişlerdir. 

Valimizin eşi Bayan Nur~ 
dakçı, sıhhat ve bayındırlı.}( 
ment azalığına intihap olunrtl 

Meclis, bir şubatta içtima 
tir. 

ra irişc<:c~ nlemlerin sıcaklı~ 
hayyül ederek bu cefalara kil 
dı

Zaman, hayatın binblr ın 

ve salik olduğumuz meslekleri' 

Kadim bir dostumun Anltarada i
kamet ettiği arşikübik apartımanı -
nın, ziyaret için geç sayılan bir saat
te, ültramodern salonuna girdiğim 
uman onu kadınlı er!tekll bir düzü
neye ynkın dostl:ın tarafından ihata 
edilmi~ bir halde buldum. Eski bir 
mektep arkada~ olan bu dostumu 
ıAnkarayı her yeni ziyaretimde yok· 
llaınak mutadımdı. Ve bu ziyereUer 
çok eeyrck olduğundan yeni ehibba
m. arasında tanıdlklanm bir ftd zata 
inhisar ediyordu, diğerleri hep ya -
bancımdı.._ Mobilecllik sanatının en 
:son icadı olan bu salonun, nikelajlı 
'borulardan yapılmış koltuklarında o
turan dekolte, dar ve kısa ve renk 
:renk gece tuvaletleri içinde bu genç 
-ve güzel kadınlar gümüş kafesleri -
:nin tüneklerine konmuş uzak ve tro
pikal diyarların, nevi ve soylan meç 
hul, iri ve muhteşem kuşlarına ne 
atadar benziyorlardı; her taralı açık 
:bu koltuklardan bütün güzelliklerini 
prestişkar gözler önünde, ne ince bir 
.sanatle, teşhir ediyorlardı. Salonun 
bir kaç yüz mumluk lüstrüsü de bu 
güzellikleri bir kaç misli a.rttınyo~ 
du. 

KÖPÜREN BOZA 1 

kı, beni bu çocukluk arkada 
uzun seneler ayırdı. Babasınn1 

fatından sonda daha çok zen 
dostum bu gına.sına rağmen, 

Yabancı varlığımın etrafta \ı'e bil
hassa kadınlar üzerindeki ho~utsuı 
luğunu hissetmiştim. Girerken ku
lağıma akseden ruh kahkahalara fa 
sıla verilmişti... Dostumun hararetli 
hüsnü kabülü hemen imdadıma ye -
ti ti, kısa bir takdim işi düzeltti.. ... 
üzerime dikilen nazarların manya -
tizmalı tesirlerinden biraz kurtula 
bildim. 

Bu vesile ile size, evvelemtrde, bu 
kadim ve centilmen dostumun kısa
ca tcrcumci halinden bahsedeyim. O, 
bir kadıasker oğlu idi. Çok dindar ve 
muhafazakfır olan babası, onu pek kü 
çiıkken kendi meslekiçln yetiştirmek 
hulyasına düşmüş hususi muallim • 
ler marifetile, ilk hamlede onu hıfzı 

Yazan: Ummacı 

de sakladığımız bu eşya ne camlan 
isli bir teneke fenerin loş ziyalan al-

tında, buz gibi bir hava içinde ve 
çatlak bir ayna önünde çeneleri bir

birine çarpa çarpa kıyafetini değls
tirirken biz, gençliğin verdiği insaf-

kur'ana icbar etmiş sar:ık, cübbe, 1 da fdilc, Mektebi asar, o zamanki Is -ı kendisini Kadıasker hazretlerine ev
mest, papuç, elifi şalvar ve şal göm- tanbulun yaz ve k~ mevsimlerine liyaullahtan tanıtan bu zatı şerif 
lek, şal kuşak ve molla minyatürü mahsus binbir eğleocesine koşardık. bizim en mahrem, en sadık dostumuz 
haline getirmeğe kalkmıştı ... Fakat, Fenerbahçe turlan, Kağıthane safa- olmuştu. Değil yalnız yaptığımız şey 

Kafkasyalı bir gürcü kadını olan ana lan, Yoğurtçu çayın kortalan, Şişli lere ~öz kapamak çok ilerlemiş ynşı
sının hür ve dağlı ruhunu tevarüs et kırlan gezintileri ve Göksu sandal na rağmen, en mahrem eğlenceleri -
miş olan dostum, büyüdükce, bu tar- alemleri bizim için, mektepteki cebir mize kndar iştirake can tar ve pe~-

~· sızlık ve lakaydi içinde, eve duyur -
zı terbiyeye kara isyanı artmış ve muadelelerinden rok daha malum bi · d ı d a· 1" 1 d k" 

o:t· 11 mız en ayrı maz ı . . ız ı ev er e ı maktan çok korktuğumu:r: kahkaha -
haremde ika eylediği bir kaç cariyt> rer işti ... Kışlanmızı da evveli s~ - kadınlar, hususi zeka ve tecrübele -
vakasından sonra, genç ya§ında ö - lamlığın. küçük salonunda tavla ve lnrımızı güçlukle zapta çalışarak, ka-
l rile, onu sakalının kesilişinden, saçı- lın paltolarımmn içinde bile titreyc-
en anasından yetim kalır knlmaz, k6ğıt oyunlarından başlıyarak işi nın biçiminden ve düzme kıyafetin _ rek, hocanın bir an evvel tuvnlctini 
babası Kadıasker efendi tarafından, kademe kademe azıtarak Koskn kah· 

den kolaylıkla. teşhis ederek, yu .. zünc b"t" · · b ı kl bekl d"k büluğa erdiği bahanesile konağın sc- vclcrine, Vezneciler kıraathaneleri- 1 ırmcsıru sa ırsız ı a er ı ···· 
bağırırlardı: "Ah kale. Türk papazı, 

lamlığına nefyü tagrip edilmişti... ne, Şehzadebaşı tiyatrolanna der .. O yeni kıyafetile 'eski BabıAllnin bir 
Koskada, vasi bir bahs;e içinde, eski kcn, Konkordiya ve Odeon tiyatrolD- sen utanmazsın, Allahtan korkmaz - Amedi veya mektubi hulafasına çok 
zaman şatolarına pek benzeyen bir rindeki maskeli halk balolarına ve sın? ... Buralara gelirsin? ... ,, Hocanın bem:erdl. ZavaHıya bu kıs günlerin
konaklan vardı .. Ba':>ası hemen ye- ornlarda mebzulen elde ettiğımiz en ziyade kalbinı ·kıran , yüreğini ya- de giyebilmesi için bir palto almayı 
ni\ediği genç kansı v~ odalıklan ile nazeninlerle de Beyoğlunun en izbe kan bu hücumlardı .... Kafasının du - ihmal ederdik... Geniş, kalın aba 
çok çabuk yıpranıp çöktüğünden ar- en ten~ sokaklanndaki gizli evlere manlı olmasına rnğmcn bu hücumla- şalvarını on endı:ze uzunluğundaki 
t k l a ı ı. k d k k ı b 1 n ,_ n hazmedemez etrafa küfürleri sa -ı se ttm ı5a pek çıkmaz olmuş, er- n ar so ı."'1a yo unu u mu~,tth.. yün kuşağını ve şayak lfı.tasını çıka-
kek dostlarını ihmal etmişti ... Bu bi· Zahirde çok haşin, yobaz ve müte- vurur hepimizi kahkahadan çatlatır - rıp ta bu ıastikotin incecik ve havı 
ricik asi oğlunun terbiyesini de ah - a sıp bir softaya benzeyen hoca ha- dı .. Çünkü onun için knbahatin de dökülmüş kumaştan rcdingotunu, 
lfıkının dUrüsti ve metanetinden pek fız Hulusi efendiyi, az bir zamanda, ibadet kadar gizlı olması şarttı... daracık zurna gibi pantalonunu ğiy
emin olduğu hoca hafız Hulusi efen- yola getirmek, daha doğrusu yoldan Hoca ile gezmeğe çıkıldığı zaman diği zaman suya düşmüş ıslak bir 
di isminde bir medrese softasına tev- çıkarmak, bizim için hiç te zor ol - elzem olan kıyafet tebdili meselesi, kargaya dönerdi. .. Blıi A.ksaraydan 
di etmişti ... O zamanlar her ikimiz mamıştı ... Aklı kararına galip köse nisbeten serbest olan, bir.im evde ya- Beyoğluna tırmandıracak .köhne ge

de yirmişer ya~lanmızı doldurmak didon sakalına, sipsivri boynuna, pılırdı. Ona Bitpazanndan kullanıl - ce arabalarında, daracık kupalarda 
üzereydik. DariıUüniınun ayni §U - mest pabuçlarına, yaz kış üzerinden mış bir redingot takımı , bir çüt po - hocayı arabaya sığdırıp yanımıza al
besinin ilk sınıfına dt!vam ederken, çıkarmadığı yağlı yakalt, feshane tin, bir şılık fesi, bir iki tane de, Mah mak kabil olamadı!Pndan, gecenin a
anasından tevarüs ettiği küçük bir fabrikası mamuliitı nohudi kalın ve mutpaşa işi, gömlek satın almıştık. yaz, kar ve yağmurlannda, arabacı _ 
servetle, bu dostum, sınıfın en kalan ağır lfıtasına rağmen asri ve genç bir Gizlice girdiğimiz bizim evin bod - nın daracık iskemlesini paylaşmak 
toru addedilirdi.. En ateşli bir çağ- ruh taşıyan ve şeytani bir riya ile rum katında metrlık bir yüklilk için- için arabanın üstüne cıkar biraz son-

ni A"Vrupada da takip ederclt 
bir kimyager olmuştu. 

Bugünkü monden hayatın i 
zannedilen kumar ve dans ip 
büyük harbi takip eden senel 
hararet ve çılgınlığını, gün 
kaybederek bir çok yerlerde 
de unutlmuş gibi idi. .. Onlar 
ikame edilecek aile dedikod~ t 
ve en son ıınüteammim bir iptıl 
rak da, fazla şarklaşmış bir 
brice inhisar ediyordu Nitekiıl' 
nim salona girdiğımden bir ıll 
sonra, bu ikinci ihtiyac, o 
kadar bol bol istihlak edildiği 
hakkak olan birincisi yerine 
dilmeğe ve etraftan teklifler 1 
ğa başlamıştı •• 

Bir kaç kadın ve erkek dave 
ovun için, biti ik küçük salons 
ler, ev sahibi ile ben ve diğer 
ler ve kadınlann en güzel ve 
teşemleri, nevrastenik esneIJlel 
rasında, yerlerinde kaldılar. 

Alkollü içkiler iptilası da b&ı 
den hayatın yavaş yavaş bıkıP 
tuğu itiyatlardan birisi idi onıl 
rine bol meyvalar ve şerbetler 
me edilmişti. Böyle kış mcvsifll 
de ihmal edilmeyen içkilerde~ 
de boza idi. Nitekim evvclıi ge 
kadın ağzından ortaya atılan 11~ 
tek bir anda bütün salonu sar 
çeriki briç odasına kadar sirsf 
mişti ... Herkes nakarat halir1 
şımarık bir çocuk şivesiyle " 
Boza isteria ..... diye bağırışıyo 

(Devamı 
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G e rn l i k t e B:çk. ve D.kiş Yurdu 

.. 

1 w 
ti Gemlik (Kızılay) - Bursa kültilr Dlrektörlüğiinün müsaadesile, Ba

~n Saf Ye Karaduman tarafından burada bir biçki ve dikiE yurdu a-

;Lftır. Yurdun her tedri8 devre.si 9 ay sürecektir. 

