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Ankara, (Hususi) - Mccliı 

müstakil grup azalan bugün öğ • 
leden evvel Büyük Millet Mccliı;i 

' binasında İstanbul mebusu Ra~a 
Tarhanın riyasetin.de bir toplantI 
yapmıştır. Toplantı bir saat kadar 
sürmüştür. tdarc heyeti azalaık • 

1 
larına kimlerin g~tirilcccği henüz 
belli değildir. 

fOARE H\' l !\nkıır:ı <:ıııl ISTA~nt'ı . • Tclımıl: VAKiT• Pmt~ ku111~11: 45•-:'clelon: 2Ut3<Yn:ı)-24370(/dnrı-T 

1 
1 

Cumhurreisimiz 
Yakında istanbulu şereflendirecek 

Sovyet Rusyanın cevabı 
lnönü dün lstanbulun imar planı 

üzerinde tetkiklerde bulundu 
Londrada tetkik ediliyor 

1ı 

~Ankara, 5 (Hususi) - Milli şefimiz İnönü
~ lstanbulu şereflendirecekleri gün pek , ya
dt ~·~· Cumhurreisimizin bir müddet Yalova-

•ıtırahat edecekleri haber verilmektedir. 
d'& .. İnönü öğleden evvel yanında Başvekil ol
°'d tll halde Nafia Vekaletine giderek vekilin 
~asında bir saatten fazla kalmış, İstanbulun 
C ar Planı üzerinde tetkiklerde bulunmuştur. 
~.hurreisimiz plan etrafında alakadar larr 

, SOVYETLERIN 
ESAS ŞARTI 

Eger Sovyet Rusya hudutlarının mu haf arası 
için Estonya v e Letonyagı işgal ederse 

lngiltere Sovyetler birliğine yardım etmeli 
Londra, 5 (A.A.) - On gün • J Londra, 5 (A.A.) .-:-- B~~vckil lifaks, Fransız büyük elçisi Corbi. 

dcnbcri sayfiy~dc bulunmakta o • bu sabah Lon.draya doncr donmez ni kabul etmiştir. 
"Eğer Sovyet Rusya kendi hu. 

dutlarının muhafazası için Eston-

ızahat almıştır. 

.::-------------,-----------------' 
lan Başvekil Çcmbcrlayn, bu sa • Lord Halifaksı kabul ederek kcn. Diplomatik mahfillerde zannc -
bah Londraya dönmüştür. disiylc Sovyct cevabını tetkik et - dildifine göre görüşme Sovyctlcr 

miştir. Birliğile müzakerelere ve Sovyct 

ya ve Lctonyayı, bu iki memleket 
taleb etmese dahi, işgal ederse, 

'tlltkiyede demokrasi 
kurulurken 

Yapılacak ilk 
tnücadele 

!Qzan: Sadri Ertem 
~Okra i in anın şerefi, \C 

.le kı) mctlcl'i tnşııhğı csn
tla)'anır. lnsaıı i3 t, güzel, 
1 l·e ıne· . .stizac nıefhuııılara 

Ptfr, Vicdanı vnrdır. Alıllak 
ı. etıenni idrfik eder. 
~kir ile hak ızı a3 ırmuktıı 

l"Uhn blı· mclıcnk 'azircsi 
• nu telfLkk( büt Üll içtimai 

ri kıymetlerin membaı 

eıı llAhlara kar ı bir ak. 

Refik Sadyam 
Parti genel başkan vekaletine 

tekrar intihap edildi 
Fikri Tuzer de gene genel sekreter oldu 

Ankara, 5 (A.A.) - Cumhuri • ı teşkilatına aşağıdaki telgrafı çek -
yet Halk Partisi Genel Başkanı miştir: 

vekaletine Parti nizamnamesinin Büyük Milli Şefimiz ve Değiş · 
28 inci maddesi mucibince Genci mez Genel Başkanımız tnönü'nün 
Başkan ve Milli Şef İnönü tarafın yüksek teveccühleri eseri olarak 
dan Başvekil ve İstanbul mebusu Parti Genel Sekreterliğine tekrar 
Dr. Refik Saydam tekrar intihap seçilmiş bulunuyorum. • 
buyurulmuş ve keyfiyet bütün Par Esas maksat aziz milletimizin 
ti teşkilatına tamimen tebliğ edil- siyasi bünyesini hayatiyete ve 
miştir. mübarek vatanımızı refah ve ma. 

eldir. Dcmokl'asl fikri, in- 5 A.A _ CJ.Unhu • mur\f.ete eri.fti~eıı ibaret o~ 
l1tam • füc ut 1> • riyet Halk Partisi Genel Sekreter. :Pa~tim.ız:ın cli~mmıyct ve m~sulı • 

~,erin, bütün kudrctlcrin 1.•. D w• G l Ba•kan yctı gün 'cçtikçc artan faalıyct • 
t~b ıgıne cgışmcz ene :ı • . • •• 
L"' aı !!i&)"dıin irin bir takmı M'ıt• Ş f i .. .. t f d ~ lcrınde muvaffak olabılmcsı, b.ı • 
~ o "' ve ı ı c nonu ara ın an <;.r. 
1-. •ra lstın3t eder. zurum mebusu Dr. Ahmet Fikri tün teşkilat kademelerindeki arka. 

\ san UAhuı yerine geçirildi- Tuzer tekrar intihap buyurulmuş- daşlarımızın devamlı çlışmalarına 
..,. lttn llAlula tasa' nır C<hlen bağlıdır. Yüce Partimize ve aziz 
.~ tur. 
'- il ideal u ırlnr insnnUa da GENEL SEKRETERİN Şefimize karşı deruhte ettiğim bu 

• lrtras edilmlı;;tlr. mcsuliyctli vazifede arka/daşları • 
~Qıı TELGRAFI ' •nın, in an zekAsmm hal- mın şimdiye kadar gösterdikleri 

\ 1tl ilahlar gibi kftıııil bir Ankara, 5 (A.A.) - Değişmez gayret ve faaliyetin ve esirgeme • 
'"tebede bulunma ı ~iiphcsiz Genel Başkan Milli Şef lnönü tr dikleri yüksek ve kıymetli müza -
'1 »a ]Ayıktır. '.Pakat sosyal rafından C. H. P. Genel Sekreter. hcrctin devamını diler, bütün ar • 
~ l~ ne ideal arasm<la ne liğine tekrar intihap edilen Erzu. kadaşlara candan sevgiler suna • 
'tluş uçurumlar ,ardır. De. rum mebusu Dr. F. Tuzer, Parti rım. 
ı.~ l'lsilerin diiştüğil bata, hı - ----------------------

~ kemaı örneı.rı saymak su. Mecl isin dünkü celsesinde 
~ koydukları faraziyeyi bc-
q telAkld etmeleridir. Nite. 
~ de.nıokrasller kentli rcjim
'-1 lçindeld inhillll sebebini 

·········-···-····--------·-·-···----···-.. ----. 
Müstakil grupçular toplu bir 

~ tıkarm&dıkça marazi 
;JP ralar arzctmişlerdir. J 

olaJI j)' '-lreaeıa. del'lct idaresi çok de. halde oturdular (Yaml ~ üncüde) 

ul \ hı.anın sahiı> olduğu bir 

~ 1' 'la' ~llkJdsine dayanmış, bu D h •ı • 
:r:~" it ~e demagoji l'e yahut anar a l ı g e 

, ~ deı:nokraslnin inhJIAle manız • • d 
~Jlm olduğu hükmünü ver. r l mı z e 

-,:.ı-, ~ftir. Sokrat ta demokrasi 
an "rtJ>" '-ı anlığı cehaletinin ortadan 

~lıılmamış olmaması sebe
'- dayanır. Platonda ayni c. 
tlt fil tanı bir iş hakkında bll
\ 1 oJınıyanların o şey hakkın-

• ~ ~ bllJtUın vermelerimlen doğan 
e kacJP l.a~ce demokrasi alcyhtnrlığmı 

~etmiştir. 
dı~) 'lltt k&dlın filozofların demok 

4 I'( l alerhine bulup göster«likle · 

1 t
' ~~ebepler, be~< rln daha ilk e t ~nlarmda gl.iz<>l olan fakat 

• ~dan da katmılamıyan 
en • ~ ~Jlın hakkında yapılan ilk 

Vekili dün şeh
telkikler yaptı 

uz ~ 'ltttıcr denebilir. 
aıı ıs.ti \ 1ttsarı.1 devlet ,.e sosyete işin. Dahiliye Vekili vilayetten çıkarken 

~lıenı hak sahibi yapmak, Dahiliye Vekili Faik öztırak dar olduğu halde istanbutda yeni. 
~ de bu ~akka liy~kat kes- şehrimize gelmiştir. Vekil Haydar den yapılmakta olan yollan, Ata· 
~k, yani hunu hır nızif(' paşa istasyonunda vali ve belediye türk köprüsü inıaatını, hal bina • 
~ ederek mcsuliyet de. reisi Lfıtfi Kırdar, Vali muavini sım gcz:miı, akpm üzeri vilayete 
~ecek bir hale getirmek Hüdai, Emniyet direktörü Slldet' colerek iıtimWc kanunu projesi 

İl • tin v diğr zevat tarafından istik • U«erlrılde vali fle görüfmilıtUr. 

"-llhassa 11znn tecriibcler gfi· ral edilmiştir. Dahiliye Vekili bu sabah Ankara-
btr dünya önümiizdc iken Sayın Vekil kısa bir istirahatten ~dönecektir, 

irc"';'I· [Deuamı.8 lncile~f . onra refakatinde Yali LQtfi Kır6 • ? 
kaUF' 

Londra, s (A.A.) - Kabinenin cevabına taallQk etmiştir. 
İngiltere Sovyctler Birliğine yar · 
dım edecektir. 

siyaset komitesi bugün öğleden Ncvyork, 5 (A.A.) - Ncvyok 
sonra Avam Kamarasında topla • Taymis gazetesinin yazdığına gö· 
narak Sovyctlcr Birliğinin İngiliz re, Sovyct hükumeti Ingiltcreyc 
tekliflerine verdiği cevabı tetkik verdiği cevapta İngiliz - Sovyet 
etmiştir. paktının akdi için aşağıdaki esası 

Londra, 5 (A,.A.) - fngilh 
t-0kliflerlne Sovyetıer tarafın • 

dan Yerilen cevap şh:adl harlclyı 
nezaretinde tetkJJc: edtlmekte 

Londra, 5 (A.A.) - Lord Ha. şart koymuştur:. dlr. (DCIXITQ/. ,!l incile), 

Saldırcıyo "bayrak çc7.-ilmc mcrasimlnden lntıba?ar 

Saldıraya dün 
sancak çekildi 

(l'a:,ı.n 8 incide). 

Gafenko Cumartesi 1 Seyahat notları : 6 

A•!~."c~ .. ~.~liyo~um•• Londraga giriş 
Hariciye Nazırı Gafcnko önü • 
müzdcki cumartesi günü 1stanbu. 
la gelecek, o akşamki trenle ha -
rckct ederek ertesi günü Ankara. 
da bulunacaktır. Kendisine siya -
si: iılcr müdürü ile husust kalem 
müdürü refakat edecektir. Rumen 
Hariciye Nazırı An'karada üç gün 
kalacak ve ayın on üçünde burada 
ertesi gün de İstanbuldan ayrıla • 
caktır. 

