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Bir Fransız siyaset muharririne göre 

1 giltere Franko' 
hi aye edec k! 

/:',.ansa ile beraber asilerin muha-
1"ipliğini de tanıyacağı söyleniyor 
Almanya Akdeniz 1 manlarına 
abloka konulmasını istiyecek 

Bir suikast teşebbüşü 
Pari , 20 ( A.A.) - Bilbamıım zap 

tdan sorıra Eclıo d" Pnris g ı:.l"t<'.~iw 
f>ertirıax §tmları ·azmal.-nı,tfır: 
''Bu hadi enin hcJki ""'kiiln•\ ~ 

~0kta nıdan lıiiylik hir ehC'mnıiy;ti 
~tur' e cliğer noktainaznrlardan lıii 
.., · hir ehemnıİ)eli haizdir. Şirıuli 
f ""n ' l' l 1 · ı ·' · , .. co mın c ıııc e ngı tere ı ıP ; ıı·:ı· 
h~ lllühadelelcrini tcıhiye e<le<·ek yeni 
ır endü t..-.i..' fl maifen mm tak ı•J 'ur-
1'.1'nı:iltcre lıükfıın ti hu noktadan 

.ta ' ' J • d k · f · ı · hco yu ıım , c Rnecc tır. .ııgı ız 

~biııe i fran a ile_ynutahık L;:ıhırnk 
ıınco' mtıh~h olılu~un'..t tımr 
aya al<lii-.j'ak t hıı Frıııro lıii· 

• 1 

kfnncliniıı re men tanmmao;;ı Ôl ıı•t•k 
değildir. Roma lıiikiımeli F:·ınro')a 
hu fır attan j,tifndc etlerek ~111trol 
nltındu hulmıaıı uraıidı• rcy::tı•ıa nıii· 
raı·aal etınr,,ini ta\ iye etnıi~ı ir. 

Popıılairn µazete i. Fran n lı'ikü· 
metleri Frmır.o'yu ınulınrih olnrn1' tıı· 
nı\acu~ını itlılia eden Huııınni•r. g:ı
zrte:-:inin tenkitlerine rıwalı 'l'rrrPk 
hciyle hir ıııe~elcnin lıit;hir '7 t~ınan 
nıeYztınhalıi~ olnındığım 'A:r.nuıxt.,dır. 

,.KOHSANT, 1/U l'OK Tff 111; 1,İ !,. 
Rerlin, 20 ( .\. \.) - Sahıılı ı;::.1.e· 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

iktaş yangını 
neden çıktı? 

çzkta kalan 
akaretlere 

otuz evlik aile 
yerleştirildi 

(Yazısı 8 inci sayıfamtzda) 

G. Saray Gencleri 
2-0 yendi 

Bisiklet yarışında lstanbul linci 
Ankara ikinci oldu 

G alatasaray solaçığı bülendgol peşinde 
(Yazısı 9 uncu sayı/ada) 

~> 

Milli Miitlafoa I' rl.-ilimi:. Grn<•ral 
Ka:ım Ö:.alp 

Milli Müda
faa Vekili 
Kırıkkaleye gitti 

Şafaatli, 20 ( lhuı~i ıırPtte giılen 
arkada:.1ın11.1lau) - Bai:' ekilin Şark 
C) nlıatinc İftinık ederek, kendi ile 

heraher K nY~erh c kadar giden Milli 
Miiıluf ua V~kiliı.niz Gcnernl Kazım 
Özalp Kay. cridcn K rıkkale) e dön· 
nıü~Uir. 

Kırıkkaleyc yakm Bali~alıta ~en· 
di ile ı;iiriiiitiiğüın Milli Miidafan Ve· 
kilim iz K ayserirle ) aptıkları tf'tkikat 
lıakkmda lıann şu heyanalla hulun· 
muştur: 

''Kayserine tayyare fabriluısınr, 
r•ır.11 c11rnt fnbri 1. amıı fZP;di m.. Bfıl'fı
hm1n, bii iik İ§f Pr ba.,anl<lığmı gör
mckfo çnh mC'mmm oldum. 

''Kırıldwlrrlc miilıimmat fabrika
lannı gcz('('P~inı .. , 

General ) fızmı Özalp, ynkardaki 
J>e) l>natım1a <la sii) ll'diği gihi, mü· 
ltirnmat falıdknlnrım tetkik 'c tefti§ 
ctnwk iizer('. Kırıl kale) e ~İlmiştir. 

Milli :\Jiitlnf:ıa '('kiliıııiz Kırıkka· 
Jelle lın grce kalal'ak, ~er ·fi ne hir zi· 
) af et vc-rilrcektir. 

Geıll'ral Üzalp yarm '(lıngün) Kr 
tıld;ale.lerı ~nknra\ 11 dönecektir. 

Ankara. 20 (Hııstd) - Ba Ye.ki· 
liıniz lc::ınct 1 niiniiniiıı çar nmha aha hı 
nkaraıla liulunnf'a~r talırnin ohm· 

nıaktıulır. 

Sakarya 
köprüsü 
l\7afıa Vekilimiz 

taraf 111dan 

D .. . 1 un merasım.e 
açıldı 

{l'u:ıısı 4 ürıcü sayı/umızdcı) 

Telgraf ad.rest: Ku.run • Tstanöut 
Telef. 21413 (Yazı), 243i0 ( ldııre) 

lb • 
1 

Sayısı heryerde 

100 
PARA 

Büyük 1ürk filozofu ve tıp üstadının 
900 uncu gıldönümü münasebet~le 

Bugün ihtifal yapıhyor 
Biiyük Tiirk filozofu ve tıp üs

tadı Jbni Sinanın öliimünün 900 iin
cü yıld<>nümü m\.inasebctile bugün 
saat 14 de Üniversite konferans sa
lonunda bi.iyük bir ihtifal yapıla· 
caktır. 

Tiirk Tarih Kurumu tarafmdun 
hazırlanan bu büyük ihtifalde tanın
mış doktorlarımız, şehrimizde bulu
nan saylavlar, lise müdiir ve mual· 
!imlerinden başka, hususi surette ih
tifal için şehrimize gelmiş olan ec
nebi profesörler, Üniversite talebesi 
ve kalabalık bir halk kütlesi hazır 
bulunacaktır. 

Hazırlanan programa göre ; açış 
nutkunu, Türk tarih kurumu baş· 
kam ve Bolu snylavı Hasan Cemil 
söyliyecek, bundnn sonra "'lbni Si- AVJ CENl\T A~ 

• 

l bni Sina nasıl 
yetişti? 
Minderinin altına giz -

lice konmuı bir sigara ka
ğıdının k:ılınlığını farke -
den bir mektep çocuğu .. 

Altıncı sayı/ada 
okuyunuz 

' '= r~" r.n~.,.,~~1! ~Jı'flf 
İlmi Sina 

nanın hayatı, milliyeti ve ki.iltürii., 
hakkında Üniversite prof csörlcrin
den Sivas saylavı Şemsettin Günal· 
tay, "lbni Sinanm doktrinleri,, hak
kında profesör ve lstanbul saylavı 

'cşet Ömer, "lbni Sinan tıbbına bir 
bakı mevzuu etrafında da doktor 
Akil Muhtar birer konferans vere
ceklerdir. Bundan başka Souvnin 

(Sonu: Sa. 2 Sii . S ) 

nıı Ulllllııtmll'ır.ıH11ırınınnı11 u~:ıı ı 111111 .. ,ııııı.•mıın 11 .·~n 

1 
~merlkan poli fctkil~trnın tahkik va f~Vr 
do yalarından ahnan veslka!ara dc:ıyarc:
rak yazl1mış bUyUk bir zabf a romıHı:ı 

Ulü Ya diri 
Uydurma değil 

Hakiki vak'alar 

Dilling ve çete inin maceraları 

2 
Birçok tarihi tefrıkaların Se\,1ilmiş 

ve güzide muharriri 

IVA 
TUrk blrllğlnı parçalayan memleketı. fesada, l 
karde i kardeşe düşman den amillerden 

SUnntllk v ~itlik mUcaite'elerlni 
... 

ez ep Telrikala 
isimli en son yazdığı tarıhi romaı ıda 

anlatacak 

Seller .eibi akan kanlar, 
kesilen masum 
devrilen taç ve -

başlar, 

tahtlar 
Bütün bunların csrarcng~z ınahiyetlol 

HUHUN'da oku~.,ocaksınız 
uuıııılliltıı uıııuıııaınıpıuıııııttııııuııuHıııuılUlıwlllll ·· ııuu1uııııHtllUlf11111ıın11ttt1Hı11NHHtlttiltHIHUl"'ıı~ 
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2 - KURUN 21 HAZiRAN 1931, 

Perde alhnda manah Türk filozofu ibni Sina içiıt 
• 

faaliyetler var 
Avrupamn şarkı ile garbını ayırmak için uğratan Berlin-

bugün ihtifal yapılıyor 
Roma mihveri SovyetRusya vaziyetinden büyük ümit -
ı~re düşmüştür. Alman hariciye nazırı Yon Neurath'ın Lon 
draya, Alman genelkurmay başkanı Beck'in Pa.ris seyahati 
bu ümitlerin tahakkuku imkanını aramak içindir. 

Alman Genel Kurmay Başka -
m general Beck Parise gitti; bir -
kaç gün kaldıktan sonra dün ak -
§am Berlinc döndü. Bu ziyaretin 
zahiri maksadı Paris sergisini gez 
mekti. Fakat hakikatte Fransız 
ordusunu idare eden yüksek ma -
kamlarla mühim bazı meseleleri 
lConutmaktı. General Beck'in Pa
risten sonra Londraya da gidece -
gi söylenmiı idise de haberlerin bu 
ciheti tahakkuk etmedi. Bununla 
b'eraber Hitler Almanyasının Lü -
aendorf'u tanınmış olan böyle bir 
kumandanın bugünkü cihan ah -
val ve şeraiti içinde Pariae gitme-
si ve orada Fransız ordusu erkanı 
ile ilk defa olarak temasta bulun
ması mühim bir hadisedir. Nite -
kim general Beck'in Parisi ziya -
ret edişinde beynelmilel siyasi ve 
askeri ehemmiyet bulunduğunu 
biuat gazeteleri iddia etmekte -
~ir. 

Dikkate değer bir nokta şudur 
ki Almanyanın askeri kuvvetini 
şahsında temsil eden bir Alman ge 
ncrali Parisi ziyaret ettikten son -
ra Berline dönerken Alman hari -
ciye nazırı Von Neurath dahi Lon 
draya hareket etmek üzere bulu -
nuyor. Bu suretle her iki ziyaret 
hadisesi ehemmiyetçe biribirini 
takviye ediyor. 

İngiliz imparatorluk lionferan
sı lngilterenin harici siyasetini tas· 
vip ve geniş mikyasta silahlanma 
programına devam kararını ver -
mekle beraber Almanya ile bir an 
laşmnya varmak için çalışılmasını 
muvafık görmüştü. İngiliz hüku -
meti bu karar üzerine Alman ha -
riciye nazırını Londraya çağır -
:mışlır. Yon Neurath'm İngiliz pa· 
yitahtına yapacağı ziyaretin sebe
bi budur. 

Fakat Alman hariciye nazırı -
nın Londraya gidişi Sovyet Rus • 
yad:ı cereyan eden ordu ve parti 
tasfiyesine ait icraatı takip edi -
yor. Ve Alman matbuatının neş -
riyatına bakılırsa bu şerait içinde 
Yon Neurath'ın İngiltere·hükume· 
linin davetinden büyük ümitlere 
düştükleri anlaşılıyor. 

inkar edilemez bir hakikattir 
ki bugünkü Almanyanın en esas -
lı siyaseti Avrupanm şarkı ile gar
bını biribirinden ayırmaktır, ko -
nıünizm tehlikesine karşı müca -
~ele etmek için İngiltere ile Fran 

susunda kazanmak için yeni ümit
lere dü~tüklerini gösterecek bir 
belagati haiz değil midir? (Le 
Journal) gazetesinin Berlin mu -
habiri Yon Neurath'ın Londra se -
yahatinden bahsederken şöyle di
yor: "Londra müzakerelerinde 
ispanya meselesinin sür'atle hal 
ve tasfiyesi, Sovyet Rusyada cere
yan etmekte olan dramatik hadi -
seler ile bunların varacağı neti -
celer, Berlin - Roma mihverinin 
son zamanlarda şarki Avrupada 
yaphğı niimayi!ler, nihayet garbi 
Avrupa paktı konuşulacaktır. Rus 
ya ahvali İngiltere ile Almanya a
rasında bir yaklasma husulünü ko 
la~laştıracak m~hiyette telakki 
cdılmektedir.,, 

Alman resmi mahaf ili V on 
Neurath'ın Londra seyaha -
tindeki ehem~iyeti mümkün 
olduğu kadar küçültme -
ğe çalı~makla beraber turadan 
buradan akseden bu türlü haber -
ler, bilhaua bu memleketlerin 
matbuatında görülen tezahürler 
perde altında çetin bir diplomasi 
faaliyeti baıladığını göstermek -
tedir. Bu· faaliyet faşist memleket· 
Ierin komünizme kar,ı 'icra ettiği 
bir nevi siyasi taarruz gibi telak -
ki olunabilir. 

ASIM US 

Bulgarlar 
KURUN'a cevap .. 

• J. • 

Bulgarların bu mugalatalarına 
bizi mvereceğimiz cevabı da ya -
rm okuyunuz. 

1ürk - Alman ticaret 
anlaşması 

Almanya ile aramızda yeni bir 
ticaret anlatması yapılması takar· 
rür etmiştir. Bu anlatma müzake
relerine iştirak edecek olan heyet 
seçilmittir. Buna göre, heyete 
Berlin sefiri B. Hamdi riyaset e -
decek ikinci reisliği iktısat veka -
leti müsteşarı Bay Faik Kurtoğlu 
yapacaktır. Berline hareket ede -
cek olan heyete bundan başka 
Türkofia reisi Bay Burhan Zihni, 
nakit i,leri umum müdürü Bay 
Halit Nazmi, hariciyeden Bay Fu
at, Merkez Bankasından Bay Ca -
bir, lktısat V ekileti Alman ma -
sası şefi Bay Faiz bulunmaktadır. 

(Üstyanı 1 inci sııytf.ıda) 
Üniversitesi profesörleriden doktor 
Tricot - Royer de lbni Sinanm Av
rupadaki tıp tedrisine tesiri mevzu
lu çok enteresan olduğu tahmin edi
len bir konferans verecektir. 

Tarih kurumunun isabetli bir gö· 
rüşü ile tertip edilen büyük Türk 
hekim ve filozofu lbni Sina ihtifali 
münevver zümrenin olduğu kadar 
halkın da yakından alakasını celbet-
rniştir. 

Bir arkadaşımız lbni Sinanm ha
yatı ve tıbba yaptığı hiunetler hak
kında 5-6 cilt eser yazan değerli 
doktor general Besim Omeri ziyaret 
etmiş ve lbni Sina hakkındaki ihti-
saslarını sormuştur. ı 

Doktor saylav Besim Ömer lbni 
Sina hakkında §Unları söylemi~tir: 
- Her millet, her devlet ve hüku

met, milletine, ırkına, fennine hiz
met edenleri unutmadığı bir zaman-
da Türk ırkının en büyük dahisi 
olan lbni Sina için yapılacak ihtifal 
TürklÜğün yükseldiği Atatürk dev
rinde her cihetle takdire değer bir 
harekettir. Şimdiye kadar yapılma
dığı bir hatadır. 

Esasen görüliiyor ki 900 sene ev
vel bu adam o kadar §Öhret kazan· 
mı§, kendini o kadar kolaylıkla ta-
nıtmış ki Asyanın her tarafından 
kendisine müracaat ' edilmiştir. Neş-
rettiği (kanun lbni Sina) asırlarca 
değil yalnız §arkta garpte tesis olu
nan Üniver~ite tıp fakültlereini ade-

ta tedris olunuyordu. · lbni Sina ka
nunu Latinceye tercüme edilmiş ol
duğundan bu fakültelerde adeta 
rehber olarak kullanılmakta idi. 

lbni Sina, yalnız bir doktor bir 
tabip değil, aynı zamanda büyük 
bir filozof o zaman için şöhretli bir 
ilim adamı idi. Kendisi, hikmet, 
tıp, edebiyat, ilahiyat ve f~lsefe ile 
teveggul eylemiş, bunlara ait mü
him eserler vermi~tir. Onun zekası
na herkes meftun ve hayran kak 
yordu. Hıfzıssıhhaya ait birçok eser
ler yazdığı gibi çocuk hastalıkları 
hakkında ela eserleri mevcuttur. 

Bundan takriben 25-30 sene ev· 
vel yazdığım (Nevsali afiyet) kül
liyatının üçüncü cildinde de bildir 
diğim gibi lbni Sina diğer akvamın 
iddia ettiği gibi de~il. su katılmamış 
asil bir Türktür. Buharaya yakm 
bir köyde (Afişne) de doğmuştur. 
Daha küçük ya§ta iptidai tahsilini 
ikmal ettikten sonra, riyaziyat hik· 
meti tabiiyeye mantık ve felsefeye 
ilmi kelamdan çok istidat göstermi, 
ve bunlarla me~gul olrnağa başlaya
rak buna ait değerli eserler vermi~-
tir. 

lbni Sinanın o devirde göıtermiş 
olduğu harikulade zeka ve eserleri 
hükümdar tarafından çok beğe
nilmiş ve bu yüzden uzun zaman 
üstat muhtelif yerlerden himayeler 
görmüıtür. 

Jbni Sina fennin birçok şubele
rinde olduğu gibi (Simya) da da 

Günlerin peşinden: 

, Bir~ sual 
Sofyada çıkan (La Parole Bulgar.e), arkado1ımız son günlerde 

(KURUN) sütunlarında netredilen bazı yazılara dok1..ınuyor. Bu ya
zılarda Bulgar milletinin tarihinde ve edebiyatında hürmet mevkii iş
gal eden ve haklarında milli ihtifaller tertip olunan büyük adamların 
hakir gösterildiğindt;n şikayet ediyor. 

Bulgar dostlarımız bu tarzda bir tikayet ile bizim kendi hakların
daki şikayet seslerimizi boğmak istemelerine hayret ediyoruz. Bizim 
şikayetimiz şudur: Bulgarlar milli heyecanlarına mevzu olmak için 
isterlerse tahtadan adam yapabilirler ve bu tahta adama tapabilirler; 
Türklerin buna karşı diyecekleri bir söz yoktur. Ancak Bulgaristanın 
hürriyet kurtarıcısı diye şu veya bu isim etrafında ihtifaller yapılırken 
mutlaka Türk milletinin izzeti nefsine tecavüz etmek icap eder mi? 
Bulgarlar bunu yapıyorlar; biz bundan ~ikayet ediyor, bu türlü 
ihtifallerin bazı ahval ve şerait içinde yapılmasmi manalı buluyoruz. 

Balkanlarda tarihi olan millet yalnız Bulgarlar değildir. Yunan
lıların, Yugoslavİarın, Romanyalıların da kendile!İne göre milli kah
ramanları Yardır. Onlar da milli kahramanlarını tebcil etm~kte Bul· 
garlardan aşağı kalmıyorlar. O halde neden dolayı Yunanlıların, Yu· 
goslavlarm ve Romanyalıların milli ihtifalleri Türk efkarıumumiyesi. 
ni rencide etmiyor da yalnız Bulgaristanda zaman zaman yapılan nü· 
mayişler bizi müteessir ediyor} Bulgar dostlarımız bu suale lütfen 
bir cevap verirler mi? 

Hasan Kumçayı 
sanın yardımını temin edemese bi-

----~~~----------------~----~-----------------------~--------------~-----------le hiç olm~zsa bu devletlerin bi-
taraflığını kazanmaktır. Berlin -
Roma mihveri de bilhassa bu a -
nasiyaset üzerinde lrurulmuş gö -
rülmektedir. Sovyet Rusya ordu -
sunda infaz edilen son idam ka -
rarları Alman hariciyesine ve or-
(fosuna general Beck'in Parisi 
Yon Neurath'm da Londra ziya: 
retinden istifade imkanlarını ara· 
mağa sevkcdeceği pek tabiidir. 
Alman matbuatı Sovyet Rusyada 
muntazam bir ordu, muntazam 
bir devlet teşkilatı kalmadığı fik-
rini dünyaya yaymak için var kuv
veti bazuya vermi§tİr. 

O kadar ki bu noktada ftalya
nın da Almanya ile bir olduğunu 
kabul edebiliriz. ispanyada bir 
Alman harp gemisinin maruz kal· 
dığı taarruz üzerine Londradakil 
ademi müdahale komitesinden ay-
rılmış olan ltalyan ve Alman de -
legeleri İspanyol hudutlarının kon 
trolü hakkında ileriye sürülen Al • 
man ve İtalyan şartları henüz ta -
hakkuk etmeden tekrar komiteye 
dönmüşlerdir. Bu tarzı hareket 1-
talya ile Almanyanın Londra ile 
Pariıi komiinizm ile mücadele hu· 

Orta ve Şarki Avrupayı 

lngilizler Almanlara 
• 

Nüfuz mıntakası olarak tanıyacak mı? 
Sofya (Hususi muhabirimiz - l 

den) -Londradan telefonla verilen 
haberlere göre, lngilizler, Alman 
Hariciye Nazırı Von Neurath ile 
Avrupa siyasetine ait çok mühim 
meseleleri müzakere edeceklerdir. 
lvning Nüs gazetesi Yon Neurath'm 
Londrayı ziyareti esnasında Alman
yanın, Orta ve cenubu şarki Avru
pada ekonomik ve siyasi nüfuzunu 
kuvvetlendirmesi meselesinin konu
şulacağını, Von Neurath'ın Belgrad, 
Sofya, ve Budapeşte seyahatlerin
den sonra bu meselenin mevzuu
bahs olduğunu ve §ayet Almanlar 
kendi siyasetlerinde sulha doğru bir 
veçhe verecek olurlarsa, Almanların 
Orta ve Şarki Avrupadaki hususi 
menfaatlerin İngiltere tarafından 
tasvip ve Avrupanın bu mıntakasın
da Almanların büyük iktısadi men-

faatleri bulunduğu kabul edilerek f 
sulh çerçevesi dahilinde bu mınta
kadaki nüfuzlarını kuvvetlendir
mek için lngiltere tarafından açık 
kart verilmesi muhtemel olduğunu 
yazmaktadır. 

İngiliz gazeteleri, Almanlarla ln
gilizler arasında bu mevzu üzerinde 
bir anlaşma ve fikir mütabakatı ha
sıl olduğu takdirde, Avrupa devlet
lerinin harici siyasetlerinde büyük 
bir değişikliğe yol açılacağını yaz
maktadır. lvning Nüs gazetesi, bu 
meselede kati bir karara varılmaz. 
dan önce Avrupadaki alakadar dev
letlerin de muvafakatları alınacağı
m ve Almanlardan da arzu ve gaye· 
lerinin şiimul ve derecesi hakkında 
izahat isteneceğini yazmaktadır. 

Almanlar şarki ve orta ~vrupa
daki niyetlerile istedikleri nüfuzun 

şümulü hakkında malumat verecek· 
lerdir. 

Tuna havzası devletlerine ait mü
him meselelerin Almanlarla lngiliz. 
ler arasında bu suretle bir sureti hal
le iktiran ettirilmesi - lngiliz gaze· 
lesine göre • Av.rupa sulhunu bir 
derece daha kuvvetlendirecektir. 

Deyl Meyi gazetesi ise Alman ve 
Fransız erkanıharp reislerinin Pa
riste karıılaşmaları ·esnasında Al
manya ile F ranaa bir ya
kınlığın yapılması konuşulduğunu 
ve Rusyadaki temizlik hadiseleri üze 
rine Rus - Fransız dostluk paktının 
çok zayıflamı§ olduğunu ve tam böy 
le bir zamanda iki devlet erkanı 
harbiye reisinin mülaki olmaları 
çok miihiM bir hadise teşkil ettiğini 
yazmaktadır. 

değerli keşiflerde bulunmu§t~r. ::. 
yolda büyük hizmetler yaptıgırıı f• 

yük Fransız kimyageri Bert~lo Y:, 
dığı eserinde sitayi§kar bir Jısa0 

anlatmaktadır. ı1 
lbni Sinanın büyüklüğü ve d~~· 

cihetile kendisine ilimde (Şeyhli rı~ 
is) yani ba§larmhaıı unvanı ,·e 
mittir. ~ 

12 inci asır hicridc Türk ta~~ 
Tokatlı Mustafa efendi ( lbni ~~t 
kanunu) nu üç cild üzerine tereli ·fı 
etmiş, Şifa namındaki eserini Re!~ 
zade, Şani zade vesaire gibi birÇ~ 
Türk tabipleri de Şeyhülrciıin fe~. 
eserlerine ıerhler ve hafiyeler ) 
mıılardır. I 

Türk tarih kurumunun bu güt~ 
teşebbüsünü memleket hesab111B ~ 
kışlarkc!1, lbni Sinayı garbc ışıı ~ 
mak için yeni hareketler yapma' 
bekleriz. 

lbni Sina, zamanının en rnüne"; 
veri ve en zeki bir adamı idi. BirÇC, 
hükümdarlar onun zekasından jsU~ 
fade etmek için büyük memuri)'~ 
ler, vezirlikler teklif etmiılerse d
lbni Sina daima bu teklifleri r~ 
detmeiş ve bir ilim adamı ola 
kalmıştır. 

SOVYETLERDE VERiLECE~ 
KONFERANSLAR - Mosko''" 20 
( A.A.) - Sovyetler birliği il~~ 
akademisi, lbni Sinanın ölümiirı\111 

900 üncü yıldönümü münasebetilC• 
28 haziranda yapılmak üzere bit 
müsamere tertip etmirtir. Bu mi.i~: 
mere esnasında profesör Yakubo''~ 
ki "lbni Sinanın,, "yaşadığı de,•İf·f 
profesör Borisov "tıp ve filoı0 

fbni Sina., hakkında ve profes0' 
Bertels de "İbni Sina ve epebi~'!!\ 
mevZ"uu etrafında birer konferan 
verecektir. ı .• · " " 

lngilizler ltalyB 
ile anlaşmak 
mı istiyor?. 