,.._ ~k4rıdcıki resim, Biçki yurdunun müdavhulcdnl, Bayan Karadu
"otın tle b' 

ACIYLA ZEDELENMiŞ TÜRK MiLLETi ! ·~~-..... 
iZi BİR KERE DE EKRAN ÜZERiNDE DOYA 

SONSUZ 
E EDİ ATA 

DOYA GÖRMEGE HAZIN ÖLÜM TÖRENİNE 
AGLAMAGA TOPLANINIZ. 

3000 METROLUK EBEDİ MiLLi ESER 

1 ALEMDAR 1 PROGRAMA Dl:Allf Edôlecektlr.] 11.-_M __ i _L_L_i_I 
8UGON J 

~~~~~~~~~~~~•sA~ BiRDEN iTiBAREN •~~~~~~~~~~~~~ 

Oper.atör 

Dr. FUAT ÖZPAY 
Zc;inep Kômil hastanesi doğum. 
ve kadın hastalıkları müteha<ısısı 
Beş'.ktnş tramvay durağı Erip 

apart. Tel: 493GG 

, 
20 ASRIN GUNESi 
0

i~F~~;,eR ATA TORK 'ün 
ıı:::::,...___ ~r arada gösteriyor. ----====== Ca.ğalotlu Hnlkevf arkuında Şeref 

• --========:::ıc:=========== •~._Efendi sokak No. 3 c UFULÜ ÜZERiNE DOLMABAHÇE SARAYINDAN· ANKARA YA 

VE A N K A R A D A yapılan btlOmum meras1mln TAM A M 1 
/fa!Janın Akdeniz De .anması ~··· Şiiyuun izalesi 

1 

BEDİ ŞEf. 

BUYUK ATA TÜRK'ün 
Filme Çekilmiı Olan Son Sözler; 

: 11 Yal<ın liayatına aid fiatıralar. Bizzat l<endisinin 
I 0 

.. 11 ~§nıalan. Yanlannda Relsicümhurumuz ismet 
b~onu ve Baıvekil Celal Bayar, Hey'cti Vekile ve 
k~flin CJ•nerallerle beraber Ege manevralarında· 

1 Yilksek huzurları değerll ve sevimli sözleri. Aza· 
~•tli ve vakur bakıılariyle samimf ve demokratik 
Qvırlannı gösteren ve Büyük Millet Meclisinde 
~atay müzakerelerini takip etmeleri gibi en son 
aaı hayatlarına aid canh hatıralar. 

VE 

:o Teırlnisani 938 saat 9,05 de vefatları üzerine 
t~tanbul halkının iştircikiyle Türk Gensliğinin ter· bp ettiği mitingdeki acı ve teessür tezahüratı, 
'I 01rn~bah~e Sarayındaki ıiyaret merasimi. 
de Mukaddes Naaıın büyük merasimle, lstanbul· 

an Ankaradakl medfenine kadar naklini göste· 
ren büyük film. 

Dugün matinelerden itibaren Deyoğlunda 

s· "..,('! arı i:c ls .. ar.f·t1 da Şeh-a cba~rnda r:E~AH, 
CoJ"!:~a~oco AZAtt, l=mircfo TA YVAR:1 sincma!a

rmcla gösterl!ccc:1.i:-. 

• 

için Cibalide vaki 

KORPI DEGIRMENI 
AYRICA: Filim dosyalarımızda mevcut, AT ATORK'E AID 

BUTON FILIMLERDEN MÜREKKEP 1500 Metroluk Film ve BiZZAT ATATORK'ün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde irad bu yurdu ki arı 

BUGUN 
SABAHTAN 

iTiBAREN 
İPEK. SARA y ve MELEK 

nutku 

SlnemalannCfa 
birden 

Her türlü tesisatı ile satılmak
tadır. İhale tarihi: 21 Kanunu
evvel 938 çarşamba günü saat 
14 - 16. Müracaat yeri: İstan
bul Dlvanyolunda Sultannhmet 
sulh mahkemesi başkntipl!ğı. 

Satış ilanı, 19. 11. 938 tarihli 

1 Tan ve Son Telgraf gazetelerin-

BU FILIMLER BUGONDEN 1T1BAREN 
IZMIRDE ELHAMRA ve YENi Sinemalarda da ıöaterilmektedir. 

de inti.<ıar etmişf r. ı:·~iiil!!!!!~~~~~!!!!!!!~~~iiiiiiööiiiiiiiiôiii~~~~!!!i!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiiiiii!i!i!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~='~ ~ Bugün Maffnelerden lffbaren ~ , 

T ~KST" ü IEMASIND~~, 1 SÜMER SINEMASI 1 

Ulu Şefimiz AT YÜ 'ün Cenaze Töreni ULU ŞEFİMİZ ATA TÜRK'ün 
Filmine ilaveten: ALPHONSE KARR'ın 

methur romanından alınan 

AŞKIN GÖZ VAŞLARI 
Türkçe ıöz ü ve Arapça farkılı filmi gösterilecektir. 

Biyt\l"içde çevrilen bu film, lüks ve tekniği ile b~ rolde bulu-

nan m~hur Arap mugannisi ABD Ü l VEHAP' m dehai 

Cenaze Töreni 
Filmine ilaveten : Büyük; Müessir ve ihtiraslı 

ASRİ BATAKHANELER 
j Fransız filminin iraesine ba§lanacakhr. 
~aJ rollerde: ALBERT PREJEAN • DITA PARLO~ 

~·~i~~i i~~~e ~~~k~uç~il~~ol~di~~ ı~--------------------~ 
Türkçe sözlü filmlerle mukayese edilemez. ~ BAY ANLAR • 

1 Bilhassa :a,dk cllıler için istihzar eClilen 

___ v_~_a .. _go_ıı_V_A_rt_dG_·~-arnn_z_o_n z_ş_e~-A-r -~-yr_ıi<_•_m_s_t_:;_~~-i:_H_E_~_ıi _ I Gay~~~~=~· ! e!~~~.!~~~;:r. 
•t11--• ISTANBUL DEMIRSPOR KLOBU •---• 

BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 
ÇEKiLiŞ T ARIHI Büyük Yu dolayıaiyle 

3/12/ 938 tarihine tehir eJilmiıtir. 

Kazanacak numaraların hediye listeleri ve hediyeleri 
NiHAD lSIK Plak ve Gramofon mağazasından 

tevzi edilecektir. 

.............................. .-............ , 
UROLOG- OPERATÖR.... ' 

1 

Hemen gayrimer'i olup teni kadife gibi yumuıatır. 

~~·SAFİYE 
ve 

ARKADAŞLARI 

Bugünden itibaren ve lier al<ıam 

Taksim abide karıısında 

, 

1 Dr. R E Ş 1 D S A M I B E R K E R 1 
İZZET GAZİNOSUNDA (İdrar yollan hastalık1an mütehassısı) Beyoğlu !stiklfil caddesi Mis Ji 

- sokağı No. 1 (eski Mutasarrıflık konağı) Tel: 41443 -ı ~~~~~~i!!!!!!!li~IJJ Tel. 41821 ·~~~~~~~~ 

ŞEKERC ~ı 
HAFIZ MUSTAFA 

VE MAHDUMU 
Sayın yurdd~lannın bayramını 

kutlular. 

-mm• Beşiktaş ... --.,~ 

DiKiŞ YURDU 
3 aylık devre için t.-ılcbe kaydı bn:
ladı. Tasdikli diploma verlllr. 

Akaretler Dibek sokıık No. 1/2 

Kl71LAYA· .. y 
OLUNUZ. 

KUNDURALARINIZDA 
Kabahat aramayınız. Kullandığınız boya ve 

cilalara dikkat ediniz. Bütün dünyada meıhur 

NUGGEY 
POLISH Co. Ltd. LONDON 

Fabrikaamm BOY ALI cili.lannı kullandığınız ' 

takdirde çabuk, kolay ve ehven surette ayak

kaplannızı boyayacak, parlatacak, su ceçir-

Nf?friyat MüJürlJ t 

Ali Haydar KERMEN 

,. AN MATBAASI 

iktisat Vekaleti Şef Ko.,trolörlüğünden: 
miyecek ve muhafaza edeceksiniz. 

Her YERDE ARAYINIZ 
İyi daktilo bilir tahsilli bir kiti be ihtiyaç vardır. Liman Hanı Asma ·~~~~~~~~~!!!!!!!!!!i!~~~~~~!!!!ii!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!51!!~~~!!!!!!!!!!!ii!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
kat koııtrola acele müracaat. (86CW ···· 
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Mm. Curie ve Radiumun 
Beşeriyete Hizmeti 

Marya Sklodowska 7 lldnciteşrip 

1867 de Varşovada bir lise Fizik ve 
matematik Profesörü olan Sklidowa
ki'nin kızı olarak dünyaya gelmiştir. 
Annesi de bir kız mektebini idare 
ediyordu. Beş kardeşinin en kü~üğü 
idi 

Biraderi tarunmıı bir bek.im olan 
Dr. Sklodowka eliuı Varşova has
tanelerinde çalışıyor. Bir hemşiresi 

Yazan: Üniversite Radyoloil Doçenti 
Dr. Muhterem Gökmen 

Radium Keşfinin 40ıncı 
Y ıldönümüMünasebtile 

Pariste doktorluk tahsil etmL~ ve ~ .............. ~~~ 

ra hemen hiç ağrılı değildir. Bir 
müddet sonra ciltteki kırmızılık ya
yılmağa, pddetini arttırmağa bafla· 
mıştır. 20 gün sonra bir kabuk, ar
kasından bir yara te§t'kkül etmiftir 
52 inci gün gri renkte bir santimet
re kadar geniflikte derince bir yara 
'qilmıştır.,, 

Mme Curle de mideni bir kutudr 
kapalı birkaç santimetre radium ta· 
~ırken buna müşabih yanıklar husu
'e gelmiştir. Dr. Dluski ile evlenmiştir. Kocasik Becquerel'in ke§fi Curie'leri çc;k 11e etmek ve nihayet atom ağır~ığını 

beraber Karpatlarda mühim bır sa· alikadar ediyor. O sıralarda fizik tayin etmekle kabildi. Halbukı Ra
ııatorium kurmuş ve kocasının ölu- doktorasını yapı:ıak istiyen Mme. dium'u gören yoktu. Atom ağırlığı- de tafıdığı Radium'u havi bir cam 
münden sonra Mme. Curie'nin ar:ıu- Curie, Uran'ın neşrettiği bu enerji· nı kimse bilmiyordu. tübden dolayı cildinde bir müddet 
su i.ızerine Varşovada "Marie Sklo- nin nereden geldiğini araştırmay1 Fizik mekteplerindeki liboratoire· 

Henri Becquerel yeleğinin cebin-

dowska - Curie radium Enstitlisünu tnese'i için mevzu olarak seçıycr arını daha fazla. miktarda maden- ı;onra yanık husule gelmiştir. 
kurmuştur. 3 iıncu kardcşı Mme Evvela Uranium şualarının iomsa· er üzerınde çalışabilmek için mek- Pierre Curie bunun üzeı •. e radiu
Szalay ebeveyninin mesleğinde yüri.ı tion kudretini ölçmekle işe başlıyor ebin bir köşesinde metruk bir han- mun hayvanlar üzerindeki tesirini 
yor. Sonralan diğer kimyevi cisimler de gara taşıdılar. Bu köhne ve harap mtitaleaya başlamış, hekim.lerle teş-

Marya Sklodowska 9 yaşında an- ayni tarzda JU& verme hassası ola- 1erde bir çok sıkıntılara katlanarak ıki mesai ederek radiumun hasta 
nesini kaybedıyor. Lise tahsilini bi- bileceğini düıünerek malum btıtün .ıncak hakiki ilim aşkıyle gaye .uğ 

d d l ıkl ıticreleri tahrip ettiğini Lüpüs de-tirdikten sonra hayatını kazanmak kimyevi cisimleri, madenleri muaye ·un a ort sene ça ışt arını gore-
mecburiyetinde olduğundan 17 ya- neye başlıyor. .;eğiz. nilen cilt veremi, urlar ve kanser 
§lllda muallimliğe başlamıştır. 1891 1898 de Uranium gibi hemen aym Austnya Hükumeti Radium ihti- .ızerine müessir olduğunu görmüş· 
de biriktirdiği para ile yüksek tahsil kudrette olan Thoriwn'u buluyoı J>a eden St. - Joachımsthal maden· tür. 
yapabilmek için Parise giden Marya Uranium ve Thorium gibi hususı bir lerinden bir kaç ton Pechblendt- Bundan sonra tababette radium 
Skolodowska (Sorbonne) a talebe o- tarzda kendiliğinden şua veren ci .,onderdi. eedavisi gün geçtikçe mühim bir 
larak yazılıyor. Bidayette hemşıresı- simlere Radio-element ismini veri Karı koca o zamana kadar mu~- k 

mevki işgal etmiştir. Halen birço le eniştesinin yanında oturuyor. l'a· yor, ve bu cisimlerin husule getırdi terek mesailerini işin buyuklügL. 
kat mektebe uzak olmasından dola· ği hadiseye de Radio-activite den karşısında ayırdılar. Pierre Curıe •ilt kanserleri, rahim kanserleri he
fl yakın bir yerde bir apartımanın mesini teklif ediyor. llzerine bir fizikçi vazifesini alara~ nanjuomlar (damar urları) vesaire 
altıncı katında ktiçük bir oda ldıa- Pierre Curie bidayette büyük bir şuaların hususiyetlerini tetkike ba~ .edavisinde fevkalade muvaffakiyet 
lıyor. Burada yemegıni pişirıyor, İ§· alika ile karısının tecri.ıbelerinı, me- ladı. c kullanılmaktadır. Röntgen tedavi 
lerini gori.ıyor, bu suretle pek sıkır1- saisın· i takip etmi•, doğrudan do.......,, Marie Curie kimyacı olarak Ra- d H 