Dünyamn dört tarafmda 
vuku bulan kazalar 

95 ölü 255 kişi 
yaralı var 

:(Yaıısı 8 incjde)J 

Yazan: ASIM U.S 
Londra, 2 Haziran - İki gündür lngilte
renin merkezinde bulunuyoruz. Buraya 
gelişimizin birinci günü yol yorgunl9ğun
dan, ikinci günü ziyaret proğramının dol· 
gunluğundan mektup gönderemedim. 
İngiliz dostlarımızın Türk gazetecilerine 
karşı gösterdikleri dikkat ve alaka büyük
tür. Bu dikkat ve alaka ta Paristen başla
dı. Fransız topraklarından itibaren Lond
raya gelinceye kadar seyahatta her hangi 
bir zorluğa maruz kalmamaklığımız için 
hususi bir memur bize refakat etti. 

Parlsten Londraya hareketJ. gltml~ olan İnatJlı aeyyahlan 
nlz Framnzlarm Pantckot bay. arnsrndn. Mım, denizini gcttlk. 
ramınm sonuna tesadüf etti~ Bizi Bulonyadan Folkestone'a 
tÇln bu münasebetle l<'ransa7a ~(Deoomı'~i~) 
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Seyahat notlan: 6 

Londraya giriş 
(IJaıtarafı 1 incide) 

g~iren ınanız gcmlsinin içeri- Yeni umumi müfet-
sinde görülmemlş bir yolcu ka. • • • 

~ı:~:a~:~~1:ı~~~!e:~:::e~ tışlerının vazifesi 
dıkları ilk t.akd1r duygusu bu - Tal ebe ve mektep ihtiya 
rada. başlayor. Çiinldi seyyah. cı ile meşgul olacaklar 
lar ,-apura gil'ip fevka.Hl.de ka- :Maarif Yckaleti ile görllşmek 
labalık içinde yerli ve yabancı il A k id l zere n araya g en yen u. 
biltiin yolcu eşyalarının, bavul. mumt müfettişler dUn şehrimi. 
ıarm, sandıkların, çantaların 1 . 1 di ze ge mıı; er r. 
vesairenin karmakarışık bir ..,1 b Jd ğ ö M 

r a er a ı ımıza g re, aa. 
halde lgöverteye yığılmakta. ol- rlf vekaleti umumt müfettişlere 
dnğunu görünce hayrete düşü - bazı mUhim vazifeler tevdi et. 
yor ve dışanya çıkarken kendi miştir. Bu vazifelerin en önem. 
cşyıılArmı nasıl bubabileceğlni lisi bu ·ılki talebe ve mektep 
düşünüyor. Fakat sonra bu eş- ihtiyacı~ın temin işidir. 
yaları yapurıı. koyan hamalla. Orta tedrisat mUesseselerl 
rm da saWlden Britanya adası ispekterlerln sıkı bir kontro. J 

sahiline kadnr Tapnr içinde bir- Hinden geçecektir. 
likte geldiklerini gürünce mem. Bu yıl, ilk tahsil m U.eseesele_ 
nun oluyor. Her yolcu kendi eş- rinden orta tahsil m Uessesele _ I 
yasmı Bulonyadn.n ,·apura. koy. rine geçecek 70 bjn çocuk mev 
muş olan hamaldan Folkestor. cuttur. Bunların okulsuz kal. 
ne giiınrüi'.ründe teslim alıyor. mamaları için Maarif VekA.leti 
Yani hamallar vapur ile iki sa. bütçeye mühim tahsisat koy. 
at silren bu deniz Fıeyahatmda muştur. Bu tahsisat ile yeni or_ 
eşya.dan ayrılmnyor. Onların ta okul binası kiralanacaktır. 
vazifeleri ancak bagajları sa-
hiplerine tcsllm etmekle niha. 
yet buluyor. 

Asfalt yol üzerindeki bina sahiplerinden ............................................................................ __ _ 

Valinin bir dileği 
Vali ve belediye reisi doktor Lfıtfi Kırdar önlerinden as. 

falt yolların geçtiği bina sahiplerine şöyle birer mektup gön. 
dermiştir: 

"Sayın Bay, 
Mutasarrıfı bulunduğunuz binanın nazır bulunduğu cad. 

de belediye tarafından büyük külfet ve masraflarla bu defa 
asfalta çevrilmiş ve şehrin en şerefli mahallerinden biri hali. 
ne ifrağ edilmiştir. Şimdi bu güzel cadde üzerindeki binaların 
harici cephe manzaralarının da ıslahını düşünüyoruz. Bu su
retle temin edilecek güzellik ve temizliğin mülkün kıymeti ü. 
r.erinde ne kadar müessir olacağını şüphesiz takdir edersiniz. 
Tesbit edilen renkler açık bej ve mavimsi açık gridir. Bunlar_ 
dan birisini intihap sizin zevkinize bırakılmıştır ve talep edil. 
diği anda Eminönü belediye şube müdUrlüğU bu renklerin nü. 
munelerini size vermeye amadedir. 

Belediye talimatnamesinin 280 inci maddesi milk sahip
leri için esasen bunu bir mecburiyet olarak tesbit ve kendi. 
!erini mükellef tutmuş olmakla beraber ben bizzat bunu bele. 
diyece bir mükellefiyet olarak telakki etmemenizi ve ricamın 
şehrin güzelleşmesinde vazife almış hüsnüniyet sahibi bir va. 
tandaş sıfatile ve hahişle karşılanmasm.I diler ve bunun ni. 
hayet iki ay zarfında ikmal ve intacmı sizden rica ederim.,, 

GUne• • 21 8!;2 
061• 12 12 4 83 
lklndll 1fl 12 8 S."i 
Akşam 19 ·17 12 00 
Veıt•ı 2137 201 
lrnaak 219 6 86 

• 

lstanbul - Bükreş 
hava yolu 
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Görüp düşündükçe: 
'7 ,,_, - - ,_, --- .-

Çô 11 ı' nın adası 
Hem çok değerli, hem pek sevimli sanatkanmız Çallı, bir 

ada satın alıyormuş. Arsa degil, çiftlik değil, dikkat isterim, ı 

ada. 
Boyu bosu istediği kadar küçük olsun ada, dün.ya içinde 

başlıbaşına bir huduttur. Deriizd~ nokta gibi kalsa da, içinde i 
bir tek çatı bulunma.sa. da, hayalin ona ''erdiği ufuk değişmez. 

Artık göğsUmUzU. gere gere: 
- Bizim de bir "Daiıonçiyo ·• muz vnr ! 
Diyebilirz. 
O büyük ruh ta şehirlerir. ~·:. \ ~ındn Jrnndi iştiklilini ze. 

hirliyen. bir darlık duyarak, ıssız bir adaya çekilmişti. 
Ama Çallı, adayı bir itiklf ve inziva yeri olarak eeçmiyor, 

Kafasındaki planın henüz bütün çizgileri belirmeme~le beri:. 
ber, biz onda bir ''sanatkarlar kolonisi,, idealini görür gibi 
oluyoruz. 

Daha geçenlerde, eline beş on para. geçti, diye neler söy. 
le~emişti, neler! Hatta değerli ressamımızı ha.ere kalkışan. 
lar bile olduydu. Öteki beriki kötü kötü ~üphelere kapılırken, 
meğer sevgili sanatkarın kafatasında ne güzel fikirler maya. 
}anıyormuş. Alemin gürültüsünden, dedikodusundan uzak bir 
adada yalnız ilham ve eser için yaşamak, başka istidatları da.· 
toplayarak orasını mukaddes bir "Ateşgede" haline koymak, 
a.z şey mi? .. 

Çok geçmeden bu ateşten kendi çırağını yakanlarla adada 
ışıktan laleler açar. Ruhlar uyanır, gönüller aydınlanll'. 

Çallr satın almak istiyormuş. Bence adaya onun getirece
ği manevi refah ve kemalden daha gtizel baha. ungh\ ~elııet 
olmaz... Hakkı Süha Gezgin 
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nzmnr t=Dabernerı: 

Fuar kupası Amerikada Alman casusları 
zengin bir spor ayı izmirde 

tertibine çalışılıyor 
-23-

diler, yoksa mahkeme katşısın
da hic hlr kıymetler! yoktu. 

DOKTOR GR1EBL DF.: 

I arzusuyla mı kaçmıştı, yokl!la 
Gestapo teşklHitı tarafından 

kaldırılmış mıydı? 

Griebl'in suçlu olduğuna katı 
delillerimiz varken onun niçin 

Mil'! Kate Moog'uh evlne git· 
mezden evvel iki ajanıma acele 
bir tahkikat ;rapnHllarını emret
tim .. Grlebl'in henUz bankada 
hesabı vardı, otomobfli garajda, 

olmeme~ başladı. Madaıll 
ehl: d 

- lşte o zaman bakik• 
- ın Geıı ladım .. Uivor. Koca 

• 1ııı 1 

!a r tarafındnn ltaldil1 
) 

(Devamı 1)(Jf 

tzmic, (Huı:ıus1) - Fuar Komi· miştir. Deliler koğuşunda bulu • 
tesi, lzmir enternasyonal fuarı de. nan genç bir kadın nasta sa
vam ettiği müddetçe zengin bir bahleyin bahçeye inmiş, büyük ka 
spor ayı temini için çalışmakta - pınrn yarundaki sarmaşıklardan 
ijır. Bu hususta Beden Terbiyesi tırmanarak, üçüncü katta bulunan 
Genel Direktörlüğü nezdinde de telefon teline kaıdar çıkmış ve: 

ORTADAN KAYBOLUYOR 
11 Mayıs sabahı saat yedide, 

tnhklkat bUrosunun telefoncu . 
su beni hulnrak Mis Kntc 1\toog 
bir saattcnbcrı bcnımıo görtış. 
mek için ısraı• etmekte olduğu. 
nıı blldir<ll: 

serbest bırakılmış olduğu aoru· karısı evindeydi. Hattl o gUn on 
!abilir .. Fakat bu hareketimizi beş hastaya randevusu vardı, ı. 
mazur göstercccıc bircok sebep· ki tane de llf:belfyat yapacaktı ... p VAK ı 1 
Ler vardı .. Evveltl doktor Grleb- BUtUn bunlar onun kaçırıl · 

teşebbüslerde bulunulmuştur. ' - Ben şmdi canbazlık yapaca-
Fuar kupasr, bu .sene de İzmir, ğtm 1 

Ankara, ve İstanbul muhtelit ta • Diye bağırmağa başlamış, teh • 
kımlan arasında yapılanaktır. Fu· likeye rağmen telin üzerinde tutu· 
ar kupası maçlarının eylülün ılk narak oynamıştır. Derlial itfaiye 
haftasında başalmasx muvafık gö. ye müracaat edilmiş; merdiven1e 
rülmüştür. deli kadın aşağı alınmıştır. 

Bundan başka yiizme, bisiklet, BfR KADIN DENfZE DUŞTU 
güreş ve atletizm müsabakalan da İzmir, (Hususi) - Etus vapu
yaprlacaktır. Güreş için hariç.ten run.da Karşıyaka - İzmir arasında 
tanmmış profesyonel pehlivanlar bir kaza olmuş; tütün amelesin • 
getirtilecektir. Futbol müsabaka- den yirmi beş yaşında bir kadın 
Jarında hariçten takım celbi de denize düşmüş. güçlükle kurtarıl. 
mukarrerdir. Atina ve Mısırdan mıştır. 

birer takım getirtilmesi için şim • 
diden faaliyete geçilmiştir. 

İNKILAP MUZESi 

lZMiR GUMRUK KADROSU 
İzmir, (Hususi) - Şehrimiz 

gümrük başmüdürlüğünün yeni 
kadrosu gelmiştir. Bu kadroya 
göre, bir başmüdür muavinliği in · 
das edilmiştir. Yeni kadroda öazı 
ilaveler vardır. 