. (İç denizin efendileri: Ak~'; 
nız devletlerinin ıiyaaetini tctlı1~. 
ünvanı ile son zamanlarda ıoıı. 
drada Sir Charlea Petrie tarafıJI 

' dan bir eser neıredilmittir. Loıı, 
dranın bellibatlı ıiyaıi muharri'lı' 
lerinden G. Glaı Con bu eser h' ıe 
kında dikkate dejer bir malı' . 
neıretmi,tir. Makale ıahibi kit~ j 
hının ciddiyet ve ehemmi~tı11, 
anlattıktan sonra Roma ile Lo" 
dra arasındaki münaıebatın fi: 
nalaımıı bulunmasından ınütet• 1 

•!r. olan birçok lngilizler ile '~ 
f ıkırde olarak müellifin tele·~ 
İtalyan dostluğunu lnı;riltere jel , 

kazanmanın pratik yollarını ar', 
makta olduiunu ve ltalyan do••~ 
luğunun lnşdltere için belli~d' 
bir iıtinatgi.h teıkil ettiğini iff ~' 
etmektedir. Müellif kitabıI1 ' 
Fransanın Akdenizde haiz oldJ' 
ğu mevki ve vaziyetin teırihine 1, 
bir bahis ayırmııtır. Burada f r ( 
ıanın Suriyeye kendi kendini~· 
lam19 olmaıından dolayı hGyr• ~ 
ni izhar etmiıtir. Hayretin ıseb' 
ıudur ki F ranıa Suriye ile alil'~ 
lanmak ıuretile kar9ılıjınd• ı' 
kazanc olmakıızın kendi n:ül<~f 
lefiyetlerini ve külfetlerini artı t 
mı9tır. Muharrir ayni zam~·;d• r'~ 
rek Suriyeye aiden yolları ıe l 
timali Aırika yollarını hill'" ' 
ve siyanet edememesinin F rl'ıı~t' 
nın ltalyaya yakla9masma l~ıJJ t' 
li bir ıaik te9kil etti,ini an '~ 1 

maktadır. Şuraıı da dilJ<aıe d~bİ 
ğer bir noktadır ki Alır.arı•·• ~ti 
kuvvetli bir komıuıu olan Fr•~· ' 
için Akdenizde herhansribir ır.,ı::jt' 
küli.tın önüne geçmek F :-.,nsa 1 

mutlak bir zarl!rettir. 
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Yabancı matbuatta 
___ o_k_udukları_m_ız ___ ........ 

Fransada mali 
muzayaka arllyor 

Gaston ,Joze'in .,aganıdikhat 
biı makalesi 

FRAN:,JZ BA:-ilNI ııaıı Yuı.;u::. la\"ya krallığına kaı;ı ı'arilı 
....,. Sol ccnak ittihadırım f:kir/,•rini hir ilıt:ınanu if a<le eder; tıanircn: Al· 
~eden v e Blum lwbi11ı·s:11c 1.-ar~ı manya lıarİ<·i politika mı i<lare «><lco 
•t•~ do~tanc tı C§rİJutln bıılmımıymı ::alı:!i} etin lm~iinkü ziyareti ı\ lınanya· 
t Er-e Norwcllo .• • Pari ·, 10.6. 9.17) mn heynt>lmilel ~alıada hüyiik lıir ~iih 
~~n nıali. t'fl:.iycti /ırıldandrı 1 ret kazandı~ı ,.e il itlerin H' harici 
~ Je:c im:a$İylo rıc~rf'ltiği bir politikada bin:olı. ııım aff akiyctler ilı
~<?d'! Frans<ının mali ı •n:.İJ<'fi lınl• raz etti~i hir tlc' reye teı:a1HH etmek· 
;:!« §U dikkate df'~"r maf1İT1wtc ı·cr· tcdir. Uıı muyaff akiyetlerin ilırazın· 
"'Ctedir · <la mi~afirirnizin de hüyiik hir ~eref 
~'Me~lckct iizcrindc 'tc ,.. ir icra et· lıis!c8İ \'ardır. 
~te oları nıali ıniiza) aku ~ıtıikı,:c ,\lınanya Hariciye oazırmro ıne· 
'ktadır. Bu miiuvakrı hilha:-sa rıafileri birihirile çarpı~an Tuna bar 
' kıymetlerinin ele·, anı lı bir su- zası memleketlerini ziyaretinin büyük 
~ dü~mesi ,.c dav Jet taln illerinin hir alaka uyandırmı~ ve bazı Yerlerde 
~ l ~ö tennc i ~eklir.cll' te:::alıiir et· hayret ,.e istiOıaınları ınu('ih olmuş 

lcdir. lmlunnıa:: ı tabiidir. AlıııanYa ıııüınes· 
~8 Haziran 193 7 tar ilıinJc :\ de· 'l'illerinin kurtuazi senlıatlt>rine bü· 
~ .lr lıazine iradı 60.1 O frankla idi. yük A iman milletile s~lh H' anlaşma 
\ 7. harpten <''' rlki 8.60 franka c.;erı;e\"Cı'İ içinde ya,.amak i:stiyen mil· 
~hu1 etınektcılir. Yii7.dc 4 lü 19:!:> 1et1ere .\iman milletinin "'cnıpati cluy 

DUn eece 

Bir t~amvay 
yoldan çıktı 
St:gı üse/er bir 

saat duıdu 
Dün gece saat on birde, Beya· 

zıt - Şi,Ji hattında itleyen 
127 numaralı tramvay arabası Ga· 
lataıaray lisesi önündeki kaviıte 
hattan çıkmıştır. 

Araba yanındaki hattı da ka • 
padığı için işleyen bütün tramvay 
lar durmu4, seyrüıef er bir saat 
kadar kesilmiştir. 

Yalova kaphcaları 
ima,. plaİu yakında 

tatbik edilecek 
Yalova kaplıcalarına halkın 

Milletler Cemiyeti
ne Müzaheret 

Komitesi 
Biı heyet 1ürhıge 

na nana haı eket 
. etmek üzeı e 

28 haziranda Çekoslovakyanın 
Bertılava !ehrinde toplanacak o · 
lan Cemiyeti Akvama müzaheret 
komitesinin 21 inci toptantısına 
Türkiyeden ittirak edecek heyet 
pek yakında Çeko:ılovakyaya ha · 
rellet edecektir. 

Heyet, doktor Beıim Ömer, 
üniversite rektörü Cemil Bilıel. 
Ahmet lhıan Tokgöz, şair Fazıl 
Ahmet, Ankara hukuk fakültesi 
profesörü Maksudi ve Muzaffer 
Saitten teıekkül etmektedir. 28 
haziranda bulanıp 3 leı:nmuza ka 
dar devam edecek olan bu toplan· 
tıda bilhassa ekalliyet meselesi iJe 
gençlik terbiyesi hakkında esaslı 
surette müzakereler cereyan ede· 
cektir. 

itfaiye kongresi 
6 Temmuzda Pariste 

8-KURUN 21 HAZiRAN 1937 

30 yaşların~a 
bir kadın 

Dokuzuncu katlan 
düşerek öldü 

Dün gece Takıimde AJtınbaJr 
kal sokağında 5 numaralı evin 9 
uncu katındaki bir pencereden 30 
ya,larmda bir taze kadın cadde • 
ye düşmüş ve derhal ölmüttür. 

Yapılan tahkikat neticesinde; 
ölen Ganimet ismindeki kadının 
k~cası Hikmetin batka bir ka • 
dmla gizli olarak yafamakta ol • 
duğu tesbit edilmiştir. Hadiseden 
bir gün evvel de Ganimet kocası· 
m ıevkilisi Neriman ile erkeğini 
dükkanında yakalamış, manalı ma 
nalı rakibine ve kocasına baktık
tan sonra çekilip githitlir. Zaval • 
lı kadın o gece teessüründen pen· 
cere önünde düşünürken müvaze· 
neıini kaybetmif, ve pencereden' 
düserck feci bir tekilde ölmüştür. 
Tahkikata dPvam olunmaktadır. 

Uşak 
Jznılr /11aı ına 
lıazırlanıyor 

~· kambiyo garanti~iıl(' ,.c rnridat gularını izlıara lıakları yokmu~ ~ihi: 
~siııdcn muaf tutulıııa ına ra~nıcn Almanya ricalinclen hiri her nere)e 
~~O frankta tlımln ,.e hu cl:ı rıara· olursa olsun µ;ittiği zaman ıhrupa 
~111 1923 , c 1 1>:l(ı tarilı lrrirıılr. iki ınathualımn sol sen ahına ın<'nsuh ha· 
"ıt k.ıynıt•tlm clü~iiriilınii~ olmasın· zı ~azeteleri ~iirültüler c:1kannakta· 

gösterdiği fazla rağbet göz önün· 
de tutularak burada eıaılı bir tet
kikat yapılması lüzumu r;~rülmüt· 
tür. Bu cümleden olarak Akay i· 
daresi müdürü Bay Cemil ve kap 
bcalar mütehaHrıı doktor Bay Ni -
hat a Ylovaya giderek tekik!erde 
bulunmağa başlamı~lardır. Bay 
Cemil kaplıcada yapılan yenilik -
leri doktor Nihat de tedavi usul · 
lerini tetkik etmektedir. Doktor 
Nihat bilhassa nasıl banyo alına -
cağı, hastaların günde kaç ban -
yo almaları münaıip olacağı hak -
kında öğütler hazırlamı~tır. Bun· 
lar kaplıcaların münasip yerlerine! 
talik edilecektir. 

u,ak (Hususi) - 20 ağustoıta 
toplanacak ba,layıp 20 Eylülde son bulacak 

'iıa ~.?nraki ,·aziyetiılir. 1 '>'l7 ıo;cnesi· clrrlar. 
·t~ltııle 4 lıuc.::ukln iradı r;ok hiivük Helı;raıJ. Almanyanıo harb iste· 
~ J :t?1hi~·o garantUne ,.e nıukahilin me<liği \"e her nerede elinden ı;clir iıoıe 

"H;recJc dolar ,·cva st,.rling ,.~ası lıarhin zuhuruna mani olmak istediği 
lrıtlrıı 1 virrc fra·n,.ı almak lıak· kanaatini "'ittikre daha kun etli bir 
~ ~ o ~ > 

~ 9{) tenıin cdilmi~ olın:ı. rna rağmen ~urette t•tlinmektedir. Bitler ,.e iş or 
' .. f'ranga dlişıııii tiir. Halbuki, hu tağı Von Neurath bunu fspanyacla da 

lııd •ller geçen uıartta 1>6 frank iizc· i~bat etmi~ ,.e 1 C)J4 f acia:smm tt>ker
erı ilıraç eclilın i~lc rıli. Fran~a han riiriinü arzu etmediklerini ;;<:stermiş· 

1 
),j,. r, • enetlrri hirk:w . ı'nc c' \"el Terdir. 

Diğer taraftan Yalova için ha· 
zırlanan imar planı da yakında 
tatbik mevkiine konulacağından 
birkaç ay ıonra Yal ova kaphcala
.Jarının daha fazla rağbet göreceği 
umulmaktadır. 

6 temmuzda Pariıle toplana . olan İzmir enternasyonal fuarı 
cak olan beynelmilel itfaiye kon . için Uşak her yıldan daha üstün 
gresine hük\ımetimiz de davet e - bir eekilde hazırlanmaktadır. Ha· 
dilmiştir. zırlıklar hakkında görütmek ve it· 
Bu kongrenin itfaiyeciliğin b"ynel tir ak şekillerini leıbit etmek üze· 
milel usulüne yeni bir merhale teş re bütün fabrika ve müesseselerin 
kil edeceği tahmin edilmektedir. müemssilJeri huzuru ile yapılan ge 
Kongrede; hazır bulunacak olan nel toplantılarda esaslar kararlat· 
muhtelif memleketlerden gelecek tırılmıt ve geniş ölçüde iştirakin 
profesörler ve mütehassıslar, yan· faydaları tebarüz ettirilmittir. 

~~ Poincare fra!1ı=ı 'elliyorlardı. ı\lıııanya Hariciye nalırı Yup;os· 
· l~~ran )Q~.7 de ll)ı~i lıis~c senetle· • Juya Ba~,·ekilinin takih ettiii i~tika· 
h,. "~ E'!ne ı frangı ılP. 6 .>1\0 frank meti ,.e hariri politikadaki ' 'aziyetini 
·~tıı"~ıntle vaııi ı.~110 Poinca rc fr:nı- Jl"kila hilir. Bunun için kencli::.i Bel-
B~·Jyc~inıle ~rnlıırnlıılnr. . gratta lüzumsuz gayretler ı-arfctmiye· 

tj •1 rnı .. allf'rı uzun uzaılı)a sayalw c·ek \"C pakt yayılması talebinde bu
.\ llu 'a7.İyet hakiki hir felaket· luıırmyac·aktır. YugoJnya renuhi Av 
! <' kaıla • c:ı> fııl ct ! Nr k:ulnr lı:ıra· rupaya karşı beslediği se\·~iyi muha· 

öğretmenler 
gezintisi 

gın, semavi afetler, boğucu, gaz is Sehrimiz tecim ve endüstri o • 
tiliıı, felaketler kar4ısında itfa • das; Uf!ak ilcesinde yetiıen mah • 
iyenin yapacaiı yardımlar ve ala· aulatı fuvarcla canlı olarak gös • 
cağı tedbirler hakkında hazırla • terecek şekilde hazırlanmakta • 
dıkları tezlerini okuyarak müna • dır. Bir sanayi şehri olan U!akın 
k ... ta edeceklerdir. diğer alanlardaki çalışma ve ve • 

Kongreye, İstanbul itfaiyesi de rimleri de fuvardaki çavyonda 

faza t'lmektedir. nu ~C\ ı;i Stoyadino· 
'için par!Hmento<laki nutku ile teba· 
riiz .cttirilnıi~tir. Yuı:;oı:;la,~·a eski ,·e 

Dün çok güzel biı 
şekilde yapıldı 

ittirak edeceğinden icap eden ha· teşhir olunacaktır. Memmcat fab· 
zırlıklara batlanmııtır. rikalarının t-nfes kumaşları, şa • 

Piyasa ne vaziyette yakları. eı dokuma sanayinin ne .. 
fiı imalatı ve bütün ülkece meş • 

Geçen yıldan kalan hur Uşak hahları, f uvarda görü. 

l1u ıııi ı:;allcr kar~ııoı ııula clirıılP rr-
11 ~rınaye lmlunanlar nckar!ar mii~ 
hır 'aziyr.ttc kulıııakı ıılıı lar. Ta· 

~f edilmiş olan para) ı ıwre)C ya· 
alı? lla)ntın ıın ~iinlerinılr i:-ti· 

yeni ılO!!tlarından ha.,.ka bir ~ey bil· "İstanbul ili öğretmen ve İfyar 
ınez. Yugo~lu·ra ı\lman milletinin larmdan ölenlerin ailelerine yar • 

tıJloklaı bitti lecektir. 

~ "dilııır:k iizPrc hinlıir mr,.akkat· 
it atanılarak urtıırrlıııı, olan hir pa· 
~ 1 ka, hetııırrııck iı·irı nere' c konna· . ., ... .. . 

do~tlu,Sttnu takdire ka<lir,Jir. Fakat dım cemiyeti,. tarafından tertip e· Memnuniyetle haber alındığı · 
onun iı,:in herhangi bir lılok ıne\"zuu- dilen gezinti dün yapılmıştır. na göre; geçen istihsal yılın · 
hahis tle~ildir. Bundan b:ı~ka bizim G h d'] Ş dan kalan stoklar ıon haftalar zar 

1 1 k · ezintiye la sis e 1 en irketi fında ı"hraç ed1°lerek tükenmı'ştı'r. iı;in yeni< en ıayata a' u~mq ve ı;a· H 1 
k b 1 R ayriyenin 71 numara ı vapuru Bu ı'tı"barla pı"yasada o··nu·· mu··zdekı' · inle~nıiş u unan alkanlarclan da· H Ak · d 

f11 1 · ı · 1 1 k k 1 ı· h" l 1 k aydarpa§adan, ay 1 areıinin ı"hraç yılı ı'çı'n emnı'yetlı' bı'r hav" · Jraı a. ı ıtırnl ı ıarf' et <'ime ıa km:,·et ı ır 1 o olabilir n.i? Bal· "B K"' ... 
lld _ı 1 1 . ·ı 1 ı.• k h" l 'k asra,, vapuru da oprüden ıa· eımektedı"r. lh11a ııı ıınan mı yon arca r ran kanlar blo ·u ır ı - 'P. menfaat hirli· b h k Ik "B 
.... ı · · · J 1 k 1 · 1 · · k"l a ıaat 9 da a mış, asra,, Gerek Almanya ı"le u··ç temmuz· "••( ı ,.e 11:1111 ı• ııra an ıır uw~c e ~i İ!'tikametını ta ı > f'lınt>kt""ir. H b ] 
""· n • d 1 k l vapuru Kadköy vf! ey e iye, 71 da yapılması takarru··r eden tı'ca • ~1.1ttur. nıı ap11 zaıııan a ıii ir Yugc.,t">la' ya ya nız hıı hloku tanır. Ü d B 
' · · 1 1 · 1 k ı · · · numara da akü ar ve üyüka • ret anla•.ma•ı, gerekse Fran•• ı·ıe r 1çm e ıır lll""ı;a e teş i r.t· De,·l"t gemi~ını 'e ıstikhaliui ~·alnız d k J J 45 d y l .. " ..... 
t...ı· JI l · 1 k • vl b 1 aya uğrayara ' ' e a ova yapılmıs olan tı"caret anla•ması, ."uır. ic.; ıır ıii uınel muumi bu hloka ha,; arnış u unınak<adır.... Ç v "' 

•d f 1 k · · · civarında ınarcıga varmıştır. o··nu··mu·· z-dekı" ı"hraç yılı ı'çı'n al.:.'-a · t'n i ti ac e etme s ı7.ın ı~ gi)re· k d AK 

'h k Gezintiye ittira e en öğret · darlar tarafından yapılan ınü•bet • · rt.ızine ilıtiyaçlarm1 ·ar~ılanıak men ve davetliJer Çma.rcıkta be§ l d" Q 

1 ttıilyarlarca frank lıhmıihr: için· Nurettin Şefkatl'nln d ö v F tahminleri kuvvet en ırmektedir. 
0• 1 d k k 1 saat kalmışlar ır. gretmen B. e Dı'gv er taraftan ltalya 'ıle de tı"ca · • • un uğunıtır. arı ı c f':\' rcnin Ü · k 

-ı.ı · ·ı 1 ·ı bir tavzihi ridun stün, başııpe ter B. Şevki rı· mu··nas0ebetlerı'mizin inkı"ıı.afı yo· •nnıa i:ı;l"ri içın mı yar Ma ı ıti- • y l · k · B :ı 
' 1 1 . Berksun ve a ova ııpe terı • 1•,nda Ankarada yapılan tema• • ·ıırdır. Sr-rnıa,·c sa ıio rrınc iti· KURUN ım;;etr.~i )"azı icfrrı· mı·ı·· R t u"te•ekkil bı' h et ~ ., 
h h 1 k · 1 · ı· " ' ecep en m ,. r ey ' ]ar da ı'yı· bı'r ıafhaya döku'"lmu··· ol· ~· a şcc ere Ff'rınayf': rn ma ıye diirliiğiim:ı: bilvesile Yalovaya giderek, orada "' 

~ •ıı~İne se,·ketnırk iı;İn ne yapına- Bu:ı ~azf':telerde, lıatta afi~lerde bulunan Atatürk'e öğretmenlerin duğundan ihracat tacirleri ,imdi • 
· bile. bazı kinııı.elerle '.'a• t .. maı·ı- · l · · l den ihraç yılına hazırlıklar yap -

f ' k 1 • 1 .. ~· " hürmet ve tazım erını sunmu, ar· mallva batlamıelardır. ı t~ ıııiilıiııı ıııali lıa<li c erın ıa· lerine i~tirak ettiaitn Yaıtlmakta 1':-e d B ··k Ö d · 'lt'f ti 
~ ı k • ~ · ~ ır ve üyu n erın 1 1 a arına Harı' ciye Vekili Tevfik Rü•tü A ı ttıakıa olduklarına ~iip ı~ yo tur de hıı lıaberin aslı ,.o. ktur. ~a)·m "'a· h 1 l d "' 
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~tııt<ııt" c.ii7. ih lrıııenıiıc miisaittir- kalkan vapurlar. Büyükadada üç hafilde ayrıca bir ehemmiyet ve · 
, Etıki Darülbedayi ~naıkôrla· ıaat kadar kaldıktan sonra, saat rilmekte ve Bağdattan gelecek ha· 

1'arti ıımhalcfeıi (lii~liuı rsiyl..: i· rın.dan Nurettin Srlkati 23 te Köprüye gelmitlir. berlere intizar olunmaktadır. 
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= biletçiJerin ne kadar büyük bir eu içinde çalıştık la· kit?. . ';. 
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!Jd 1111 re.~m' (· :;amoııpravrı .. • Bel· ~ Acaba, yaz gelir gelmez tramvay pencerelerinin açıl- tramvay kumpanyaın vereceği elbiseleri vaktinde ha- j 
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~tı '1ir mnkalet/,. ,firnr ld: ~ haklı olarak dert yandılar. Tramvay kumpanyası, bu bırakılması doğru değildir. ~ 
1 1tı1anya Harİl'İ\"C ııu:rrrnın Yıı- § memurlarına her yaz yazlık elbise vermeği taahhUt . ~ 
•''taya gclııır i bize iki •urt>tle ,e- ~ 'V • k k • d • l f ~ 

,~~'"11.~kteclir. EHPliİ: Hu 7.İyar~tı~ n zm o ur, zm ın er. ~ 
ıı .. Panın hu kıı-mımla sulhun temi· i. .... 

hijt•• • · 1 · b 1 ... 1lllllltt11llfllllltı11t1lllllltı11lllllllll1111Ullllltı11tıllllllltılllllllllt11111Ullllll1tllllflltı11111lllltl111111llHltı111111lllllt11111lllllt111111Uııtlıtı111lllllll11Hlllllll111111Ulllll1tıttllllllt11111llt1tı111111lllllll1111Ulllll1t11t1lllllll11 
tın ga) retını ıasrctıııış u u· 

Fuvarda Kütahya ve UJakın 
birlik teıebbiisile daimi bir pav • 
yon binası yaptırılrr.aktndır. Bu it 
idn Uşak ticaret odası 600 Kü • 
t;hya ticaret odası 600 ki cem'an 
1200 lira tahsisat iktısat bakanlığı 
emrine üç ay kadar Ön<:e yollan -
mı!lır. Çok esaslı olacak bu pav • 
yonun zarif bir şekilde döıenme
si ve umumi sevgiyi toplaması c.i· 
heline de özel bir önem verilmek· 
tedir. 

Yine cnternaıvonal lzmir f u • 
varında ziyaretçilere verilmek ve 
ilimizi daha yakından ve esaslı 
surette tanıtmaya vesile olmak ü· 
zere ilin iktısadi, içtimai, kültü • 
rel varlık ve çalı~malarmı teba • 
rüz ettirecek bir broşifrün vilayet· 
çe n~şredil;resine ba~landı~ı m~m 
nuniyetle haber ahnr.ııştır. Bu hro 
türe ilin turizm balnrnmclan dik • 
kate şayan fotoğrafları da ~ona • 
cak ve çok faydalı bir ~ekilde net 
ri sağlanacaktır. 

Şarkta hilkmôet 
konağı yapılacak 

kaza lor 
Doğu ellerinde hükfımetin imar 

ı>lim tatbik etmekte olduğu ma -
lumdur. Bu plan mucibine~ buse· 
ne iıimleri aıajıda yazılı kazalar 
da birer hükUnıel kona~ı yapıla • 
caktır: Erzurum vilayetinde Ter • 
can. lıpir. Tortum. Ağrıda, Di • 
yadin, Bitliıte Kotum ve Mutki, 
Bineölde Kiği. Mardinde Midyat 
ve Nusaybin, Diyarbekirde Eğil, 
Vanda Ba,kale ve Kazımpa§a. Si· 
irtte Be,iri, Karata İğdir. Diğer 
mahallerde geçen ıene baılanmıı 
olan hükumet konaklarının .inta • 
sına bu ıene devam edilecektir. 
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Bir Fransız siyaseti 
muharririne göre 1 

(Üaıyanı 1 inci ıayıfada) , 
teleri, Leipzig kru\'azöriloün hüru· 
ma uğraması etrafında büyük r;i\rültü 
yapmakta devam ebnektedirJcr. 