., b'"' ıle teşrik edildiği yerler var ır. a-blı bir talebe hayatı yaşılmağa baş- ya onun işlerine karışmadan ya!nı:- dio - actif maddelerı ayırmağa. saf 
1 len tek başına veya röntgenle bera-ıyor. fikirlerini söylemekle, yol goster nalde elde etmege çalışıyordu. Nıha 

1893 de Fizikten Licencee oluyor. mekle kalmıştır. Bilahara elde edi· yet Poloniurn ve Radium'un m~vcu ber insaniyetin büyük düşmanı olan 
Bunu müteakip Becquerel ve Lip- len şayanı dikkat neticeler üzerine iiyetini göstermek, onları sar '.Jir '<ansere karşı en kuvvetli silahımızı 
mann gibi alimler yanında çalışmak kristaller üzerinde yaptığı travail' lalde elde etmek için Mr. ve Mme eşkil eder. . 
fırsatını buluyor. 1894 de daha o za- bırakarak kansiyle sıkı teşriki mesa· ...:urie daha dört sene çalıştılar. 190~ Radium tedavisine 1910 da Dega-
man iyi bir fizikçi olarak tanınan ·ye başlamıştır. ie, yani Radium mecudiyetini bıl 
Pierre Curie ile tanışıyor, araların Bunu müteakip bir takım maden- liklerinden 45 ay sonra, Marie Cu 
da ahbaplık teessus ediyor. lerde Uranium ve Thorium'dan ÇQk rie zafere vasıl oldu. Madenlerdcı 

Az zaman scnra Pierre Curic'nın daha kuvvetli Radio-activite'ye ma dmyevi usullerle Radio- activite'si o 
izdivaç teklifi Marie'yi çok düşun- tik cisimler bulunduğur\u görüyor an kısımlan ayırmağa, teksif etme 
dürüyor. Memleketinden ve ailesi.o· 1898 temmuzunun 18 inde Curie . ğe muvaffak oldu. Cristalisatıoıı 
den uzaklaşmak demek olan bu izdi- ıer Pechblende madeninde Uran'dan fractionnee methode'u ile Mme. Cu· 
vaca karar vermekte tereddiıt e<lı- 400 defa daha fazla actif maddeleı rie bir desigNm Chlo•ure de Ra· 
yor. Polonyaya bir seyehatten avde- 1stihsali kabil olduğunu neşredı) or 1ium elde etti. Atom ağırlığı 225 a
tinde tekrar Curie ile karşılaşıyor, Alim olduğu kadar vatanperver d< arak tesbit edildi. Systematiqu~ o
ve nihayet 1895 şenesi 25 temmu- olan Mme. Curie bu yeni maddeyl !arak yeni şuaın (Radium'unJ husu 
zunda evleniyorlar. istiklalini kaybetmiş olan memıt:kc- .;iyetleri tetkik, ionisation, hararet 

Bu esnada 36 yqında olan Pıerre tine izafeten Polonium ismini veri· ~otoğraf noktai nazarından ve biolo
Curie Parıs şehri Fizik ve kimya yor. Pierre Curie ve Marie mesaile· ~ik tesirl:?ri mütalea edildi. 
mektebinde hocalık ediyordu. Gelir- rine devam ediyorlar, ve bir kaç ay İlk olarak Alman Alimlerinden 
leri azdı. Karısiyle beraber 3 ooalı sonra Polonium'den daha kuvvetlı Walkhoff ve Giesel yeni madenin 
küçük bir apartımana yerleşiyoılar. Radio - acüvite'si olan RaRdium'u Radium'un, fizyolojik tesirleri oldu-

Ilmi tetkikata karşı olan muşte- keşfediyorlar. ğunu ilan ettileı . 
rek zevklerinden dolayı her cihetçe Interessant olan cihet bu sıralar- Pierre Curie tehlikeye ehemmiyet 
anlapyorlar. Bu suretle hayatların- da Mme. Curie'nin hususi hayatı- vermiyerek kendi koluna Radium 
da bir çalışma ve saadet devresi baş dır. Bir yandan evinde küçük k•zına •atbik ediyor ve bir müddet sonre 
lıyor. (1897 de doğan Irene) e bakıyor, ye· '1urada bir yara husule geldiğini sc 

1895 sonunda Riintgen'in keşfin- meğini pişiriyor, ev işlerini görtiyor- ıinçle görüyor. Bu hususta akademı 
den sonra Henri Poincare ziya tesi- ken diğer taraftan da zemin katında ·e ~rdiği bir notta: 
rile fluorescenı cisimlerin de Ront- bütün sıhhi şeraitten mahrum bir "Üzerine Radium koydu~m cil~ 
gen bibi şua ne§I'edip etmedikleri laboratoire kurarak yorulmak bil- 1 o santimetre murabbaı bir satıhtı> 

is'nin teklifi üzerine röntgen teda 

.risine müşabehetinden dolayı - Cu

rie tedavisi de denmeğe başlanmış

tır. Radium'un keşfinden t:urie1er 

maddeten istifadeyi akıllarından bi
le geçirmemişler, hiç bir menfaat is-

~meden formüllerini her tarafa ya

yarak hakiki ilim adamı olduklarını 

1östermişlerdir. 

Keşiflerile insaniyete bu kadar 

yüksek hizmet eden Curle'lere 1903 

o;enesinde H. Becquerel ile berabeT 

'lobel Physik mükafatı verilmiştir 

1911 de Mm. Curie'ye ikinci de

fa olarak, fakat bu defa kimyadan. 

Nobel mükafatı tevcih edilmiş, ve 

t)u suretle keşifleri ve çalıpnası sa-

vesinde dünyada Nobel müklfatın• 

:ki defa kazanan yegAne şahsiyet ol 
'Tluştur. Bütün bunlara ra(tmen Mmr 
'"'urle gavet mütevazı bir hoca ve lı 
;m olarak hayatının sonuna kadı,. 

fikrini ortaya atıyor. Büyük bir mez bir gayret ve büyük bir azım- ,,.,.,.., ........ +.
90 

..... - • .ır. .. 1...,-~: •• A .. ,_., •• ., 

Fransız Fizikçisi olan Benri Becquc- le geceli gündüzlü çalışmasıdır. ===::;::::=========~=============~~ 
rel de ayni tarzda düfiinerek ve ça O sırada Radium ketfine ait yazı- ••llll•llll•llll il llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•! 
bşarak Uran'ı buluyor. ıarı okuyan herkes bunun mevcudi- - - 1 

Bu madde siyah kağıtlarla örtülıi yetine inanmamıştı. Fakat bir ilim a- i_ E M LA" K v E E y TA M B A N K As 1 ii
0 

olduğu halde bir fotoğraf plakına te- damı için o güne kadar mevcut na· _ 
air ediyor ve Rö~tgen ~uaı gibı bir zariyeleri altüst eden bu keşfin i~- ij · 
elektroskopu tahliye ediyor. Bu su- hı, tekemmül etmesi lizundı. Bır =: = 
retle Henri Becquerel bilihara Mme. kimyacıya göre yeni bir cismin mev • M E R K E z 1 A N K A R A D 
Curie'nin Radioactivite ismini verdi- cudiyetini kabul etmek ancak onu = : = ı 
il hadiseyi keşfediyor. görmek, tartmak, asidlerle muame- iİ CJ 

Şubeleri • lstanbul, lzmlr 

~----~---------..," 1 Eki •ı g_ Alanlar.: Bursa • zmlt • Adana • s ıe r • ~ 

Karııık ve nasıl yapı.ldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıdalarile yavrunuzun sıbhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapllmış 

Özlü Unlarını 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa 

malik. olduğu gilıtt 

I ViTAMiN · KALORi · G __ IDA .. 
ı itibarile dünyada mevcud çocuk ııdalarmın en mukemmelıdİ' 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik. 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelya, Badem. 

Çavdar Özü Unlarını Çocuklarınıza Y ediriniı. 

'-~~~~~~~~~ ...... 

iNŞAAT 
Müteahhitlerine ilin: 

BETON KARISTIRMA 
Makinelerimiz Gelmiştir. 

Amerikan sistemi Tanburlu, Zlnc:lrll Mazut ve 
Benzinle itler her takatte beton karııhrma 

makinelerimiz emrinize amadedir. 

GAUHE, GOCKEL u. Cie (OTTO KAISER K. G.) .. 

STASSFURTER 
IMPERIAL 
RADYOLARI 

Yapılacak ve yapııma bqlanmıt meakenler için vatan-

i =Y=CJo:,~•Y:::;..:; ;il 
i ~ ! karııllğında ikrazat yapar ~ 

OBERLAHNSTEIN a/R. 

Fabrikalarının .Umum Türkiye Yeklll : 

il T 1 TAŞ 

NE iÇiN HERKES BEYENIYOR 7 
ÇONKO HERKESE 

3 Mühim Garanti Verir: 
1 -Tatlı ve emaalaiz aea 2- Yeni antifadina tertibab 

3 - Selektif ve Paruitaiz 

Almanyanın En Eski Siipereterodln Fabrlka11 

Satlş Yeri: 4 cü V AKiF HAN - Aama kat No. 19 

iSTANIUL 
................ ! .................... . 

İi Faiz aenede %8Yz dur. • 

~ Ayrıca komiaton almaz. ~ 
~ F.bpertiz ücreti (1.000) liraya kadar iatekler için 1, fazluı El 
İl için 2 lira ve muamele intaç edildiii takdirde 1 liradan dun ~ 

il 

TiCARET TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Tat Han (1) inci kat Telefon: 23247 - 23271 

MEŞHERi : Dördüncü Vakıf Hanı altında No. 64 

AYRICA : Her türlü kalörifer teıiaatı 

= =ı = olmam•k üzere aynca lira bqma on paradır. 111 
![! = Yol lnıaat Maklnelerl (ltton ve Bitüm için) 
İİ Gayrimenkul ipoteli ve e.ham ve tahvilat rehni kartıhim- • Maden ocakları maklnelerl 

• KAT KALÖRİFERLERİ • 

~ da Banka muameleleri yapar. il 1 Elektrik santrallan teslsaı 
= V d r d • d t 1ır = 1 AlelGmum teahhüt itleri 

~•nrr~ınr~ınr~ıı~ı~;~;~~~ır~~rır~ırn~ını~~ ,~~~~~~~~~~~~~~ 

.. 

.. 
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KIZILA YIN SÜRPRiZi 

kurumumuz Avrupanın En 
•• 1 

Halk Gaz Maskesi 11 ni 
Ucuz 
İmale 

ve En Mükemmel 
Muvaffak Oldu 

meli. B usuretle yüze geçirilen mas- ! 
kenin gırtlağı sıkıp rahatsız etme -
mesi, gözlüklerin tamamen gözler hi 
zasına gelmesi; maskenin kirpiklere 
dokunmaması için de maskenin el i
le düzeltilmesi lazımdır. Maskeyi ta
karken ve düzeltirken nefes verme 
süpabına el sürmemelidir. Hayatı 

kurtaracak olan bu sübap çekilirse 
kopabilir. Buna mukabil maskeyi 
gözlüklerden veya süzgeç takılacak 

yerden tutarak yüzde oynatmak ve 
düzeltmek kabildir. Kadınlar mas -
keyi takmadan evvel başlarında bulu 
nan firketleri, tarakları çıkarmalı -
dırlar. Gözli.ik kullananlar, kulaklı -
ğı olmamak şartile gözlüklerini çı -
karmıyabilirler. P.ncak, maske tak -l;:I>.. 

"4~1b .... 
e Jıillk 

l as, 
laslte .. . 

l 1 gergın tutan mukavvanın 

1 
madan evvel gözlüklerinin camları -
na buğulanmaya mani bir ecza (ve
ya sabun) sürmelidirlcr. (Kuru sa -

içerisine konma 
l\ızıı 

'"'llıüıt ay senelerdenberi ucuz bir 
dii 'l maskesi" aramakla meşgul -
gi h apılan bir çok tetkikat netice
ttlas~em~ksada muvafık olarak en iyi 
h .. nın Alman halk maskesi oldu-

gorüld ·· s(i.. u. Fakat bu maskenin de 
.. gecin· 

biliu . ın gazlara karşı koruma ka-G etı kafi bulunmadı. 
kaıe~~~l kurrnyaırı m:m müdafaa ve 
la:yın 1%~: Sıhhiye vekaletinin Kızı •

1 

gazı utehassısları el ele vererek 
<lah:ra .. karşı koruma kabiliyeti çok 
getird~~ksek bir maske tipi meydana 
<le ~ er. Bu maske hem ucuz, hem 
dir.ç~ YVÜksek kabiliyetli bir maske
gele Şagıda bunun hakkında lazım-

l n tafsilatı bulabilirsiniz 

bun sürdükten '>vnra .kuru bezle şef
faf oluncaya kadar camlan oğmak, 