STOK tNClR KALMADI 

- Peki, dedim .. Hattı bağla· 
yın , konuşayım .. 

Bir mUd.det sonrn Bte taraf. 
tan :\Us Kate l\Ioog'un endişeli 
sesi -geliyordu: 

- Mösyö Turrou. çok feci bir 
şey oldu .. 

- Nedir? .. 
- lgnatz .. Doktor'Gricbl, kay 

boldu. 
- Nasıl? Ne söylüyorsunuz?. 
Yatalünn fırlamıştım. 
- Oh Mösyö Turrou, onu kal· 

dırdılar. Muhakkak öldUrccek
ler .. Sizden rica ederim, ne olur 
bir şey yapınız .. 

- Derhal geliyorum, hic kim· 
seye bir şey söylemeyiniz .. llic 
kimseye, anlaşıldı mı? 

Kliltür parkında inıa edilme'1ct.e 
bulunan İnkılap Müzesi yakında 
tamamlanacaktır. Bu bina, parkın 
ve fuarın en güzel eserleri arasın· 
da yer alacaktır. İnşaat bitince 
mUzeyi maarifin tayin ettiği mü • 
fcttişler tanzim edeceklerdir. 

Giyinirken bir yandan da ne
tzmir, (Hususi) - lzmir acen. ıer geçmiş olabileceğini dtışU. 

teler birliğinin ta~zi~ e~tiği lis · nUyordum. Acaba. Grlebl kendi 
te1ere göre, mevsım ıptıdasından 1 

ıın bize muzahir olduğunu gOs- · mış olduğu kanaatini veriyor · 
teren bir cok deliller ve misal- du. Kate Moog ile Madam Gricb
ler vardı, fakat ifadesini imza tin ifadeleri de bu şUpheyl kuv
dan imtina ettiği için bunların vetıcndlrecck mahiyetteydi. 
hiç biri meşru sayılmadı.. Sani· KOCAMIN GESTAPOLAR 
yen doktor Grlebl bUtUn suc or- TARAFINDAN 
taklarını ~le vermiş, biz onun KAÇIRILDIOINA EMINlM 

1 

sayesinde birçok casusları yaka- hte iki kadının isllc,·npları 
lryabilmlştik .. Salisen. Preltrer, neticesi: Madam Grlebl şöyle 
Udo von Boum, Mcnyel gibt na- anlattı: 
zi şeflerini de bildirmiş oldu· - Dun akşam kocam bana 
ğundnıı arlık Almnnyaya dön· karşı çok cıı.ndan davrnnıyor • 
meslne de imkAn kalmamıştı. dıı. Bir haııtaya çağırmışlnrdı , 
Rablan, blltUu bu iUrafatta bu- bcı .. her gltmamizi lsterll.. Saat 
ıunmakla idam kararını imzala· tnm doku~du .. O kade.r bahtiyar 
mış olduğunu bize kendiı:;i bil- oldum ki, derhal, "demek artık 
ditmiştl. Hamisen, Grlobli tahli şu Kate Moog Ue bo~uşnıuş" dl· 
ye ettikten sonra bir mUcldet ye, dUşUndUm .. ve bu sevincim 
tarassut ettirmiştik. etrafımdaki tok garip hl<lisele· 

Bu mUdrlet zarfında asla kaç· rl g6rmeme m~nt oldu. Kocam 
mak arzusunu göstermiş değil· beni liman istikametine g6UJr. 
cif.. l{aldı ki Almanyaya dôn- dil \'e rıhtıma yakın bir yerde, 
mekle varncağı akıbeti takdir oradaki kahvelerden birirtde 
eden Griebl, öldllrlllmeğe hiç de randevusu oldulunu ıöyllyerck 
teşne değildi. otomobili durdurdu.. Uzakta 

Brcme ve Ha.\ı&a vapurları gb. Belediye, şehir otelinin bu sene 
için inşasrndan sarfınazar etmiş

tir. 
Şehir oteli gelecek sene yapıla. 

cak, 940 fuarına yetiştirilecektir. 
Şimdilik burada gayet modem bir 
gazino yapılmaktadır. Eski şehir 
gazinO'Sunda tarunmıyacak derece· 

27 mayıs tarihine kaldar limanı • 
mızdan 73466 ton üzüm, 41805 
tonincir, 36286 balya pamuk, 430 
ton palamut, 45 şişe civa, 300 ton 
zımpara madeni ihrac; edilmiştir. 

Pamuk, üzüm fiyatları yüksektir. 
Uzüm fiyatlannda geçen hafta 50 
santimlik bir yükselme olmuştur. 
Stok incir kalmamıştır. Hurdalar. 
dan mevcutların satışma devam e· 
dilmcktcd.ir. 

VAKiT SPOR MUSABAKASI 
rilnllyordu.. Kocam blr ceyrck 
!aat sonra geri geldiği zaman 
vapurların btrlnde başka bit 
randevusu oltlutunu söyHyerek 

de tadilat yapılmıştır. 
ESKİ SPOR KLUB'O 

Vasıf Çınar bulvarı üzerindeki 
atlı spor klübünün fuar kültür 
park sahasına alınması kararlaştı. 
rılmıştır. Bu maksatla Kültür 
Parkta bir manaj yeri yapılacak -
tır. 

EGE KIZ ENSTlTUSU 

..._........., ___________ .._ ____ -'-__ .;...... 
lktısat Vekili S9ı1ıer 
Bankı teftiş etti 

Evvelki gtın Anfttı:i'nilnh-"Şen. 
r:ınfze gelen lktısnt vekili HUs. 
nU Çnkır, dUn sabah saat 10 da 
SUmerbankı ziyaret etmiş, fab. 
rlkalarm calışma vaziyetleri 
hakkındn nlAkaaarlnrdan fza_ 
hat almıştır. 

Vekil, ayrıca bankaya bağlı 
muhtelif idarelerin mUclUrle. 
rlni ve y eni kuru lan m ın taka 
sanayi mUdUrU HalOk Beusonu 
da kabul etmiştir. 

1 

Futbol, Güreş, Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRıNCıYE 

Bir Bisiklet Şam.cıi (Dcmb•spor) 

btraz daha beklememi rica etti. 
Stı.at tam on idi.. 
Yarım ııMt geçti, bir saat geı; 

ti.. Breme vapurundnlU taal\
yet artıyordu .. Gece ytırıs1 olau. 
doktor gene meydana çıkmadı .. 
:-:ihayet 11~lyaretçiler karaya'' 

1 

"Zlyaretçfler aşa~ıyn" diye ba· 

1
. o:.ırıımağa ba$1andı .• Muhakkak 

ki bir tnUddet sonra koeaer g'e-
~ tec&ktl J.ladam~Griebl hAlA be 
i Uyordu. Vapur rıhtımdan ayrıl-
• dr, yolcuların dostları son se

lAmlarını yolladılar, fakat dok· 
tor Griebl ,gene do ortada yok· 
tu •• 

Maceranın bu kısmını Ma
daın Gricbl şöyle anlatıyor: 

- Artık korkmafa başladım. 
Otomobilden inerek rıhtıma, 

gittim, diğer ·upure. çıktım .. 
KoC'alll bunda dk yoktu .. O sıra. 

,\UU~E l'AHlFESI ı" 
Memlektl fletril' 

lrlnde iJıi'~ 

3 8) lık 

6 8) lık 

ı yıllık 

f>S 
260 
475 
900 

forifeden Balkon 

ı~ "' 
d~ • 
8~ • 

t6o0 • 
13ırl ~ 

1cln ayda oluz kuruş etil~' 
Posla birliı1 i ne girmeyen >' ,,-. 
ayUa yetmiş beşer kurut 

25 lunıştur. 

ti.AN ocnE1't.Elll 
ıiıtl 

J'icarel ilılnln rının safi ft1 
satırı sondan itibaren lift" ~ 
raııırınılıı 40; iç sayroıııril• 1 
kuruş; dörduncil sayfad•t' 
ikinci ve üçüncüde 2; bir1ll~" 
4; başlık yanı kesmece & 
dır. 

Uüyük, çok devamlı, k
11;f 

renkli nrın verenlere ll)'rı il 
indirmeler yapılır. ncsınl ıı~ 
rm unllm • satırı 30 kuruş , 

1.
TJc ... nı MAHiYETTE Ql.~ıı 

.K0Çt'K 11.ANI.All 

mr defa 30, iki deT:ısı ~o, 
defası G5, dört defası 76 '

1 

dHası 100 kuru,ıur. Oç t 
illin verenlerin hlr defası 

uonı 

Vasıf Çınar bulvarında inşası • 
na devam edilen Ege Kız San:ıt 
Enstitüsü binası hayli yükselmiş· 
tir. Bu bina, spor sahasının mü • 
him bir kısmını kaplamaktaldır. 

Enstitü, bütün Egenin ihtiyacına 
cevap verebilecek vaziyettedir. 
Enstitü de yapıldıktan sonra Va
sıf Çınar bulvarında boş yer kal. 
maış olacak ve bu semt, tamamen 
yeni binalarla dolmuş bulunacak· 
tır. 

Sanayi mUdUrlUJUnUn yeni 
teşkilfıtr hakkrnc1n llUsnU Ça. 

kından alınan yeni direktifler 
Uzerlno ög leclcn sonra alakadar 
mUdUrlerin iştırakllc Halfık 

nensonun rcisllglndc lılr top. 
lnnh yapılmış ve görllşUlmUş. 
tur. 

!kinci ye: - Şık ve kıymetli bir uat; üçüncüye: - bir çift 
iskarpin; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdar. onuncuya kadar: Birer bo• 
yun bağı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; 10 kiıiye birer ade 
Tayyare piyango bileti, onbe1 okuyucumuza birer tiıe bü da ~eue 'Upbeye kapıldıtn .. Gri- iliiiiiiıliiiiiilmiıillı••••""~ 

MEMLEKET HASTANESiN • 
DE HASTALAR BtRlBIRtNE 

GlRD 
İzmir, (Hususi) - Şehrimiz • 

deki ,memleket hastanesinde, bas -
taları telaşa veren bir vaka geç • 

= 

yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şişe küçük kolonyao 25 ki 
Şiyo birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. 
diyeler. 

r··r~-ü~;b~k~;;···;şı·i~Ak ... K°~"P~;~-~·:·9·0 .. :-1 
. ...................................................................................... . 

;z ::rrn-:=m 

ebl beni bırakarak Kate Mooıa 
gitmiş olmalıydı .. 

Bunun Uzertnı Madam Grtebl 
Kate Mooga telefon ettt, fnkat 
e.ldtğt cevap o kadar ~arlh HH, 
ki artık'. kocuınrn Kate 'Moogun 
_yanında olablleeeğlnden şUphe 

Alemdar sinema 
tKt FiLM 

Y amk gönüller 
~aksi haydutları 

Diye tordu. 

Karamazof Kardeşler 
nim yazdı'klarım epey güzeldir ... "Puş. 
kin., in kadın ayaklarına dair bir şiir 

için heykeli dikilmişti. Benim manzu· 
memde de ahlaki bir renk vardır. Fakat 
bunu snin gibi kara kuvvetlerin tazyiki 
altında eıilen mürteciler anlamazlar. 

Dedim. Onu hasıl kovdufumu ıirndi 
~nladınız mı? .. Ah Alekıi Fiyodoroviç, 
böyle hareket etmekle iyi etmediğimi 

biliyorum. Çünkil hakikatte hiç k·zma
mııtım. Hiddet sahnesi yalandı. Yalnız 

- Bir suçlunun bütün kabahati 

tlıran marazi tutkUnluk ! ... 