Nasyonali t eo yalist partis1tıin na· 
§İri efkin Völkiscer Beohndıtcr şra· 
zetesi diyor ki: 

''Korsanlarla milzaker~ye girmek· 
ten hirıey çıkının•:. Onları t~nl:il t!t· 

meJC ve yok.etmek luzımdır. Ahnanva, 
sarilı :bir hareket hcklemf'ktedir. Bü· 
yijk bnlıri devlet ıfatile fngl!tnc eü· 
zünü üylemelidir. Diinya 'uihnnun 
mcnfnnti bnkmıınclan. nıhnl tç,kil e· 
'decck hir surette hareket etmeli Ye hn 
canilerclen yeni hücumlnrrln buhm· 
mnk nrz\1sunn giclemıelidir. Kontrolü 
yapmakta olan devletler, nrtic~leri 
çok nıiihim olacak bir f elfık~ti önle· 
mek iizere derhal harekctr. gt>ÇtJteli· 
'dir.,, 

A.BLOKA MI ISTIYECF.KtER~ 

Oeuvre gazete i ''Leipzi"'., hadise· 
ıi hakkımla diyor ki: 

'•Sanıldığma göre, hu lıadic:t: ile 
' lmanya, fspanyanm k<leniz !!ahit· 
!erinin kat'i bir ablokaya tat>i tutul· 
masmı istiyccektir.,, 

''DİPl.OMSl TAARRUZU,, 
Paris, 20 (A . .A.) - Paris l\lidi ga· 

zetesinin llerlin mulıahiri, Berlin ga· 
zeteleri ile A iman si-vasi malıafilinin 
Kızılların artık mii a~alıa edilemiye· 
cek olan tnlıriklerimlen tekrrır bahset 
mek i~in .. I.eipzig,, in torpillenmesi 
meselesini ele almış oldnklarmı nz· 
maktadır. Ancak D. Yon Neurath'm 
IA>nclraya ı;itme inden ev\'el Alman· 
lar tnrnf mdnn yapılmakta olnn geni~ 
bir cliploma i taarruzu karfıeında btr 
Juncluğn hnkikate dalın mülayim gi;
riinmrktc<lir. 

l\Jnlıahir, l 6 haziranda ne~redil· 
ıni~ olan hir J\lınan tebliğinclP. Leip· 
zi~'in torpilleıımi~ oliluğu haberinin 
ıeJ, .. ih r<lilmi!!: hıılnnılngnnn h'atır1at· 
m:ıkıa Ye .n uali ormakta<lır: ,, ı - I • 1 T. • • , ' 1 . • 1 . . , uı.:ırant n .1Cl pzıg c ıMliıtmtçn 
torpil irnhPI etmir:,sc kummulanrn her 
~!')'irı yolunda olrluğ11nu fl)7ıi ak§<lm 
i 'grufla lıilrlirmcsi nmrl miimhii11 
,,1 ur?.,, 

ÇOCTJKTARA CiNNET MI GElD/? 
Londra, 20 ( .A.) - Sontlıamp

ton rivarrn<la Nortlı • Stotıf'hnınclaki 
kamptn hnhm:m 500 tniilteci Ba~k 
çocu~ıı, radyorfo Bilhaonnn diietiiğii · 
nii lıaher alır alımız kaçmr~lardır. 
Drrh.ıl araştırmalara haşlannu~ ,.e 
350 çocuk hemen lmlunmu~tur. Se· 
kiz ekip. s:ıhalıa kr,dar eh-ardaki or· 
manlarcfo ara~tırmalar yapmı;1ardrr. 
l ~O çocuk halli hu orrnarı larda Fak· 
lnnnır~ bulunmaktadır. 

Bu Yak,aya şalıicl olan zat, s ll h~
yanatta bulunnıu~tur: 

''Bu çoculdnr. Rilbao'nrın mkutw 
nrı öğr('nir öğrenmez, bir<lenbirc hol· 
lckti/ r.irw<'fc tııt11/m11§t11r. Çocrd.-lnr. 
her giin. /.t;parıyn lıavadi!ılrrirıi Sr)n 
derec<' dildwtfo dinlemekte idiler. 
Htl$ asiyetlcri cidrf Pn. /crl:nlti.de bir 
'dereceye çıkmı~ lmlunuw>rdu. 

Franco'mm tJf'.)'alıwl ılluıı~nlininin 
'isimlerini söylerseniz dP.r/ırıl hoğmw 
mza atılacah bir t•n.:ivet nl111nl.:t<1 irli· 
lcr. Brı çoculdardan ba:;ı/anncla, !:ala 
ve clmıck hu;akları vardı .. , 

Komp irlarec:ileri. rorııkların at· 
lık neticesinde' knnıJln ılönt-"cklerini 
tahmin Ptmckte<lir. 

MAnRiTTE Sl1/K,J 7' 

Avila, 20 (A.A.) - Valan.:iyadan 
ögrcnildi~inc göre Madrittc hiiklıınf'l 
aleyhine hir uikıı t teşkilfıtr ınryd:r 
na çıkarılnuş Ye hirı;ol~ tc,·kifnt yapıl· 
mr~tır. 

BİR ll ·IBF.R TF:KZ/B OUlıWll'OR 
Snla:nanka. 20 ( A .. ) - İnı;iliz 

mathuutr. knılm ve l'ocıık nakledrn hir 
vapıırun. nnı:tyonn.listlcr tarnimılan 
hntrrılilı~mn dair ~antarılrr<lrn olıhk· 
ları hir lıahrri nc,rrtmi"tir. Bn ll ;ı
hcr vıılarnhr. 

raıwonnlist ler ı;c,.rıı)••rdt' hirkr•r 
gemi rniisadcre e:ııti~lerilir. Filhakika 
bunlarıo i~indr ·2dm w• rocuk tcc;r 
vnn bir vanur da ,·~r~r. Fekot luı \'a· 
iıur hntırılmanıı~tır. Kadın \ 'C rocuk· 
]ar na ·oııalist nıakamat t::ırafmdan 

. . 

··SON .. , HABERLER. 

Mussolini 
Kadınlara hitap etti 

Roma, 20 (A.A.) - 8, Musao· 
lini, Venedik ıarayının Balkonun· 
dan altını§ bin kadar fa~işt kadı • 
na hitaben aşağıdaki nutku ıöy • 
lem ittir: • 

''Aile ocağının muhafızları ol· 
malısınız, çok ve kuvvetli olmalcr 
rını ar:ıu etmekte oldupmuz ço
cuklannıza ilk intibaları vermeli· 
ainiz, onlara Roma lcqiıt terbiye
si ver.ecek miıiniz?,, 

Genç kızlardan, f a§İıt kadın • 
lardan, kız talebeden ve köylü ka 
dmlardan nıürekkep dört grupa 
ayrılmıt olan kütlenin alkıtları a
rasında kuvvetli bir "evet,, nida -
sı yükıelmistir. Bu sırada kadınlar 
mendillerin.i sallamak suretile 
tezahüratta bulunuyorlardı. 

Fransız Basvekili .. 

çekilmeğe mi 
hazır lanı yor? 

Paris, 20 (Hususi) - Gazete • 
ler, fevkali.cle salahiyet kanunu et 
rafında yapılan parlamento mü • 
cadelesinden bahseden Figaro di· 
yor ki: 

-'Blum, çekilmesini hazırlamak 
tadır. Kendisi aayet iyi parlamen· 

Sovyet tayyaresi 
San Francisco yolunda bir 

kaza mı atlattı? 
Okland 20 (A.A.) - Radyo is· 

taşyonunun bildirdiğine göre saat 
6,20 de Sovyct tayyaresi kraliçe 
Charlotte adasının üıtünde uçmakta 
idi. 

Büyük Okyanus sahillerinden geç 
meii tercih eden Sovyet taY3:·arelc
rinin San F ransiskoya 1900 kılomet 
relik bir mesafede bulunduklan rcs· 
men teeyyüd etmektedir. 

Moskova 20 (A.A) - Ant 25 
tayyareainden ,u haber alınmı,tır: 
Bugün Moskova saatile saat 7,20 de 
Kraliçe Charlotte adala.rı ci~arında 
Kanada sahillerini takıp edıyoruz. 
Her şey yolundadır. 

Okland 20 ( A.A.) - Saatle 
radvosu saat 7,2j de Sovyct tayya
recilerinden bir }ıaber almı§tır. Tay
yareciler şimdi Vanconver adasının 
şimal noktasından takriben elli mil 
gar'binde bulunmaktadırlar. 

San Fransisko 20 (A.A.) -Saat 
8,02 de Sovyet tayYarecilcrinden bir 
telsiz alınmıştır. Bunda tayyarelerin 
mevkileri bildirilrr.iyor, yalnız uç 
maya devam etmekte oldttkları ha· 
her veriliyordu. Saat 8,53 de alınan 
diğer bir telsizde tayyareciler, hava 
şartlarmm Amerika istasyonları ta· 

rafından neşredilmesini istiyoı\4rdı. 
Tayyareciler, havanın fırtınalı ve 

karlı olduğunu bildirmişlerdir. 
YANLIŞ BİR HABER 

Vaıington 20 (A.A.) ~ Saat• 
le radyo istasyonunun saat 12.05 
de verdiği bir habere göre Sovyet 
tayyarecileri normal şekilde yola de
vam etmektedirler. 

San Fransisko, 20 (A.A.) -
Bir Kanada menhamdan blldirildiği. 
ne göre, Sovyet tayyarecileri San 
F ransiskoya takriben 1800 kilomet
relik bir mesafede kraliçe Charlotte 
adasında yere inmeğe mecbur olmuş 
)ardır. T ayyarecilcre bir §CY olma· 
mıştrr. 

Oakland, 20 ( A.A.) - Sovyet 
konsolosu Havas ajansının muhabi • 
rine beyanatta bulunarak Sovyet 
tayyarecilerinin yere inmek mecbu. 
riyetinde kaldıkları linkkmda bir 
Kanada mebaından verilen haberin 
doğru olmadığım söylemiştir. Hu 
yanlış Sovyct şifresinin doğru olarak 
açılamamasından ileri gelmİ§tİr. 

Amerikan tayyare biirosiyle 
Oakland tayyare meydanı temasn 
geçmişlerdir. T ayyarc vaziyetini bil· 
dirmemiş ise de havada uçmakta idi. 

to manavracısı, a~i zamanda da ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~~~ 
bundan daha iyi sosyalist oldu· A M , 
ğundan, soıa kaymak için muca • VUSf UTljQ acar SlljQ 
dele sahasını kendisi intihap et • • 
mi, ve bu suretle kendiıini bugün • b 
ıermaye kuvvetinin kurbanı vazi • t ' l ' 
yetinde göstermeğe katkmı,tır.,, se l ır eşemllJOT 

Elçllerlmlz 
Pra~ e.J.çimiz ~ay ya~u'? Kad~i Bu vaziyet karşısında Avusturya Garp 

evvelkı gun Praga gıtmıştır; Atı· 

na elçi~i~. ~.a! ~u~en Eırefin r:u· devJetlerİne dÖnmeg~ e çahsmakta 
martesı gunu ızmlı olarak ,ehrı • l 

mize gelerek Ankaraya gideceği 
haber almmı§trr. 

Adliye Veklll 
Birkaç giindiir ,ehrimizde bu • 

lunan Adliye Vekili B. Şükrü Sa· 
raçoğlu hafta sonunda Ankaraya 
dönecektir. 

fevhlade hiisnil nmamde gi;rnıekıe· 
dir. 

Bıtl'RAıll l 'APll'OR!.AU 
Salarnanka, 20 ( A.A.) - Dilabo

nun elde cdildi~inin ilfınmrlırn he.ri, 
Burgos bayram günleri yı;arnuktaılır. 
Sivil Ye mlıani makanıat öniinde mu· 
azzaın bir ı;cçid resmi yapılım~ \C hu 
geçi<l rcgınine e1li hin ki~iclen fazla 
kiın.e iştirak elmi~tir. General Frnrr 
co ,.c y~ni İspanya ~iddetle al!o~Jnıı
mılitır. 

Salaıııankada ela muazzam teza· 
lıiirat tertih ohınnrn tur. ~rnr.ra1 
Franl'o'ııun, genf'ral l\Jola'nın . ı\lnıan 
yanın ve İtalyanın §erefirıe ) a;a ııı 
J1irlaları ara mda. oılav ha~kmmmclaır 
hk ara) ınn l.a<lar gelerek or:ııla ehr 
~ılmıştır. 
}U~Rİ 11 f nEKB1' nBVAM f;T>ll'OU 

Sııt • .foan ·de · Luı. 20 ( ı\.c\. )
~\~ilerin ileri hart~k,.ıi, Hilhuoııun iitp· 
imle .Alon fo te~n ·ye do~rn ılc' aın 

etnıekırclir. Bask kıı"·etlcri, Billıau
nıın imıtl garlıi in<le BaracaMo. Zor· 
roza ,e ~alınhielaııın µarhi:.inıleki ela~ 
Irk ara'!:iefo müılafaa i ıihkaıııi:ın 'ii· 
cmln ~t>tİrıni•ler,lir. 

110 KOMETCI f,I::RIN i Le uı 
1/AREKRTUWI 

Madrit, 20 (A.A. ) - Havasa· 
jansının muhabiri bildiriyor: 

Şimalde ve M()drit ceoheşinde 
tekrar faaliyet başlamı§lır. Carcı.ban. 
chel ccphf"~indc hükumet kıtaları a
siler kin birer tarassut merkezi va7.i· 
fesini $tÖren bazı binaları tahrip ede· 
rek 400 kadar asiyi öldürmüş ve ya-
ralamışlardır. · 

Cumhuriyetçiler ileri hareketle· 
rine qevam ederek <'\silerin civardn 
tesiı ettikleri mevzilere taarruz et· 
mişlerdir. 

Belı;rad, 20 (A . .ı\.) - \'ll !!ıtur· 
y.ınrn dahili ve harici vazİvt'tiıw tah· 
Eİs ettiği hir makaletlc Prın:dıı ~alctc~i 
czcünık iiyle yaııııakta<lır: 

Aı·u~t11r -mırn ı•n:iyeti ıw tarafımı 
brı/.-,lrr~n bnktl.'1n /..m/ay d,.~ildir. A· 
l'ıt ·turyunm u.:uu sı·rıdrr Almçrıyn 

rn / tnl rn ile lC$ri!.-i n&C$Oİ ''l 111c~i f,·i'i; . .. 
<;İİ/• dcı ılr.tfori11 .~iyaşİ re mmıc•ı ı i iı;· 
tildttl/crin; mulw/fl:.a <•dı•bilmf'lcri i· 
!:İtı durm11dan gayret sar/rtmdcri !fi· 
zrmgrldi"j.itıi bugiiu bir kere rlohn i.'i" 
bat Plmt'l&tcdir. 

Kendi siyas(!tilc Mncıırİ4tanrn si· 
ymcti arnsrndfl bir mifra;,.nc temin 
rdcrııi)'eıı A ı •usturyn Gurl1 rfol'f rtlf'.ri 
ile rnPt'cud mİİn<l;cbcı/eriııi d,.~i~ti ,
mel, mccburfrrtiudc /mlmı~tır. llnri· 
cİ .,. rıa:ın Sclınıidt ilr> wıkm rıır.~ni ar 
lmda~ı , u~nİl{·İn /n~ilırrrı ,.,. Fransa
,., zi 'arc;f,•ri A ı ıustw·rımlll r;,,,.f, dcı• 
0

lf'tfori11c rliirmıek için· attığı ilk arlım· 
dır. Brı~ıır.kil Su~nİ." bn.~ircthfirnnc hir . . \; ., 
lııırlci iiİ rnsf't tnkif> r•t mrf; $11 r<'t ile da· 
lıi fi rnzi retleri t<thl'İ rn r.t mrh 1·c lııı 
.oııırr•ılr biiıiin 1.-nrmlı mr.~rlı•lcri lıal· 

' lctrııch larrnrırıı t·crmi~ti r. 
l lub.~burl{lnr mr~dr.~il<· A mdı/us ... 

llll'$Cf P.~İnj df'. fln~r<•fli/ fj('rtrf i kmtn<rtİ· 
n<? göre ııe im l'rr.tli hcmı ~ıılarınm te· 
t>ı'ri nltrrııfa f,·almll!lnn lwl'ctıııı•ğ,. hw 
rnr vrrmi.şt i r. 

KÜÇOK ANT, 1$MA 7'0PT.ı4ı\'Tl~l 

Bel~rad, 20 ( A.A.) - Paris um· 
lıabirinden alılı~r maliıınatıı i~tinadf'n 
Prcmla r,azetesi. Kü~iik itilaf l!iikü· 
met şeflerinin Tuna iizeriıultt1,i 111\i· 

liı.katma ıl:ıir n~~reılilco nihai ll"hli· 
ğin F~iılll'-17. efkarı urnnıııh·r2'! İtıd~ ıııii 
,.aicl a ,j ı,..,. hırakrııış olclıı~ıınıı ka, .. 
<lctı ~el, ted i r. • 

Gazctl'ler hu lrnrn~ta ela uzun td· 
eirlerde hulmrnrak teh1 :~iıı Fransız 
cliploına~i nıalıfollerincle ıııemnııni· 
~etle h-r ı1atıth~ınr vatıırıkııı H hil· 
hu ~a Kiif'iik lıilAfııı l\lillf"llrr <:eıni· 
yetine -arlık kaM•:rı \'e ceıııiveti km
,·,..tlt':mnı-;;;ini İF!tih,lnf etıniven paktta 
yapı1 aı.:ak herhanl(i hir dP-;i,.ikliğe mü 
snade etmiveı·,.~i hakkımbki kı .. mıla· 
rm pek ıııfüaiel hir intiJ:>a bıraktığım 
kaydetmekteclirl~r. 

Bulgarislnnda 

Yahudi evlerine 
bomba atı!ıyor 
Sofya, 20 (Huaı:aO - Varna· 

da bir yahudi evi ile bir ynhudi 
banltasının kz.pıl rı önünde bom· 
balar patlamııtır. Jı..k Ment.hem 
Piloıof namında yahHdinin evi • 
nin ön kısmını bomba harr. p el · 
mi '~i~. Avat Ahil namındaki ya • 
hudi banknsın•n önünde de ayni 
gece pat!ayan bir bomba, biitiin 
Varna yahuditerini tda~a vermit· 
tir. 

Buluar polisi, İıJin içinde ka · 
dın parmağı olduğunu ıöyle :r:elc · 
te ise de yahudiler bnna inanm:l ·ı 
maktadırlM. 

Sovııetlf11 de müdafBa 
için istihıaz 

i\loıkova, 20 (A.A.) - Ta.asa· 
jansı bildiriyor: 

So\'yet Hıılk komiserleri medisi 
maliye komiserliği. hükumetçe taş· 
dik edilmek üzere Sovyetlcr Birliği 
müdafoasın:n şağlamlaştırılmeın için 
bir i ş! ilmız kanunu layihım hozırla. 
ımya memur e~miştir. 

Yunanistan eı az isi 
nehndaı nii/us 
hesUµebUiı? 

Yumm '-Ba,vekili Mctnksas son 
günlerde memleket dahilinde seya· 
hat ederken Epir kıtnsmda (Arta) 
da Yunanistanın zirai istihsÇllat ba
kımıncLın niifusun<\ kafi olup olma
dığı mesde3ine tcmaş etmiş ve şciy
le demiştir: 

- Yunaniştanın arazısı ( 1 2) 
milyon nüfusu beslemese kafidir. 
Elverir ki fennin ican ettiği vec:hile 
zirMt edilmiş olsun. Ben bu hususll'\ 
kendi uhdeme düşen vazifeyi yapa· 
ca;hm.,, 

Metaksas nutkunda Yunanista
nın yalnız Pelooonen krsrr.mda bir 
zamanlar b~ milyon nüfus yaşadığı
nı hatırlatmıştır. 

Sakarya 
köprüsü 
Nafıa ıı eklUmiZ 

tarafından 

Dün merasinıl 
açıldı 

Sapanca. 20 ( A. \. ) - d• 
rı, Ciiııılınriyet lıiiküıııet iniıı . Çil 

olan Sakarya kiipriisiiniin h 
kaya tararınılan aı;tl111a 1 n1ii1111 

tiyl«: l'o~kıın tezahürat ara nulıı 
teı:ma bir giin ·aşach. 

Dnlı :\ ahalı ekizclc i~ta-)' ııt ~ 
len·c halkla dolu idi. Köpriinuıı6 h: türenimlc huhmınnk fü;crt ~ 
rnli i, helrclirc r~it-i, Uiizce \( 
del· kıııııı;ı heleıli ·~ 'P. Pıırti he~ 1 
ri, f zınit Pnl'lİ 'e Hıılke\ i lıe,f1 

uıııuııı i ınccl is 'e b~lccl iye iiıııl•J'I 
nı:flercli. 

Yayılan program mucibiı.ctl 
Os.kuv. kavınakaın İhsan. Pnrıi ,t 
lt>div~ ha knm, gennal Mür ~.~. ~ 
rul lhralıiın w ~air e:-kıin lı Ç 

1 
kayap Arifiye i ta"yonunclan ı.aıi 
ıhlar. 

... aet ~.15 d~ ıren de.pa:-:nrı 1 

rnnuna ginli. Bir hiilii~ aşl;<'r ,·r · 
culı:r :oeliinı re 1)1ini ifo ettileı. . ~ 

Bnnrlo mızıkanın e. i ·,·a~11• 1 
gr:lclin •• avazeleri ara ında k •. )b11 

.\li Ç~tinkaya ile heralıt-r gclt11 
'' 

'\f!tiıııiz nrnlıuslarrn<lan 1lır.:ıh:ı11 , 
~it, AH Dikmen. Hasan TlaHİ ~rl~ 
kal l crkiiııınclan 35 ki i ilf' 1ıır 
Ali c~ıinkııYa trenden incliktcııJ· 

' cıC ra h ker , .,.. porcuları tefti t'. d 
lıalkın nlh tarı arasında hrlrtli,t 1 
re .. itıe ~iderck hir uarça i tir.ı!ıııt;~ 

Tafia y,.kili. Rohı , ·ali in"' 
<lemirvolu luıkk ındak i i tif· ı.rfııf 
cernhen p~k ,·ak•ncln hu yolntl da 
pılaca~ını Ö\·1edi. 

S 4 K HO' f KÖPRÜ.C:. .. 
' 1 Handan onra küprii) <' ~ı .

111
1 

Halk \ollnrı cloldarnuı mi·dr:rı ,~ 
alkı~lı)·ordıı. Küprii) e ~clinıl~F.i 'u 
Vckfdot kiiprii 'e ;:o eler rcı5J F ~ 
hir ontıık•u c-ümlnıriyrt lıiikı'.ııı1~1 1 
yaptı:-dı~r lın ,.,. d~cr kiipriilt·• 1 •

1 
luıtr. Hurnloıı nnrn ·ali u .. k:ı '

11

1 
rli•,...-;i lıir mılııl ta, Q;:;ımmlr iıııpıır .. , 1 
1 uAuıınn (ıOO ~rnrcle 'upaıııadı~ 
Hipr:i, ii l'iinıhıır;yet idnrt·siuiıı l 
tla y11ptı~ııır \C' hl'ivlr .. uıuuıza~l ~ I' 
srri kaz:ıucl ıran lllıı Onılı>rr, 1 11 ~ 
ıı:i'ln,,·. Çt-tinkuvup.ı lı,1lkı.ı ~~V 
iikrıınltrmr t.ıındıı . 1 blkr\ i lı119 ' 

ela lıalk ırnmrıuı ~;izel lıir ııııtıt~ 
if'cl i. 

t/,i Çf;TlıVKAl' t'NIN ~ö; f,(ıµ/tf 
v 

Uu nı:tuklarılan Eonra Ç< tı(;il 
:ıl!.ı !ar arı: ınılrı kiirl"ii) ç çıkt~ ~ 
lıuri ·et hükfın1etiııin •a ptırdıı.t1 

riil r r uılediuin O mnnlı de,·Jctirı11111 
y1 luu yuııtı~rndau fnzlu olılt.~"1~ 1 
Liitlin hu ki;pr~i)erin beton ot:ır• e 
pıl<fı~ını. Ulu Ünclnirı iıarct ~6 
rektHleri ·le ~·intle iki metre ( 
yaptlmnıu ltl'(tirlc hu i in ık ~ 
i le ha nrılrh~ını H her ~iin '~ 

lıir lı·1la c,:nlııııld·ğmı . iiyliycl''" 
yiik Şer 'r lniiniinc 111inııet 'c 
rmılımnı unılu. 1~ 

Nafia \'ekili. lıumhn eonrn· ı: 
l ;ır ara 1'lda ı;;i;~df'rini lı't:r.•rrl.. ~'' 
uilu konle•lı;sım ~.r ıj 'c keıı Ii· 1"~ 
kilı eden hi•ılerre halkla lu.~r:ıbc'1, 
riidcn :.:re,: •rı·~• lıuzırlaııııııi olıı 11 

) f" gitti. 

Qeıirık11ya. orııılıı kiipriiniin \i.: 
11111 ınu JJcıartt rılcn fr.ıı 111rınııf'1l~ , 
iınlı~t nlılı 'ı• t·ok menuu knl:ı~ll ~ı 
menınruım tcl;ri'< i!c kentl:,•rı1rt İ. 
nik o!m?ıınu ~:;nılcrilcrek ıniı1'1~ C 
lik tal:1:1i!ini ·aııııı::t;ı i çi ıı kiiprıı ı1 
i~ine emir 't•rdi , e bu "'urrıle 
ff"n lllf'ıtlllruna ilıirat htı\'11r<lı1 • rı~ 

t >raılan ff'lırt~ ıfönülrtii • f Afı11,,. 
. . . ı·ı ı· l' 1 _,. ( !ti' •1' 1nc:;.Jrf""'!lf" J!ll 1 ı t, C Crıl''f' llP 

ı1au 200 kic:ilik z·,·a"e'trn 11
11111 t~'~ 

~ • " k Jııl 1 
ara~ııula hir ı:rziııti ) aparu · fe~' . 
tczalıliralınu iltirı.ıtta lııılm•a 11 .ı o'' 

k • 1 • 1 ı . •'ıd•lr- . ,t 
ıt• rrı a a · ı 1P,J\"ıtrel e )lr nJ1 rJA' , 
da ka!d•lrtı"ı ·mıra i:.ta"' oıııı lıt tıil't' 
lııılkın alkı)arı arasında trene 
rck hareket elti . 
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ve çetesinin maceralar! 

Ya ölü, 
Ya diri 

Gangster Vebası denilen bu 
Çetenin kırıp dokücü mace

ralarını yakında 
Gazetemizde 

okuyunuz 

Dünyayı Dolaştım 
11tıtlfltltllltınllflfltltlttıeftlHlfttıııtt1•1t11ı111ıflHlllı111rı"1"ıtıN1t1*tıu11111nuı1wıııı1ttt.......-ııı1111rıı11ırı1ıııııt1ıııı111111ıııı1ıı11111ıııı111 1111 ııııııı 1111 ıııııuııııııtııt 

Yazan: Titayna - 17 - Çeviren: Vlr GUI 

Sağlık 
Servisimiz 

Ru.susı doktorumuz Pazarteşt günleri ,_t oıı be~ buı;uktan yirmiye kaılar g .. 
tttcınız ldarebo.neslııdc. Cumnrtest gUnlerl 
cıe •aat H teıı 19 a ltadar Ldlell Tayyare 
'Pe.rtımanıan lldncl daire uc nun:ınrada 
~ı:ııa okuyucularımw yedi kupon muka,. 