camların buğulanmasına mani olur.) 
7 - Maskeyi ba§a ı.;ydurmak 
Maske, alın, yanak ve çene altın-

- Maske üç boydur: 1 
a.ır ·· ı b Uyuk boy B. ..-'.

1
. . 

·Orta boy O. ..~"- f 
c.Kü ··k , lJ M çu boy K. ,~,. , 

l{ h askenin boylarını gösteren B. O, l 
Cağı arfler.~ rnaske süzgecinin takıla -1 
iki .~er uzerine ve maskenin içinde\ Il Ik 

· gozlük a mahkes-'nin ~·iize takıldığı za-
tur camını narasına konumuş-

• • 
2-M a aske iki parçadan ibarettir: 

b : ~~sl(e kısıyı, 
tr ~ uzgeç. 

aı;ke ve süzgeç kendine mahsus 

llaik ına k . . .. t • s es nı yuze a.ona 
rnuka 

3 vva kutu içinde saklanır. 
lara- Maske kısmının parçaları şun 

ır: 

~' L' . 
l) .. astık kısmı: 

Yuz kısmı 2) B , 
3) aş kısmı, 

4} 
I<emer, 
l}ijv 

13 
gmelerden ibarettir. 

C - Nefes verme supabı N, 
n - İki gözlük. 

man a!dığı ~ekil 

da rahatsızlık yapmıyaccık ve heyeti 
umumiyesi buru~mıyacak, yani mun 
tazam bir vaziyette ba~a uyacak boy 
da olarak dikkatle seçilmelidir. Baş 
kısmı baş bağındaki düğmeler vası

tasiyle lüzumu kadar daraltılabilir. 
8 - Maskenin başa tamamen u -
Başa geçirilen maskenin süzgeci 

çık'.arılıp sol el ile süzgeç vidalama 
yerinden tutularak sağ· el ayasiyle 
süzgeç vidalama yeri kapatılır ve 
hiçbir taraftan buruşukluk ve bosluk 
kalmamış ise kuvvetlice nefes emil 
diği zaman yüze daha ziyade yapıştı
ğı hissolunur. Nefes alındığı zaman 
hiç bir yerden hava ~irdiği hissolun
mamalıdır. Bu yoklama esnasında ne 
fas verme süpabına dokunulmama • 
lıdır. Zehirli gaz odasında yoklama 
hususi talimat ile yapılır. 

9 - Maskeyi başdaıı çıkarmak: 
Sağ ve sol ellerin baş parmakları 

her iki taraftan çenenin altından so· 
kulup maske öne ve yukarı doğru çe
kilerek başdan çıl< c:..rılır. 

Maskenin tamamen ba5a uyup uy
madığının kont.rolü 

da kurutulursa bozulur) kutusuna 
konur. 

11- Kutusuna yerleştirmek: 
Maskenin süzgeci çıkarılır, maske

ye onu gergin tutacak mukavvaya so 
kulur. (Bu esnada ma;;ke de buruşuk
luk husule gelmemelidir.) Nefes ver
me süpabı yuvasına yerleştirildikten 
sonra maske µl'lkavvu kutuya yer -
leştirilir. 

12 - Bakım: 

Halk maskesi, onu bozacak her 
şeyden korunmalıdır. Sivri tırnaklar 
maskeyi delebilir Onun için maske· 
ye ço'K dikkat etmelidir. Ezilmiş ve
ya bir tarafında ~ukurluk peyda ol
muş süzgeçler değiştirilmelidir. 

13 - Maskeleri saklamak: 
Halk maskesi mukı;ıvva kutu için

de kalmalıdır . Her boy maskenin, 
kendine göre bir mukavva kutusu 
\rardır .. Mukavva kutunun da üzerin
de hangi boya ait olJuğunu göste
ren B, O, K harfleri bulunduğu gibi, 
ayni harfler maskeyi gergin tutacak 
olan mukavvanın üzerine de konul
muştur. 

r.:a!>~.cn:n Çl:.arı:ınası 

Maskeler fazla rutubet ve hara -
retten. bilhassa üzerbe güneş gel -
mekten korunmalıdır (Maskeleri so
ba, mangal yanına koymak, onları 

bozar). Maskeler donarsa lastikleri 
çatlar Onun için maskeyi mukavva 
kutusu içinde ve evlerinizin en iyi 
yerinde, mesela sandık veya konsol-

1 da saklayınız. Ancak, naftalin koy -
maktan kaçınınız. Çünkü naftalin de 
maskeyi bozabilir 

14 - Buğulanmaz lc>vhaların de -
ğiştirilmesi: 

' • 
MARKONI 
EN ucuz 

\• 

RADYODUR 

VE1:2E~İVE 
~ATI~ 

SJ:U-IİBİNİN 5E5İ 
VE ACENTALARINOA 

.~o2 İSTİKLAL. C~Q 
6EYOlLU 1 , 

MACAR ZİRAAT MAKİNELERİ FABRIKASI 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Shuttleworth Anonim Sirketi 

TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi 
' İstanbul Sirkeci Ankara Caddesi No. 154, Telefon: 23577, Telgraf adresi: Hofherlon. Şube Adana 

\ 1939 modelleri 

25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde 
tekerlekli veya tank sisteminde 

HSCS ÇELiK 

M AZ UT 
TRAKTÖRLERi 

İşlemc.>ll'ri en ucuz ve en em"ndir. Emsalsiz derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler. 
Çelik pulluklar, orak ve harman makinclerıi, motör ve lokomobiller, değirmenler, yem kırma ve ezme 
makineler·, ekremözlcr ve yayıklar, santrifüj tulumbaları, el ve motörle müteharrik çeltik soyma ma-

k'nclcri, tohum '\'e pamuk Mibzerleri el ve beygir çapaları her türlü ziraat makineleri. 

1 

levh - Gözlük ıçinde buğulanmaz 
Çenba ve bunları gözlüğe sıkıştıran 

er. 
t _ s·· 

1 İşe yaramaz bir ha le gelen buğu -
lanmaz' levhaları değiştirmek lazım~ 
dır. Bu maksat için maskeyi 8 nu - ·--- Çocuğunuzun Gıdası Ne Olmahdır? 
maralı resimde olduğu gibi çevirme- • l'er uzgeç vidalamağa mahsus 

r Ve ayrıca nefes alma sÜpabı. 

4 - Baş bağı, 
~::.. s~.zgeç: 
:n Suzgeç ve vidası, 

kısım- Süzücü maddeleri havi olan 
' s_M 

A aske kutusu: 
:n - 'Maske kvymağa mahsu!': yer, 

- M . hırı1 askenin nefes verme süpa -
c Yerleştirmek için yuva, 

tertib- Maskeyi gergin tutmak için 
at. 

6-M 
ı:. askenin basa rreririlmesi: 
<:.vveı· • .. :. 

lltaske .a mukavva kutuyu açmalı. 
"asırıdnın nefes verme süpabının yu -

an ç k. de dış e ıp çıkarmalı, maskeyi 
Vidala arı çıkardıktan sonra süzgeci 
ll'leler ~~lı ve maskeyi iki elle düğ -
Şekle b zasından tutup (4 numaralı 
ti sok akınız) çeneyi maskeden içe -

malı v . 
altınd e rnaskenın kenarlarını 
tına an, kulaltlann ve başın arka -

an gel"e k 
iii;ş\ ce surette arkaya çek -

Halle maskesinin mnkavva kutusu 
iç:nde duruşu 

10 - Maskenin temizlenmesi: 

Baştan çıkarılan maskenin süzge· 

ci vidasından çıkarılıp yalnız maske 

(süzgeç değil) ıslc.tılmamış kuru bez 

le ve dikkatle silinir Gözlük camla

rının iç taraflarında b:ılunan buğu -

lanmaz levhaya !:iç dokunulmama • 

lıdır. Çünkü bu levh::ıya dokunulur
sa bozulur. 

Süzgeç vidalanacak yerin iç tara
fındaki nefes alma si.ipabı çıkanla • 
rak kuru bir bezle silinip kurtulmalı 
ve yerine konulmalıdır. 

Kirlenen maskeler buğulanmaz 

levh.a çıkarıldıktan sonra, su veya sa 
bunala dikkatlice yıkanabilir. 

Halk maskesi gölgede, açık hava -
da kuruduktan sonra (güneşte soba• 

li, buğulanmaz levh"aları tutan çen
berleri çıkararak bozulmuş olan lev-
haları kaldırmalı, gözlükleri iyice si 
lerek kurulamalı ve yeni buğulan • 
maz levhaları kenarlarından tutarak 

llalk maskesi 

gözlüklerin üzerine yerleştirmeli ve 
çenberle yeniden sıkıştırmalıdır. 

Levhaları yerleştirirken (iç taraf) 
yazılı olan kısmın hakikaten iç ta
rafa gelmesine dikkat etmelidir. 

Besleyici unsurlarda zengin olduğu kadar vücudun büyümeaine 

yardımcı maddeleri, dit, kemik ve sair uzuvların te,ekkülüne 

yarar cevherleri de havi bulunmalıdır. 

ilmi Bir Tetkik Mahsulü Olan 

FOSFATİN FALYER 
Tekmil bu hassaları ihtiva ettiği içindir ki, 
ylllardanberi her ailede, her çocuğun en 

başhca gıdasını teşkil etmektedir. 

FOSFATIN FAL YER 
Çocuk sıhhati ve neşvünemasmı emsalsiz bir surette sigorta eder, 

Her eczane ve bakkaliye mağazasında en elverİflİ fiatlarla bulunur. 



·· zme Havuzları ·FLACSAC 
nsanlık, iptidaszndanberi temiz

lenmek ve temiz olmak insigakznz 
kullandı, her memlekette umum~ 
hususi yıkanma yerleri gapzldz 

. . 4't 
-~ 

\ 

'En iyi, en sıhhi spor olan 
yüzme ve yıkanma sporuna 

devam edilmelidir. 
Yüzme havuzlan modası bugünün 

meselesi değildir Tarih bize çok ka
dim zamanlarda da yüzme havuzla -

,Tının zevkini göstermektedir. " Sir 
Jobn Marshal,, ın mesaisi "İndus., 

Eskiden Mevzuubahs Olan Sıhhi 
Tehlike ve Mahzurları Asri Fen 

Bertaraf Etmiştir. J 

Nakleden: Saim Umar 
Şık ve zarif Bayanıar, artık 
bugQnden itibaren C OT Y 'nin 
bOtQn parfömlerfnl tedarik 
ve temin edebilirler. 
FLACSAC, asri bayanm el 
çantası için ihzar ve imal 
edilmiştir. Tasavvur ediniz : 
küçOk ve şık bir şişe , zarif 
el çantanızda ne güzel duru
yor, adeta bir yenilik ya
ratıyor .•• 

Bu yenilik t~fakkl ettiölnlz 
lcQçilk şık şişede baş • dön

dürücO bir parföm bahçe
si : L'Orfgan, Le Chypre, 
L'Aimant, Le Vertige, Paris. 

vadisinde bir hattı müstakim halin
deki yollarının ve köşeleri kaim za
viye maktaında bulunan pişirilmiş 
kırmızı tuğladan b1nalara malik ~ü
yük bir şehrin bakiyesini meydana 
koymuştur. O şehirde zenginlere 
mahsus ikamtgabların banyo salon- ı 

lan vardı ve arr.meye mahsus bir 
bina secim bir istihmam müessesesi 
halinde idi Bu harabeler mllfıddan 

fiç, dört bin sene evveline aiddir. 
Kadim Mısırda Rahibler iki gün -

düz, iki gece olmak üıere günde dört 
defa hamama girmeğc ve bembeyaz 
elbiseler giymeğe mecbur bulunu -
yorlardı. O zamanın halkı sıkca sık
ca Nilde yıkanırlardı. 

Musa temizlik hakkında dini bir 
kanun isdar etmişti. Banyo etmek ve 
abdest almak mecburi idi. El, ayak 
ve yüzün sabahlan el ve ayakların 

'kC'zn akşamlan yıkanması lazımdı. d 
1 

k .. 
11 

k t · l n 
. an evve o er yı ·anıp emız e -

Yemeklere oturmadan evel ellerın yı k t"l ld ed"l d u 
. • . . . me sure ı c e :? ı en poga a s -kanması dını bır vazıfe idı; yemekler .

1 
ık ,_ d On k. · · r 

• yu ı e y anı~r ı. se ızıncı ası -den sonra yıkanması ıse sadece eş - d b k • b" d t ol 
.. a anyo yapma umumı ır a e 

has ve eşyaya karşı bir hurmet mese- d B'lh b şt ı gilt ve Al _ 
ı · idi M b d gi ·ıd··· b" u . ı assa a a n ere csı . • a e e rı ıgı zaman, ır 

1 
k - b •t• t her sı 

. - - - manya o ma uzere u ı ıya -kırli adnmın bir olunun muvacehe - ıf . t " id t tt B h 1 ha . • n ı ıç ıma e yer u u. u a -sındc kalmış Lo;e yıkanıp temızlenme- t b. . . "b" t 1~1.1.· d il 
. . . . ya ın ır merasımı cı ı e illU\.l e -sı bir dındar için vadbeden ıdı. d. R h" 

1 
ak · · y kanır 

ı. a ıp papas o m ıçın ı , 
K im Yunanistanın ulularından ahır uşağı şövalya olmak için banyo 

(N usiccal. ve . cı;cıene) :°chirlerde yapardı. Bir müddet sonra halkın yı