Yazan: Dcstoyevski 

ÇeYirrn: Hakkı Silb• Geaıtu .. 200 ... lif! 

gelip beni bularak hayatımı kurtarmış. 
tt ... Dostunuz, Rakitin hiç böyle değil. 

Kocaman pabuçlarını halılar üstüne 
sürte sürte yürür .. İşte o, imalı, cinaslı 

bir konuşma yolu tutturmuştu. Bir gün 
giderken, elimi faılaca sıktı.. O vakit· 

tenberi nyağım ağnmağa başladı. Ba
ıan ''Perkotin,. le karşılaşırdı. Bu za
manlarda da bilmem niçin çileden çı· 
kar, gözlerinlde kudurma alametleri be. 
Jlrirdi. 

Ben, onların halini içimden gülerek 
seyrediyor ve: 

- Dur bakalım ne olacak? 
Diyordum. 

Salonda yalnız bulunduğum bir gün 
Rakitin geldi ve bana hasta ayağım için 
yazdığı şiirleri getirdi. Çok kısa rn·sra. 
cıklar .... Ezberimde ldeğil .. Sonra arar 
bulur, size gösteririm. Onlar, bana hoş 
yazılmış, gUzcl dü~ünülmüş gibi geldiy· 
di... Bir atbUmde pekala yeralacak bir 
eser sayılabilirdi. Kendisine tabii teşek-

kür ettim, pe'k kevindi. Tam bu sırada 
Perkontin de salona girmiıti. Rakitin 
ansızın gece gibi karardı. Galiba söy· 
Jiyecek şeyleri va~:lı ve yaln z konu§· 
mak istiyordu. Sonra Perkotinden hoı
lanmadığını da pek iyi biliyordum. 

Şiirleri, sahibinden bahsetmiyerek o_ 
na gösterdim. Bugüne kadar inkar et. 
mcsine rağmen daha ilk bakışta şairin 
kim olabileceğini kestirdiğine eminim ..• 
Şiir1ere göz gezdirir gezl:lirmez kahka· 
halarla gülmeğe başladı. Hem gülüyor, 
hem de: 

- Çömez kafasiyle yazılmış ıcyler •.. 
Büyük cürct doğrusu .... 

Diye tenkide girişti. Dostunuz,.bu şa
ka sözler üstüne güleceğine, kızdı. ö. 
dUm koptu. Vuruşacaklar sanmıştım. 

Rakitin, uludu: 

- Bu şiiri ben yazdım ... Fakat a1ay 
olsun diye karalamıştım. Çünkü ben 
nazımla uğraşmağı pek de ağırba§lı bir 
şey saymam ... Yalnız şu lda var ki be-

Tabii ben de söze karışarak, onları 

yat:ştırmağa çalıştım. Perkotin, bildiği. 
niz gibi çok cesur bir aıiiam.drr. Hiç tın· 
madı. Yalnız yüksek terbiyeli bir insan 
edasiyle: 

- Ya öyle mi? .. Bilmiyordum ... Tah
min edememiştim. Yoksa daha başka 
türlü konuşur, ıirlcrinizi methederdim. 
Mall'ım a, şairler, biraz sinirli olurlar. 

Dedi. Ama, göderindeki alaylı bakı§ 
silinme mi§ ti. 

Ben, sedire, şimdiki gibi yaslanmı§· 
tım. Gözlerim kapalı misafirime karşı 

yaptığı bu tecavüzldcn ötürü ev sahipli· 

ğimi kullanarak Rakitini kovmak lbrm 
gelip gelmediğini düşünüyorl:lum. Kal. 
bim çarpıyor, karar veremivordum. 1 • 
çimde bir ses: 

- Bağır! Kov! 

Diye sın la yor, bir başkası da: 
- Hayır! Sabret! bağırma! 
Diyordu. Bu sonuncu sesi işitir iıit. 

mez hay'lnrıp bayıldım. Tabii ortalık te. 
lfi§a <lüştü. Kendime gelince ayağa kalk· 
tım ve: 

- Pek mütessirim, fakat bir '<!aha 
sizi evimde görmek istemem! 

bunun böyle lazım &eldifine hükmcıdi
yordum Sonra, şunu da söyliyeyim ki, 
rolumü pek tabii bir hal içinde oyna· 
tnıf tı:Tı. Afhyordum. Hem ıerçektcn 
ağlıyorclum. Hatta hidiıedcn sonra da 
birkaç gUn ağlamakta devam ettim. Ni. 
hayet hepsini unuttum gitti. 

On bt"t gün hiç uğramadı. Keridi ken. 
dime: 

- Acaba bir daha gclmiyccek mi? 

Diye soruyordum. Nihayet dün ak. 
~am bu gazeteyi ettirdiler. Okurken 
ağzım açık kalmrıtı. Bunu ondan bat· 
ka kim yazabilirdi. Demek buradan ıi· 
der fitmez cana<:111 ve duyl:iuğu hıncı 
oturup karalanııg. Gazeteye yollamış 

onlar da basmışlar... Affet kuzum, bir 
sürü ıevenlik ettim. 

Aliyop., gülerek: 

- Kabul auti ıeçmeden ağabeyime 
gitmem lazım! 

- Tabii! tabii ... Hah! Şimdi hatırla
dım. Söyleyin bakayım bana tutkunluk 
ne demektir? 

AliyOfa, taıırarak t 
- Ne tutkunlufu? .. Nasıl tutkunluk? 

- Para 1 para 1 

Diye hayk·rıp duruyordu. Bendef\" 
ra alamayınca, üç bin rubleyi cin'~. 
kazanmaktan başka çare bulamadr· 
çi: 

- Öldürmek istemiyorum 1 tstertli 
ruml 

(Devamı var) 

... 
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lte,ıendl bu maltunat der. cinden lllP lllP mplayacak, tını fı. Radvo ve ıivaııo 
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tGauııcsen. ut ta ya.km da berlkl llfmı kati: lltmlelcet liıat a11rı, aJanı •• meteo. Strauss) 
~ dahi~~ - Birader 1&buk 18yle, ... rolon haberleri. 13.15 MOılk (Kan. ODA MUSiKiSi VE KO~ERELER 

bir hat Kiml bu cani1 bu tık pncnım>. ıua · H Konutmı 7,30 Frankrurt: koro. 
11.haiyet.. ver. ~ er, (Kadın SHtl • F.v hayatına dair). ti 1. Leipzl1: Solo Te korolar 

' tık, tık!.. Odanın kapm dürzller?.. Protram. 19.05 Müzik (Bir uvertür • ı. Lllle: Piyanoda Şumann'dan 

'4et tlerin hiç birinde böyle 
bir Yok. Nuır paoal&rm y&. 
~ garçadan tok· 
~P. divan durma vazi. 

Bokulurlar, aöyliyecekle.. 
~lerıer ve geri geri çekilip 

YUkaek konueurken aklı baeı. Pi.). J9.l5 'l'ürk müziti (Fasıl bey.. pal'('alar 
na seldi; aeaİnl alçalttı: ti • Karıtık Protram). 19.45 Türk t.15 Berlln (uzun d.) iki piyano. 

_ t.J.mıerini bilmi nan tarif mftzllf <Halk _uırkDlerl •e oyıın hı. 10.15 Brealav: piyanoda Btethonı 
t kil alil J:;, valan ·Sadi \nır Ataman). 20 Mem den parçalar. 

e ee ve eem • e ••• leket saat ayan, ajans Ye meteoroloJI 10.45 ~apoli ıır.: pıyano konseri. 
Corci biraheneae tuarlachkJa. hıberlerl. 20.15 Netell mDzlk • R. 11. '\ a11ova: Bach, MozarL 

mu sanki eaberlemit: 20.20 Türk müıill (KIAaik p~m> HAytıı: l\WSIKt. VE O~ERETLE11 
- Hava lltif. Bina Boafor idare eden: Mesut C.emll. An karı rad 8.4., Eırreı: haCıf musıki 

rUqm almak üzere BliyUkdere. yosu küme heyeti. ı - Tanburl Ce· 8. Stuttprt: aa~erl müzika. 
· · i'"' mll beyin • Bayati peşrevi. 2 - Ta. 1.30 Varşova: hafıf parcalar 

ye aıımetle ıponı Hvdifim ;r0 ·• hl •fendi • Bayati semai • Cıkmu 9. Budapeıte: CiSın orkestraıı 
Sakallı yine pancar keaildi: dl'runO dilden. 3 - Atık Mustafa 9. Londra <N.) operet. 
- Şatlatma beni be adam ... nın • Hayali farkı • Sebep ne bakmı· 9.30 Parls (PTI') rskl zamanır 

vaziyetle Maval iıtemiyorum, ıualime ee. yor. 4 tsmail dedenin • Bayati şar. meşhur pal'('aları. k 
Vap Ver ' kı • l\:ır•ıdan yar !({ile ..ıı.ıe. 5 - K.- t.30 lstokholm: orkestra, eman. 

•·• " ... • · _ ... _ (H il berı) · ha Bodur korktu: man taksimi. 6 - Doktor Suphl Eıkı 10.15 Könıtau..-':' e 1 • • 

ı G t • lflen b.•t• • Bakdıkca hOsnO anı. lif musikı. 
- An.edeyim bqam... aye na. 7 7- Şev\i beyin • Hicu "'"' tl.15 Bllkre!J: ham ~rkestra. 

komilfo kıyafetli.. .. Airakınla. 3 _ ili Selim • Şehnın ıt.30 birtok Alman ıstasyon1arı: h. 
Kar9ıkl bağırdı: şarkı • Bir nncivana dil mQptelı\ fil mu•lkl ve dans havııl:ırı. 
- Şakilere, katillere komllfo dır. 9 - Rıll eff'ndl • Şehna' şar \'AR\'ETE \"E KABARELER 

kelimesini aarfetme yahu!.. kı • Meramı andellb. 10 - t!\mall dr· 9.ta Ra<lio Eireann (Ath1one) koı 
_ BafQltOne! .• BtrbUll ınrtm. denin • Hicaz ,.OrOk semalı! • Ylnt> ser parti 

1 

da j k t ta Udalnde komple neşe muhahbl't. it - Nlkolakl u"ıa · 9.20 p0 ,te Parl.sien: •şarkı k6ş 
a • a J, Şehnaz aaı semaisi. 21 Konuşma . kil 

. vardı. Jaket ataylı altın gözlük. 21.15 !\füzik '1ladyo orkestrası • Şef Lo·~ıka (R.): bususl sah ık 
e;'Velki üst ~rd~en va. lü, sivri sakalı bir herifti; diğer. Hpaıa ferit Alnır). ı - P. ES<'hal ıo. 
lahada değiftlrdı. Otur-. 'eri bıyıklı.. kd· i . - A • ... . . .. . . 

kavusturdu. Şimdi de A. t "ted · , po. b) Allegro con (Jraıiı. c) Alleıru 
taL... aya. mu aır" . mollo vlvace. d) Adagio lamenlo50 .'"fiıoiyle, aymlan çatlata çat.. - MUısa.ade buyurun da phıt 22. u Konu!Jma. 22.30 Müıik (Ope 
!tlUkemmelen türk9f!<}e: olduğum veçhile arzedeyim!.. ra aryaları • Pi.). 23 Son ajans ha 
~atı B&milerlnl tasdi ve ta- (Yenlköydeki gazinoda ... ) diye berlerl, ılraat, esham, tıhvllAt, hm 
ltlUtecaaır oluşum gayet mil. baRlarken, öbUrU ayaklanı verdi: biyu • nukut borsasa U11at). 23.20 

9.30 Kolonya ves.: 1.10 Napol 
gr., Prağ; 12 Londra (N.) 
12.5 Londra (1\.) i 12.15 Ro. 
ma (fl'.) 

, Afyon mübayaaıı 
devam ediyor 

bir ıneseleden tevellüt et • ::_ Ne diyorsun, bizim aayfi • ~lllılk (Caıband • Pi.). 2lU5 • 24 
·· Bu cUretime 11.ik de u. yegah ... Birader de, ben de ora. Yarınki proaram. 

bmıla min gayıihaddln da muklmiz.. Keyfiyet nuamnd'a 1 • 6 • IU Çta,,.,tha ToPrak mahlullert oflal eski 
bulunmak aa.adetme oimdi daha mühimleeti ..• Ey, an. 12.30 Proıram. 12•35 TOrk m&ıi Hile mahıullerlnden ıtok ka. 