111nde kabul eder. 

)\ı~l'rıl ıekllde dl§ doktorlancıız da oku• 
cuıanmızm emlrlerlııe hazır bulunmak. 

~r. Dlo doktorumuz Fahrcttlıı Ol§meıı 
~akkapı lstlklOJ caddesinde 127 ııuma· 
~ .. pazartesi günleri saat H lle 20 ara. 
~aıı. buluııduğıi gibi doktor Necau Pak· 
tt 11e Karaköy Mahmudiye caddesi ı-2 
~ltıtıarada salı ve cuma günleri ayni eaat. 
~ae okuyuculıınmızm dişlerine bıı.kae&l.· 

\'e ufak tedtı\"ilerlnl yapacaklardrr. 

Ayni zamanda B~kta§ tramvay cac) 

~aı Erip apartımanuıda aUnnetçt Emin 
dan muhtaç okuyucuıanmızm çocuk 

' ıUmıet edccckUr. 
~ .\Ynca Aksaray Pertev Eczaııest ya. 
~ dıı, 352 numarada aUnnctçl ve sıhhat 
" lkıuru Nuri Eşsiz h.\JRUN doktc>runun 
~ecet'f enjekslyonlnn bcherlnl yedi ku· 
" mukabilinde ve abonelerimize en ehıo 
~ 'tJ. Deraıue çocuklarmm sünnet o.meli· 
~rtıJı yapacıı.kttr. 
~ erıııı yazdığımız doktor, dişçi ve eün· 
lı lttıere mUrncrırıt ederken KURUN'un 
~et kuponundan yedi tane götUrmelc 

titr. 

KURUN-~ 
ltu Hizmel kuponu 
l kuponu ~n7.ote tdıırcııtne getırecler 
~ - l<Uçtı.ıı UAnlaruu parua ba11tınrlar 
~ l<urunun tıeklml~rlnl' parıuıt7 haktır 

~ . 
a 

lııtı ... HLıkuıı ve mail mllşavlrlertne beı 
~un yollarını parasız sorup öğrenir 

Yeri i bir f{Pnç /.·ı:: ••• ;. 

Radyo 

f!Jlm: 
Adres: 

(Arkası var) 

Müsabaka Kuponu 
-110-

Eski Tiirk evlerinin saadetini yı
kılmaz bir hale "koyan sebeplerden 
biri de, bence, zengin ve çok çeşnili 
kilerleriydi. "Jki göniil bir olunca 
samanlık seyran olur .. , derlerse, 
inanmayın. O seyran olan samanlık, 
iki günde tutuşur gider. Adam, yal
nız göniilden ibaret bir \'arlık de· 
~ildir. Saadet, iç ve dı§ var1ıkları· 
mızın arasındaki tatlı denklikten 
doğar: Bu denkliği, evdeki huzur 
dan başka yerlerde aramak neye ya
rar? 

Aile arasında bazı küçük, ufak 
tefek hadiseler olur, ki ilk bakışta 
pek göze batmazlar. Fakat bunlar 
birike birike, bir bataklık gölü ola
rak saadeti boğar. Dün bir sofra ek· 
siği. bugiin kopuk bir di.iğıne. yarın 
apansız gelen bir misafiri ağırlaya
mamak, ev idaresindeki bozgunu 

iizcrine ne suretle ~ğrıldığım tetkili 
ve tesbit etmelerini çok faydalı bu
luyorum. 

3 - T efti!I layihalarile gündelik 
muhaberat, bu işte her kaza ve na· 
hiyede aynı hız ve heyecanın henüz 
tC\mam ve kamil surette canlandml· 
madığım ıslah ve ikmali istenen İ§· 
lerin çoğunun mali bir fedakarlık 
ihtiyarına bile lüzum kalmadan \ 'C 

imece He kısa bir zamanda yapılma· 
sı mümkün olduğu halde gününde 
ve zamanında yapılmadığını ve bu 
yüzden layihaların aylarca cevapsız 
bırakrldı~ını, verilen cevapların da 
çok noksan ve tenkide karşılık ol· 
mayacak mahiyette olduğunu, kaza 
ve nahiyelerce mürakabe ve koır 
trol vazifelerinin hakkile yapılmadı
ğını alakasızlığı devam edenler ve 
yolsuz sarfiyatı görµlenler hakkında 
27 ,·41, 45 ve 46 ıncı maddeler gere· 
ğinin tatbik edilmediğini göster· 
mektedir. 

Köy idareleri, idare amirinin dai
ma sorgu ve mürakabesi kar§ısındn 
kalmaz ve sık sık onun kuvvet \'C 

hız verici İ§aretlerile kar§ıla~maz.en 
bütün almmı~ tedbirlerin nazari knl 
maktan ileri gidemiyeccği tabiidir. 

Bunun içindir ki, bu iş üzerinde 
esaslr §ekilde tedbirler alınmasını, 
ve metodlu surette takip ve müraka· 
beye tabi tutulma!!tnı bir kere daho 
hatırlatmağı faydalı bulurum. Bunn 

. göre yaptırılacak araştırmalarla tcs· 
bit edilen vaziyr:t ve alımın tedbirler 
hakkında kısa bir raporla ağustos 
sonun" kadar bilgi verilmesini rica 
ederim . ., 

Yazan: S. Gez.gi n 

bütün ncılığile ortaya kor. Koc~, 
karısına, fena fena bakar. Kadın 
bakışa öfkelenir. 

Yalnız kaldıkları vakit, bilen mis 
hınçlarla birbirlerine saldırırlar. l\fo: 
seleleri ince eleyip sık dokursanız. 
davanın evdeki düzensizliğe dayan
dığını görürsiinüz. 

Eğer bu küçük pürüzleri ortaycı 
koyan eksiklikler, olmasaydı, kırgın· 
lıklar birikerek, bir kavga mevzuu• 
nu bcslemezlerdi. Kadının hayata 
karışması, evin düzenini bozdu. 
Hem bu boı.~un yalnız \•akitsizli
ğin, takatsızlığm, dışarda yıprayı!;ın 
da mahsulü değildir. Kazanan kadın 
ev biitçcsinde kabul ettiği .. kazanç,. 
ın yi.iz misli "hak,. istemeğe ba§la· 
dı . Yuva büsbütün ihmale, bakım· 
sızlığa uğradı. 

( Lıit/cn !OJı/ayt {;et'İriniz). 
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Dersim meselesi nedir? : 4 

Elazizde sinema seyreden 
Dersimli sergerde: Seyid Riza 

Ebu Ali Sina Hikaye 
Minderinin altına gizlice konmuş bir clgfl 
kAğıdının kalınlığını farke den bir mekt 

çocuğu: B u E bu A li S1nad ır! 

I li başlı aşiret reisleri tamamile cahil 
oldukları halde Seyid Rıza hiı dere· 
ceye kadar tahsil görmüştür. Bu ei· 
Jıetle ikinci derecede olan cli~cr reie· 
ler ara~mda da nüfuz kazanın~tn-. 

Şarktan Garbe bir seyahat: 
· Ebu Ali Sina 1\tl ağrıptek 

mağarada ne bu lduJar· 

1': 

Seyid Rızanın aı:enesi: Ortada Seyid Rızanın oğlu Şeyh Hasan. sağda Rclı· 
per ibralıim ağa, solda Seyid ağanın oğlu Ali Haydar ağa ... 

General Abdullah hu babaca söz· 
leri söylemekle kalmıyordu, dediği· 
ıniz gibi ]1em Tunceli alıafüinin ge· 
çinmelerini kolaylaştırmak, hem de 
yoldan, mektepten, karakoldan, diğer 
umumi tesi·auan mahrum olan hu 
vatan parçasını imar etme!< için in§a· 
at i~lerine giri§mi§tİ. Y ap'ılan yoUar, 
mektepler, kı§lalar Ye saire için 
para ile i§çiler aramağa bn~lanmıştı., 
General Abdullah j~;;iz ola."1 halkı in· 
§aat yerlerine gönderiyor, huralarda 1 
giindelikle çah~malarım temin edi· 
yordu. İş arıyanlar kaza mf'ı·kezine 
geliyorlar, nüfus clefterine isimlerini 
kaydettiriyorlar, ellerine birer nüfus 
cüzdam alıvorlar, sonra şimendifer 
lıatlarmda, yalmd yollarda çalışmak 
için in~aat yerlerine gönderiliyorlar 
dr. Bu suretle İ§sizlikten dolayı soy· 
guncnluk yapınağa da hacet kalmr 
yordu. 

Dördüncii umumi miif "tti~in al· 
dığı hu teflhir1er ilk zamanlarda ha lk 
tarafından hliyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştı. Bunun maddi delili de 
o zamana kadar adları ~şkiya olarak 
~ıkmış olan birçok adamların kendi 
kendilerine gelerek lıiikumete deha· 

bu miirncaatini memnuniyetle kabul 
etnıiş, kendisine iltifat gö~termiş, ya· 
nma adam katarak (Elazit) i gezdir
miş, burada kuru1muş olmt sinemayı 
göstertmiş ti. 

( Seyid Rıza) şelıri gezip gördük· 
ten sonra unnuni müfetti~in: 

- Elaziz nasıl olmuş?,, 
Sualine karşı: 
- Çok güzel olmuş. Cennet ka· 

dar güzel olmuş!,, 
Demek suretile ihtisaslarnn hiila· 

s.a etmişti. Bu arada !linemada gördü· 
ğü silah atıcı Amerikalı yıldızm lıaki· 
katen ya~amakta olan bir insan olup 
olmadığını sormuş: 

- EYet, ya§ryan insandır. Silah 
atmalha malıi:rdir !,, 

Diye eevah alınca~ , 
- Ne yazık! Şimdi !!enç olmalı 

idim. Eğer genç olsaydnn bütün varı
mı, yoğumu feda eder, hu kadını a
hrdrm .. , 

·Demişti. '(Seyid Rna) bu ti.irlil 
hal ,.e hareketile hiisnünivetini ~ös· 
teriyordu. Hükumete dehalet etmekle 
hundan sonra devletin kanunlarına 
itaat ederek yaşıyacağı hissini verr 
yordu. 

Jet etmeleri idi. Her tarafta soygun· Hakikaten Seyid Rrzanm Elazizc 
culuk, çapulculuk. a<lam öldürme gelerek General Ahdullahı ziyaret 
vak'aJarı hirdenl1ire ke~ilmişti. Meeıe· etmesi Dersim mmtakal!lında hükfı· 
Ia bir c;cne en·cl ynlnız k~m~u vilii· metçe ha§lanımş olan ıslahat progra· 
yet olan Erzincanda Dersimliler ta· mmın muvaff akiyet1ni gö;;teren en 
raf mclan yapılım~ elli heş mühim vu· km"'·etli bir del il dh·e telakki edile· 
kuat olmu~ken Tunceli vilayeti tej· bilirdi. Şu itibarla ki Seyid Rıza ko· 
kil edilrlikLen sonra hir tf'k vukuat rükörüne şeyhlerin ,.e dereheylerinin 
ka, dolunmamrştı. Malat;ada. Çapak· arka~mdan gitmegi itiyad eden DP-r· 
çu~da, diğer komşu ":iliyetlerJe hep simlilerin ta imparatorluk deninden· 
ayni stikiin Yaziyeti görülüyordu. heri şahsına tapmclıkları bir adam o· 

ilk 1<ene içinde silahlarile gelerek larak tanınmıştır. 

Kendilerine mahsus din 'e mez
heb telakkileri olan calıil Dcıı;;inıJiJel' 
nazarında Scyid Rızanın ıoar.~Yi rüt · 
he sahihi sayılması da bu nüfuzun 
artmasına seheb olmuştur. 

Nihayet Seyid Rızanın Dersim mu 
lıitinde büyük bir kun et ve niifuz 
kazanma,mm bir sebebi de uınuıni 
harpte Ruslara kar~ı kcndi1nine as 
keri bir vazife verilmi~ olma:-.ıdır. 

Filhakika Büyük lıarp senelerin· 
ele Rui! Ccplıesine kar§ı Der~imliler 
ha~larmda Seyid Rıza ile di~er bir 
takını aşiret reiı;Jeri oldu~u halde ça· 
lışmışlardır. Fakat hu çalı;malarm 
memleket heı:.ahma olmaktan ziya,lc 
kendi menfaatlerine oldn~ıı sorıradarı 
anla~ılnnştrr. Zira Scyiıl 'Rıza ile ar
kada~lan Hiiyiik harpte Rıııslara kar· 
Şt kulJanmak iiıere 0;.manlt ordw•uu· 
elan aldıkları r.ilahları ve c••pbanel,..~·i 
Dcr~imin sarp dağlarına ta~nm~laı. 
hu da~larm arasındaki inlerini bir 
nevi silfih ,]eposu haline ~etinni~ler
dir. Bu ~ilahları Dersiınli!i•rin dle· 
ıinclen almak mümkün o 1maım~tır. 
Harici düşmana kar~r memleketi mü
dafaa için kenclilerine verilmi~ olaıı 
hu Fıilalılar ı=ulhtan sonra fırı:.at hnl· 
dukr:a eh-ar vilayetlerin naınnı;Ju hal· 
kım soymak, muhafaza kmvetlcrine 
kar~ı ~ukaYcmet iileti yap1lmak ~ure
tilc kul!amlma~a ba~lanu~tır. 

Ziyaettin Seyid Yahya adlı bir za· 
tın 1039 da ihni Sina üzerine büvük 
bir hikaye yazdığından bahsetmiştik; 
bugün de hikayenin kendisine geliyo· 
ruz: 

Larende kadm. ''Ra' İ) an-i şeker· 
götar 'e nakilan·i hikmet· asar hu tarz 
ile hikayet 'e hu ~ekil ile rivayet eder 
ler ki .... , diye ı;iriştiği hikaresinde İh
ni Sınanın hayatı hakkında bazı ma
li'ıınat ''ardır ki şimdiye kadar bili· 
nenlere hem yakın sayılabilir, hem u· 
zak .. Bu~iinkü törende söylenecek 
ıoi;zJer. tarih kurunnmun hazırladığı 

kitah, hnnlara ne dereceye kadar il· 
ti fat ctıni~tir. bilmeviz; iakaı biz İb· 
ni Sina gihi bir dahinin halk arasın
da nasıl tabih üstünde bir varlık gi
bi tanıttırılmış olduğunu anlatacak 
olan hu kısım da tabii tit.·kçeınize 
terciiıne ederek nakledece~iz. 

Hikaye muharririne µ;öre Pey~am· 
herin hicretimlen 373 yıl µ;eçtikten 
sonra (hizim tarihlerimiz 370 yazar) 
Hulıaranın Şeci aılh kö\ iinde ana ha· 
ha bir iki çocuk doğın~~hı. İkizdiler. 
Birine Ehıi Ali Sina, ötekine Ebül· 
Haris arh 'eril eli. Hatla hu u~ur l u ';o· 
cugun do~uınuna. tahı:-:iline. ölümüne 
farl'<;a bir "kıta .• ile tarih s(iylemiş· 
]erdir. 

Doğdıı~u köyiin aılı (Şeı·i) dir. 
(Şeri) lıem kiiyün adı. lıem doğum 
tarihidir. '\lulıarrir hu tarihin 373 
olduğunu kaydediyor. Halhuki cesur, 

Mes'ut olmak istiyorsanız }i1rekli demek olan kelime Ehrecl he· 

Ni§anlmrzm iyi hir aile erkeği, i· 
yi hir lıaha olup olmıyacağmı anla· 
mak istiyorsanız. kendisine aşağıılaki 
sualleri sorun. l-Iepı;ine ''c, et .• reva· 
h1 Yeriyorsa e' lcıımektc tereddii<l pt· 
mc\'İn: 

1 - Çocuk c1ogmaclan evvel ı::e· 
ninle az me~ıı;ul olmama ra7.I mıı;m? 

2 - Uykunun tedirgin olmaı;ma 
kızmtyacak mıı::ın? 

3 - Sokağa e<:eki;;i kadar çıkmr 
yacaksm. Kızmazsın de~il mi? 

4 - Çor.ukla t'Cnin ho~una ~ide· 
cek oyunları değil. çocuğ11n hoşuna 
~idecek oyunları O) nama~a kabul e· 
diyor musun? 

sabile 3n olmaz, 383 olnr: 173 <la 
kalmak için ( i) fazladır. Kelime 
(Şec) ~eklinde olmak icaheder ki bu· 
mm da li'ıı;atta yeri yoktur. Bundan, 
muharririn. 373 tarihini elde etmek 
i~in böyle hir kelime uydurduğuna 
hükmolunabilir; ancak (373) e uy
gun bir kelime aramakta ısrar edi§in· 
de \'e bu~nkü tarihlerin (370) ini 
üç yıl .-onraya alrşmtla bir h;lcliği var 
<liyebiliriz. Kanını;uHilama göre ihni 
Sina'nm doğılu~u köy Hormi ... en'dir. 
Rrmıalı Tahir Hortarni~ f! thi hir ke· 
limP kaydrdn. 

Bizim hik~ht>riıniz Ehıi Ali Sina· 
mn ıahı;ili i<;in clf> Buharan Lur ilı g<is· 
terir: (Buhara, İRrni kariye, \'e hem 
talı~ili ilme tarihtir: elli oiirt yılda 3 - Sokağa c ... ki ... i kaılar çıkm1· 

l tekmil eylemiş) der. Der anıa (Bulıa· 
yaç arrna ~öre tanzime razı mısın? 

ra) nın 54 yıllık bir tahsil müddeti· 
6 - Çocukların terhivesi için. ne nasıl tarih olduğunu anlamak ka· 

liendi fikirlerinden 'e preisiplerinden bil rleğil<lir. 
'azgcçclıilecek misin? İlmi Sinanm öliim tarihi hu lıik.8.-

7 - Çoruklarr kendi Mfldetint> yt>de 454 µ:örülmektedi r. BihliyoJ!rafya 
liapılmadan cezalandrrmasmı bilir mi miidc' wr tarih hunu 428 olarak kay· 
sin? <lediyor. Scyid Y ahyanm bn rakamı 

hükumete delıalet edenlerin sayısı Seyid Rıza Karahalli, :ı\h~aıs, Fer 
yedi yüz kişiyi bulmu~tu Herkes vi· l1'aıl, Laçin Uşağı. Kır~av ~ihi Der~im 
layetin her tarafında artık sit'ılısız o· B§iretlerinin ba~t sayılır. Dersimin bel 
larak geziyordu. Araqra umumi mü·~---:'."----------------------------------------------
fettiş 'e ''ali Gencı·al Ahdu11ah lialıer Ne var ne yok? 
vermeksizin Yilayetin mnbtelif yerle- ' • 
rini tefti~e gidiyor, yollarda herk'.esin - - -- --- -

silahsız olarak gezdiğini görüyordu, Can~varlar ha"' la" yaşıyorlar mı? en nihayet (Seyid Rıza)' da .gelnıi~, _ 
devletin kanunlarına her suretle muti 
olduğuna dair söz wrmişti. 

General Ahdullah Seyicl Rızanın 

Dün sevinerek öğrendim, ki, 
memlekette Türk evlerinin eski ki· 
lerlerini yeniden canlar..drrma yol~n 
da emekler harcayanlar vsrmış. 

Göziimde çocukluğumun hatıra· 
lan uyandı. içi kuru yemiş, bahar, 
ş tup kokularile dolu •'ince kiler,, 
leri andım. Onların yam başlarında 
yağ, peynir, turşu, fıçıları, pınnç, 
kazevileri, un çuvalları, erişte, ma· 
karna kapları, sucuk kangalları ile 
tıklım tıklım kaba kilerleri düşün
düm. 

Böyle kilerlere dayanan evlerde 
kuş sütünden başka her şey en kısa 
bir zamanda hazırlamrdı. Geç saat
lerde, umulmadık vakitlerde ansızın 
bastrran misafirler, bugünkü gibi 
adamın alnını gamla buruşturmaz, 
çatıların altına neşe güneşi gibi do
ğarlar, yüzleri sevinç aydrnlıklarile 
kapİarlardı. 

Memlekette o eski saadet vasıta
larını, bir asrilik cereyanı haline so- ı 
kalım. Bu cereyan, bizi şen ve me· 
sut bir yaşayışa kavuşturacaktır. 

&kiden Af rikaya, ''Esrarengiz kr 
ta., adı verilirken, bu ünYan şimdi 
cenubi Amerika) a veriliyor. Hakikat· 
te, bütün Afrika b irkaç yeri müstes· 
na olmak üzere keşfedilmiştir. 

Fakat bugün cenubi Amcrikada 
öyle ke~f edilmemiş yerler 'ardır ki 
Brilanya adalarmclan büyüktür. Ve 
tamamen meçhul yerlerdir. 

Bunlardan biri, Rrezilvanın gö· 
lwğincle Goyaz mıntaka,.ıdır. Go) az, 
hütiin Framarlan daha hiiyüktür. Ve 
hu yer hakkında inanrlmıyacak dere· 
cede ~arih bir canaYar hika) e;.i söy· 
lenmektedir: 

Altın arayıcılar. Aragovaya nehri 
kenarında çalışırken, hakir ormanla· 
rm içerisinden gelen müthi~ kiikre· 
meler karşı,mda ürkıni.işl ercl i r. 

Runılan sonra sıµ1rlarm olılü~ü vt> 
lıütiin hap anların dillerinin kökün· 
den koparrlını.:.; olclu~u ırörü l ınii<:ti.ir. 

Jo c. P"\ '> 

Bir !!Ün iki altnı arayıcı ndıir ke· 
narındaki yumu~ak kum içerisindr 
hir ins.ınmkine henziyen, fa~ at pek 
hiiyi.ik ayak izleri gi>rmUş, w iildii~ii 
zaman hnnlıırın lıer hirinin !lO ~an· 
tim bovunda oldufonu hayretle mü· 

eahede ctınişitr. 
Il<.iyle bir iman ,·eya cana' arın ho· 

~·unun ne kadar olacağın: tahmin e· 
debil irsin iz. 

Bu bir inı-an mıdır, yoksa bir ınay
mun nrndur? 

Yeni dünyada, ınayıuunlar var· 
dır. ).la) a §ehirlerini gezen C ram i· 
~imli bir Amerikalı seyyah l ~ıkatan 
ormanları içimle huna henzer lıir ca· 
na' arın bir ınsanı öldiirdü~~nclen 
halısediyor. 

Tc~adüfi o1arak, ayni z~ı. anda 
Hindistanm Bengale ha' afü:inıle bir 
cana' arın daha görüldüğii havarlı:-i 'le 
gclmi~tir. Bu mahluku ilk defa hir 
inek ~:obam g(iı-nıiiş ve hirka~ gün 
sonra korkudan iihnü'lliir. Canavar 
denen malı luk. omıan i(,'.inıle clere kc· 
narından muazzam bir k\tl e lı al inde 
vük,,el iyorclu. 
. Ondan E>onra 15 '"antim clerinli~i-
11e ginni~, 50 !'iantimetre uzunluğun· 
da ayak izlerinden 70 tane o cinada 
tel'hit edilrni~tir. 

Cç giin sonra, apı i C'arıanır K:ıl
kütaya yakrn llir) enle flenıiryolu l'İ" 

\'tırmda adeta dansecler bir halde gö· 
rülnıü§tür. 

Ayni canarnr üçüncü defa Ben· 
galeli bir kadın tarafından müşahede 
edilmiştir. Kadm, hac;ta olan kayna· 
nasını teılavi etmekteyken gece yarısı 
bir gürültü işitmiş ,·e pencereyi açın· 
ca, muazzam cana' arı gridir görnıc7 
bayılmı~trr. 

Ertesi sabah, köylüler civarda, bir 
ar (ince ~örülen ayak izlerine benzi
yen ayak izlerini keşfetmişlerdir. 

1936 ı:.eneı-incle llimalaya etekle· 
l'inıle bu ne\ iden ayak izlerine rast 
gelinıni~ti. 

Hollandanm elindeki ~arki Hind 
adalarında 1926 senesinde - oranıı;o· 
tan olmryarı ~ µ;örülmemiş bir may· 
ınuna rastlamışlardır. 

Nihayet hundan hirka<: sene e\wl 
Skoı:ya ~(;!ünde l!(iriil dü~ii ' e yakala
mak için tertibat alındı~ı .. (iy lenen 
cana' arlan' e aradahir Karadenizden 
akıp gelen tarifi J!ÜÇ ~arih balıkları da 
hesaba katınca, ''canavar., denen şe· 
yin. ölmek hilmiyt-n bir hikaye ha· 
!inde ne~ildcn nesile intikal etti~i gö· 
ril lityor. Ve gavri ihtiyari. insan ken· 
din~ "orm or: '•Canarnrlar hal8. yaşı
) urlar mı?,, 

da 58 de öldürmek değil. ( 81) e 
karmak için ihtiyar ettiğine ııU J 
medeceğiz? Bundan ba~k.a tarihi 
Hemedanda , eya Hcmetlan roh'. 
öldüğünü söylemelerine kar~ı hı 
Seyid Yalı ya kendisini Seuıerka. 
ölmüş diye ~östel"İr 'e daha ilerı 
derek Seınerkant kelimesi (Heııt 
mi \:ili yettir, hem meYte tarihi11 
der. Filvaki Ehced lıesabile Seıı 
kant) 454 rakamını bildirmekted 

Yukarıki malumatı ,·erdi 
ı;;onra Seyid Yahya hikayesine ~· 
de' anı ediyor: 

•' ... Hasılı. hu iki ikiz kar<le;. 1 

der yaşına axak bastıkları zarnaıı 
caya verildi. 