(UJ ·ssel ve <Dı<>9eme) denızde yı\ta - kanıp fcrahlanması için Pariste yer 
nırdı ~orgunluklanndan tecrit için yer hamamlar açıldı. Maalesef bir 
yolcu bır dosta banyo hazırlatırdı bu müddet sonra muhtelit hamamlar u
banyolar o zamanlar tamamen tunç sulü ihdas edildi ve b uha lhalkı se
olan Iiğenler idi. Umumiyetle misafi- fahate sürükledi. Bu hal on altıncı 
ri kadınlar yıkar ve giydirirlerdi. asra kadar pek müteammim ve pek 

Yine kadim zamanlarda yıkanmak şerefli bir şama teliıkki edildi. (Ra -

bir moda halini ıılmıştı. Cimnastiha: "felais) yazılarının kahramanı olan 
nelC'r civar nehirlerde soğuk sularda (Gargantua) nın bu husustaki mu -
bnnvo yopılır, gençler yüzme usulle- vaffakıyetlerini uzun uzadıya yazdı . 
rini öğrenirlerdi Fakat bilahare sı- On altıncı asırda bir suyu karşıdan 
cak hamamlar da moda olmağa baş- karşıya yüzerek geçmek Fransız asil
lamıslardı Ve beşinci asırda her gün zadeliğinin askeri talim ve terbiyesi 
yıkanırlardı Fakat zamanla bir iti - meyanına girdi. 

ynt kuvvetini kaybetti ve ahlfıksız İlk yüzme mektebi 1789 da Sen 
insantnr bu banyo müesseselerini 

Lui adasında ihdas edildi, orada mak kendilerine tt'liıki yeri yaptılar. 
tu fiat (96)) lira :mukabilinde yüzme Romada ilk sa kaptajı 441 sene -

• d d" o d 1 " dersleri öğretilirdi. 1850 de lngilte-sın e ır n an evve Piscina Pub-
lica,, i mini verdikleri sunt bir göl- rede ucuz hamamlar ihdas edildi. 
de yıkan•rl:ırdı ki onun sulan din _ Fakat tıir müddet sonra yüzme ha
lendirmck usulleı ile tasfiye edilirdi. vuzlannda yıkanmak meselesi tet -
.. Mccene., evinde hususi sıcak bir kik sahasına girdi. Zaten çok eski za 
banyo dairesi yaptırmak suretile mnnlarda (Justinien) sari hastalıkla-
etrafına ÖrnC'k oldu. Altıncı asırda 

1 1 
b h ı · · 

. . n o an arın u amam ara gırmesı-Agnıadan ınsanlar evlerde "Bııptis-
terium .. ismi verilen birer soğuk hn- ni menetmişti; on altıncı asnn dok
vuz tesis ettirdiler Agrippa ve Ne _ torlan firenginin su vasıtasile tcves
ron ise evlerinde birer tatlı su ve sü ve intişannı k:ıbul ettiler Nihayet 
birer de deniz suyu banyoları yaptır- kabili nnkil hastalıklar ve banyo ya
mıslardı. O zamanlar (Caracalla ) panların maruz bulundukları tehli -
hamamlan bir anda (3.000) insanı keler meselesinin nazarı dikkate a -
lstinb edecek cesamette idiler. Keza lınması lüzumu anlaşıldı. 
.,Fri~idarium., namı verilen büyük (1892) tarihlerinde doktor (Man -
ve so~k bir yüzme havuzu ve bir nheimer) arkadaslarının aksi iddia -
de sıcak havuz vardı çimnastik sa - Janna rağmen (Blcnnorragie) has -
lonlan. kütüphane v~ kırathancler talığının hamamlar vasıtasile sira -
lbu müessesenin müştemilatı olup o- yetini isbat etti. 
nu tamamlardı. Suyun temizlenme - (1899) da doktor (Schultz) traho -
sine mahsus olı:ınık bulunan ilk çare manın da Berlin hamamlan \•asıta -
medhal k nn31Jarı önüne gerilen çu- sile s irayet suretini gösterdi. (1900) 
vallarda r. iharct idi ki kısmen süzgeç de diğer bir doktor bu kaziyeyi da
:lşini gorıirdü Bilahare imparator ha kati bir şekilde isbat eylediğin -
(Justiricml umumi hamamlara cü - den hükumet bu kabil hamamları 
zamlılorın ve sari hastalıklan olan • kapattı. 
ların ,!!ir~csini meneden bir kanun (1911) de tngı1terede, bu umumi 
fsdar c>tti. yüzme havuzlannın tahlil edilen su-

Grı 1u- Romen devrinde bir çok zen lannda tifo ve hatta verem mikrop -
ginlerin evlerinde cimnastik yerle • lan, bulundu. 
rl, du~larla beraber yüzme havuz - Bu kabil yüzme havuzlarından si -
lan vardı. "CharJemange., sıcak su- rayet eden marazlan doktor (R . .M'. 
da yıkanırdı, hususi vak'a növistin Galloway) başlıca beş mühim sınıfa 
ikayıtlnnna göre "Aix-lnchapelle,, de ayırmıştır. 
oğullan, muhafızları ve dostlarile Teneffüs cllıazı hastalıkları 
yıkanmayı çok severdi. Mumaileyh Barsak • 
hamamda sabun istimalin! ilk tatbik Cild • 
edenlerden birisidir: sekizinci asır - Kulak ... 

" 

.. 

MESHUR 'FRANSIZ MARKASI, 

DiKKATi Paris COTV fabrikalannda imal ve ihzar edTimiş bir fransız mustanzanmr .. 

il ım•ıı ı ı mıııı• ıııı mıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ırnt 

~ GUVEN 1 Diğer muhtelif hnstalıklar. • 

1 1 
A SOSYETESi ~ 

Bu hastnlıkların sirayeti sebepleri = TÜRK ANON M s GORT ! 
cok muhteliftir, fakat bugün tv.tbik • ~ 
~dilen sıhhi tedbirler sayaslnde bu · 1 
tehlikenin çok azaldığı mermuniyet • su··mer Bank, EmlCik ve Eytam Bankasının Kurumu ~ le müşnhede edilmektedir . Suyun te- •11111! 

~~v!~~i;:~iır~~a~:::k·Sl~;: '~~r:~: • HAYAT - YANGIN - ~AK.~.iY AT. ı.~ bğı mevaddi gaita ve idrarlardaıı i- • _ _ ~ ::::;.::: 
leri geldiği gibi cilt ve saç hastalık· 
lanndnn döki.ilen deri ve kahuklar- • ve ~ 

dan da husule gelir. _ T 
0
.. R L 

0
.. K A Z A 1 Bir hesaba göre beher metre mi- • H E R ~ 

kap suda (40.000) bakteri görülmüş- 11111! 

w~ • ~ 
Yine bir hesaba göre saiıahleyln 5- er Sank Binası - Galata, Tel. 44966 i! 

temiz halinde (400) metre •~il-..iıplık • um lll •IIIl•lllllllll 
bir havuzda ancak (500) bakteri llll•lllI•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•Jll•Hll•llll•llll•llll•llll•llll•llll• 1 mevcut iken akşam üstü ayni hacim 
deki suda b1ı1 adet (342.000) e yi.ık
scldiği anlaşılmıştır. 

Tamamen cari olmıyan suların de· 
zenfeksiyonu için filhat istimal edi-

len çok muhtelif vasıtalar varclır. 

Mikrobları yutan ve pıhtılaştıran ve

sait içinde en fazla kullanılan (Sul
fat d'alumine) dir. Filtre usulü de 
dönen bir silindirin önüne bir cihaz 
derununda konulan çakıl taşı ve 

kum vasıtasiyle icra edilmektedir . 
Fransada k imyevi dezenfeksiyon i
çin (Hypochlorite) Almanya \'e A
mer ika'da (Chlorure de choux) ve 
(chlorominc) kullanılmaktadır. Mn

tad miktarı bir litre suya bir mili
gramdır. 

Fakat yalnız ruyun de~enfekslyo
nu ve hamam müesseselerinin temiz 

tutulması kafi değildir. Banyo yapa
cakların şahsi t emizlikleri de ıart
tır. 

lsvcç'in bazı banyo müeSSo..satuıda 

havuza girmeden duş altında sabun-
la temizce yıkanmaları mecburidir. 

Biraz haşin olan bu mecbur iyetin bQ 

tün mcmleketlerce kabulü sayanı te 
mennidir. Her kim olursa oISun yüz
me havuzlarına girmeden mukad
dem bu duşlar altında t emi7.Ce yı

kanmalıdır. Diğer taraftan sarl h as-

traf bıçaklan en sert aakah 
bile yener n cildi yum\lf&br. 

Her yerde 

Poker T raş Bıçaklarını 

ısrarla fsteyinfz. 

talıklarla ma1u.1 insanların bu ha- Lokanta ve Gazinocuların 
vuzlara girmemelerini temin için 

müesscsatın sıhht kontrolü otfl\aıı- Nazarı Dikkatine ! 
dır. Ancak bu gib i tedbirler saye-

sindedir ki, bu m üesseselerde sari Fabrikamızın BAŞKURT markalı 
hastalığa tutulmak tehlikesinin önü- yerli mamulatrmızı görmeden 

nc?\~:ae!~yu bu suretle musaffa ÇAT Al, KAŞIK ve BIÇAK 
bir halde kalacak olan bu yüzme takımlarınızı almayınız. 
havuılannm bilhassa gençliğin slh- Bütün mallarmuz hem kalite itibarile A 'Y· 

bati için elzem olduğu ve h atta kil- rupanmkinden da.ha yüksek ve hem de 
çük bir t ehlike karşısında bile en i-
yi ve en sıhhi bir spor olduğu gay- fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
ri kabili inkAr olan yüzme ve },karı l :Toptan sah§ yeri: Tahtakale 
madan vaz geçlhnemesi p yam tav- caddesi No. 51 
avedir. 1. ................................. 1 ............ ,. 

• Dr. Suphi Şenses •• 
ldruyollaM haatalıklan mDteha•• .. 
De7oftlu Yıldır. sineması karşısı W' 

ler apartunan. Fakirlere parasız. 

T el. 43924 
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~!tAAT MAKINALARI 

1 
RUDOLF BAECHER 
Fabrikası Mamulatı 

"K A D E H" markalı 
Pulluklar, Tırmıklar, 
Merdaneler vesaire 

"FLAMMGER" markalı 

çift ayarlı , çelik 
!'BİYÖRLER 

~tca oa AR - GRATlA· 
.\g ntaltineleri 

"'BAJ:>~ria 

Benzin ve mazutla 
müteharrik 

"'BERNARD" 
MOTOPOMPLARI 

"ASTUR" mar
kala Mısır 

Makinalan 

kıD .. ~'U\., markalı .. DROTT" markalı 
~ EZME '"nıonMOREL" ~ Deniz ve Kara maZU\ Y .c..n 

ALAaı MOTÖRLERİ Pülverizatörleri 

~~'nuı en mefbur fabrikalannm mamulitı olan her nev'i ve 

ltr,~ _zira.at makine ve alltları, benzinle müteharrik Motopomp
detllı otö~le:r ve Elektrojenler keza mazutla müteharrik dizel kara ve 
ı. ~törleri ve saire keza bunlann çe§itli yedek aksamı ehven fiat-

~ İataııbuı depolanmızd.a mevcut bulunmakla bu gibi ihtiyaca

~~ ~en evvel kataloklanmızla beraber teklif istemenizi 

l'Utk ta~ AVRUPA LiMiTED ŞiRKETi 
8~••1milel Alata Zlralye Fabrikalar Blrllğl 
~ ~UL, GALATA, PERŞEMBEPAZARI No. 57/ 61 -

"' - 1 1( ZaıEn rolıat çelilı: -relen1e tık. mMin n ucuz "' 

~ R Y O L A L A R 1 ::a~ı".d.:~: 
.,ALİL SEZER 
k.rJoıa Te madeni efY& fabrika talonlarmdaki 

S~ meıherlnde göreblllrılnİL 
,;: ' Salknmöiüt, ::mirkapı caddeai No. 7 Tel. 21632 -

ÖZIPEK PALAS 
Otel ve Lokantası 

;:_.~n müıterllerlnln bayramı•• kutlular. , 

blas~ ---
,_tıtı ı,s'rtN I>OOaULu~u tçtN. ANNELER 
~t PARÇA ALETİN UMU· 

lt~EMMELEN HARE- Bilbıiz ki çocuk yalnız mt"me 
~'4;,•·lNE TABİDİB için atlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
~ buı 8AATtNtN bQtün yedek ki: Çocuğu hırçınlatan sebepler-
d..~ o' :u~~ğu için tamirlnin ko den birisi de apıf aralannm ter 

Çünkü ASPiRll\J seneler· 
denberi her türlü soğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
fe5iri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

· is bat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

1 
.; il 

emin o mak için lütfen , eA~eA mar• 
kasına dikkat ediniz, Q 

~ 
~~~tt 