0Iueum... lal!.. ili - Pi. ıs Mtmleket aaat ayarı, •· lan malları 11 ma:rıı ıonuna 
bey alıldqıvermietl. Corei 1&1alamqtı, hazretlerin Janıı "' meteoroloJI haberleri. U.16 'kadar verilen bir mtlddet için. 
ki atkelenmeğl bile Yenlk8yde oturduklanndan ha • • H Müzik (Rl11seti CUmbur bando de mttbayaa etmtıtl. 

• bakalamıt halde.. beri yok; maamafih memnun. su· Şef: Ihsan KOn~r> 1 - A. Tho. Son bir kararla bu mUddet. 
. . ınaa • Hamlet operasından prelld Ye d 

Yavq kendine geliyor, Kendııı de orada değil mi ya, ıık mart. 2 _ St. Saenı .. •c.ıaır ıtlltl'" ten ıonra da mUba7aa hinf! e 
rengi atmafa bqllyor. sık göze rörtlnecek elbette. Aynı nln 3 OncQ pa~ıı. s - F. Popy • Yam edllmHl blldlrllmlttlr. 

isabet... Pronnı ellentlıl (u"9rt0r). ' - La- Yalnız, bundan :>nra ma:rıı 
Ve çeneyi açtı: come • •Kotl)'Oll" (Orlrutn aGill> tan evvel :yerlerinden ~ola eı. 
Yeniköydeki guinoda vapur a) Gri,. b) Şampanya bard8Jı. c) k r lmıt afyonbrla bankalar 
, , ]dfM .. l Tatlı mllkaJeme. ç) Jtordelalar ve a ı • 

beı<lerKen Uç kişinin re 6~. davulcular. d) Serpantin • Vala. 111 da rehin olarak bulunan malla• 
buna yakm oturduklannı, o al- Proıram. 111.05 Müzik CStraussun mubayaa edilecektir. 
tm gözlUklU ve ıivrl 1&kallmm bir valsi) Pi 19.15 TQrk müzi~I (Fa. 
mütemadiyen konuıtufunu, pek sıl heyeli). 20 Memleket saat ayarı . 
yavq oldu~u için anbyamadıfı. aJan• Vf' meteoroloji haberleri. 20.lCı 

b ki ı d birinin bunu Netell plAklar • R. 20.20 Türk mUzi· 
nı, iYi J ar an ıti. 1 - Oıınan beyin • Saba petrevl. 
ipreUe (korkma monter, Tarab. 2 :_ Dedenin • Saba farkı • GCı$e>·le 
yadaki ombaaadlann atqesi •.. ) ıel bülbülltri. 3 - AJık Mustaranın 

.. ubudi;yetim beni an- dediğini 11r&ladıktan ve Pari8te • Sı ba tarkı - Bir esmere gönOI Yer· 
.... lltap eWrdi.. çıkan Jön TUrk pmeteıerinln, da. dhn. 4 - Klıam Uı'un • Hüz11m tar· 

llelhamenin hiddetten mat Mahmut Papnm da araya kı • Benzemezsin kimseye. 6 - Ke· 
L... -;: u- mau taksimi. 6 - Halk lilrküıll • tn. 
~o anda al çuha; olan. kabldıftm lllveden IOlll'a (--... dltn daldan O\"Rya. a - Mehmet Na 

'birdenbire bqma çıkmıt, veret) in çJkanbp ortaya kondu· ılbin • HlcaıUr şarkı • Gönneuem 
1lD8 b&lmumu l&rW b. funu aöyledlji l&nl19 Necip Mel. eler. ı - Refik Fenanın - Rast pr. 

,,,,........ Burunu pollpU ft hame koltujundan havaya aıçra. kı • Yakdı eibaoı atetla. 21 Konut 
~için ap .-, altlı dı· ma. 21.15 Mllılk (SakRfon aololan • 
~ me,.SUcla, 114- :_ VaJ kelbl &kurlar! .. Bbılm Nihat. Esensin), 2U5 Haftalık poıta 

Şehrin imar pl&nı tasdii 
edildi 

lstanbulun imar pllnı Nafh. 
Vekili general Ali Fuat Cebe. 
soyun riyasetinde toplanan blı 
komisyonca tetkik olunduktan 
sonra taedlk ednmı,ur. 

bahat verme·- Uzere Ankara 
ya gitmiş olan belediye imar 
mUdUrU ile tehir mUteh&llBIBI 
Proıt bu1Un tehrimlH dönecek 

terdir. 

'c)J 1 eJbıe kutusu. 22 Millik (Kilcilk orkestra -
lr •• -..;ı Uk alıyor.. kGyden bqka çr&J'I ID t e • Şet: Necip Aıkın): l - Hanna L6hr 20 ı• J t vkif ediJd 0 

~llını adamı değil. Bir va. decek mab&1 bulamamıtJar mı? ••• HWya ıeeesl (Vıls). 2 - Michell • ıra Ç& an e --L- 'l'unuatakı darlık zamanla· Bu Wnler her halde (PUlalke) ltalya f8rkıları <Potpuri). S - Bern. Kadıköy iık · le vapura 
liddeU bir nevruteniye kimseler olacak, zira Yenlk6y hare! Kutach • Ciıan fantaıisl. 4 - t>lnmek Uze"" ol::.n Konyalı 

, tlf; aenelerce uabmı çek. erbabı namua ve eaaddıka mer- Kari Dlume • Güneşde <Vals). 5 - Mehmet oğlu ömerln "" Urıı 
, _ _.,_ ' fhe iplik olmu1o Gnç belA kuidir Kim olduklarma dair bir Scbmalıtich • or.mında a,k. 6 - Pe. bulunan ,,.anf""ını çalan aabıkn 

dl •• ~ ter Eries • LeiJıyoner asker. 7 - v 
fi encamklr l&ltanata, Cargument) elclt edemedin mi· Paul 1.fncke • Venüs (Vals). 23 Soıı il Namık, birinci sulh ce"a mat 

be19 kondufu halde linir Corcl ,me mart&ftllara ıtril • ajanı haberleri, ılraat, esham, tah- kemesi tarafından tnklf edil. 
O lllU&iç dertten bllabOtOn ti: ~- tımblJO • nukut bonuı (fl. mltUr 

~ lnırtarabumit delil Slvrl •JraUmm lllblt.,. Ro. 110. ıs.ao Mllılt <Caaband • PL> • .--·--------

PİYES, °KONJo"ERANS VE " 
K01'1JŞ!dAl.AR ERTUGRL'J. ~i\DI 

S.10 Beromllnster: Milletler Cemi TEK 
yeti raporu. Şehzadebaşı Tl' HA:-ıi 

1.50 R. Rolland'ın bir piyesi. tiyatrosu Bu ll'Ct 
9.15 MOnlh: "Morııl!\., (L. Thoma) HOJ\Ol OTONCE. okuyucu Aysel 

yelpaıesl., (Os~r Vilde) \NKARA TIYATROSll 
1.30 Saltens: "Lady Vlndermerin • 

9.45 Frankfurt: "tıçQnctı adam" Bu ıece Yedlkulc 
(Braun) YAŞ.\R BahtHlnıh: 

INGII.IZCE HAVADiS HAHUNIJRHESIT 
J.16, S,18 Roma l: 9.15, 11.15 Ko Yarın ıece Yl'nio• 

lonya; 9.15, 11.20 Hamburı; hlrde 
11.45 BOkref; ıt.50 Budapeş 

ullynlc mOsamere ProfHör 
AT ABAY beraber 

--------------------------~----~------,.,,.~ 

Tahlis 
çanı 

Bir kaza vukuunda 
mürettebahnı nasıl 

denizaltı 
kurtarır? 

ee,. Jıe,wnlandı mı. 1118- bert Kolej ............ tekrar. 23.55. 2• Yaruıki procram. Yeni ne,riyat: 
~.: 1111 pppaclak yoJdaynıe. 1......,ın BebüU ftJ& ltumeU. Yabancı Radyolarclan Selddnd 11yfada1d Ajenı ha· 'acıfı taıvlr edllmektef!tr. Nite • 