Eh·iil· Haris, biraz durgun. 
gidişli i<li. ama Ehfı Ali övJe ınr~ 
aç1k, yıldızı Yüksek. an l~vı~ı ~ab 
varışı tez, ka;akteri füıti.in·, ~ön Jii 
rah. yüzü ~?:iizel, tabiati nazik, lı 
iyi bir ~ocuktu. l\leclislerde. malı 
1erde o 1;ocuk zamanın ihtiy.ıı-lıt 
kıskandırrr. dünyanın hekimle 
gayrete 1?etirirıli. O ka<lar ke=kin 
şünceli idi ki bir kılı kırk yara 
Bir çocukken Eflatun <lenilse ~er 
de~'di. Hatta elerler ki okumanı ,e 
diği mekteb çocukları bir gün f, 
Ali Sinanm zekası üzerinde bir ba 
tutuşurlar ve imtihan için keıı 
gelmederı oturduğu postun altııtıt 
tahak kağıd döşerler. Ebfı Ali 5 
gelip de yerine oturunca ~a~kı0 

göstermive. gözlerini bir mektehill 
vanma, bir indirip tabanına bakfll 
başlar, öyle dü~iinceye dalar. 

Kendisinin hu halini gör• nltr 
rarlar: 

1'~· b" 1 1·· .. ı· . ? \ - 1' ıye oy e < u~unce ııtın · 
den bir aşağı, bir yukarı bakıp dtı 
yorsun? derler. 

- Bilmem, acaba mektebin ta' 
nı biraz aşağıya mı dü~tü? Yoksa 
mini mi biraz yukarı, kalktı? fJe 
birincisi değildir; cev~hmı verir. 

İşte .Ebıi Ali Sina. d~lıa dört iı 
şında hır çocuk, f eraı;;et1 • kun rl 
minelerinin altına haher;;izce bir t 

baka in<·e kağı<l konu lcluihmu ~ı 
farkeder! 

Bu akıl ve zeka ile. Ehfı Ali ~il1 
1
., 

ilim tahı:-ili üzerine clü~er: ya~ı "". 
nrdıgı zaman ilimlerin ~oğnnll el 

edip çeı::itli fenlerden clers ,·erı1~e 
ba§lar. Hatta derler ki her ı;abah ,,e 
. ' } d'k ctCI sını vap1p ıem ver ı ten sonra r - ~r" çocukların oyununa karışırdı. l'-

talehesinden bazıları bunu cor11.:~ 
ce!ô'aret ederler~ (Bu kadar faılı1 

mal ve ak1lla marifet rlolu iken grı 
1 er' cahil çocuklarla oyuna ıc' e" ~ 

değil midir? derler. O da: .. .
11 

- Yaşın herhalde bir hükmll ' 1 
d Ç kl k "I . . 1 .. ._ .. o,ıı 
ır. ocu - u a emınm ıu.-:ınu · 

11 
dur . . Bunun hilii.f r hikmete ~ı)''Je 
Y aşm hikmeti Yerilmek gerekur. 

İşte bu gidi~le yıllar ıı;eç<>r- ıaııd 
nın Eflatunu olur. Buhara diyar•~11 
onunla bahse girişebilecek kinı'"e ııt 
lunmaz olur: nihavet isler ki b:ı; 

11 
h d d 1 · <l "' -a 111 
a~a ünyayı o aşl'im ve un) ,1 

rifini elde edip mertebesini ta01ıı11 

sm. kazancını arhrem. 
1 111 

Deniş me~reb kardeşil<> ~e''3 1 , 

haı;larlar ve lıer ilivarm akıllıları ·1 ' Jet al imleril e konut~u lar. pey~amlırr ı1' 
merka<llerini. e' livımın nıezarlarttl 
, e birçok mPrnlekf'tlt-ri zh arel '~o 
ler. En eıon Mai!rih diyarının P~ ~i 
harlrlinde hir ı:ehire ' arıhl~r. 1kı 1 (1 'k" 111 

111 
orada kalmıva karar 11 sı\·e 1l ~ 

ririnin 'Ebı"ı Ali Sinayı Sarktan (,1~fr" "t>liri<1ine flikkat etmeliclir) wrc ~ 11 • ıı 

Bir ıı;Un ehrin r.okaklanmla ~e~ ~ii 
car·ıvı pazarı ı:.evreıh•rlerkPn ~or ~( . . hı:ı~ 
lcr ki hir tellal çıkım~. ·yer wr 

rıyor. . ~iP 
İşte bu tellalin ca~rn-ı ll1;ı1 ~jı1 

iJe karde~ini na;.ıl bir kcma~ ~)ef'l-f? 
ırötilrüyor? Nereye, naın1 <ll~n·or 
Ne olnvorl ar? ~"ıl 

Bul!:ÜD mu zannedilen ~j[la [1 ır" 
hugiinıle ~emf>rkantte ) a~aıınnrn :ıııi: 
rmı buluyor? Bunu yarın oku)a 
smız. 



Hepimizin Sevdiği Meşhur Fransız Sinema Yıldızı 
ı,,__PtırUten laamn malaabirimiz 
..... l'Or: 

Porte de Cliınancourt civa -
~ Pariıte nadir tesadüf edi -
C dar aokaklardan biri olan 
~- de - Bergerac'ta Studio 
L.--.ı 'in hayalimizde yaıattı -
~ ~tüdyolarla mukayeae bile 
--....Uyecek asırlık bir bina ola -
~kim tahmin edebilir? Üze -
~· "artistlere mahıuı,, yazılı 
~dan içeri giriyor, kocaman 
~IJJklı kapıcıya kartımı verip 
~ Henri Decoin'a, yani Da -
"-Re Darrieux'nün koca11 ve bu -
~.J.u binada bir ıahnesinin çev 
L"'tlllde hazır bulunacaiım "A -
~ de Confiance,, filminin met • 
~en ıiene'ine vermeıini ıöylü -
~· Biraz beklememi itaret e
l:.~ ve o sırada aydmlanan "Sü
~,, levhaıını ıöıteriyor. Levha
""' •tık ıönünce asanıöre atlıyor 
.. claha ikinci kata varmadan ı -
1'1t tekrar yanınca asansör de 
-._clilijinden t!uruyor. "Sükut,, 
~ verilince ıtüdyo içinde en u· 
~ l»ir gürültüye, hatti kuvvetli 
'-" nefes alıp bile müsaade yok
~ l91k ıönüyor, uanıör kaybolu
ll~ • Kapının önünde iki Bay ve 
~ele Bayan var. Belki onlar da 
~idirler, diye dtiinürken 

Güzel Dangel Dargo ile bir saat 
ziyalarını birer defa yollayıp aö 
nüyorlar ve metteur en ıiene'le 
peratör her defasında notlar alı 
yor. Zaten Pariı günlerdt>nber 
tiddetli bir 11cak dalgası içinde 
inıanı nefeı almaktan alılcoya 
bir haldedir. Bir de buna proje 
törlerin cehennemi hararetini ili 
ve ediniz. 

tl...1anlardan birinin yanındakine 
~e olarak saati sordujunu itit
L!J.rn mi? Gerçi Pariıte türklere 
~üf etmek nadir fevkalidelik
~en değildir. Fakat bugün bu -
~~ batka birkaç vatandatla kar 
~cağım aklıma ıelmezdi. Ba
~ biri saatini evde unutmuf, 
h lriıininki ise durmuf. Bir stüd -
'iyaretine ıitmeii evvelden 
~ rlatbrınca yalnızca bu mev -
ı_ dütünmekten saati kurmak bi 
'-r :.1'Ja ıelmezse bizim lıtanbul -
': Qllyanlar için 1Mı hal hiç de ta· 
) C1tk ıey deiildir, diye düşünü -
tıa"!.. -.e tanıtmak fırsatını kaçırma
~ İçin türkçe olarak ıaatin üçü 
C' ıeçtipni söylemek hahaneıile 
~dimi tanıtıyorum. Daha mu -

emizin bqlanııcmcla anla -
~I 1rır ıtüdyo gezmek için du -
• •ıı merak ve heyecan yüzün -
~'ıı auti kurmayı bile unutmak 
~riyem bu sayın bayanlara 
~ li tatbik değildir. Çünkü Is -
;"'-bulun en tamnmıt film stüdyo· 

il ve sitıema salonlannın ıa -
lerinden olan Bayan ve Bay 

~~ 'f'e yakın doatlan için bu mev
Sbr hiçbir me,hul tarafı kalma-
~ . Aylardanberi Fransa ve in 
h... -erenin en büyük ıtüdyola -
~ iezmitlermit ve birkaç 
~ ıonra da rüzel Tür 
~ •izine - ıelecek mevsim için 
~. ıüzel filmleri kendi ıine • 
~rı namına angaje ettikten 
~ - avdet edeceklermit. 

..__ ~ihaJet müaaade çıkıyor ve 
~ık merdivenlerden hep bir -
~~ iiçtlncü ..kata tırmanıyoruz. 
~ Danielle Darieux'nün kocaıı 
~1 ılıyor. Genit ıtüdyo salonu -
~ lcarmakantık vaziyeti ilk ba· 
~ ıöze çarpıyor. Salonun or -
~da tahta ve mukavvadan ya-· -.!T'-

1
_··-. bir heykeltraf atelyeıi, du-
-.r eıki Roma heykellerinin 
• leri ile dolu, tavan botlu -

~tili ufaklı projektörlerle ka -
~·~tavamız mukavva odanın cam 
l~Pıaından içeri girerken tam 
~ela ıözüme çarpan tey "La 
~ re de Samathrue" ın broZ' -
~ lb11vaff akıyetli bir taklidi ol · 
~. 0danm ('ı ) ortasındaki yazı 
~ında Charlea Vanel otur -
~ lriiyük bir sabırla yüzüne mak 
~ 't-Panların itlerini bitirmele -
~ qelcliyor. Operatör, makineıi 
~ en münasip yeri tayin etmek
~~1111. Danielle Darrieux, Se • 
\.:~. 11eeylcelinin yanındaki küçük 
~nı önünde genç bir 
~ tutblia ufak aynaya 
~k, kendi makyajını bizzat 
~lıyor. Kendisine tlolru iler 
.:"."!.•izi ıörüftce nazik bir te -
~~le ayaia kalkıyor ve mih
~ız bizleri birer birer ta -
~~ kendisine çok yakıaan za
'· il' tebessümle ellerimizi ııkı · 