ffi 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

' Paris ve Londranın en büyük Moda müesseselerinden 
çıkmıı patronlar üzerinde biçilmlı bayanlara mahsus 

MUSAMBALARIN 
1 

ZENGiN ÇEŞiTLERi 
.. l(t. butun aaa•.-:.1-- mal1im 

~~ k...ıı lcad!.,.= bir ma- ~.:.e::...:. .. r;: B A K E R 
)a~~ ~olan saatlerin blır sa- itibarla g(lnde iki defa çocuğu 
t~ Ö~ı..n .. _ binde birine kadar a- p E R T E v 
~~ l.;L~"nır. 

Her yerden müsait ıartlar ve ucuz fiatlarla 

~bir~le fennt alAt ve mükem-
~~~ontroı sayesinde, presızyon ÇOCUK PUDRASI Mağazalarında Satllmaktadır. 
~~ ~İN~c!ı~~~ ile pudralayum:. Ne Adi tuvalet 
~~,:;::SAAT! alan herkes, cld- pudralan ve ne de çok itina ile Hususi ~eıltlerlmfz, yalnız mağazamızın 

et bir eşya sahibi olur. hazırlanmış pahalı pudralar dahilinde teıhir edilmektedir. 

h P E R T E V \.ı~~~ Deaenlerin halda mahfuzdur. "' ., E ÇOCUK PUDRASI ---- Rahaıtnu, keaeıini aeven·- l-ere_ ta_v_a-iy-e ;;;;;;;.; 

~ yerini tutamaz. Bu pudra bilhas- KUŞ TÜYÜ Kullanınız. Q. 1a yavruların cil~ri ve ifra-
'r zatı nazan itibara alınarak va- Bir liraya kumaııyle kuıtüyü yastıklar 

·~~~ S&atçi'lerde arayınız. pılmı§tır. Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzililt yapıldı. Kuştüyü ku-
'r~· latanbu~a'brikalannan satış depo- --------======= maşlannın en iyisi ve her renıd bulunur. Fi.atlar ~k ucuzdur. 
S 213~çekapı, Tq Han 22, 6 -----------.. Adres: İstanbul Cakmakçılar yokuşu Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
.._ ~ u-a. Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazan .. -İllil---••ı .... m•._ ______ .._ ... 

~~llliıılılılıjilllf.imlii~ 

KIZILAYA 
0YE 

OLUNUZ. 

MUJDE: 

Son Parlı Modellerl 

Kadın lpekll 

Maıambalannuı 

ıeldifini aaym 

müfterilerimize 

menuımaiyede bildiririz. 

EKSELSYOR 
BG;ük elbiee ınaiazuı 

Galata • Karaköy 

ÖLÇÜ 

Üzerine 
Fenni ka111C 
bağlan 

Mide, barsak , 
böbrek dQı
kOnlüJQne 

FENNi 
Konalar 

lstiyenlere 61çü 
tarifesi gönderilir 

Eminönü 
tzmlr 90katı 

1 Tel: 20219 

1 
ZAHARYA 
Oreopulos ' I Taklitçilerden 

.. .. ______ ... __ ııi ... smakıiıiiimmru•Lı1m .... - ...... -• •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

• 
"Zevcim, Gözlerine 
inanmak istemiyor .. 
lıte, Fransada Sen Şehrfnde Montreufl kasabasında 

Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan Wagner,, 
böyle dfyor ve ilave ediyor : 

" 0 1 Bana; Sen 1 O Yaş Genc;leşmişsin Diyerek 

Hayretini izhardan Kendini Alamıyor ... 

Bayan Waper'ln BioceW Bayan Waper'in bir kaç hafta 
yeni cild umuruna kal • zarfında kaundıtı pyanı hay-

lanmazdan evvelld ret cfbellik tebeddtiltlnfl 
fotolrah s&tel'ell fototrah 

"Zevcim J orj, bu adeta bir mucl- derece memnun kaldılar..,, 
zedir, diyor. Filhakika iki ay kadar Her akşam yatmazdan evvel pem.: 
evvel, alnımda, gözlerimin ve ağzı - be renkteki Tokalon kremini kulla
mın etrafında bul'Ufukluklar ve çiz· nııuz. Terltı'binde. Viyana Univel'll • 
gilerim vardı. Bugün ise bütün arka- tesi Profesörü doktor STEJSKAL'm 
daşlanm bu şayanı hayret tebeddüle keşfi olup tıpkı in.sanın tabii ve Jıa.. 
~şıyorlar. Onlara yaptığımı söyle - yati cild unsurunun ayni olan ve 
ctım. Yegane cild unsuru olan pem· genç hayvanların cild hQce lerin-
t e renkteki Biocelli Tokalon kremı- d ,_ ih 

1 
ed 1 B yre en ut sa i en iocell gençlik 

ni kullanmalarını tavsiye ettim. Bir h . rd a -nd- ı in d bey cev en va ır. u uz ç e az 
çoklan bizzat tecrübe ederek pyanı renkteki Tokalon kremini kullanınız, 
hayret semeresini görünciye kadar cildinizi yumuptıp beyazlatır ve ai
benimle alay ettiler. Fakat IOIU'8 ba- yah noktalan eritip açık mesameleri 
na hem teşekkür ettiler, hem de son sıklaştınr . 

Almanyada Yapılarak 

300 defa 
çalmakla boıulmıyan 

POLYDOR 
marka türkçe gramofon plaklan piyasaya çll(mııhr. 
onn7 BAYAN BELMA 
1JU\J : Nigihm mestine BAYAN HAMİYET DUYGULU 

(Saba şarkı) 8029 • Ay~ çıkmış yollara 
Ben seni sevdim seveli • Yaz geldi güller açıldı 

(Bestenigar şarkı) 
BAY AN RUHAT IŞIK 

8009 • Yeter allah icin olsun 
• (Kürd hicazkar) 

Karanlık geceler 

BAYAN NEDİME BİRSES 

8030 • Bu dağlar ulu dağlar_. 
• Gülerdim ağlamaı.dım. 

(Hüzzam şarkı) AHİR .x. 
RAY AN FAİDE YILDIZ BAY AN F E vZSES 

0012 • Rüya gıöi. (Hü7.am şarkı) 8031 : ~?el~~ :mıs:;ııer O . Aylar geçıyor ,, " 
BAYAN BELKIS PLATİN HAKKI FERYADİ 

9027 : Duydum %uzinak .mı> 8039 • ~::ntf:~im ~ 
Yol verin sevJri]jme • ~ 

POLYDOR pamofon pllldanm her yenle ısrarla isteyfnh. 

Türkiye toptan satış deposu: VAHE ÜTÜCIY AN 
'- İstanbul Sultanhamam Camcıbqı han 2nci kat No. 10 P. K. 180 , 

. 
ANADOLU 

Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Sermayesi ve ihtiyat Akçesi 

1.ooo.ooo Uraclan Fazladır. 
SERMAYESİ 

TORKlYE lŞ 
VE ZiRAAT 

Banlialan tarafından ödenmlı öı Türk Müesseseslcltr • 
Sigortanm bütün br&nflarile ufrqır. 

YANGIN - NAKLIY AT - HAY AT - OTOMOBiL KAZA
LARI - FERDi KAZALAR - iŞ KAZALARI 

Sisorta bmuaunda her türlü müfküller için siteleri 
meccanen izahat Termeie daima hazırdır. 

Adrea: l.tanbul, Yeni Postahane kartıımda, Büyük 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~• Kmacıyan Han. Telefon: 24294 •~!!!!!!!!!!~~~! 

APARTIMAN DÖ$EYECEKLERE: 
Sandalyalar, karyolalar, 

portmantolar 
Teeaİr her nevi ft tık mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 
Asri mobllya mağaıa11 : 

AHMED FEYZi 
latanbul. Rızapaea Yakutu No. 88.. Tel. 23407 



HDKAV~ 

ihaventte 
Yazan: Halikarnas Bahliçısı 

Ay sanki derıhe dökülilyor. Her 
bakanın ayak ucu.na, ti ufuktan 
kıprayıp ışıldıynn bir yıldı% şelA
lesi alabyordu. Fakat loyı kahve
sinde oturanlar ay ışğına sırtla • 
nnı dömnüşlerdL Şano llzerlnde 
oturan Şantoz babanın süzgün ba
kışlanna kendi yaygın baloşlannı 
bağlamışlnr, eğlencelik fıstıklar 

çıtlatıyorlnr, gevişler getiriyorlar, 
knbuklnn dudaktan yerlere püs -
kürtüyorlardı. Bayanın ardındaki 
saz orkestrasına mensup birime 
bir şeyler oldu. Kurunu vustada 
kazıklanma işkencesine mahkfım. 
bi:r zavallının yürekler acısı bir 
ahı cıvladı çıktı. Sivrildi, elaman 
larda, eyvnhlarda nvsaladı, 

bağn yanık bir aşıktı galiba, se • 
sinde yalnız firkatle kebap olnn ci
ğerinin değil, :fakat işkembesinin 
bile kokusu vardı. 

Derken efendim tam yonar in , 
ce saz işe girişti. Orkestrayı teşkil 
eden erkeklerin hep bil"den başla
;n bir yana kırıldı. Yumdular göz
ler.ini. açtılar ağtiları.nı. Boğazla

nnın damarlarını parmak gibi ka
barttılar. Musiki aletlerinin topu 
bi:rden iplerini kopardılar. Başı -
boş ıbir sürü halinde, paldır kü1-
dür, cambur cumhur bir fırlayı~ 
liı stikuthwra saldırdılar, tosladı
lar. Sükutları ayak altında k!ynn 
kıyım çiğncdlM". Kemençeler yu
murtlıyan tavuklar gibi cıyak Cl• 

yak öttüler, ve öteki kalın zmı... 

tılann arasında, arap saçlan do
ladılar. Tefler patlndL utlar şa~ 
gırdadı. Dş ağrısı gbi bir şeyler 
teze çıktı. İnceldi, nceldi, insanın 
ibelkemiğlnden ttt~ler geçirt
ti. Çat! diye teli koptu. Devrtl
d!, parçalandı., boaıldu., koktu. 
Topuklar vuruldu, göbekler kal
gıdı, kalgıdı asabt tikler, star'a -
Iar, spazmozlar, ağız köpürüşlerl, 

göz dönüşleri, ay tutuldu, :qğt sön
dü. Dağlar ürkerek, ovalara pustu. 
Ovalnr ufuklara kaçti. 

Ba ablam ve vahlann sı .. 
ğır kuyruğu ile bir vasfı müşterek 
!eri vardı. Ne kadar da ayuka u
uıtılsalar, ne insanın dimağına, 
11e de yüreği.ne varamıyorlardı. 

Anlaşılması hiç bir ef!ora lh -
tiyaç göstermeyen binaenaleyh an 
laşılınası akıl için, yürek için bil" 
zafer teşkil etm:iyen., hiçbir me

seleyi halletmeden, hı.sanın başın 
da ve gönlünde hiçbir ışık uyan
dırnuyan, tn&am düşündürmiye'!l, 
bu musiki adlı, çamurlar gürÜı.. 