111 ~ları ayaklanıp nete. h1l&rlr olllfUllUll pek muhtemel. Seçilmit Parçalar berJeri arumda okuyacatuuz sib: :.dm on ıUn kadar evvel A:r.erika 
~~; eterli, valeryanh llflnl Wlcltrdf. Ot.eldJlr lQbl de Protnm TOrklJ• aaaU tbertne 61 Türk Şairleri Tltia daıbaltı ıemial mtlrıtteba • ıulannda TUkua ıelen b1r faciada 
~~~ Ulema J&D&fJYOI'• Yenik&, '111ı8"llraf, TuabJa ma • leden aonrald aut olarak 'nlrilmif. ıs dnde l>Jr intifa!' eden Tlr1r tmm kurtanlmu·ndan kati au • mtlrettebat bu ıeldldı kmtarılmat 
.._...)i"tha timdi de hemen oek· rabJa kanlbrmldı. Ur: Şairleri adlı ansiklopedinin 72 ad rette Umit ketilmltdr. Yabnld tı. Denlsde tahtelbahirlerin Un • 
~P NeJ1e bhw Jrapl1. S.bDı avucu alnmda, l&Jlk • OPERALAR VE SENFONi MJW eıktı. Ba eok delcrll llll't n11m4e herbanp bir denia fKla. nn. raptedilen llete t8bUa .cam il. 

lllllb. KBtemacU,. -. 1lr tl1ll JlllMll ...... .,,.'f'W• JtOMSEIU.ERI mubıuman takip etmelerini brll• llDda m1lra ...... lllr tUtıelba. mi ~. 
~jtdd ... _ .. ,, .... de.t~ ~ tndra-AM_~_J§f.n· ~ "'=..IJetlt ~ em bir Dlllllll•••t"'n .... JaattarJ. 

oaı-•,..J r -... .._-Z~ 



6-VAKIT 6 HAZiRAN 1939 

150 nüfuslu adada bir lngiliz kadını bir 
dünya cenneti ibda etti 

• ..ıaceraperest in , 
1riliz kadını dün. 
ya cennetinde. 

Ankara Vakıt muhabiri yazı. 
yor: 

Milli kiline deplasman maçla • 
rrru oynamak üzere §ehrimize ge· 
len !zmirin Doğanspor takımı ilk 
karşılaşmasını dün öğleden sonra 
19 Mayıs stadında Ankaragücü 
ile oynadı. İki takım arasında ya ... 
pılmaktaolan bu maç,daha evelki 
karşılaşmalara nisbetle alaka 
ile karşılanmadığı ve maçın nor. 
mal olarak Ankara lehine neti. 
celeneceği tahmin edildiği için 
stattaki seyirci miktarı pek azdı. 
Havanın kapalı Ye rüzgarlı 

geçmesi, İzmirlilerin de gelişi 
güzel oynamakla beraber rakip 
oyununu bozan ve mütemadiyen 

~alk8; 
faydal 

ofsayde düşüren bir oyun tarzı 1 Ankarrıg'ikii ve Doğr.ııı.~por talı: ırı forı maçtan evvc·, ,.,. 
d nd:.ı • 

dan evvel 19 Mayıs sta 1 tat~ik etmeleri, Ankaragücü_ m~- bul eden ve bu yüzden daha zi-1 Fakat Ankaragücü ikinci bir 
hlmacım h~~t~ da pek bece~ıksız yade gol yememeğe ehemmiyet 1 gol şöyle dursun az daha !zmirin 
o ası yuzunden çok zevksız ge- . 1 · · 1 b be l"k ı·· ·1 k 1 b . . . . vererek gerı oynıyan, zmırlıler, era r ı go u ı e arşı aşıyor. 
çen kub?1ateçtkan Ank.ara ık.ıncısı Ankaralıların bir şey yapama. du. Bu tehlike de, Fuarlm Güç 
anca ır sayı ıle galıp <'I- • . k 1 · · ,, t k ·ı k k 
k bildi M . • .~ dıkların.ı görünce gıttıkçe artan a ecısı na ı ı e arşı arşıya 

a . .. açın tafsılatma gelın.. b" .. ·ı h"" b 1 d l k 1 l a ı ragvmen topu dı ce: ır enerJı ı e ucuma aşa ı ar. a mış om s na . 
Bir kaç güzel akın yapan İzmir şarı atmasile kendiliğinden ber

Takımlar ve he.kem forveti biribiri arkasına Güç ka. taraf edilmiş oldu. 
Maçın hakemi Muzaffer Er. lesine indi. Fakat her seferinde Bundan sonra tarafların bü -

tuğ idi. lki takını bir iki hafta. de iyi yer tutan Güç müdafaası- tün gayreti netice üzerindP mü
dır tatbik edilmekte olan yeni ta- na takılarak püskürtülen bu a_ essir olamadı . Ve oyun 1-0 lık 

. limatname mucibince karışık bir kınlar İzmir hesabına da bir fay. neticeyi muhafaza ederek Anka. Sekiz sene evvel Betty Carsta· ı Uyedır. k"ld h kt 1 M tat 
irs ismin.de maceraperest bir İn- 1 Mis Betty Carstairs bu adaya şe 1 ~ sa ayldakc;taı ı ar. utakrmse_ da vermedi. ragücünün lehine bitti. 

•v• . . remonı yapı ı n sonra - D N l d ' 
giliz kadını küçük bir ada satın ~eldigı zaman yanında ıkı ahba .. - lar şu şekilde yerlerini aldılar: evre golsüz ,bitiyor ası oyna H\ r 
alarak burada mel:ieniyet kurma_ br, muharrir Hugh Brook ile mu. Doğanspor: Qyun böylece, Ankaragücünün Ankaragücü takımı, bu mac:ta 
ğa karar vermiş ve bu teşebbü - hendis John Hollcroft vardı. O l'rfahmut _Fethi, Reşat _ lr. hakimiyeti, İzmiri nde zaman, za. umumiyet itibarile kendisinden 
sünde ilk adımını atmıştır. zaman adada yer yer vahşi or - fan, Halit, Abbas -Mehmet, Fu. man tehlikeli olan ve fakat neti- beklenen güzel ve teknik oyunu 

Betty Carstairs sanşm iri ya · manlarla, uçsuz bucaksız çöllerle at Yusuf Sabri. ce vernıiyen münferit akınlarile oynamıştır. Bununla beraber ta. 
pılı bir genç kız iken deniz yarış- k~plıyl.dı. Ms .. Bet~y ~arstairs'n 'Ankara~cü: devam ederken dt:vre 0-0 bcra. kım, beklendiği gibi çok gollü 
larında büyük muvaffakıyetler hır mılyon .dort yuz bın franga Natık _ Salilı, Enver _ Ab- 1 berlikle bitti. bir galibiyet yerine bir tek fark-
kazanırdı. satın almış olduğu ada bu vazi - clül, Semih, Jsmail _ Hamdi, Son devre la maçı kazanmıştır. Bunda!d 

Bundan sekiz sene evvel bir • yette idi. Namık, Faruk, Fikret, Hamdi. Bu dvrede muhakkak surette başlıca sebep te muhacim hattı. 
denbire orta.elan kaybolan Betty Bu on sekiz kilometre murab - İlk d nı teşldl eden oyı.ncuların çıkan 

Carstairs'in Antil adalan civarın balık arazi hiçbir §Cy ifade ctmi- Oyul\ 16,30 da ~:ş~:dı. Ve An. :~~~G~~~~e~ıl~:nı~:~: ~y~ t'tf~ft-Pi1rı ~ütemadiy~fl ka~ırma. 
da küçük bir aı:ia satın almış ol. yordu. Yerliler açlıktan ölecek karalı muhacimler hemen İzmir fak bir tadilat yapmışlardı. Bu !arı ve İzmirlilerin çok gilze1 tat. 
duğu kulaktan kulağa yayılmağa vaziyetteydiler. Yabani otların bik ettikleri ofsayde düşürme 
başladı. Fakat her havadis gibi acı köklerile kiffafı nefs ediyor • sistemini nazarı dikkate alma . 
bu da yavaş yavaş unutulmağa lardı. Mis Betty Carstairs bu a • maları idi. Takımın geri hatları-
yüz tutmuşken bir telsiz haberi dada işe başlamağa mecbur ol - nın güzel ve muvaffakıyetli bir 
bütün gözlerin eski sporcu ve du. oyun çıkarmasına mukabil far • 
maceraperest Betty Carstairs ü • DtlNY A CENNETINiN İNŞASI vet topu sırasında boş kaleye a. 
zerine dönmesine sebebiyet verdi. Ertesi gün arazi gezildi.. Bu - tıımıyacak derecede beceriksiz 
Gelen haber şu mealde idi: rayı ıslah edebilmek için çok cid 

"Burası Balina adaları.. Ben dt çalı§malara ihtiyaç vardr. Der. 
Bctty Carstairs.. Gazetecileri ve hal Bahamas'ın merkezi olan Nı~
fotoğrafçıları davet ediyorum.. sandan yedi tane zenci amele ge
Topraklarımda misafir olmaalrı=ı.ı tirtti.. Miamiden sureti mahsusa_ 
ve yeni medeniyeti görmelerini da bir de usta celbetti; ve hemen 
istiyorum. Adam ... ., işe başlandı. 

Ve bundan sonra Mis Betty İlk olarak yolların inşası lazım_ 
Carstairs adanın mevkiini tayin Jı. Birinci planda beş kilometre -

di 
Doğanspora gelince ; 
İzmir takımında en iyi taraf o. 

!arak müdafaanın muvaffakıyet
le tatbik ettiği ofsayde düşür. 
me tarzını gördük. Takım tanın. 
mış tecrübeli bir iki oyuncu müs. 
tesna olmak üzere İzmir ikincisi 
Ateş kadar olsun müsait bir in 
tıba bırakmadı. Kaleci Mahmu _ eden malfımat vermiştir. Bazı ma lik yol açılmağa başlandı.. Mis Mü.sabakayı scyr:; dcnlcrdr.n blr grııp 

d 1 k · · dun tecrübeli oyunu, rakip forve cera sever gazeteciler bu malU - Betty buraya hayalata a ma ıçın ı 
k:ılesi önüne indiler Dakikalarca da Abdülün ve merkez muhacim tinin de beceriksizce hareketi ta . matı zaptetmekten geri }calma • gelmiş değildi. Çal.şacak, faal ka- w · 
Doganspor kalesı· o··nu··nden ayrıl Faruguv n yer degviştirmelerinden kı~ın yu .. ksek bir sayı farkı İl" dılar ve bir müddet sonra lda fo • dının bütün evsafını aksettirecek- - ' · 

. 1 Baıı·na t" B .. b 1 k d" · d b" mıya.n Ankaragücünün bu baskı. ibaret kalmıştı. Bununla bera . mağlup olmasına mani oldu. Br 
toğrafçılar, muharrır er, ı. u munase et e en ısı e ır w . . .. 

. . . k . 1 .. v d" sı Doganspor mi.ıdafilerinın mu. her oyun umumi vaziyet itibari. neticeye rağmen Doğanspor, An. 
adalarındaki dünya cennettnı zı • ço ış er ogren ı. . . . . 

Y 1.1 b h k d temadıyen rakıp muhacımlerı of- le ilk devreden pek farklı geçmi. kara şampiyonu Demirspor kar-
yaret için yola rıktılar. er ı er u şayanı ayret acı. d d.. .. . .. .. . 

:ı k ınd ld k 
1 1 

;.,, say e uşurmelerı yuzunden bır yor ve Ankaragüeü biribiri arka. şısında daha büyük bir farkla 
Tahtsız kraliçe Mis Betty Cars- n~n arşıs a ona a r:11ş a"r..,. netice vermedi. İzmir, sıkı ve iyi sına gol fırsatları kaçırmakta mağlCıp olmaktan kurtulamıya • 

tairs on sekiz kilometre murab - Zuaate başlamış olan Mıs Betty b" .. daf .1 Ank uh d d" d k . . ır mu aa ı e ara m a_ evam e ıyor u. ca tır. 
balrk arazisinde ağzında sigarası, yerlilere yıyecek de veriyordu. . . .. 

y ·ıı ··kt · · 1 b cımlerıne gaz açtırmıyor, arada Oyunun ilk ve son golü A.tletizm müsabakaları 
elleri cebinde dolaşıyor.du. en ,,er go en ı~mış o an u ka· bir kaçak rakip oyuncularını da 