• • 
~yö Naci, jumalist. 

~~~ ıeldijimdenberi muhte
·-.ııelerle birçok film yılda -

En sevdiği film 
Mayerling Facıası 

Yıldızın ıstanbulda da bir film 
Artis!ler ırk 11k yüzlerindck 

makyajı tazelemek mecburiyetin 
de kRlıyorlar. 

Nihayet her ıey tamam. Reji 
ıör ıeıleniyor: çevirmek tasavvuru var -· 55 "''maralı projektör beni 
üzerime. 58 maıaya ... ilh. 

Evveli ıea provası! Tam bi 
ıükunet li..ımmı, ! "Nefeslerini 
ze bile dikkat ediniz,, diyorlar 
Charles Vanel yazıhaneıinin ba 
tında konuıarak, evveli onun du 
dukları ile ıes alıcı mikrofon ara 
11ndaki mesafe ,erit metre i1e öl· 
çülüyor. Sonra Danielle Darriet•"t· 
nün cevap vereceği yer teabit edi· 
liyor ve ayni ameliye tekrar edi • 
liyor ve mikrofon bu ölçülerin i • 
Cf P ettiği yere yerleıtiriliyor 

Yarım dakika bile ıürmeyen u· 
facık bir ıahne: 

Charleı Vanel; üzertnde dar • 
madaiınık kağıtlar, bir bronze 
melek heykeli ve bir de aba • 
jorun bulunduğu yazı ma11aanıı:ı 
kuruluyor, Piyer Minl{an f!lleri 
maıa.,.va dayalı, gözleri kapıda. 

- Si\ence! .. 
Bir iıçi, elindeki ıiyah levhayı 

kameranın önüne yakla,tırıvor ve 
mikrofona doğru levhadaki yazı -
yı yükıek ıeıle teJ<rarlıyor: 

- Abuı de confiance. 150 inci 
ıahne, birinci alınıf ! 

Rejisör sesleniyor: 
- Motör? 
Keıkin bir düdük ıesi "hazır,, 

cevabını veriyor. 
- Projektör 55, 47, 18 ... 

Danyal Daryo, KURUN m~hablrlnln bUtun 
pereallfklrı "Çarla Boyer ile bir lllm 
dUfUnUyor musunuz?" sualine fU cevabı 
"Çarla Boyer'le ftlm çevirmek hakikaten 

kadınların 
çevlrmeğl 
vermlfllr: 
zevklldf rl,, 

Ayni düdük ıeai. ! ve projektör 
ler faaliyete geçer geçmez film 
çevrilmeğe başlanıyor .. "Şimdi bir 
ökıüraek ne olacak?,, diye dü,ü • 
nüyor, boğazımı bir ıeyin gıcıklıı· 
dıi,ını hi11ediyor, cehennemi 11 • . 

lannı yakından görmek fırsatını 
bulmuıtum. Ve hemen hepıi de 
beni ıukutu hayale ujratmıtlardı. 
Danielle Darrieux'ye iıe bu ıukutu 
hayale evvelden hazırlanarak ıel
mittim, duyduğum hiı sukutu ha -
yal değil hayret oldu: Danielle 
Darrieux' da kamera ıadece mev -
cut hakiki bir ıüzelliği tesbite ya· 
rıyor, ona bir ıey ili -
ve etmediği gibi belki aslından bi
le kaybettiriyor. Filmlerindeki ka 
dar ve belki filmlerindekinden de 
güzel ve sevimli yıldız yirmi ya -
tında olduğu halde ancak on ye
disine yeni girmit gibi görünüyor. 
Filmde görüleceği ıiyah ipek elbi
aeıinin üstüne iıtirahat zamanın -
da ıeçirdiii pembe kimono kendi 
ıine çok yakıııyor: 

- Yakında Amerikaya hare -
ket edeceğinizi ve acele etmez • 
ıem ıizi ıörebilmek fırsatını elde 
edebilmem için yıllarca bekle · 
mem lizımgeldiğini öğrenince ev
velden haber vermeğe vak·t bula
madan bugün ıizi rahatsız etmeğe 
mecbur oldum, diyorum. 

- Evet, diye gülümsüyor, ya -
kında Amerikaya ıidiyorum, fa -
kat zannettiiiniz veya itittiiiniz 
ıibi uzun müddet ka1mak üzere 
dejil. 

Amerikada çevireceği film hak 
kında dütündüklerini öğrenmek iı 
tiyorum, yalnız dudaklarında de -
jil, sanya yakın mavi gözlerinde 
de hi11edilen candan bir tebe11üm 
le elimde not tutmak için hazırla
dıiım kiiıt ve kaleme bakarak: 

- Gazete için yapacağınız mü
lakat için kocamla. konuımalııı -
nız, diyor. Ben gazetecilerin ıual· 
terine hiçbir zaman cevap ver -
mem, kocan:ın bütün sözlerini 
benim cevaplarım olarak yazabi -
lirıiniz. Çok nazlı ve neş'eli tavır
larla itiraz editindeki kat'ilik kar 
şııında ısrardan vazgecip, kendi -
ıinden Tiirkiyedeki hayranları 
için imz&lı bir fotoğraf istiyorum. 

-Siz Türk müsünüz? diyor. O, 
rüzel lstanbulunun ıörmek be -

nim en büyük arzumdur. Bana o
ranın adeta yeryüzünde bir 
cennet olduğunu aöylemiıler -
di, hakikaten bu tehir dillerde do
laıtıiı kadar ıüzel mi? 

- Ah Charles Boyer ile film çe- caktan yüzüme hücum eden terle· 
virmek hakikaten zevklidir. Fakat ri ıilmek için elimi mendilime u • 
ne yazık ki o timdi Amerikada.. zatmak değil, nefes almaktan bile 
Buna imkin yok! çekiniyorum: 

- Şimdiye kadar çevirdiğiniz Kapı açılıyor. Danielle Dar -
Bayan 1. aylardanberi içini ya· filmle? içinde en beğendiğiniz rieux görünüyor, yaklatıp yaklat· 

kan güzel lıtanbulumuzun hasreti filmler hangisidir ? mamakta mütereddittir. Chale:ı 
ile benden evvel atılıyor: - Mayerling. Vanel ıesleniyor: 

D .. ·· d d""' b - Approchez, Mademoiaelle. 
K d• eh · h kk d b UfUDMe en ver ıgı u ceva -- en ı t rım a ın a u b T ereddu""t ı"çı"nde yavaı yav'"" 

1• k il b"J d ı mütekip gözleri rejisörün ma - ... s-ısanı u anmam 1 mem oğru 1 yazıhanenin önu··ne geliyor. 
? F k · 1 k. 1 na ı bir bakı!lile karıılaıınca, ade· mu. a at emın o unuz ı ıtan - :r - De o.uoi ı'agit-il Mademoı· • 

b l .. 11" w• h kk d ta yanlı• yaptıgw ını anlıyor ve ha -u umuzun guze ıgı a ın a ne " ıelle ? Je vouı ecoute. ·· ı d Art k D · il taıını düzeltmeg" e çalıtan bir mek soy ense az ır. ı anıe e Kekeliyor: 
Darrieux, meıhur film yıldızı de • tepli kız tavn ile, alelacele ilive C' 

d 
ediyor: - est que ... 

ğil, konıervatuvar a viyolonıel işte hepsi bu kadar... Yarım 
çahıan hulya dolu bakı,b genç kız - Fakat çevirmekte olduğum dakika kadar bile ıürmeyen bir 
dır. Biraz evvel ıöylediklerini u - filmin hepsinden muvaffakıyetli ıahne. Fakat her defaıında reji -
nutmut görünerek evYeli lıtan - olacağına eminim. ıöz yeni bir kusur buluyor. Opera 
buldan bahsediyor, filmlerinin Ve kendini topluyor : tör kapının titrediğinden bah"e • 
Türkiyede kazandıiı rağbet hak- diyor ve sahne tekrarlanıyor. O • 
kında verdig"im izahatı neı'e ile - Evet, diyor, lıtanbulunu7.un 

ld .. · F k çüncü tekrarda h·uaretten mak-
dl.nlı"yor ve bütün ıuallerime cevap cennet o uguna ınanırım. a at 

b .. · T ki · l k ld ki vaJ"lar aene bozıılmu!\tu. Artiıt • 
Y

etittirmekten çekinmiyor: utün ür erın me e o u a - ,.. rına beni kolaylıkla inandıramı _ ler bunları tazelemei?e calıesrken 
- Senede iki film çeviriyorum. yacakıınız Zira gazetecilerle hiç· figüranlılrdan biri olduğunu ı:ııtu • 

Amerikaya orada bet sene kalmak bir ıey konuımamağa karar ver _ nettiğim bir kadın ya,ınma yalda· 
üzere ıideceğim hakkındaki riva· diğim halde demindenberi bütün tıyor: 
yeller aıılıızdır. Bet ıene Fransa - ıuallerinize cevaı> vermeğe beni - Gazetecisiniz değil mi? 
dan uzak kalmak iıtemem. Daha mecbur ettiniz. lstanbulıınuz me· - Evet, diyorum. 
evvel lnl(iltereye ıitmeii dütünü· }eksiz bir cennet olmasın? - Dikkat ediynr muıunuz? di· 
yorum. Oç aydanberi İngilizce öt- S"z geli h k"k" b" _ ye ıöze bıu!ıvor. Yirmi ya,ında ol 
renmeğe çabtıyorum, fakat bu li- -t lmıak ı"c· ncbe a ~ 1 ıkr ~kend du~ halde Dllnielle Darrieux'l\ün 

k .. ' B.lh ne o ın u yesrane e il e .. 1 . . l d k ki bul san hakikaten pe IUÇ ••• 1 al • rt dan kalk k d" d• wı"m goz erının a tın a lrlfl ann l'ft 

F d 
• ·ı· ··.. k o a &C.!l , ıye ver ıg .. .. .. ? sa ransa a ınıı ızce ogrenme k d k .. .. k maıı gozunuze çarpmıvor mu · 

. . d ta . k" .b. cevap ara11ın a çocu yuzune co G 1. w• h kk d l" t benim ıçın a e ım anıız gı ı ak b' h kk h f b" enç ıgı a ın a ma uma ınız 
1
. bu "çi l ·ıt y ıtan ır a a a tu anını ız- ? O d' k d k" ge ıyor ve nun ı n nıı ereye den esirgemi var mı . n ye ı yatın~ a ar ı 

gitmeyi dütünüyorum. yor. hikayeleri meşhurdur. Sı-ze anlat· 
Rejisör, ıenarist ve tayyareci tıg" ı konıervatuvar talebeliiinin 

_ yeni filmdeki arkadatlannız ı k H D · · k o an ocası enri ecoın, proıe - maıum hatıralarına inanmayınız. 
kimler olacak? ·· l k 1 • • h f tor ere arşı göz erını mu a aza Sinemaya batlamadan evvel ona 

_ Charles Vanel, Valentine için kullandığı koyu ıiyah gözlük- her gece Champı Elyseeı'de, nr 
Tesaier, Pierre Minıond ••• Meteur leri biran için ç1kararak kaTısına ha hot ve ıerıeriyane dolatırken rast 
en ıiene de kocam. zırlanmasını İf&Nt ediyor. Genç ıelinirdi. Hele kokain .•. 

B 
·ı artist, makyaJ·ını tamamlamak için ReJ"ı'so'"ru""n yannnıza yaklaıtı • 

- Cbarles oyer ı e yeni bir . d"" .. .. yanımdan ayrılmadan evvel Türk tını 10··ru··nce Jikırdııını ta111amla • 
film çevirmeyı uıunuyor musu • b l nuz? okuyularına sempatisini i dirmek madan sıvıtıyor. Henri Decoin'a 

arzusu ile bir fotoğrafını im~ala- verdiği izahat ve hüınü kabulün • 
Güzel gözleri uzaklara dalıyor. mayı ihmal etmiyor. den dolayı teıekkür ediyorum. 

Siıaraıından iki derin nefes çe • Stüdyo içindeki, f r.aliyet tim - Danielle Darrrieux'ye veds eder • 
kiyor. Danielle Darrieux sigara i -! di büıbütün canlandı. Biraz evvel ken belki lstanbulda tekrar ıörü· 
çitindeki cazibeyi hemen bütün!' Charles Vanel'in oturduğu masa- tebileceğimizi söylüyorum. 
hayranlan takdir ederler ıanırım. nın üzerine, dekorun yu~nsında Gülümseyerek cevap veriyor • 
Daldıiı hayal aleminde adeta ken her tarafa yerlettiri?mit muhtelif - Kuvvetli bir ihtimalle ıöy • 
dini zorlayarak uzaklatmaia çalı- boy ve kuvvette bir düzineye ya - lüyorum, belki ..•• 
ııyor: lan projektörün lier biri ayn ayn Nod Aleo 
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KASl~.C.ASI 

Kadircan KAFLI 

Umur Bey kısa kesiyor ve: ~Bize dostluk 
Tefrika: 79 

gösteren memnun, 
düşmanlık eden pişman olur. Hemen teslim olursanız hakkı
nızda hayırlıdır, fakat teslim olmazsanız 

Allah bilir!,, diyor. 
işin nereye 

varacağını 

Oryano gözlerinden minnet yaşla
n dökiilcrek Umur Beyi son defa se

Himlryor; Civanna ondan dJha candan 
görüoiiyordu. 

Ven edik gemisi gittik~ ufatarnk 
uzaklaştı. 

Türk donanmnsmı uzaktan gören 
nöhetçiler liemen tanıynmndılar, Hat· 
ta onu Umur Beyin iistiine giden Ye- 1 
ncclik gemileri, yaliud miittefik clo
naııma saıulılar. 

Uunn Gifrlo ·a lınher verdikleri 
zaman kalenin l>iİ) ük kilisesinde sn· 
l>ah llun~ınr yapıyor; Tiirklerin kah
rctlilme.;;ini j\lJnlıtan i tiyordu. s\' 
smda on sekiz ) aşınclaki oğlu Tiuo. 
solunda on altnıcı lıalıarmı yaşamış 
olan kızı Lida lmlunuyordu. 

Hiçbiri hu donanmanın Ufllur Be
ye nid olncağına ihtimal Yenniyordn. 
Türkler üzerine ) üriiyen V cnedik ge· 
mileri, ·ynhud ırıiittcfik lııri tiyan do
nanması sandılar. Hattfı Gifr]o~ hu
mın kemli teşehhii leri iizerine geldi
ğini sanacak kndar hmlnlnlık gii.5-
teriyor: lıu kmlar çabuk semere 'eri· 
~inclcn dolayı ~iikrecliyor(lu. 
• Fakat C\ inçle gi<lerken hcniiz 
kuleye çıkrnaım~larclı ki zahitlcrdeıı 
hiri tclaiıla oıılnrı 'kar~ıladı: 

- Siııyor: lm Umur Be' iıı donan
rnaı:11lır. Karaya a ker çıkarıyor. 

Gifrlo oldıı~n ·yerde hir an clu
raklad.ı. Gözleri ) m ·alarmdan f ırhya· 
cak gibi oldu. Lflkin kencJiı;ini çabuk 
toparJadr Ye ynlcarı fırlaLlı. 

Umur Bey ka)Jklnrı yanyana koy· 
mu:. ii.lı-rinc kalac-lar nttım11ş; kara
) a aı;kl'r <lökiiyorıhı. 

Gifrlo!;'ıuı cll<'ri Earktı: 
- ~ I' çahnk !.. 
Diye nıırılda0<lı. 
Kii~iik hir halık<:ı k"ayığt 'knleniı1 

drnİ7. kenarınclaki <lnvarlarr dibine 
yakln.,tı. fçimlen iiç ndam çıktı"~ hi
risi elinde l1ir kfığıcl tntarali kalenin 
tep<.' ine <lo~rn salladı. Ayni zamanda 
anıçlarmı lıir l1onı ı;ilıi yaparak lıar 
:kmlı: 

- Herey! Kapıyı açın. Sinyor 
Bazretlerinc mcktuh var. 

Tin o lıalrn ına lıaher verdi: 
- Gıılilıa Umur IleydPn mcktulı 

getirıııi~. Ben nlmağn gidiyorum. 
- JJaytli ... 
Licln dehscl içindeydi. Gemilerin 

ı:;ayıc:ını ' 'e karaya çıkan mıkcrin çok
ltı~unu giiriincc hnhu .. mın ellnine ı:a· 
rılmı. ve Eokulmuşlu. 

Gif rloc:. içine diiı~liiği\ ıniişkülii 
çoktan anlamı tr. Viıknt artık iş i~tcn 

geçmi., ti. Hc'r ll"ye malolur.,.t ohun lıar 
hetmekten lın.kn çıknr yol yoktu. U
nııır Beyin yaz<lığr mektuhu da ıne· 
rak <'diyordu nııın lıımcla nelf'r yazılı 
ol<lugun11 n§ai;ı ~ ukarı ],iliyor gihiydi. 

Kızını kuraklnclı: 
- Hay(li, E«'n odana git ve iiziil

mc! Kale metindir. 
Ch ardaki lıalk akm akm kaleYe 

kaçıyordu. · 
Girr1o ]ıPrn lnmlnrı almak i te· 

miwır; hem <le J!f'rİ ÇC\ irenıivordu. 
. Fakat hu luıl uzun iinn~di. Çiin· 

kü Tfük a ker1f'ri hiiyük bir üratle 
knJe,i c;e\inniJf'rdi. 

Kapılar kapaııdr. 
Bu ırada Tinn mPktuhu getireli. 
Fnıur Bey pek kıc;n kec:iyor ve şun-

ları ya1.1yor<ln: 
- Bize docıtluk J;İİ teren mPmnun, 

diismnn1ık eclen pi ,nuın olur. HPrncn 
te~lim olur nıırz lıakknuzcla iıayrrlı

dır. Faknt t<' liın olmaz anız i~in ne
rcy<' vnrnrağuır llııh hiJir. 

Tiirkler lıakkıncln o knclar alıp 

Türkler yüksek kale duvarlarının 
üstiindekilere ok yağdırıyorlar; giiz 
açtınnıyorlarch. Kalenin içine .yal;rınur 
gibi ok dii§üyor; ikide bir hırisini öl
diirüyor, yalıud yaralıyordu. 

Bir taraftan ok atılırken Lir taraf
tan dn kesilen ağaçl~r kalenin duvar 
lan dibine atılıyordu. 

Odunlar yığıla yığTla mazgallara 
doğru yiikseliyordu. 

Bu işte çalışan askerler klllkanla
nnı lıa~1nrınm iistiine tutarak kcmli
lerine iper ediyorlar; hiiylclikle ka
leden atılım oklarclan "e ta~lardan 
ı::akmıyorlarılı. 

Gif rloıı kaledeki hirkaç yiiz kişi
ile şu koca orduya knrp dnraınryacn· 
~mı anlamı~tı. Gü,·endiği kal·~ clurnr
lan <la nrrdeyse aşılucaktr. 

Oclıın yığnılarmr tntu~hırmak· için 
ate)er atıyor~ fakat yaş olı:!nk'arı içın 
hunu da ynpnııııyordu. 

Umur Hey lıir kô~ıda rml ırı yaz 
,lı : 

- Tc liın olnr8anrz canınız kur
tuhır. 

Dedi Ye lıir ta~a hağlıyarak knleye 
fırlattı. 

Ilu kfiğıd C\ \'ela hir n~kerin, sonra 
hir znhitin eline geçti. Zahit nçıp o
kudu \'C ~inyora gi.itiirclü. 

- Te yazryorılu? 
- Umur Hey ne istiyor? 
Herkes hnnu 'omyorıln. Ne Ltc· 

diği hemen yn~ ıl<lr ve aı.k :.r ara~nıda 
lıiı; olnınzsa rmılarım k!ırlnrmaıını 
imkanı olıluğıı için teslim olmayı ka· 
hul f'ılı>ııl crin f_;ok ol ılu~n !';iirii hlii. 

Gifrlo yanımla >ğln olduğu hal
d • lıarh~ cfo,·aın ediyordu. 

- Umur fü~ye gih enilir. Siiziin
cle dııraıı, Jllf"rıl hir adammış! 

Diyenler varclı. Lakin GifrJo, .. fr 
vcnemiyorılu. Hf'ııiiz tw yaprırağınr 
şa§ırını,;; lıir halele lıo<: vere a.;;kerlf"ri · 
ni lıarl:e kı'"kırtıyorcl~ı: ,,,; 

Fıık.ıt Tiirkler ı:uracla ılfhm n:-:ın· 
:> " c 

ları fi,.,tiindrn -.ekerek ilerlivorlar. ii-
ıcdc <.lll\ arlara ıla~ adıkları .1;~.mı g"
ıni ılircklcı·inı! tırıııanıyorlar: uıaz~al
hıra çıkı) orlarclr. 

Bir tlivle de kızmı elini tuttu Ye 

alonun kllçük kifüesine ıı;irdi. Çocuk 
]arma: 

- Siz de benim gibi yapın! Allah-
tan ümidinizi ke meyiniz! 

Dedi. 
Diz çöktüler \'e duaya ha~ladılar. 
ÖHim saatinin geldiğini sanıyor 

ve ~u mihrabın öniinde, çarmıha ge
rilıni§ olan İsa resminin dibinde can 
Yermekle teselli bulacağını umuyor
du .. 

Dışamlan uğultular, şakırtılar ge
liyordu. 

Avak e-leri <le ,]m·uldn. 
Kili~cnin kapı ı aç;lclı \'e Lıda clö

ııüp haktı. 
- Geldiler! 
Diyerek yerinden kalkacak. oldu. 

Gifrlu kızdı: 
- Otur! Kendini Allaha Yer! 
Dedi. 
Oğlu ela kı7.r gihi yapacak oldu. 

Cifrlos bırakmadı. 
Fakat niçin ~etenler lıiieum etmi

yorlarılı. Kapının dı~armn<laid lıgul
tn ke ilmiş. mırıltı halini alnu'tT ve 
yaln11: lıir kişi a~ır ac]mılarltı yakla
§l)'ordu. 

Lida veniden \'C 1'orku ile Yerin-
den f rrladı. • 

Knr:.ı mda yirmi he§ ya~larında 
yakışıklı hir adam nrdı. r;uH;meiye
rck onlata lıakıyordu. Ve hakı~larm· 
dan kin df'ğil merhamet sac:ılryordu. 

Gifrlo~ kızını tekrar ~ar.,arak o
turtıııak i~trdi. 

Fakat genç kn: Iıayranlık 
kendinclcn grçmi~ti. 

'J'ino ela (loğnılclu :1,·e kı:ıık~e ı. 
gihi yiiıiinii hayret kapladı 

Gifrlo hala) iiziinii çe,·irmiyor \'e 
ı;oruklnruıı oturtmak için :wrl nyorclu. 

Umur Rey onlara 'ak ur bır ~eıdc 
emretti: 

- Bahamza itaat ediniz n duanı
zı hiç korkınaılan çahul hitiriniz ! 

Gen!: kızla karde~i hHyiıl,.nmi~ ~i
hi oturacak oldular. Fak:ıt hu cfer 
Gifrlo;: yerindc•n kalkmış \ e Uıunr 
Beye cliirunii~tii. Umur Bey ona ha
karak ı-onlu: 

- Dı.am:r. lıitti mi? Allı.htan ne i 11-

l<•,)iniz? 

Haha ı kıını hir seJc ce\'ah Yerclı: 

Hu aralık hii) iik kulenin lr:pf'~in
de lıcya1. lıir~<·r dalgalandı. Hu bir 
a~kçrirı veya zahiıin hcyaz gi)m!f.ğiy
cli. Sinyor Gifrlo-.'un enıri olmama· 
ı.rnn rağmen kakıl«'kilerin cmılnrmı 
k ( Dernm ,,diyor) 
urtanııak için lıcrlıangi bimi tara· ---------------

fnıdaıı çekilmişti. 
Urnıır Bey: 

- Kar:.ı ılurııuyanı iilcliinncyin ! 
Diyr: bağırdı. Bn emir a~ızclan a· 

~ıza lıiitün a k~r)ere Yanlılr. 
Gifrlo Jıa, atının. o~ıu J?;elıliğini 

iyice nnlmlr. • 

Siliılılarrnı atnn a kerlerini. maz
gallara tırıııanıııL~ olan Türkleri gör
diikten Eonra artık ne vapabilinli? 

O ıhı ktlu-1111 attı ,e· oğlunun elin
den tutarak: 

- Bitti. Her ı•y hitti ! Benimle 
gel! 

Dedi. 
Hızlı Juzlı ) iirücliiler. :\rkalann· 

ılan gelen kim e yoktu. Biraz sonra 
I...ida ile knrfıla~tılar,, 

- ~e \ar. ne olılu hnha? 
- Allah hii) le i temi~. Birjey 

yok. Yiiı Ü hiziın le! .. 

Jt. <Jrtaın,kttıp muallim muavinliği lmtihıı 
nı dün bltoıl§Ur. lmtıhana 145 muallim gir 
miştlr. Tahriri imtihanda muvaffak olanlar 
~l!ahl lmtlhllna girtıcektır. 

:/. SovyeUerJe akdcttigirnlz yeni ticaret 
anıa,maeı lnUzakerelcri bltmiotır. Hazırlanan 
anlaşma önUrnUzdekl hafta içinde imza olu 
nacaktır. 

~Danimarka ile ilk Ucaret antaımuı akdi 
tein hUkQmeUmlzle Danimarka mUmeıısillert 
arasında yakında Ankarada mUzakcrelere 
başlanacaktır. 

J/. lzmlrde Cuma ovası nahiycıoilnde 16 bln 
ıırayn yolcu tayyare hangarı inşa edilecektir 
Hanl::'ann p!Anı Nalla vcklı.letince tudlk edl 
terek gönderllml§tir . 
~ Bu sene ftıhrln c!ııında Ukmektep talebe 

!erine mahsus olarak 1560 talebeyi l\lac11.J< 
beş kamp açılacal<lır. Kamplar temmuz, a
fuatoı aylarında kurulacaktır. 

, · .lstanbul Reledi~·~si ilanları 
. ·~ . . .. ' ... 

Mikdarı. Cinsi. Bir tan~sinin ilk teminatı 
muhi\mmen B. 

• tutan l>ir aclam, hele pnpa.ı olurc:a na· 
fll t<.'ı;linı olıılıilircli? Cc, ap nrdi: 

- \ı;kl'rİnizi g<'ınilere ılır ·nnız 265 Çift Manavra kayışı. çanta ve tabanca kılıfı. 290 kuruş 57,63 
sizinJc anla.,mak i!:İn komıc:ahiliriz. 265 " Tulga 7 Lira 139,12 
Yok ahu kale hepimize mez .. ar ohnı- 265 •• Getir 230 kuruş 45,71 
caya kadar tlin uğruna çarpı~trrz. Belediye zabıtası memurlarına yaptırılacak olan üç türlü iı ayrı ayrı açık 

TTmnr Re\· lrnlenin elraf ım eler eksiltmeye konulmuşlardır. Nümune ve sartnameleri levazım müdürlüğünde gö 
laflı. ' rülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda ~ yazılı vesika ve hizalarında gösterilen l 

Sonrn. yaknf<lrıki onnandan lıüyiikıilk te"?in.at m~~buz veya mektubile beraber 1-7-.937 .nerşembe günü saat 141 
agaçlnr kestinnegc }ıa:.ladı. de Daınu Encumenlcle bulunmalıdırlar. (B.) (3457) 

Beşiktaş yangını 
neden çıktı? 

Açıkta kalan 
akaretlere 

Dün sabah okuyucularımıza ha
ber verdiğimiz gibi dün gece saat 
2,49 da Beıikta§ın Türkali mahalle
sinden bir yangın çıkmış ve uzun 
senelerdenberi lstanbulda görülme
miş büyük bir afet halini aldıktan 
ıonra 30 ev tamamen ve iki ev de 
kısmen yanarak sabah yediye doğ
ru ancak söndürülebilmiştir. Yan
gın, biraz evvel de söylediğimiz gibi 
lstanb~l için beş altı saat müddetle 
büyük bir tehlike teşkil etmiş bulun
maktaydı. Bu arada rüzgarın da yan· 
gını alevlendirmek için kafi derecede 
süratle esmesi ve b~ altı ev yandığı 
halde garibeden olarak hiç kimsenin 
yangını duyup haber vermemesi 
bunda başlıca amil olan sebeplerden 
birisidir. Diin yangın yerinde yap• 
tığımız tahkikatta 30 ev halkının 
peri§an bir halde Kızılaym himaye
sine sığındığını büyük bir acı ve ır 
trap ile gördük. 

Y apıhm tahkikata göre, yangın 
Halepli Emine isimli bir kadının Şe
hit Asım caddesi, Türkali, Asmalı 
sokakta 26 numaralı evinden çıktığı 
tesbit edilmiştir. 

Yangın yerinde yangının nasrl 
çıktığım, genişleme sebeplerini araı· 
tırmak vazifesini verdiğimiz bir ar
kadaşımız, bu haile hakkında bize 
şu maluma~ı getirmiştir: 
Yangın Uzuncaova caddesile Asma. 

1ı kahve ve Türkali Asmalı sokaklaı:ı. 
nm çerçevelediği adayı tamamen yak
mıgtır. Bu adadaki evlerden yalnız 

.A8Qlalı kahve sokağının başındaki 1 
numaralı evin kısmen enkazı bu badi. 

"-- Bilmem na..sıl oldu. Birden. 
bire uyandım. Etraf kİpkızıldı. Mahal
le bekçisi düdük çalarak yokuş aşağı 
koşuyor ve yangını haber vermek isti 
yordu. Ben çocukları toplıyarak soka. 
ğa fırladım. 

Saatime baktım, kaçtı, şirr.di tah· 
min edemiyorum. Fakat ne gariplir 
ki, itfaiye geldiği zaman k'?ndi kendi. 
me "bak 29 dakika sonra gelmiş., de
dim. 

Göze görününr yalnız bir arözöz var. 
dı. Halbuki su da yoktu. Her tarl\flar.: 

- Si.t ... Su ... 
Feryatları yükseliyordu. 
Rüzgar çoktu. Evler aheap, alevler 

her taraftan yükıseliyordu., 

YANAN KADIN 

O esnr..da bir kızcağız şu hah~ri ver. 
di: 

"- Bıliyor musunuz. surar.la bır ka 
dm yanmış?,, 

Şimdi oraya doğru gidiyoruz. ıTan. 
gın sahasının ta üst başında ~ son. 
radan dut ağacı olduğunu öğrr.ndiği -
miz _ yarı yanmı~ bir ağacın dibine 
dört beş zabıta memuru toplanınışlnr 
zabıt tutuyorlar. Yanlarına ynida!itık, 
meydan.!a cesede. benzer bir ~ey yok
tu: 
rum. İ§te, cliye ağacın dibinde:Ci bir 
rum. tııte, diye ağacın cibindeık bır 

kütüğü göstcr:yorlar. Bunun bir h:sa. 
mn bakayası olabileceğini inm:ı.n;n ~İ
mağı almaz. Fakat kavrl.1lm 1.ı~ ciğerle 

rin ve kısmen barsaklarm görüniişii, 
faciayı bütün dch§ctiylc göı;tcriyor. 

Et namına hiçbir ı;ey kalmamış. ki?. 
mikler bir ağac; kütüğü halini alon~. 
Koca insan vücudu · 25 santimLk bir 
kütük parçası haliııe gelmiş . 

Burası 26 numaralı evin balıçesi. 

Yanan evin hemen aı'ka.sma ;clf'n ~v. 
Bu evde üç aile oturuyormuş. En r"" 
katta oturan Halid şaşkınlığtr.<lan ko 
Junun altına yegane kurtarabildiği Uç 
§işeyi sıkıştırmış. şöyle anlatıyor: 

"- Tam işte şuracıkta, ş·ı kü~cce 

yatıyordum ben. Bu kadıncağız da ü- l 
zerimdekı odadaydı. 

otuz evlik aile 
yerleştirildi . 
ı Ben saat 23 de işten geldını. YeDıJ~ 

yedim ve.> şöyle uzandım. Tar• o sır:: 
da bir feryatla uyandım. Dt~:ırı C1 

mak istejim. Fakat baktım alc\ler ~ 
pıdan hücum ediyor. 

'L' • • d b" h ... nı .a. .c.ıvın 1..;m e ır curcuna n•u l· 

rüyordu. lşte bu esnada üstümde.ti °' 
dada bu kadın gözüme ilişti. BU ~., 
dmcağız yetmiş yaşını geçki~ 
Zengin olduğu anlaşılıyord:.ı. 1~ 
Bahriye idi. Bugün Ankaraya Y.JJl.Y 

yanma gidecekti. 

"- Çıkın dışarı, diye bağırdım· fi' 
kat o: 

- Param, paralarım, diye feryad" 
diyordu. Yukan fırladı. ...ııJ 

Tekrar bağırdık. Fakat paralar,.. 
bulamamış olacak ki, gelmek i4'tellledi' 
Biz dış:ırı fırladık, o kaldı. onu ÇS'" 
karken elinde bir çantayla götd~~ 
Ağacın dibine doğru gidiyoruz. 

çare ihtiyarın yanında bir çant~ 
yanmış sapı bir makas ve bir baJl 
dcfterinın yarı yanmış yapraklatl ı'>' 
züküyor. 

"- Parasına kurban gitti za\1,ıllıı 
diyorlar. 

YANGININ SEBEBi) 

Yangını kim çıkardı? ~· 
Bu sualin cevabını kimıe ver O 

yor. Herkes baıka türlü ıöylüyot· 

sırada kulağımıza çalındı. . 

"- Semihanrn evinden çıkınJtt V 
yorlar. Onu o bilir.,, ı. 

Semihanın Betiktaı merkezinde 
0 

• !..lj)'O" 
duğunu öğrenince doğru oraya 1"' 
ruz. 

Kalem odasında genç bir kadro 0~ 
ruyor. Bunun bu i~le alak~ar oıdul 
anla~ılıyor.... , 

,ıııll 
1"'.: Evet ditpr. Ben ak~dı Se "rJ'• 

evinde 5ocuğumla beraber misa ~;US' 
~en onunla bera~r Amerikan tu ~il 
deposunda çalıtınm. Bugün mevlılt 0.r 
nacaktı. Bunun için beni davet et~_, 
ti. Orada bir de çolak ve aarsak ~..o. 
dın vardı. Fakat ne ismini biliyor
nc de kendini tanıyorum. 

"Yangın var,, se5ini ititince b~ 
yataktan fırladım. Ve çocuğuaıU 
ğım g!bi kapıda çıktım. / 

Scmihayr araıtmyoruı. Ona n"1' 
hanede bir fırsatını bulup yanına Y 
''yorum: 

- Naııl oldu diyoruz. . "
Semihanın arkasında yalnıı bıt ~· 

tek üıtüne giyilmiı bir yeldirnıe 

ayaklan çıplak..... 'J°'' 
••-Bilemiyorum kardeti.m dile'' 

Bilem1yorum nasıl oldu? İftt biS1 
dr;.arı fırladım.,, 

- Peki çolak kadın kimdi? 
"-Onu ben de bilmiyorum! •• 1 
- Evde mangal !alan .,.ar ~ 
- Ev mangalsız olur mu ? otl~ 

Bu esnada bir polis gelerek 1' 
mamıza mani oluyor. _ .. ~ 

Dün sabah yangın yerinde Y""ı' 
tığımız tC'\hkikat sonunda yallgıt'_,' 
saat birde__ ba§ladığı ha~de.~n~J"r 
at üçe dogru haber .verıldı!'nı rıJf 
ettik. O derecede kı Beyoglu «1~ yangın mahalline geldiji sır•;;,;.: 
yangın çıkan evle beraber ~an / 
ki dört ev tamamile kül hahne 
mi~ bulunuyordu. ~ 

Bu itibarla yangın hadisesinin/.. 
bir bekçi ve devriye tar~fmclan if' 
riilmemiş olması pek zıyade 
bir tecellidir. ~ 

Yangından evlerini kıtY p.V.' 
açıkta ı·alan 30 kadar ev halkı, ~ 
relerde 1 3 üncü mektebe barJJ' ~b' 
mıı. ve kendilerine ekmek ": ~ 
mür gibi mübrem ihtiyaçları e 

edilmeğe başlanmıştır. ot~ 
Yangın o kadar ani olınUf!c-ıt' 

biitiin Besiktaş lnrlkı~ı hefk ;ılY 
vermiştir. itfaiyenin 4-J aaat ~ti' 
temadi gayretine reğm:-n ~ ~ 
mamen durdurulmuş ıse 'tJ1 
kokusu ortadan kaybolmaın:jı· f' 

insanca zaviat olup olın• r• tltf 
niiz tesbit edilememiştir. Po 1 dt'J-. 
kikatn ehemmiyetle devanı e 
tcdir. 
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21HAZiRAN1S37 9 - KURUN 

Haftahk Radyo Pro~rumı 
c=::=~-~= ~ !}=-=~==-=-=----

21 Haziran 937 Pazarte•i 
ÖCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIAkla TUrk nıu,.Jkiıd. 12 M 

H:l.\'adi8. 13,0:S Muhtelif p!Ak ::ı·~ .. yatı. H ,00 
Son. 

AKŞAM NJ<~ŞR.İYATI: 

Saat 16,00 İıitanbul Ünl\·ersitesl biyoloji 
e.n."UtcısUndP.n naklen, bUytik Türk ll llml iL· 
nı Sinanın 500 llııcll l'ıldönUmU mUnasebetlle 
yapılacak lhli!al. 1$,30 !'!Akla dans nıuai~fsl. 
l9,30 A!rlka av hntıro.ıarı. S. SalAbıı.ttln Cı • 
ha.ııo~ıu tara!mdan. 20,00 Rifat ve arkndll • 
lan taralmdan Türk musikisi ve lıalk ş:LT •• 
kılar1 • 20,30 Ömer Hı7.a tar.afındıın arcır• a 
ııöyle\'. 20,'4:S Safiye ve arkadltfl&rr tarafı r:· 
dan TUrk musikisi \'e halk {arkıl&.rı. ( Sant 
ayan) . ::ı ,l;} Orkestra. 

Saat 22,\5 Ajana ve borM haberleri ve 
eortest gllııUD programı. 23,30 Pllkla ısolotar, 

orera ve operet parçaları. 23,00 Son. 

22 Haz.iran 931 Salı 
OGLE NEŞRİYATI: 

Saat l2,30 PIAkla Türk musıkfııi. 12,50 
Havadis. 13,0S Muhtel!! plak neıorlyatı. 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRlYATJ: 

Saat 18,30 Kon!eranıs Beyogıu halke\'fn • 
den naklen Re~t Kaynak tarafından (Türk 
fllozollnrmdan Farabi hakkında.). t9.30 
PIAkla dan' nıu:siklsl. 20,00 Belma ve ar • 
kadaşları taralında.n Türk muslklaJ ve hıı.lk 
§arktları. 20,30 Ömer Rıza. tarat1ndan arap. 
!;il söylev. 20,4:S Cemal l\:Amll ve arkadB.§la• 
rı tarafından Türk muıdklııl ve halk şarkı· 
lan !Saat ayarı) :.?l,15 Radyo fonlk dram 
(Labohcm>. 

Sa:ıt 22,15 Ajans ve bor:sa haberleri ve 
crt~l gUnUn programı. 23,30 PIA.kla ıiolotar, 
opera ve operet parçaları. 23.00 Son. 

23 Haziran 931 Çarıcımba 
Ö(~LB NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 PIA.kla TUrk nıuslldsl. 12,50 
Havadis. 13,05 Muhtelit :plfık n•";rtyntı. H oo 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

ı ıavadJs. l.'.l,05 Muhtelif pJAk neşriya tı . 14 oo 
Son. 

AKŞAM NEŞRlYA rı: 

ıs.ao PlfıJ,Ja d'11ls rnusllti&I. J 9 30 Spı:r 

müsahaheleri Eşref Şe!lk tarafından 20,00 
Sadi ve arkadaşları tarafından Tilrk muel • 
kisi \ "C halk §&rluları. 20,30 Ömer flıza ta • 
rafından arapı;a a6ylev. !!0,45 Safiye \"e nr
kada,ıan tara:tndan Tilr k musikisi \ 'C hnlk 
şarkılı.ırı rnaııt aynrı) . 21 , 1~ orkeqtra. 

Sıı • l ~~. ı tı Ajııns \ 'C borsa baberkri ve 
ertesi gllniln prog ramı. 23,30 Plt'ıkla 6olola.r, 
opera ,.e operet paıı;aları 23 00 Son 

25 Haziran 937 Cum~ 
ö OLE NEŞR1 YATI : 

Saat 12,30 Pla.kıa Türk mus!klı..1. J ~ 50 
HaYa<lis. 13,05 ~luhteııt jllc k nq•rfyatı. 14.00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat lS,30 P!Akla dana muslldsl. ırı ,oo 
Radyo tonik komedi (Kuyumcuda ,.c unut • 
kan ). 20,00 TUrk musikisi keyetı. 20,<lO ö • 
mer Rıza taralmdan arapça söylev. 20,45 Ve 
dla Rıu ve halk §arkılan. <Saat ayn). 21 ıs 
Orkeatr. 

Saat 22,15 Ajans ve boraa. haberleri ve 
ertesi gilnUn programı. 23,30 Plfıkla sololar. 
opera ve operet parçalan. 23.00 Son. 

26 Haz.İran 931 Cumarteıi 
öCLE NEŞRİYATI : 

Saat 12,80 PlAkla TUrk musll:lsJ. 12,M 
Havadis. 13,0~ Muhtel!! plAk neı;ıriyalı . 14,00 
Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 PJAkla dana musikisi. JO :tO 
Konferans doktor Ali ŞUkrU, çocuk'ara gU • 
ne, banyosu, !ıı.Jderıt ve zararı. :?0,00 Fa.'nl 
Saz heyeti. 20,30 Ömer Rıza tanı.f1ndan a • 
rapta söylev. 20,4~ Fasıl S4z heyeti (Ssıat 
ayan ). 21,15 Orkestra. 

Saat 22,l:S Ajans ve bonıa haberleri ve 
ertesi G11nUn programı. 23,30 PIAkla w lo1ar. 
opera \'e operet parçaları. 23.00 Son. 

Saat lS,30 Pllkla dans muslkfaf. 19,30 ,_ _____ --ı,_. ___ .,.. ___ _ 
I{onferaoa Eminönü halke\1 ne§rlyat kotu 
namma Nusret Sala. 20,00 Nezihe ve arka • 
daşları üıra!mdan TUrk muslklııl ve hallt fttr 
kılan. 20,30 Ömer Rıza tarat1nden ıı.rapçn 

söylev. 20,25 B!men Şen ve arkadaııları tara
fmdıın TUrk mıımklsl \'e halk §81'ltıları. (Sa 
at ayarı. l 21 ,15 orkutra. 

Snat 22,15 Ajans ve boraa hıı.berlt'rl Ye 
ertesi ı::UnUn programı. 23.SO f'\Akla sololar, 