tüsü, gürültüler çamuru şey, in -
san oğlunu, onun ilk hakkı olan 
musild.den nı.ahrunı ediyordu. 

* Çil çil çıngırdayan 71ldızlar al-
tında dnlgalar gürliyerek kıyı ça

kıllarını yalıyorlardı. Snnki (Kar

men) bir (Bolero) oynarken belin

den lbir ~lale gibi kat kat a'lcan 

bembeyaz eteğini, çakılların üze

rine köpük diye savuruyordu. Son 
ra eller knlçalarda irkilirken (fal

bala) lannı çekiyor, rnilyonl:ırca 

Kasta:rryetin şıkırtnsile çaktllan 
yuvarlıyordu. Orada in cin top a
tıyordu. 

Başka bir kıyıda beyaz ~ 
mer sütunlar ay ışığında gökle-ı 

re sivriliyordu. Sanki göklerden 
yerlere ay ışığı büzmeleri sarlo
yordu. Herakllt bu,alara bakarak 
Panta Reyi demşti Fakat kimse
cikler yoktu. 

He rbirl senede onar, on beşer 
bin llınon 'Ve portakal veren li
mon ve portakal ağaçlan ba~ 
nsağıya milyarlarca beyaz çiçek
lere bürünerek, ay aydınında yep 
yen . bir ışık alemi yaratıyorlar

dı . Mis gtbi kokularile cennetin 
vevn daha mesut bir ıstikballn bMı 
sahnsmı esiyorlardı Orası da ce
nuhun Anadolusu idi. Fakat insan 
yo insansız kıyılar. ıssız hara
beler Ziraatsiz topraklar. Kayık
sız denizler. 

* Kono rof plağı gibi dönen k\1-
rei arz, kendi sathında tan ışığını 
ve sabah rüzgarını yürüttükçe, 
Yunanistanda doğ~ çocukların 

aRtayışını, ltalyadn unsuz ekmek 
yiyen insanlann ahını, İspanyada 
ölenler.in çağırışını, Meksikada 
Kardennsın piyadelerinin iniltisi
ni, Çinde harp edenlerin bağırışı
nı, Hintte kaynaşan kalabalığın u
ğultusunu, Fılistindeki avazeleri, 
velhasıl rahatsız bir dünyanın se
sini fırdolayı dolaştırıyordu. 

* Gece ortası idi. Fizik laboratu .. 
varında tecrübelerini yap.rıış, ve 
yorularak uyuya kalmış bir insan 
oğlu rüya görüyordu. Atomlara 
elektrik vasıtalarla dokunmuş ve 
onlar da ışıktan ibaret bağırışlar
la cevap vermişlerdi. Her atom iki 
spektra iki a16.imscma ile cevap 
veriyordu; iki makamdan şarla 
söylüyordu. Maddenin, ölü atom- ,,,. 
lardan ibaret bir meznrlstan de
ğil, çıldıran bir raks olduğunu gö
rüyordu. Fizik kaimt maddeden 
ziyade, uçan, dönen, elektron ka
sıgnralarile, ve radiyasyon dalgala
rllo Bethovenin bir Pastoraline, ve 
Wagnerin bir Nibelungeninc ben
ziyor:du. 

İnsan gövdesi madde idi. Madde 

atomlardan, atomlar da cereyan

lardan ibaretti. Elektronlar nkom

panimanlan etrafında dolanan ne
valardL Atomlardan höcreler ha.

ınl oluyordu. Onlar da birer ses, 

birer ışık, birer musiki idiler. İn· 

san gövdesi - röntgenden bakı

lınca - tepeden tırna~na kadar 

pembe bir kan cereyanına bürün

mfiJ bir ahenkti. Yürek elektrik
le çarpıyordu. Ve ahenkli sistol 
diastol bareketlerlle tempo tuttu
yordu. Bütün organlar bir orkes
tra teşkil ediyorlardı. İnsana dı
şından bakılınca, hareket etmedi
ği taman bile, gövdesi çizgileri 
ve rcnklerile bir musiki idi. Hare
lret edince, konuşunca, bakınca yü
rüyüşü, konuşu~ bakı§! bir şarkı 
idi. 

İnsanın çalışması· da bir ahenk-
. ti. Çünkü vezni vardL Yapılan iş 

ise kafiyesi idi. İn nın dünyası 
mihverinde, öten güneşin etrafın
da dolanan. ve güne§le beraber 
esirde uçan bir musiki idi. İnsanın 
alt olduRu mesleki şems de, bü -
tiln yıldızlarile ve güncşile bera
ber öyleydi. İnsanın kainatı da nc
bulaları, yıldızlan, güneşlerile 
kehkeşanında dönen engin bir şar
kı idi. 

Zamanın akışı doğrudan doğru 
ya insanın egosunun ve şuurunun 
temel taşı idi. Mahut zembelekli 
mekanik saatlerin vakti ölçmeleri 
kabilinden, insanın dimağında olu
ftl ölçen bir cihazı vardı. Musiki o 
cihazı hare.ket ettiren ceryandı. 
Şuur denilen o cihaz ise musikinin 
ta kendisiydi. Keşif, icat, ihtira, 
ancak sezilen bir musikiye ir rak _ 
sa uymaktı. Onun için fen adamı, 
yahut artistik dimağı. bir rlyade
lik fak at realiteye temnstnn iba _ 
rettl Ve bu itibarla musiki her fen 
ve her ann btrleştiğl nokta idi. 
Ve burulan dolayı da insan oğluna 
alf abaden okumadan da daha e
hemmiyetli idi. 

* Artık tnce saz faslını bitirmiş. 

Kara:kaşlı tombul pntoz bayan bln 

asıl 

nazla salına salına aya~a kalktı. 
Konsumasyonu temin etmek için 
can yakıcı bakışlarım seyircilere 
mütesaviyen serpiyordu. Asılan in 
sanlarda görüldüğü gibi ağızlan -
nın kenarından salyalar akan, ki
reç gibi uçmuş ibenizletlnde göz -
lcri iki karanlık çukur teşkil eden 
seyirciler, arasıra bayanın sözleri 
ne araname olsun diye danalar gi
bi inliyerck bir "ah!,, çekmeseler, 
onlann ölü olduklarına yemin e -
dilebilirdi. 

Bayan: 
Ben esmeri bndem ile 

Ben esmeri fıstık ile 
Ben esmeri şampanya flc bes 

)erim. 

Yandım heyi.!!!! 
Diyordu. 

* Şantoz bayanın kıyı kahvesinde 
şarkı söylediğini haber alan Ah -
metlerin Huriye hanım, bahçede 
kurumakta olan kundak bezlerini 
kapıverince, çocuğunu çarçabuk 
kundakladı. Kahveye kayıkla deniz 
tarafından yanaştı. Kayıktan din • 
lcyip seyrediyordu. Fakat kundak
taki çocuk ağlıyor, şarkıyı anasına 
dinletmiyord u. 

Huriye hanım, evvelfl iyilikle 

çocuğu susturmağa çalıştı. Çocuk, 

susacağına inadına bağlrmağa, Te 

kıvranmağa koyuldu. Şu bir daki

kalık keyfi ~uriye hanımın fitil fi 

til burnundan getiriyordu. Anası 

sinirlendi. Hırçınlaştı. Çocuğu çim 

dikleyip hırpaladı. Çocuk sesini 

kesti. Ve annesi de bir buçuk saat 

içinde, o güzelim şnrkılan birer bi 

rer dinlemiye fırsat buldu. 
Eve dönünce lamba ışığında, 

çocuğwı kararan dudaklarından 

köpükler taşmakta ve köpüklerin 
arasından da son nefesini solumak
ta olduğunu gördü. Kundağı açı.t. 

Kundak bezlerinin arasından el 

kadnr, simsiyah bir akrep fırladl. 

Çocuk kımıldadıkça onu akrep 

sokmuş. Sokuldukça çocuk bağa

mış, bağırdıkça hırpalanmış, ve 
hı~alandıkça, yine ve yine yirmi 

sekiz yerinden zehirlenmişti. Ço
cuğun yüreği durdu. Gövdesi he. 

men soğuyuvcrcli. 

Çocuğun eceli akrepten olduğu 

anlaşıldı. "Ecel geldi cihana baş,, 

"ağrısı bahane,, dendi. Çocuğun 

yarı kapnlı kirpikleri. Bakı§ lisa
nile "Ben insan oğluyum! Beni in
"san doğururken bana bir tahteş
"şuur, bir gönül verdi. içimdeki 
"o gönül, benim gövdemi büyütı.i
Nyor, ölüme meydan okuyord ı. 
"Gönlüm bana ta içimden ve tah-

1 "tcşşuurumdan CSen kederleri, göz 
"yaşlarını, zamanları, meJdinlan 
"korkulan, hep aşacak bir şarkı 
"'olacaksın),, diye fısıldayordu. Ben 
"de bu tahteşşuur inançla, elleri· 
Nmi anamın koynuna dudaklarımı 
"'memelerine uzatıyor, bağrından 

"gıda, süt, emiyor ve kövdcml bü
"yütüyordum. Neden bu benim 
"şarkımı (Bay bayansız olamaz) 
"veyahut (içme de beyim içme. 
"'serhoş olursun, saat beşten sonl"I 
•'benim olursun) gibi saçma sapan
"'lar uğrunda susturdunuz?. diy1>r
du. 

SiZi AHE 

.. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve B E L G E V Ş E K L 1 G 1 N E K A R Ş 1 

H 
, JillillIT f'iii] ~'.!iliiifüf) KARAM Ü R S El C®m'.!!Hmli1lilililiL!lliH::nı:mır 

Mensucat ve Ticaret T. A. Şirketi Fabrikası 

Kumaş ve Battaniyelerini Tercih Ediniz 
Şıli, ucuz ve sağlam olmakla beraber renkleri asla solmaz 

Sabt mağazası: Sultanhamam, ikinci Vakıf Han altında. Telefon: 20157 
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EMNiYET M~GAZASI 1 iMAR BANKASI 
lstanbul, Yeni Postahane caddesi No. 39 

Ye Avrupa çeşitlerlnl 

ANCAK 
Bahçekapı • Meydandkta 

ATA 
ATABEK. 

(SABIK ŞAMLI) 

Mevsimlik son moda: Mantoluli ve ropluk yünlü liu-
1 maılar, ipekliler, pamuklular ve ketenlerin envaı. 

Her cins patiska ve sa'rıafhklar 

tuhafiye J.ai.Te8inde en zengin ~, laa:zır oe ölçii üurine 
gömlek, pijama, Ropdö,ambr, havlulm. Hu cİnt aolra ve 

cihaz talnmlan. 

Nefaset • Metanet • Ucnluli 

Milessesatında bulabilirsiniz ,.ı~~~~~~~~!l!!!!!!!!!!!!ii!!!i!~~ii!!!!!l!!!!!i!!!!!~~-,. 

Fiyatlannı 

Tetkik edini2. 
TELEFON: 
24202 • 24203 