B C · bil" ·· h ı· · d bereket! beya k d Ankaragücü takımında yapı . Ankara. (Vakıt) - Bölge at-etty arstaırs tun a a ısı mı en 1 z a ın,. ••t d " f dd b k k 
1 d 1 d Z lmu ema ıyen ° say e xra ma lan deifö•iklik te bir favda ver. letizm aJ·anlrgvı tarafından tertip yüz elli yerl~:ien mürekkep olan diye sıfat an ırmış ar 1• aman t "l k 1 · · h t hl" ~ ':ıl J 

"f · sure ı e a esını er zaman e 1• meyince forvet vine eski .:ıeklini edilen teşvik mürnbakalarmın bir bu küçük adada kendisine peri ma zaman Mis Betty, çı tçı, oduncu, ked k rt d J ;o1 

sallarını hatırlatan bir küçük sa _ ve diğer bütün işleri başararak, en u arıyor u. aldı ve Abdül hafa Faruk ta or- kısmı dün öğleden sonra ve Do. 
ray minyatürü inşa ettirmişti. Bu- bileğinin kuvvetiyle buraya hük - Ankaragücü gol taya geçti. Bununla beraber daki- ğanspor - Ankaragücü maçın • 
rası küçük mikyasta bir dünya rrıetmiye başlıyordu. yapamıyor kalardanberi devam eden vazi - C:A!Jllll""' , ... 
cenneti, medeniyet ile tabiatin Mis Betty burayı hakiki melde- Ankaragücünün bu hakimiyeti yet değişmemişti. Nihayet dev. ,,,.-
birleştiği bir nokta idi. Bir yan- ni bir memleket, yollarile, villa - devrenin 24 üncü dekikasına ka. renjn 27 nci dakikasında Anka .. 
da balta girmemiş ormanlar, dL larile medeni bir ada hailne sok • dar aynı şekilde devam etti. Bu ragücü sağdan bir hücum yap -
ğer tarafta muntazam şoseler var_ mağt hayalinde kuruyordu. 1 müddet zarfında bir çok defalar, tr. Sağaçık Hamdi topu sürerek 
d M v d • güzel bir orta yaptı. Kale önür.•~ ı. . acıgın tepesinde, gökteki Planı mükemmeldi... Me enı 1 tzmir kalecisi ile karşı, karşıya 

ld 1 düşen topa Doğansporlu l\1ah. 
yı ız ara nazire yapan bir fen'!r memleketlerden uzak bu küçük kalan Ankaragücü muhacimleri 

1 mutla Güçlü Faruk aynı zaman-pmldıyordu .. Bu küçük adada bir adacıkta en ileri medeniyet ham- takımlarını üstün vaziyete geti. 
büyük yüzme havuzu, bir dan - leleri gösterecek. insan elinin 1 recek golü bir türlü yapamıyor- da çıkış yaptılar. Bu sırada dah:ı 
sing, bir mektep, bir kilise ve yir- yapmağa kadir olduğu bütün giLllardı. Sırasile Fikret, Hamdi, ve çabuk davranan Faruk l\lahr.rn. 
mi dört kilometre otomobil yolu zelikleri meydana koyacak, kav _ ı sagw açık Hamdinin biribiri arka- dun topu kapmasına meydan Yer. 

• meden hafif bir vuruşla ağlara 1 tiJI; vardı. Bu yolun muhtelif yerleri. gadan gürültü.den uzak medeni sına kaçırdıkları üç muhakkak t~ 
ne en medeni şehirlerde görülen bir adanın başında tahtsız, taçsız 

1 

gol fırsatı karşısında İzmirliler taktı. 1 
seyrisefer işaretleri ce asılmıştı. krailçe olacaktı. ide başlangıçtanberi tatbik ettik- Maçın sonları J ~ 

Fakat bü . ü:1 bunlar uzun hikiL Planı ilerliyordu. Yollardan :;on lcri sis temi elden bır:ı.kmıyarak Böylece il!< golü kazanan An- ı ~ 
ye, gün be gün sarfedilen muaz - ra dükkan inşa ettirdi. Halk ya • harekete geçtiler. karagüçlüler daha canlı oynama. 
zam bir gayretin mahsulü idi. Se- vaş yavaş alış verişe alışıyordu. 1 Doğanspor canlanıyor ğa başladılar. Bunu gören ve iç
kiz sene durmadan, yorulmadan Fakat dünya cenneti ancak Ba~langıçta An.karagücünün kuv. ten gelme bir sevinçle ta1 .. ımları 
işlenen ada bugünkü me.<lent hali- 1943 senesinı:ie tam randımanı ve-

1 

vet \ 'C. teknikçe olan fnikiyetinin nı alkışlıy::ın Ye te~ci eden Güç 
ni bulabilmi~ti. Bu adanın bu şek. rebilecek .• Daha .dört milyon beş tabii bir neticesi ol:ırak teşis et. taraftarl~n. Ank:ıragücünden 
1: gelebilmesi başlı başına bir hi· ' '(Deı:amı .• 8 incide) İtiği hakimiyeti ve ,oyunu11u ka- müteakip golleri de bc)<lediler. 

Doğaıuıpor halecisiniıı bir 
lı.."1lrff1rı~ı 

pılmıştır. ussb$• 
Alaka ile takip eden n1 şsğl).,. 

kalarda alınan neticeleri ıı 
yazıyorum: . 

ıoo METRE: ~ 110. 01
' 

1 - Nuri (D.S) 54. :J! ' 
<Yerleri diskalife edilmiştır· 
0 

800 METRE: ı01 di· 
1 - Galip (D.S) 2.3. 4/ 

ğcrleri diskalife edilınişt~·-:ı: 
2000 M. GENÇLERAR 

8
" ~ "' 

1 - Orhan (E.L) 6.2. '(.f..<J1 
Osman (A.G). 3 - Haı:ndı ·ı 

SOO r.t. GENÇLER: ısı:ııtı1 

1 - Raşit (T.C.L), 2 -
rT.C.L), 3 - Ömer (E.L)· 
, .'JOOO M. BVYVI<LER: O Z"' 

1 - Mus tafa (D.S) 9.4 ' 

Cevat (D.S). ..A'lf 
SIRTKLA YÜKSEi( A'fL ·,,,,, 

1 - 1\1ulıittin (G.S) 3,40ı ,. 
Celal (H.1.Y). 

YÜKSEK ATDAMA: 
1 - Jerfi tG.t:) 1 .SO~ 

- d J1 
Eski ~:ı m-;iynnlar ıı 

Al Bravn . d• 
Tekrar boks1 b:ı:.ı.ıl 

Üç defa boksu bırakmış e9· 
muhtelif işlerde çalı~mış 013~e'" 
ki boksör Al Bravn yenidCJl ıŞ ,-e 
yorka gelerek boksa b3şla.Jll edC• 
fünya şampiyonuluğu idd11

\ 5tc · 
1"9k maçlara iştirak etı:nek 
.niştir. .. ··ıc t>if 

Bu haber Amerikada buytl 
hayret uyandırmıştır. . ald il6 

Al Bravn evvela Arşıb 111 • 
. d .. "'a. ea dövüşecektir. Eskı unJ tuz ı;c· 

piyonu Dempsey halen ° ·çifl: 
kiz yaşında olan Al Bra"11. ~ 11.if 

- Bunda hayret edilece ""'IC' 
. . bit V"' 

hal yoktur. Al Bravn ı~~ . ııotl' 
sördür, evvela Arşibnl 1 ~ ~r det 

d . ~ b k .. l . "·enebılı . ra ıger o sor erı J 

miştir. 
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Atlantik Okyanosunu 
geçmeğe teşebbüs eden 

Thomas Şimit'ten 
haber yok 

Nişanlısı merak içinde 
Thomas Şmit isminde genç bir 

Amerikalı tayyarecinin çok kil -

k 
ı çük bir tayyare ile Atlantik Ok • 

I • yanusunu geçmeğe teşebbüs et -
tiğini geçen günkü nüshamızda smancığa kestirme giden 60 

ornetrelik yolun inşasına başlandı 
yazmıştık. 

Bugüne kadar maceraperest A 
merikahdan bir haber alınamamış 
olduğundan, Thomasın artık kay. 
bolduğu kabul edilmektedir. Yazan: 

V akıt hususi muhabiri 

Hulusi 

llaıkevinde sık sık 
'Ydalı toplantılar 
~ yapılıyor 

'tıı) tuın, (Hususi muhabirimiz· 
~1 ,:-:-- Şimdiye kadar hiç gör -
\ıı ~ memleketlerden birisi 
tııı ruınu, bir fırsat bulup 
~aek iste~m çok kuvvetliydi. 
~ atadan Sivasa giderken hat. 
~.Ytılarak Yozgat Uzerinden 
Ufin'lllı.a geçişim, bu arzumu ken 
ıı. & den tahakkuk ettirmiş ol

b u sayede, şimdi Çorum va • 
ııı·~lunan lstanbulun eski po
~dUrU Bay Salih Kılıçı ziya. 

Sa~· lllek imkanı da doğdu. 
a ıh .~ılıçı, eskisine nazaran 

Ola ınutevazı ve daha ağır baş
rak buldum. ~lemleketin en ,s Valilerinden olmasına rnJ

' en tecrübeli idareciler me
aırıa. girebilecek bir kabiliyet 
~ duğunu, anladım. Temas et. 

Günay 
mak imkanı doğacaktır. Çorum
lular, Çorum • Osr.ıancık yolunun 
vilayet için hayati bir mesele ol
duğundan bahsetmenlc ve bu ic
raattan dolayı büyük memnuni
yet duymaktadırlar. 

Çorum vilayetinin dığer kaza. 
l&.rına giden yolların da tamirine 
ba.şlanmıştır. Şehrin içinde si • 
lindirler çalıştırılmakta ve böy-

lece şoselerin şehir.Jeki iltisak 
noktalarının da düzgiir. bir hale 
S<'tırilmesine gayret e~ilmekte 

olduğunu gördiim. Şehrin kena -

....... 
Çorumu yeııi valisi Salih K1lıç 

Genç tayyareci Thomas Şmit, 

Amerikalı bir milyarder olan Mis 
Korneüs Vauderbrlt Jünior He 
r.işanh idi. Mis Kornelüs bu se -
heple eski kocası meşhur milyar • 
der Mister Vanderbi1'd'den ayrıl-

maktadır. 

Thomas Şmit ile Kornelüs ço -
cukluk arkadaşıdırlar. Son zaman
larda daima birlikte gezmekte ve 
her yerde beraber görünmekte i . 
diler. 

Mis Kornelüs ile tayyareci tah
sillrini beraber yapmışlar, hatta 
Thomas, müstakbel nişanlısına 

tayyarecilik de öğretmiştir. Buna 
rağmen Mis Kornelüs başkasile 

cvlenmeğe mecbur kalmış, fakat 
bu izdivaçtan memnun kalmıya • 
rak boşanmağa ve Avrupadan av· 
detinde Thomas Şmit ile evlen • 
meğe karar vermişti. 

Tayyarecinin arkadaşları Ma -
dam Vanderbiltin kendilerine te _ 
lefon ederek tayyareciden malu
mat alıp almanuş olduklarını sor. 
duğunu ve tngiltereye varması 

icap eden zamandanberi üç saat 
geçmiş olduğu halde bir cevap a -
lınamamasını neye hamletmek la. 
zımgeldiğini öğrenmek istediğini 

ve teessüründen güçlükle konuştu 
ğunu bildirmektedirler. 

---o----

Corum münevverlerinin de 
&ezi§te müttefik bulunmaları 
~ltiıni bir kat daha kuvvet • 

~l'tniş oldu. Uzu zaman tstan
ıneınuriyet vermek sureti

~buatça tanınmış simalar a.. 
~ 2ir Salih Kılıcın Co -
~~lar taraf mdan sevilmiş ve 

Çorumda bir parti toplantısı Bir ilk mektepte 
infila.k oldu 

Plaj için yeni 
modeller 

Yaz geldi .. Plaj mevsimi başla
mak iizere, hatta daha gimdiden 
de~~ ~t,ıenle var .• 

ır edilmiş olması, onu yakın 
tanıyanları da memnun ede-

r._ bir hadisedir. 

'4\liSULDAR 1\IEMLEKET: 

~l'unı orta Anadolunun mün
~e mahsuldar bir parçasıdır. 
~ak nehri, viltlyetin orta • 
~ geçmek suretile bu vadi
~ araziyi feyizli bir hale sok -
'ur. Memleketin birçok yer -
~·de yapılacak olan sulama a. 
-.:

1.Ytsinin Çoruma da teşmil e
~i hakkındaki rivayetler ta 'Uk ederse bu vilayet toprak
~ tn randmanı bilhassa arta -

kabiliyettedir. 

~t'uın vilayetinin şimendüer 