opera ve operet parçaları. 2Z,00 Son. 

24 Haziran 937 Pcrfembe 
öCı.E NEŞRİYATI: 

T k • Pazartesi SALl 
8 Vlm ~ l Haziran :?2 Haziran' 

======it:"? R. Ahır 13 R. Ahır 

Sahalı nıı.m~ 

Oğl• DllrnllZ> 

(ldndl D&IDllZ> 

Ak11LJD nanııı.zı 
Yatsı nıun.a.r 

l.maalı 

Yılm ı:eçf!n gtınJen 

Ytlm kalan günlen 

428 4 2Q 
l9.44 1944 
~ 00 3,0:1 

121;; 12 Jtı 
ı 6.1 rı 16 1 fi 
19.44 19 44 
21 47 2? 48 
107 ~.08 
l i2 17~ 
t!M 19~ 

Saat. 12,30 PIAl<la Tilrk mııslklsl. J2.~ ._._ ____ .... _________ , 

n 'G 

ATEŞ ÜLKESiNDE - Büyük ıeyahat kitabı 1049 uncu numaradanberi devam ediyor. Almancadan çevıren: Damar Ankoğlu. 
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hadise olmuştur. Sabahleyin ga;llı 
rcak tclfrar kendini gösterdi. Bun

lar arasında uzun glinlcr vakit geçir
diğim hissolunur derecede yüzüm· 

den okunuyordu. Bütün vücudum

da ~onsuz kırıklık ,.e fena baş ağrı
lan beni ralıntsız ediyordu. 

Biraz hafiflemc-k kastile Ardarın 
keşfettiği sıcak meınbalmil gidiyo· 
J uz. 

Birkaç gün sıcak tuzlu su banyo
tm ile, karbonatlı kaynaklardan su· 

lar ic;tim. Zehirlerim yavaş yavcış 
zai] oldu. Tekrar serbest nef cs ala· 
bilecek bir hale g~ldiın. Hu fena 

giinlerde dahi rehberliğimi biran bı· 
rakmadım. Birkaç giin sonra volka
nın iki tarafından ayrı ayrr iki kere 
yukarısına tırmanarak çıktığım hal· 

de krater hnstalığın, tekrar yaka· 
lanmış hm. 

Fı kıran bol su kaynakları yeni 

bir dünya meydana getirmişti. ll~rİ· 
ye doğru çağlayan, temiz kristal ber 
raklığında buharlı s,cak su, her şeyin 
fevkinde, beş kilo metre mesafeden 
biri diğeri Hzerinde bulunan dağ 
kaynaklarından duyulmamış acayip 
gürültü ve hışıltı ile sürat1e akıyor. 
du. Yiiksck kayalar arasında taşan 
sular etrafta meşe ve palmiye, zey· 
tin fundalıklarından müteşekkil. ça· 

yır ve çim~nli geniş. uzun, ~iizel 
bir mera meydana Retirmişti, bol bol 
otlayan hayvanlarımız. her defa.<1ın· 

da i~tahalarım fevkalade artıran 
memba sularından içiyorlardı. Zayıf 
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hayvanlarımız dikkatimizi celbedc. 
cek dcrr.cedc her giin tavlanıyor. 
yağlanıyurdu. 

Ardarın haber ''erdiği gibi 
bcıların adedini yirmi dört 
tesbit ettim. 

rnem. 

olar<"k 

Biiyiik ınernbaın on bes metre 

dP-rİn mecrasından, yetmi~. doksan 
derecede sıcak su altmış metre kuv• 
vetinde. büyiik gürültülerle, gayzc· 
rin teknesini kapıyan bcya:z buhar 
bulutları arasında yirmi beş metre 

yukarıya fışkırıyor, yerler titriyor, 
şiddetli dalga halinde tekneden dl"" 
şarıya h\icum ediyor. Bu muntazall\ 
infilaklar hemen hemen seksen da
kika süriiyor, vasati olarak 8ekiz un 

dnkika arasında dcv<lm ediyor. 

Bunlann İçinde yalnı7: baş mem

bada az tuz vardr. Kenarında bulu. 

nan birkaç küçiik ıncmba diğer bir 

mıntakadan gelen kalın kuvvetli kii
kürtlü ve tuzlu sular halinde akıycr· 
lar. 

Burada bir müddet kalıp banyo 

yapmağı düşiinmü~tünı. Fakat sıh· 
hatli adamlarım isin iyi bir yer C'!r.· 
ğildi. Son zamanın yorgunlukları 
çok sert oldu. Şimdi her şey haddin
den faz.la tatsız gidiyordu. Bilhassa 

araplar arasında çıkan tehlikeli çi· 
çek salgını zencilere de bulaşmıştı. 
Bu vaziyet beni ileriye devam ede

cek yolculuktan vazgeçmeğe mec

bur etti. Yiikseklerden iniyor, kafi'" 
lemi vadilere doğru götüriiyordum. 
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Yüreğim hı:yec.<lnla J.lu idi . f<:r 
oralık duman bulutları zail oldu. U· 
zak karanlık semalarda parlcıyan 

bir yıldız teselli veren şimal ışığını 
;yukarıdan bana gönderiyordu. 

Gündüzleri açık güneş ziyasında 
etraftaki dağ sil~ilesi, çıkıntı1ı, sivri, 

manurası ve letafet ve ihtişamı 
içinde bir tablo gibi görüniiyordu. 

Altımda bulunan yanardağ ağzı 
beyaz ateş halinde pişmiş lavlar ku· 
ımyor, tonlarca ağır, alevli taşlar, 
kaya blokları beş yiiz metreye ka-

dar dikine yukarı' fırlayıp uçuyor, 
görülıne~1i~ ateş yağmurları içinde 

geri diişiiyonım, müthiş bir cehen· 
nemin kRlın bulutlar püskiiren bu· 
~azından çıkan, kırmızı, mavi, yeşil, 

beyaz şim~ekler yukarıya atılıyor, 
tepenin muhitini kan kırmızı l§ık 
içinde, tanınmaz bir hale sokuyor, 

her şeyin fevkinde dehşetli taraka 
ve gök ı;üriiltüleri, bütün dağı ve 
ha,·ayı inletiyordu. 

Dağın cenubu §arki tarafında 
tahminen iki bin metre irtifamda 

belki altr yüz metreden uzun ve elli 

metre geniş bir yarığın farkına ''ar· 

tnı\ltım. Çatlak hemen hemen şerit 
halinde ateşten azade yukarıdan 
nşağıyn uzanıyor, içinden kiil rengi 

bir buhar yiikseliyordu. Bu buhar 

bir kayanın ayağı~da t1ıcak 7.emin

de tekasiif eden, yukarıya fırlatan 
kaynar su siituniarından hasıl olu· 
yordu. 
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Tıpkı gürültü ve patırdı ile kula
ğı sağır eden gayet biiyi.ik bir m a· 

kincnin slipabı gibi durnıaksızııı ses 
çık~rıyordu . 

Giiriiltiilü buhar bütiiıı yarığı ka

pıyor \ 'c 'Çevrelerine kadar ela yayı
lıyordu . Eğer beyaz kalın bulutlar 

bir pnrça dağılırsa, evvelce söylı>di· 
ğim gibi tekmil sathı üniimd~ bulu

nan çatlağın bir kısmını görmek 
mümkün oluyordu. 

Dağa muvasalatınıın birinci akşn: 
mı Ardardan bir telsiz aldım; ben 
de cevap verdim. Beş altı adım gt":ri· 

d-;n bir karn ynrığından sesler tanı 

bir intizam içinde tekrarlanıyor gi· 

bi idi. Ardam lıer kelimeyi nıı:ın 

iki defa söylediğini surdum. Kelime• 
lcri birer kere telaffuz ettiği ceva· 
bmı verdi. 

Dağı saran lıava, baştnnbaşa ih
tizaz içinde idi. 

Gece, Ardarla muhabereyi bir

kaç defa tekrarladık: hep aynı şey •• 
Hemen hemen on beşer. saniye fa· 
sıla ile her kelime muntazaman tek 
rarlanarak iki defo geliyordu. Ha. 

vadaki elektrik buna sebep oluyor• 
du. 

Ardara sorduğum zaman l) benim 
cevabımın kendisine bir kere geldi· 

ğini, yani orada aksi seda olmadığı· 

nı bildirdi. Şu halde Ardarm bulun· 

duğu yerle, bn yanardağın başı am· 

t11nda ehemmiyetli bir fark vardı. 



ıo - KURUN 21 HAZiRAN 1937 

~a atasaray - Gençlerbirliğini 2-0 yendi 
Havanın 

r. 
Ankara Gençlerbirliği takımı, 

dün ikinci karşılaşmasını Taksim 
stadında Galatasarayla yaptı. 

Gençlerbirliğinin bu akşamki eks 
prese yetişebilm~lerini temin için 
maçın saat 15,30 da başlaması ka
rarlaştırımıştı. F nkat bu kararı 
futbol meraklılarının biiyük bir kıs
mı bilmediğinden stadyomda muay
yen miktardan çok az bir seyirci 
kütlesi bulunuyordu. 

Saat 15,25 de iki takım sahaya 
çıktılar. Kısa bir seremoniden sonra, 
karşılıklı yer alan takımları şu J...-ad
rolarla görüyoruz: 

Gençlerbirliği: Rahim - Halid, 
lhsan ·Kadri, Hasan, Keşfi - Selim. 
Salahaddin, Rasim, Niyazi Ihsan. 

sıcak 
.A 

serı ve 
olmasına 
canlı bir 

rağmen her iki takım da 
OlJUn çıkardı 

·I kat Lütfti iyi yer tutarak kafasile 1 galibiyetile bitti. 
bu muhakkak gol tehlikesini berta- DUNKO BlSIKLET YARIŞI rs 
raf etti. Ankara, İstanbul, lzmit, B~e''' 

Devre biraz sonra 1-0 Galatasa· bisikletçilerinin iştirak.ile dün f\ t9 
ray lehipe bitiyor. diyeköy - Bi.iyükdere arasında 1r 

• 

Gençlerbirliği, ikinci devreye kilometrelik bir bisiklet yanşı yaP 
rüzgarla bc:-aber başladı. Top daha ilk tmştır. 

dakikalarda Galatasaray kde8i öni.in Ferd itibarile. Kocaelinden Orh'. 
~JJ de dola§ıyor. Bu sıralardn Niyazinin bir saat 59 dakika ile birinci, 1~.1 1 o 
.~."\ sıkı bir şütünii Avni güzel bloke buldan Muhsin ikinci, Torkunı ııÇ 

etti. ci.i gelmişlerdir. r· 
Havanın çok sıcak olmasına rağ- Takım itibarile, 15 puvanla J~~l 

men her iki takım da cok canlı ve bul birinci, 14 puvanla Ankara 1 ,f,' 
seri bir oyun çıkarryo;, Sarı - kır- ci, 11 puvanla lzmit üc;üncü olf1l' 
mızılılann top kontrolü daha üstün tur. 
olmakla beraber Gençler havadan r.I 
oynadıkları zaman - bilhassa defans- ATLETİZM MUSABA~~', 
lan - topa hakim oluyorlar. Balkan oyunlarına hazrrlık o~· 13• 

Sarı - kırmızılılar, ilk dakikalarda üzere lstanbul atletizm ajanhSl ./ 

Galatasaray: Avni - Reşad, Lüt· 
fü - Ekrem, Hüseyin, Suavi - Nec· 
det, Süleyman, Eşfak , Ha§im, Bü
lend. 

maruz kaldıklan bir iki hücumu ber rafından tertip edilen atletzİJ1'l ~-ı' 

1 
taraf chikten sonra oyunu Gençle· sabakalan dün Taksim stadındıı (,ı· 

leymanm ileri bir pasile Gençlerin I şekle sokmuyor. rin yarı sahasına geçirmeğe muvaf- pılmı§tır. Alınan netkeler şııtl 

Galatasaraylı Necdetin neticesiz bir alanı 

müdafaasından sıyrılan Eşfak bo· 1 28 inci dakikada Gençlerin bir fak q]dular ve açıklar vasıtasile mii- dır: 1ı 
zuk bir vuruşla topu kalecinin eline hücumu kornerle neticelendi .Çeki· <".ssir hücumlara başladılar. 100 metre: Birinci Galatassr~,, 
verdi. len korneri Ankaralı orta muavin 30 uncu dakikada Gençlerin mü- dan Hnltık 11 5, ikinci J(bt 

Fakat Galatasarayın bu mütema· sıkı vole bir şütle Galatasaray kale· dafaası bir penaltıya sebebiyet ver- iiçiincü Fenerden Cihad. 
1 
.. 

di hücumları nihayet 23 üncü daki- sine gönderdi. Bir talihsizlik eseri di ve RC§adın plase bir şütü Galata· 400 metre: Birinci Calatasl:l~ıı" 
Bu devreye rüzgarı lehlerine ala- kada semeresini verdi: Sağdan uza. kale direğine çarparak avuta gitti. saraya ikinci golünü de kazandırdı. dan Calio .ı4 3/ 5, ikinci Istall 

Hakem İzrnirden Mustafa. 

rak başlayan sarı - kırmızıh1ar, der nan bir Galatasaray hücumunda Şimdi Gençler, üstüste hücumlar· Oyunun bundan sonraki kısmın· spordan ~alim. r 
hal hücuma geçtiler. Oyunun ilk yir Necdetin avut hattı üzerinden yap- la Galatasaray kalesini zorluyorlar. da Galatasaraylılar gevşer gibi ol· 800 mr:rle: Birinci Jstanbul~( 
mi dakikası Galatasaraym devamlı tığı ortayı Eşfak Halidi atlatarak Bu hücumlardan biri san. kırmızılr dular. Bundan istifade eden Gençler dan Cevdet 2. 7. 4 5, ikinci fc:tl 
hücumları ve Gençlerin gayretJi bir topu daha müsait vaziyette olan ların kalesi önünde bir karışıklık derhal hakimiyeti aldılar ve devre den Hakkı. 
müdafaasile geçti. l-l8§ime bıraktı. Haşim, sıkı bir §Üt- tevlit etti. Bu sırada Avninin hatalı sonuna kadar bu üstünlüğü muha· J 500 met:e: Birinci Beşikf c:,~ 

Bu müddet zarfında Galatasaray le Galatasaraya birinci golü kazan- bir çıkışile boş kalan kale her saniye faza ettiler. Artin 4.23. 2 5 ikinci Galat&st1r 
muhacirnleri iki sayı fırsatı yakala- dırdı. için bir gol tehlikesine maruz. Bu Maamafih elde ettikleri tek gol dan Vitali. ,c~" 
d_ılar: On b irinci dakikada Ha§İmin Galatasaraym hak\.ıniyeti devam fırsatı kaçırmayan Gençlerin soliçi fırsatını da Avni muvaffakiyetli bir Yübek atlama, GalatasarD} ~, 
kuvvetli bir şütü kale yakınından etmekle beraber, Gençlerin gayretli Niyazi bu karışıklıkta topu yakala- plonionla kesti. Pulat. F enerbahç~den Necde.I 1 

avuta gitti. 17 inc:i dakikada da Sü- oyunu bu hakimiyeti miicssir bir yarak kaleye sıkı bir şüt atıyor. Fa- Mac bu suretle 2-0 Galata11aravın r:le 1.82 atlamrnlardır. 
&i!!!=e~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~:-=-;~:=--=;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~? 

ATEŞ ÜLKESiNDE - Büyük seyahat kitabı 1049 Wlcu .~~ar~?beri devam ediyor. Almancadan çeviren: Damar-Ankoğlu. 
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Faaliyet halinde bulunan yanar. 
dağın menfez ine gaz maskesinin 
muhafazası altında yaklaşmağa. im. 
kan bulmuştum. Yeşil, mavf, renk
lerde, buram, buram yanan ziya ka
barcıkları atılan ateşle tıpkı havai 
fi§ek gibi göklere yükselerek ses çı· 
karıyordu. Lav akıntısı dağ ortaaın· 
dan §İmal istikametine Bel gibi taşa. 
r.ık gidiyor. Gürültü \'C ~tırdılar 
ile, şark dağının dik kayalarından 

yuvarlanarak sukut ediyor, cenup 
meyillerinde üç kola taksim oluna
rak büyük vüsatte gayri mümbit va· 
dilere ta§ıp dökülüyordu. 

Münccmit lflv yığınlarına tesadüf 
ettim. Herhalde elli milyon tondan 
aşağı değildi. Sel halinde bulunan 
bu donuk akıntılar, mevcut menfez
lerden boşanmış olamazdı: herhalde 
daha evvelki feveranların neticesi 
ve bakiyesi idi. 

Lavların içindeki icsam, İ>ftna 
Sahrayı Kebirin vaktilc büyük bir 
deniz olduğu ve asırlar geçerken te
kevviin eden jeolojik hadiseler yü· 
zünden suların çekildiği, anın sat
hındaki tahavvüller neticesinde bu 
günkü vaziyetin hasıl olduğu kana. 
atini verdi. Esasen Habi gölü cenu
bunda' zikri geçen taştuzu mevkii de 
bu diişüncemi kuvvetlendirmekte· 
dir. 

Avıupamn maruf "Etna,, yanar
chığı dip ayağından irtifaı 3313 met-
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re, heyeti umumiycsinin çevresi 150 
kilo metredir. Buna mukabil Sabır 
yanardağı mahrutu üç parça içinde 
yiikselir. Her ikisi arasında ha~ 
menfez bir rabıta teşkil ediyor. 

irtifaı esas temelinden üç bin met· 
redir. Kaidesinin çevresi 280 kilö
metreyi bulur. Şu halde ''Etna,. ya. 
nardağının hemen hemen iki tnis!i
dir. 

"Etna., da 400 ki.icük menfez ,. 
vardır. Sabır da böyle 160 menfez 
var. Büyük muhitte oldukları İçin 
ancak bu kadarını tesbit edebildim, 
Hem~n cümlesi cenubu şarkide bu
lunuyor. Dağın bunlar ayağından 
iki hin metre yukarıya doğru mun
tazam şekilde taksim edilmiş gibidir. 
Bunlardan en ziyade derinlikte bu
lunan dört krater, a&zı birkaç yüz: 
metreden müteşekkil olup içinde 
parlayan berrak buharlı su, iki kız
gın lav akıntısı arasında bulundu
ğundan, yanlarına yanaşmağa ım
kan bulamadım. 

Hemen hemen bütün küçük men 
fezler hali sükunette bulunuyorlar
dı. Yalnız birkaçından kükürtlü, bu
harla karışık temiz su akıyordu. 

Orta yanardağ tıiğzı beş kilometre 
lik kuturla bi.itün tepeyi içerisin~ 
llhyor . · 

Şark dağının menfezinin geniş li· 
ği 3 kilometre ve kutru 800 kilomct. 
redir. 

Garp dağr, baş angıcı geni~. yu. 
karısı bir şeker külahı biçiminde 
1600 metre yüksek, dik ve çıkılmaz 
görünüyor. Ucundan itibaren ateş 

görmedim. Yalnız sarı kükl.irtlü bu
lutlarla sarılı idi. 

"Etna,. birçok insan ikaınetgah
la.rile, ormanlarla bağlarla ve ziraatc 
elveri~li tarlalarile medeni bir yerdir. 
Sabrra gelince bu dağın ctrah tama
men donuk ıssız yabani çöldür. 

~rk dağında giriştiğim tetkik 
tecrübelerinde, 8İvri. diş diş çıkıntı. 
Jr manialarla karşılaştım. V c onları 
yenıneğe imkôn bulamadım. 

Sabır dağı Üzerinde kanunuevve· 
1in ortasınC:la kraterin ağzında ve ya. 
kınlarında bulundum. Kardan, buz· 
dan eser görmedim. Volkana da 
faaliyetten biran geri kalmıyordu. 
t>. Tuayyen hiçbir hastalığım olmadığı 
halde dağın başında havanın, irtifa• 
ın ve gazların tesirile kendimi çok 
rahatsız hissediyordum. Yalnız de
''amlı §İmal rüzgarı bann biraz f e· 
ıahlık veriyordu. 

Eğtr ~imal rüzgarı, kroa bir ztı
tn<ln için başka bir istikamete dön
seydi, büt\in cesur arkadaşlarım!" 

beraber biran da mahvolurduk. 0-
lüm getiren gaz kitle!ini bu şimal 
rüzgarı kuvvetile C\l;sİ istikamete 
gönderiyor ve bizi kurtarıyordu. 

Milord, tehlikelere ehemmiyet 
·'·ermiyordu. Onun yegane dü§ün-

107 

cesi benim .sıhhatimdi. Çi.inki.i haya. 
tı varlığımla kaimdi. Tehlikeler kar
şısında biiyük cesaret gösteriyordu. 
Cesim bir krater parçası gürültü ile 
yerinden fırlayarak birkaç parça ol· 
muş, yU\·arlanrp gitmişti. Korkunç 
manzara karşısında zenci gene so
ğuk kanlılığını muhafaza etti. 

F'ıkır, fıkır kaynnyen krater kc
narmda kroki üııünde en son l:elı· 
n•eleri yaZc•rken gözlerimi dereye 
diktim .. 

Artık inmeğe ba{llıyoruz, bunun 
İç.in iki giin sarf ettik. Hndisesiz, ka
zasız vadi içinde iyi bir yere geldik. 
Buradan Ardam telsizle h!rkaç ka
tıra ihtiyacımız olduğunu bildirdim. 

Küçük kuvvetli iııtasyonuınuz 
hatasız çalışıyordu. Bu alet Ardarla 
aramızda bir rabıta idi. 

Sabah ~rken katırlara binerek ko· 
nak mahalline \'asıl olduk. Burada 
dağ başındaki ıstırap veren taham
mülsiiz hava yoktu. Fakat krater 
b.'ı~ında gl.inler, sıhhatimi bozmu:ı; 

S t 

beı1de mühim izler bırnkmı~h. 

Yağlı çwnurlu yapı~kan pislikler· 
den birçok znhmetle tcmi2lendim. 
7.ayıf yüzümü, saç snlml içinde dew 
rin çukurlara gömülen gözlrırimi ay• 
nada gördüğiim zaman kendimi tn• 
nıyamadrm. Şu birkaç gün zarfında, 
~rkletimden yedi buçuk kilo kaybet'' 
miştim. 

Cehennem mıntakaamı terketmek 
buradan ayrılmak ehemmiyetli b~r 



SATILIK, KiRALIK 
Müteferrik ve 

EV, ARSA, 
• 

saıre 
l>ıl'ıLJK KA.GIR HANE 
4- Beyoğlunda İstiklal caddesine ya

kın Beklir sokağında 10 numaralı 
g odalı bahçeli ve ayrıca çamaşır
lığı ve çamaşırlığında iki odayı ha-

la vi kagir hane satılıktır. 
'11\TILIK KAGiR HANE 
s_ Çemberlitaşta Peykhane caddesin· 

de kagir 18-20 odalı iki kaprlı dört 
katlı apartıman tertibine elverişli 
Cf'e hali hazır.da dahi müfrez dairele
ri havi kSgir hane çok ucuz satı ... 

1%r. 
8
A.TJLJK MÜFREZ ARSALAR 

1
1 - Maltepe ile Bost~ncı arasındaki 

Küçilkyah istasyonu ittisalinde 17 
parça müfrez arsa tamamı 20.QOO 

S arşın fiatlar uygundur. ' 
l\TJLIK APARTIMAN 

14 
- Arnavutköyle Bebek arasında 

sokak içinde ve içinde dağ suyu 
bulunan iki daireli 3 ve dört oda -
lı hamamı havi apartıman satılık· 
tır. Son fiyat 5000 liradır. İstek · 

S lilerin servisimize müracaatları . 
.\TfllK KAGiR KONAK 

16 
- Nişantaşında birinci sokakta on 
beş odalı Marm:ıra, Boğaza, Ih
lamur, Yıldız ve Mecidiye köyüne 
kadar nezareti fevkaladesi n a
partıman tarzında taksimatlr, ha
\'agazı terkos, elektrik tesisatım ve 
\>asi bahçeyi havi kagir konak mak 
tuan ı 7000 liraya satrlıktrr. Talip 

S olanlann servisimize müracaatları. 
~ A.ltLIK EV ARANIYR 
O - Fener yolund4an Boıtancrya kadar 

olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 
mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat
mak isteyenlerin son fiyat ve eve 
dair izahatlarile servisimize müra · 

~ caatları. 

"4.l'fllK YALI ARSASI 'I 

"
4 

- Üsküdarda Şemsipaşa nam ma· 
halde Direkli yalr arsası namilc 
maruf iki bin beş y'jz metre mu
rabbarnı mütecaviz ve kırk met· t ... 

reden fazla sahili bulunan bir ar-
aa1 ôerunundaki köşkle veyahud 
a}TI ayn satılıktır. Görmek için 
VA KIT Propaganda servisine 
müracaat . 

• Si\'fILII<: OTOMOBiL 200 LiRA 
<~ - Takside çalı§ır, hususi için çok 

elverieli nz benzin serfeder, His

tikkri iyi bir halde. 

Karaköyde Şal benzin deposuna 

rnüracaat "V. P. 1458,, 
ll 

l:lJLUNMAZ FIRSAT 
·l ._Şişli ile Bomonti arasında çok 

itinalı yapılmış sekiz odalı rno. 
dern ve kübik kftrgir ev satılık
tır ve bahçesi çok muntazamdır. 
Arzu edenlerin Servjsimize mü-
racaatları. J 

YOZOK TAŞI GiBi KIYMETLl 
ARSA 

32 - Pangaltı civarında ıki yüz kü
sur ar~ın arsa maktuan 1200 li
raya satılıktır. Tafıillt almalı: 
istiyenlerin Servüılmize müra
caattan. 

33 - Arı kovanı bulundu başka mü-
racaat edilmemesi. 

Vakıt Propaganda servis.i 
' GENÇ BiR BAY AN iŞ ARIYOR 

34 - Ortaokuldan mezun ~nç bir ba. 
yan iş arıyor muhasebe, riyaziye 
ve daktilo işleri yapabilir. Arzu 
edenlerin Servisimize müracaat. 
larr. 

BiR BAY AN iŞ ARIYOR 
35 - 20 yaşında bir bayan yazı ve he

sab işleri arıyor. Arzu edenlerin 
Servisimize müracaatları. 

SATILIK APARTIMAN ARANIYOR 
36 -Taksim, Cihangir, Maçka taraf

larında deniz nezareti olmak şar
tile on on beş bin lira arasında 
yeni yapı ve konforlu apartıman 
aranıyor satmak istiyenlerin 

37 - Arnavutköy civarınd:ı denize alt· 
mış adım mesafede 9 ili on bill 
metre murabbaı arsa satılıktır. 

Depo, apartıman, otel inşasına 
çok müsaittir ve fiyatı çok elve. 
rişlidir. İsteklilerin Servisimize. 

MÜFREZ ARSALAR 
38 - Çcngelköyünde sahilde satılık 

müfrez nrsalar mevcuttur. 
Taliplerin Servisimize müracaat. 
lan. 

iŞ ARIYOR 
39- Ortamektepten mezun bir Türk 

genci 20--30 lira ücretle bir ti
cari müessesede çalışmak isti
yor. ltibari kefalet vcrebiiir. İs· 
tiycnlerin Servisimize müracaat
ları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe malômatt olan 
bir genç her türlü yazı ve muha
sebe i~lerinde çalışmak iizere iş a· 
rıyor. 

isteyenlerin servisimize müra· 
caatları. 

VlYANALI MUREBBIYE 
41 - Viyıınalı ve diplomalr bir milreb· 

biye iyi bir aile nezdinde çocuk 
bakınır için iş arayor. Arzu eden
lerin Vakıt Propaganda servisine 
müracaatları. (V. P. 1540) 

iŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya müesseselerde oda· 
crlık istiyorum. İlk tahsilimi bi -
tirdim. Eski sigorta şirketinde ça· 
Jıştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

43 - Orta tahsilli ve bulgarcal':lan ter 
cümeye muktedir bir Bc::y iş ara 
yor. Servisimize müracaat. 

\ıı :Sunlar: almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanlarrn 
~~ıra caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat-

. Mühim kolayhklar 
~ •• ~ d b' . "h . ~ l:rdaki hizmetler en ırıne ı tıyaç • 
: olanlar. 

Bir Kart 

r--~ Başllbaşına bir kütüphane "."-· 

1 Dün ve Yarın tercüme külliyatı .. .. 
ii •SAFO• Alfons Daode'nin bu şa-
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ff1:. heseri dilimize Haydar Rüat tara- BUtUo milletJt>rln edetıf içti. de'in bir eserini bay Burhan Toprak 
mal, lktlaadı, mali ölmea eeerle. iİ fmdan çevrilmiştir. Sa. 258 Fi. 100 rlndt'n ~nıe kJtabıarm terctıow. dilimize çevfrmittir. Sa. 160 Fi. 50 

•DE PROrUNDIS• Oscar Wıl-

İ! ~AiLE ÇE!ı!BERlfl. Andre Ma - ıl olarak "Dün ve Yann,, tu<"U *GVNVN HUKUKi VE iÇTi · 

J
:J: urois'nin bu en güzel romanı 1. H. me klllllyab füıvaıu altmda nptrl MAT MESELELERi* Suphi Nuri 

il 
Alişan tarafından dilimize çevril • kararlat&ırllan yUa kltalttan ı.a u tıeri'nin tanınmış mubarrirleri?J 
miştir. S. 365 Fi. lGO tamam serı halinde meyydan:ı rt't. imzalarını taeıyan makaleleri tt!r· 

mit bUlonayor. · df&1 
•TiCARET, BANKA, BORSA• Kolaylıkla ted:ırlk !çin abonr cilme ederek meydana ~etır ,,;• 

il
i: Muhtelif menabie müracaat edile · olUIU tbdu ettıtmıştır. nır kı.;mı bir eserdir. Sa. 240 Fi. 75 
• rek meydana gelen bu eser Mulis Pfltln, bir krıımı da aydan a~·a \·e. •EFLATUN•. Haydar Rıfat. Sa. 

Etem tarafından yazılmıştır. Sa. rllCCf'k aı bir para ile tedaril< t'dt. 96 }4"'j, 35 
•• 213 Fi. 75 leblllr. •GiZLi HARPLER• Antoinc 
.. (KUlll~ atın blrind llt'rlal (1 -
i! •DEVLET VE IHTILA...T.,• Hay- 10 kit:ıb) peşin 236 ve b•r ay 100 Zischka'nı:ı petrol etrafında dönen 
f f dar Rifat tarafından. _Bizzat Le- kıınış, lklıırl seri ( ı ı inciden 20 ın entrikaları göatermek için yazdJ~t 1
• nin yazmıştır. Sa. 158 Fi. 75 cin"! kaıtıır) p<>-;ln 60-l ve her ay bu eseri H. Varoğlu türkçeye çevir· ft •SJN/Io' KAVGASI* Katl Kaut . ıoo kuruı. UoUnco aert (il lnrt. miştir. Sa. 250 Fi. 75 
H sky sosyalizmi nasıl görüyor? 3a- den ao uncuya kadar) petln 53'? • DISRAELIN'in HAY ATI• And. 

il \'fi h,.r ay 100 kurut: d6rdfuicU t'lf'rl L ı biha Zekeriya tarafından çevrilmiıs· 0 •• 1 .... e Maurois tarafından yazılmış, (31 lrıC'ldr.n 4 ınrı~·a "adar) p~ n 

f tir. Sa. 236 Fi. 75 ~20 w hn ay ıoo lmru,; beşlod H. Alişaıı tarafından Türkçeye çev-

1
! *J. RASiN• Dör kitap halinde:> seri (U lnrtdcn ~o lııcl:rn kadar) rilmlgtir. Sa. 280 Fi 100 
i Bay Nazım tarafından tercüme e- peşin ıAA kunııı rn her ny ıoo ku *METAFiZiK NEDiR• Heide · 

.!.· dilmi§tir. Sa. 260 Fi. 75 nıt: altıncı 8erl ' 61 lnrlden 80 nı. gger'in bu eseri Suad Kemal Yet-i cıya kadar) P"ln 1S6 knruıt w • J e<IŞÇI SINIFI iHTiLALi ııe KA- h"r av 180 kunı-ıtıır.,\ kin v Mazhar Şevket tarafından lı· 
i! VTSKY MEL'UNUts Lenin tara - sanımıi& ~evrilmiştir. Sa. 48 Fi. 25 
iİ fından yazıl.ın bu tenkid eseri Bay *YENi iLMi ZiHNiYET* Gaa · •Y!NI ADAM• Tercüme Bay-
i! Haydar Rifat tarafından lisanımıza ton Bachel:ırd'ın bu eseri Hilmi Zi - dar Rifat. F. Strovski'nindir. Sa. 
is çev"rilrniştir. sa. 150 Fi. 60 ya Ülken tarafındaıı tercüme e- l65 Fi. 75 
!i e<RUlll HAYATTA LAŞUUR• dilmiştir. Sa. 210 Fi. 75 • iRSiYETiN TESiRLERi* Dok 
jf Dr. C. Yung'un bu eseri doktor M •KAPITALIZ'll'in BUllRA.NJ• Pro tor Nihat Kip ve öğretmen Remzi 
:: Hayrullah tarafından türkçeye ter- fesör Gaetan Pirou'nun bu eserini Tilrker tarafından çe-.Tilmiştir. Sa. 
İi elime edilmiştir. Sa. 181 Fi. 60 A. HairJdmi Başar liı:ınımıza çe · 236 Fi. 75 
r virmiştir. Kitap, kapitalizm, gU • *POLiTiKA FELSEFESi* Sad-p •/SFAH/tNA DOGRU* Piyerlo dümlU ökonomi, yeni sosyalcıhk, ri Ertem birçok ecnebi eserlere mü-u ti tarafından yazılan bu kitab, b' 1 • 

kapitalizmin ilerisi ~a ıs erınl ih · racaat ederek meydana getirmi§ -
u 1. H. Alişan tarafından türkçeye tiva etmektedir Sa. 112 Fi. 50 tir. Sa. 220 Fi. 75 
U çevrilmiştir. Sa. 

292 
Fi. lOO *SALAHBO * Güstav Flaubert' *ESTETiK* Suud Kemal Yet -

1
1

!. *J. RASiN* Külliyatın ikinci cil· b l l 
in senelerce tetkikatta u unarak kin Estetig-i Fransızcadan tam o a-:! didir. B. Nazım taraf mdan Türk. 

•• yazdığı bu eseri 1. H. Alişan Türk- rak lisanımıza çevirmi§tir. Sa. 32 !i ~eye çevrilmiştir. Sa. ~56 Fi. 75 çeye çevirmiştir. Sa. 434 Fi. 12:1 Fi. 25 

İi •GORIO BAB"t • Kalzak'ın bu OJ. RASiN * Kü!Jiyatın son cil. •ENEIT* Virgile'nin bu e.ıı~ri 
fi büyük romanı Haydnr Rifat tara. di. H. Nazım tarafından Türk - Ahmet Raşit tarafından Fransız -
!! fından çevrilmiştir. Sa. 370 Fi. 100 çeye çevrilmiştir. Sa. 174 Fi. 60 çevrilmiıtir. Sa. 348 Fi. 100 
ii 'l,rDELILIGIN PSITCOLOJIS/* *METAFiZiK * Aristo'nun bu *PARA"' Dr. L. REİNERS'deı.: 
g Londra üniversitesi akliye müte - eserinin birinci cildi Hilmi Ziya Sa. 45 Fi. :.?~ 
ii hassısı Dr. Bernard'tan. Dr. İzzet- Ülken tarafından tercüme edilerek •sEZAR* Plütark'ın bu eserin~ 
!! tin. Sa. 180 Fi. 50 bazı notlarla bir de tahlil ilave o- Haydar Rifat dilimize çevirmi§tir. 
ii *iLKBAHAR SELLERi• tvan lu!lmuştur. Sa. 110 l<,i. 40 Sa. )33 Fi. 40 
fi Turgenyef. Samizade Süreyya Jisa. *ISKENDER "' Plütark'ın bu e- o/[,Jtl FELSEFE* Felsefe t_; • 
H nımıza • çe\'inn1~tlr. Sa. 255 Fi. "75 serini Haydar Rifat Türkteye çe · retmcnl Ziya Oıman tuafmdan :" 
;: •ENGEREK DVGVMV* Fran virmi§tir. Sa. 160 Fi. 60 çevrilmi3tir. Sa. 82 Fi. 40 
i! çois Mnuriac'ın bu güzel eserini qKADIN VE SOSY ALIZM* Au. *KARINOAL.4.RIN HA.YATI,. 
ii Türkçeye Peyamı Sah çevirmiştir. gust Bcbelden Sabih~ Zekeriya dili. Maurlce Maetelinck'in bu eseri Melı 
H Sa. 214 Fi. 60 mize çevirmiştir. Sa. 408 Fi. 100. met Naci Ecer tarafından 20 bi -
ij •J. RASiN* Külliy..ıtın Uçür,cü *DEMOKR/T* Demokrit'in ah- rinci basışından çevrilmiştir. Sa. 
!! cildidir. B. H. Nazım ta-afından tt!r lfıki düşüncelerinden başlıcaları- 157 I<"'i. 75 
U etime edilmiştir. Sa. :~50 F;. 75 nı bir araya tophyan bu kitabı •DEMOSTEN• Haydar Rifat 
n Haydar Rifat terciime etmiştir. Sa. Pfütark'dan dilimize çevirmigtir. ii •sAI't!IMI SAADET• Rus edibi 
u · Al' 48 Fi. 25 Sa. ·15 Fi. 35 
:; S. Tolstoy'un eserı ışan A- *DiNLER TARiHi* Üniversite *ÇIÇERON* Gene Plütark' 
il li§an Zade lsmail Hakkı tarafındrır. dinler tarihi doçenti A. Hilmi Bud· dan Haydar Rifat atrafından ter-!: lisanımıza çevrilmiştir. Sa. 142 F.. 

0 i! 50 da bu eserinde Türk medeniyet w cümr: edilmiştir. Sa. 95 Fi. 4 
•• kültürUnün klasik dünyaya saçtığı •HIPNOTIZMA* Or. Pierr,. 
··:.!;::. •iSTATiSTiK• Andre Licsse. S 400 F C ·1 S s 33a: F' 100 

nurları göstermiştir. a. i. 12'i Janet'ten emı ena. a. .ı ı. 
Suphi Nuri tarafından çevrilmiştir. *FiLOZOF/ uc SANAT" Suua •iNSAN• Paulhandan Mehmet 

i! Sa. 60 Fi. 
3° Kemal Yetltin Sa. 116 Fi. 40 Naci Ecer tarafından tercüme edil· 

!i *ÇOCUK DV.~VRENLER* H. *ET/J\A• P. A. KROPOTKlN' mi§tir. Sa. 159 Fi. 50 • 
ii Gonzale - Menusier'in bu eseri t. in "Etika ve ahlakın kaynağı ve a. *YENi KADIN* Cemil Sena 
i! f'ikri Rasin t:ırafın~cın tercüme çı!rşı" namındaki eseridir. Ağaoğlıı Ongun Sa. 84 Fi. 40 
ii rdilmiştir. Sa. 205 Fi. UO Ahmet dilimize çevirmiştir. Si. •ViKONTUN ôLOMU• Ma~l :: 
ii •/LIM ve FELSE.FE• l\Ioritz 340 Fi. 100 Prust'den Haydar Rifat tarafından 
ii Schlick. Hilmi Ziya türk~eye *l!ERAKLIT* Filozof ve eser . tercüme edilmiştir. Sa. 57 Fi. 30 
il çevirmiştir. Sa. 52 Fi. 30 lcri hakkında Ana tol Fransız'ın bir *LIZA • Turgcnyef'in en güze 
:: $CEMiYETiN ASIJ.LARI* Fri- mukaddemesini taşıyan bu eser romanıdır. Süreyya Sami Sa. 277 
ii cdrich EngliB'in bu l:iymctli eseri Haydar Rifat tnrafınd:ın dilimi~ Fi. 100 

J H. Muhittin tarafından dilimi7.e çevrilmiştir. Sa. 48 Fi. 25 ""Lencideo Virgile'in bu eseri 
• ~evrilmiştir. Sa. 280 Fi. 100 "' RURI MUCiZELER* Profe Haydar Rifat tarafından ttrciinıe 

ır Telefon 
~ir mektup 

Bir arlam göndererek 
veya bizzat geler~k 

temas etmelidirler. 

1 *IIVKVMDAR J!ILLET"' M. sör Dr. P. Yanet tarafından yazı . edilmiştir. Sa. ~~26 Fi. 100 
servisimizle 1 Virgile Rossel tarafından ya- lan bu eseri Cemil Sena Ongun Tür1< *EVLiLiK* Fransuva Moria~· 

il gust Bebel'den Sabiha Zekeriya di· çeye tercüme etmiştir. Sa. 230. ın gUzel bir romanıdır. Haydar Rı-
il 

Ü PROPAGANDA 
SERVİSİ 

~ Okuyucularımıza hizmet olmak u. 
~c il§ağıdaki huıuılarda kendilerine 
~" lrt olacak kolaylıklan kendileri gibi 
t~~l1Up halledecek, işlerini görecek -

t, 
>a !.fobilya, eşya vesaire satmak ve· 

~ •ltnak istiyenler, 