~~~~~~~~~~-J 
~--.................... , ........ ~:• ... .... 
PENIZBANK 

o .. ~----~.UV-4L$F4K4 

kcaıan tuzlarmı lorma ve temizleme ihalesi . 
~eriınJztn Kazan tmlarmı kırma ve temizleme ı,l 1 Kanunsani 
h 9 tarihinden itibarell bir sene müddetle ve pazarlıkla talibine i-

~e edileceJttır. Pazarlık 15.12.938 .-ünü saat on beşte materyal fU· 
Ş !lıizde Yapılacaktır. 

ANKARA 
ANONiM TÜRK SiGORTA SIRKETI 

Sigorta tekniğinin modem eaulan O.Zerine lmndmaf m 
kuvvetli finamal gruplara iatinad eden 

Millt Bir Sigorta Şirketidir. 
Sigortaya aid tier müıllülün&z tiakliında CJİl•lerlndea 

1 meccanen maUimat alabilirsiniz. 
'A.4,..: latanbul, Yeni Postahane lıar,üın4a Enunım Hlllll 

mhntla. T elelon: 23883 den art?ıaınee1 Tophanede Denh Hmı binasmda Materyal Şubemiz-

~~P~aras~~-olarak;;~•;hn;a~iwlli• ........................... !!!l!!!!l!!~~~~~~~iiiiii!ii!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~iiiiiiiii!!!~!!!!!!!!ll! 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
S'ennayesl tamam•• tediye eclllmlı 
1.ooo.ooo Türk Lirası 

Yeni Po.tahane aı&a, r.lftl' Efmm c:aClcled 
iMAR H~N 

Telgral adresi: lıtaıtbııl • imar. Telelon: '24521- 1 
Yol, mebani veeair mühim intaat taahhüdü 

Müsait Şeraiti• Tevdiat Kabulü 
Emtia, esham ve m&cemerat mukabilinde ikruat ile 

sigorta ve bilcümle banka mııunel&b 

~ 

FERTEK RAKISI 
Üzüm ve Çeşme Anasonundan 

Çekilmiıtir. 

4~ derece olmakla beraber baı 
v • • 

agnsı vermez ve su ıçırmez 
.mhiaarlar idaresinin kontrol Te mühürü altın
da fıçılarda dinlendirilmİf memleketimizin 

en nef i4 rakuıdD'. 
FABRiKASI: 

GALATA KAVAL SOKAK No. 5-9 
T elelon : 40988 

Her yerde arayınız. 

TORKIYENIN HER TARAFINDA 
KURU KAHVECi MEHMED Ef ENDi MAHDUMLARI 

Kahvesi Tercih Edilir. 
IST ANBUL, T AHMIS SOKAK 

. BOYOGLU - GALATASARAY 
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Mükemmel Otomatik Arar I' 

Harret ver.ecel< derecede 

mütekamil Kıs a Da ı g a aıısı 

Ucuz ııaıa mDl<emmel 
11 SDPEA,. rad'l/Olar 

• 

1 • 

-

-·· . .--.. 

ŞAYANI HAYRET 
RADYOLAR 1 

Tip 650 A. Bir kısa dalga 
harikası. u Kısa dalgalar üze
rinde hakikaten güzel müsiki 
dinlemek. nihayet kabil oldu 11 • 

işte PHILIPS 650 mod~lini 
dinleyenler bu intibaı hasıl ~di
yor. Filhakika bu model, şim

diye .ka'dar görülen emsalini 
gölgede bırakan bir harikadır. 

Tip 215 A. Boyu kUçUk sesi 
bUyüK bir sOper. Ucuz fiata, 
çok güzel sesli küçük b ir ahizedir. 
Evvelce alelade tek devreli bir 
makine için verilen fiata bugün 
yüksek kaliteli bu S O P E R 
ahize s 1 a l ı n a b 11 m ek f e d 1 r . 

Tip: 4 70 A. - ,. GOneş,, 'l<a· 
dranh mOkemmel bir sUper. 
'' Güneş ı> kadranlı mükemmel bir 
$Üper yüksek evsafı ile temayüz 
eden bu mükemmel ahize şekil 
ve gösteriş itibarile de pek zarif 
olup her evde behemehal bu· 
1 u n m as 1 1 az 1 m b i r s Ü s f Ü r. 

Tip : 752 A. Tek dOfJmetl 
kıssı dalgalı süper. Yeni PHI· 
LIPS 752 A modeli kadar kudretl i 
b ir makine ımali , daha yakın 
zamana kadar imkansız addedi· 
lırdi Ş i mdı ılk deta olar.ık bu 
ahıze sayesınde k ı~a dalgalı i~ta~· 
yontar pürüzsüz d ı n 1enebi1 i r • 

. 
Tip: 753A Bir hassasiyet ha· 
rlkası. PHILIPS 7 53 modeli, en 
çok sevdiğinız sekiz muhtelif Is· 
tasyonu, motörle tahrik edılen düO· 
melere ba1arak otomatik surette 
ayar etmeği mümkün kılan yeni 
sistem bir teşk i latla mücehhezdir 

1939 MODELİ 11 SOP ER,, RADYOLAR 

• 