~~~tip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
~ 1.>'crııer ve bu hizmetlere talip olan-t. 
a 
~' l{iralık, satılık ev, apartıman, dük
~ ıı, lltağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
~:a "ermek. Almak veya satmak is -
~ tntcr. 

~' l>erı vermek veya almak isti yen-
' 

s _ Otomobil almak satmak veya iş 

letmek istiyenler. 
6 _Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercUme 
lcr yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre 
bilmeleri için (VAKiT PROPAG.AN 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ge· 
tirmiştir. 

Müracaatlarda hicbir kayrt ücreti alır. 
maz. 

Vakit Propaianda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. lıtanbul 

Poıt.a kutuıu 46 Teleitln 24370 
T elgıraf: Propaganda Va kıt 

. ! limize çev::::i~!~~!;. .. ~~ •• ~.?~~.~· .. :~ ..... Fi. 75 fat tercUme etmi~tir. Sa. 48 Fi 20 
ı::::rn:::K UR"ü"N·····-· ....... ~.:::::::::::::::::::::::::::::::::ı:ı::::::r.-.:s:ı::rmr.:ım1:1mnmmı11111•111ı::uuwwwnnms-1111111 

1 

ABONEM~:.~:.~zsı~ ........ 
1 

ı Kapalı zarfla eksiltme llAnı 
itinde d••ında 

1 istatistik genel direktörlüğü eksiltme 
1 

ı 
A~·lık 9a U5 Krş. 
S n~·Jık 2611 42i K~. 
6 aylılt 47;; 820 Krş 
Yıllık 900 1600 Krş ve ihale komisyonundan: 1 
Tarlfealndcn Ualkıı.n blrll!11 için ayda otuz 1 
kuruı dUşUIOr. Posta birllk!ne glrmlyl"D 

1 yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 1. - Kapalı zarflı eksiltmeye çıkarı lan iı tahminen 65 - 72 forma ıenel 
zammecllllr. nüfuı sayımı neticelerini göıtcren 10 cilt kitaptır. Beberinden 2 ıer bin adet b11· 

rtırklycntn her poııta merknlnde 
KtTRUNa abone yanlıT. 

Adres dcğl1Urme UcreU 25 kuruştur. 

tırılacaktır. 

2. - Tahmin oluna •. bedel 16 sahifelik beher form.ısı için 3 S lira üzerin • 
den• 2520 liradır: Muvakkat teminat olarak lô9 liralık banka mektubu veya tah· 

._ _____________ _..

1 

vil verilecektir. 

ilkbahar selleri 3. - Eksiltme 193; senesi temmuzunun 2. inci cuma &ünü ıut 14,30 da 
genel direktörlük binasında kurulacak o~n komisyonda açılacaktır. 

Türgenyef • Samizade S. 4. _ % 7,5 muvakkat teminat vesikaaile teklif mektupları eksiltme açılma• 

1 
Bu güzel romanı mutlaka okuyun~z dan bir saat evvel komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu baptaki prtname 

,._ __ ,_rA,_K•IT-•I\•it•a•b•e•v•ı· .-.7_5_k_ur_u_ş _ _.lkomisyon katipliğinclen istenebilir. Nümune dairede ıörillebilir. (1472) (3237). 
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1
• 

1 YAGLl 
YAGSIZ 

Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen Bayanlara ve Baylara 
yağsız NECiB BEY Briyantini tavsiye edilir, mutlaka bu briyantini alınız. 

D POSU~ Enıin nü No 7 NECi ·BEY 
' ı ,lliıMO.i -... - ' 

-
Sıhhatınızı .. mut.afaza etmek 

ve Genç kalmak için her 

sabarfHavagazı Ş,of=Ben 

ile blr 11 Duş;ahnız. 

UAVA 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

f 

• 

3. üncü keşide 711 emmuz 937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 

ikramiyelerle ( 20.000 

12.000, 10.000, liralık 

ve 10 000) liralık 

iki adet mükafat vardır. ... 

lstanbul Unf versltesl 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığından 
İstanbul üniversitesince Yabancı dil bilgilerini kuvvetlendirmek isteyenlere 

mahsus iki buçuk aylık dil kurslan tertip edilmiştir. Kurslarda Almanca, Fransız· 
ca, İngilizce, Rusça, Türkçe ve İtalyanca dilleri gösterilecektir. 

Dersler Zeynep Hanım konağında edebiyat ve fen fakülteleri dersanelerinde 
pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapıhcak ve 17-6-1937 perşembe gü· 
nü başlıyarak Ağustosun nihayetine kadar sürecektir. Her dil haftada 6 saat o
kutulacaktır. Fransızca, Almanca ve İngilizcede başlıyanlara mahsus kurslardan 
başka ilerlemişler için kurlar da vardır. tıtkak etmek isteyenlerin 14-6-1937 
21-6-1937 pazartesi gününe kadar her gün saat t0-12 arasında Zeynep Ha -
nım konağında yabancı diller mektebi kalemine müracaatları. (3455) 

__. . .. -· . ••• d 

D~vlet Demıryolları ve Limanları iş/Pime 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli )4690) lira olan, yüksek kalitede sönmemiş kireç 219-
6-193 7 salı günü saat l S de pazarlık ıuretile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Kültür Bakanhğından: 
1. - Orta okullarda Türkçe, Tarih-Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, Frr.nsıttlı 

Almanca ve İngilizce öğretmem olmak istiyenler için bu yıl sınav yapılacalctJ!• 
2. - Sınavlar 1 eyllıl çarşamba hün ü İstanbul tlniversitesind. başlıvacaktır• 

' . 
3. - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 

B) - 20 den aşağı ve 4 5 den yuka n yaşta olmamaları, , 
C) - Hüsnühal erbabmdar. olduk'arı, cinayet ve cünha nevinden mahkil 

niyetleri olmadığı hakkında Mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden °l.?ir ınal" 
bata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan müstesn• U' 

lup mensup oldukları daire amirinin vereceği vesika kafidir. 

D) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücut arızaları!!' 
ı:lan salim olduklarını isbat ~der tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) - En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya l:iunların "'"" 
l ıdili tahsil görmüş olmaları. 

Öğretmen okullarından mezun olan !arın en az iki des senesi öğretmenlik et
niş bulunmaları gerektir. 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları Oniven:te ve Yüksek ot 
retmen 1kulu talebesinin takip ettiği den müfredatından ıeçilecektir. Bund•11 

başka sınava gireceklere pedagojik sorular da ~orulacaktır. 
·ıı· 

5. - Namzetler smavda kazanrlıkları takdirde 1702 numaralı kanunun ı. 1

11 
ci ldcsinde gösterilen dereceler dahilinde herhangibir orta öğretmen okıJ1 
~·aröğr::!menliğine atanacaklardır. 

U 
,. 

6. - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa 111 r 
caat edeceklerdir. Bu istida ya şu vesika 1ar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli ıureti, 

B) - Tahsil derecelerine ait 1ahadetname veya vesikalarının asıJ veyaısıst 
m retleri, 

u, 

C) - Hüsnühal mazbatası, 
~ 

D) - Mahalli kültür idaresinden nU m·•.,esine tevfikan tasdikli sıhhat raf'° 

E) - Mahalli Kültür idaresinden tasdikli ve foto~raflı fiı. 

F) - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları, 

Bu vesikaların en son 1-8-1937 tarihine kadar Bakanhfa gönderi1"'1~ 
olması lazımdır. Bu tarihten sonra Bak'anlığa gelmit olan veya evrakı müıbit~. 
noksan gönderilmiş bulunan iattdalar ha kkrnda muamele yapılmıya::aktır • 

. (1455) (3tgJ) 

EN SON 

•' 

Birinci sınıf Operatör -

DAiMA 

KULLANA• 

l CAKSINIZ / 
Or.CAFER l'AYVAH 

Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 
cı>rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik • "Yüz, meme, karın bu
ru§uklukları,, Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan M e cc !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 
_. No. 1 Telefon: 44086 -

Dr. Ihsan Sami 
TlFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin ta1.e aşıdır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

Dr. Hafız Cemal 
l .. OKl\IAN HEKiM 

Dahiliye Mütehauı11 

KLRU!v doktoru 
Necaetln Ata••I"" 

Bu işe girmek isteyenlerin 351 lira 7 5 kuruşluk muvakkat teminat mektup -...---• kuruştur. 
Pazardan başka günlerde öğleden eonn 

saat 12.6 tan & ya ı kadar tstaobulda Dlvaıı 
yolunda (1041 numaralı hususi kabinesinde 
hastalarını kabul eder. Salı. cumartesi JtÜ" 
ıcrl &abah "9,5- 12" 11aatlert hakiki fukarayı 
mahsustur. Muayenehane ve •• telefon 
22398. Kıflık telefon: 210ü. 

.,c11' 
. Her ıUn 16,30 dan 20 Y' 61İtl 
Lalelide Tayyare apartımanlarırtd• ed''' 
2 numara 3 de haatalannı kabul ,ıP' 
Cumartesi &ünleri 14 den 20 Y1 

muayene parawdıt. 

veya makbuzlan ile kanunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerini hamilen ayni -------------
gün saat 15 de komisyonda hazır bulun malan lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpaşada Tesellüm ve ıevk 
şefliğinde ve Eski§ehir mağazasında görülebilir· (3365) 

Rahlhl · ASrM ııs ' 
Neşriyat Dlrel,lörU: Kelik Ahmet Seveog!• ı 