~onu, Kınkkaleden sonra 
~ c~ istasyon olan Çeriklidir. 
~klıde inen bir yolcu otomo • 
s._ 17 kilometre yol aldıktan 

Delice köprüsünde Ankara 
tinin hududunu bitirerek 

~ vilayeti hududuna girmiş 
~~Buradan itibaren Çoruma 
~r olan mesafe U2 kilomet-

-. ~rgihta Çorumun Sungur
~~ı vardır. Şu halde Çorum 
lt klı ıstasyonuna 129 kilomet-

11~esafededir. 
'ıi •r parça gayrimuntazam o -
~ Yolun bu sene derhal tamiri
'ieb.~e köprUlerile menfezlerinin 
~den inşasına başlanmıştır. 
~ U gldi§le bir iki ay sonra Ço
~ - Çerikli şosesi yaz ve kış 
!'İtli s7r erlerine tamamen el ve _ 

9o hır hale sokulmuş olacaktır. 
tit.ın tuından Osmancık kazasına 
ti! ek için, §İmdiye kadar, A -
l'e~Ya Vilayetinden dolaşmak su
k 1 e Merzifon, Gümüşhacıköy 
li~!arını aşarak 180 kilometre 
lı.v hır Yolu takip etmek lazımge
la 0tnıuş. Bunu na.zarı itibara a. 
ıl! 11 Vilayet, bir iki ay evvel etüt 
bt° Yapmış ve "Kırkdilim,, denen 
ttı t' ıt Beıntten yeni bir yol açtır -
ttı lga, bu suretle mesafeyi kısalt 
hi~~. başlamıştır. Bu faaliyet 
. lıgı takdirde Çorumun tam 
1ıtıar ~ ınde bulunan Osmancık ka-
sına doğrudan doğruya 60 kilo 

metrelik kestirme bir yolla Uİa§ 
rıhlrai< tah a .:rnprüı~r ae 'taınfr 
h:;Jindedir. 

Çorum \ilayeti üç yüz küsur 
biu nüfuslu bir vilayettir. Şimal. 
de Osmancık, Şinıaligarbide ls -
kılip, cenupta Aıaca, Sungurlu 
ve şarkta Mecit'5zü kazaları ol -
nıak üzerinde merkezle beraber 
altı kazaya maliktir. Ayrıca Os
nısncık yolu üzerin1e müstakil 
L&çin nahiyesi bulu"luyor. Umu. 
mi köy adedi 66fı dır. 

Çorumda arazi mandalarla sü
rülmektedir. Köylü bilhassa ça -
lıı;kan vatandaşlardır. Çorum 
şc.hri, etrafındaki mlinbit toprak 

farla feyizli bir ovada bulunma -
sına rağmen, ~hirler arası kal • 

kınmadan yakın zamana kadar 
maalesef hisse alamamış ve çok 
geri kalmıştır. Ancak bu yıl baş
layan bir kalkınma hareketi, şeb 
ri, maddi ve manevi bakımdan 

bir dereceye kadar hareket hali 
ne sokmuştur. Bunların başında 
içtimai davranışı kaydetmek la -
zımdır. Vilayetin genç valisi Sa-
lih Kılıç, bu mevzuda bassasi • 
yetle tevakkuf ediyor. Onun ka
naatince umumi kalkınmayı sağ
lıyacak başlıca funillerden biri, 
içtimai davranıştır. Bu kanaattn 
pek yerinde olduğuna iştirak et
mekte biz de haklıyızdır. Halke. 
vinde vücude getirilen yenilikler 
ve sık sık toplantılar yapılması 
ve bu toplantılarda memleket ih
tiyaçları tirerinde tevakkuf olun
ması Çorumda bugün yeni bir u -
mumi faaliyet ve bu faaliyete 
rehber olacak iyi bir metot ya _ 
ratmıştır. Bu mevzua ve Çoru -
mun, vilayet bakımından, daha 
umumi vaziyteine ait yazımı baş 
ka bir mektubuma bırakıyorum. 

Bul~ Günay 

Tamir edilecek sokaklar 
Kaymakamlıklar tarafından 

tamirine karar verilen sokakla -
nn keşifnameleri hazırlanmı3, 
belediye fen heyetince tetkik o _ 
lunmuş, tasdik edilmek üzere da. 
imi encümene gönderilmiştir. 

Ulagan işlerden 
Bir prens terzisinin 

kızile evlendi ,_ 

K ·· ·· k ki t k Yaz mevsimi kadınlara molda ya ucu çocu ar opra - k . . .. ll"kl 
~ uyma , yem yenı guze ı er gös-
lar altında kaldı termek için mükemmel bir fırsat. 

Amerika.da Ohiov vilayetinin tır .. Bilhassa güzel vücutlu ba _ 
bir ilk mektebinıde muallim dersi- yanların mükemmel mayolar için
ni bitirip çocukları teneffüse çı - de vünutlan bir kat Qaba güzel 
kanrken birdenbire korkunç bir görünmektedir. 
infilak olmuş ve civardaki bütün Mayo şekilleri renkleri ve plaj
binaları çökertmiıtir. Her taraftan !arda taşınacak elbiseler bunun 
yükselen acı feryatlar arasında için üzerin.de en ziyade durula • 
mektepteki dört srnıfın çocuklan cak moda meselesidir. Hem zarif, 
da enkaz altında kalmışlardır. Der- lıem güzel görünmek için ne yap. 
hal şayanı hayret bir süratle yar. malı? Hangi rengi tercih etmeli? .. 
dım tertibatı alınmış ve .dehşetten işte üzerinıde durulacak bir mese
ürperen ebeveyninin önünde bütün le ... 

• çocuklar tam iki saatte enkaz al - Bu senenin mayo modası geçen 
tından çıkarılabilmiştir. senelerden pek farklı değildir. He-

Mesut bir tesadüf eseri olarak men hemen her sen az çok görü. 
ölen yoktur. Mektepte dört sınıf, len mavi mayolar bu sene artık ta. 
dört muallim ve yetmiş beş talebe mamen moda olmuştur. Mavi gök 
vardı. Talebelerden 3 tanesi yara. altında, mavi sularda yüzerken 

Evvelce prenslerin kadın çopan lannuştır. 22 talebeye hiçbir şey daha başka renk mayo giymetkte 
tarla evlendikleri söylenirdi. Bu - olmaması bir mucize olarak kabul mana var mıdır? Bu renk birli -
gün artık böyle hadiselere pek te. edilmektedir. ğinden 'doğan güzellik, gerek ma· 
sa!düf olunmuyor. Ancak bazı aşk üç kişinin yarası ağır.dır. Bun - yoyu, gerekse mayonun mazru • 
maceraları yüksek tabakaya men _ !arın arasında bir de muallim var. funu bir kat daha cazip şekle so. 
sup birçok kimseleri olur olmaz dır. Yaralanan muallim felaket sı- kacaktır. Bilhassa deniz rengi göz 

k d 1 1 1 v k d' rasmda derste bulunmadığı halde !ere malik olmak saadetini duyan a ın ar a ev enmege sev e ıyor 

ve bu cihetten asil kadınlar da hiç yardım için içeriye koşmuş ve on kadınların mavi mayoları bir kat 
. k kl d . çonuğu kurtardıktan sonra başı - daha güzel görünecektir. Mavi 

hır zaman er e er en gen kal - k 1 b' ••t ·1 k f v • k d' . . d' V' . · ı . na yı ı an ır su un ı e a asın - rengın en ısıne gıtme ıgını ı erı 

mıyorlar. k v ı ·· k b l k dan ço agır surette yara anmış - surece olan ayan ar, oyu yo-
Son olarak Londrada bunlara tır. Maamafih hayatının kurtarı - sun rengini veya açık sarıyı ter -

misal olacak yeni bir hadise kay· tacağı ümit edilmektedir. cih edebilirler. Fakat unutmamalı 
dcıdilmiştir. KAZANIN SEBEBİ NEDlR ? ki en mükemmel renk ldaima açık 

Trenganu sultanının kardeşi Teshin için kullanılan gazin bi. gök mavisidir. Parlak ve açık ma. 
Prens Mahmut Loııdrada elbise _ rikmiş oln;ıasının bu infilaka se - vi mayolar bu sene büyük bir rağ 
terini yaptırdığı terzinin kızile se- bebiyet verdiği zannolunmakta • bet görecektir. 
vişmiş ve evlenmiştir. dır. Mektep olarak kullanılan lıi- Bu sene artık iki parçadan mü • 

na sağlam olmadığı için bu kaza. teşekkil mayoların modası geç -
~is.ter Blen~ove. is~indeki bu nın 'Önüne geçilememiştir. Yok - miştir. Bütün bayanlar göğsü tu· 

terzının Joyce ısmındekı kızı bu - sa civardaki sağlam binalar bu in. tup boğazdan bağlanan parçaların 
gün artık prensin karısı olmuştur. filaktan müteessir değillerdir. mahzurunu görmüşlerdir. Kimbi • 

Prens Mahmudun ağabeyisi kar Hadisenin mes'ullerini bulmak lir bu belki de kadınların mide de. 
deşinin bu hareketini duyunna için tahkikat yapılmaktadır. Vazi- rilerini göstermekteki zevksizliği 

kaşlarını çatmış ve mümkün olsa yet büyük bir teessür doğurmuş. görmüş olmalarından ileri gelmiş-

kardeşinin başını kestirmeğe ha - tur. tir. Bugün tek parçadan müteşek· 

zır okluğunu ihsas etmiştir. Fakat kil arkası açık ve omuzlardan 
buna imkan olmadığı için ancak Dükkan tenteleri askılarla tutturulan mayolar mo -
kardeşinin tahsisatını kesmiştir. Dükkanlahm önlerindeki ten • dadır. 

Genç sevgililer bütün tehditle • telerle yağmurluklardan bazıla. Hazır mayo almak umumiyetle 
re rağmen geçen perşembe günü rmın ~ok eskimiş olduğu görUl - vücudun güzelliğini bozar. Bayan 
evlenmişlerdir. Resmimiz yeni ev-Jmüş, bunların yenilenmesi alaka. lar gayret göstererek kendi mayo; 
lileri gösteriyor. darlara bildirilmiştir. .(Devamı 8 incite). 

Bu senenin de 
niz modasından 

balık ağı bir is.. 
karpin m.odcli. 

e 

I 
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·-DÜny-~nın dört tarafında vuku Ankara resim Saldıraya dün Nevyorkfa Bir medeniyet 
bulan muhtelif kazalarda A!=~~~!iA.~ç~~.~ s.- !!1~:!~. ~1~~~en Yüzbinlerce dolar minyatürü. 

95 J • • ••td •• 255 natlar Birllil tarafından sergi e - 1 ay sınıfına mensup "Saldıray" a rüşvet alan ( Bq tarafı ~ /{, l ş l O l" 1 vinde hazırlanmıı olan 16 ıncı dün Haliçte merasimle sancak yüz bin liralık bir tabsıS1$ dl 
.... !Ankara reıim aergiıi bugiln Maa. çekilmiftir. Bir hakim tevkif edildi Mil Betty küçük adacığın ~ 

J • • l d rif Vekill Hasan Ali Yücel tara • Mera!lim bahriye mızıkası ta- Nevyork 5 (A.A.) _Eski mükemmel bahçeler vUcu~ 
'' lŞl gara an l fından açılmııtır. rafından çal~n t~iklal Marşile Nevyork y~ksek mahkeme rel. ~':. ye~i ~apurda_n ıııda ytf 

Açıbı merasiminde vekaletler ! başlamıı müteakıben donanma si Manton ağır ceza mahkeme- kuçuk hır tıcaret fılosu )iri 1 
:'llcxlco - City, 5 (A.A.) - l\lore., lenmıştır. nunlıırdun altısının ye. erkanı ile Fransız: büyük elçisi 1 k~andanı .. amiral ŞU~Ur Ok~ sine sevkedllmlş ve mahkeme mıı h~ttl bu . ıemilerden 

los dc\·lctl arnzi.slnde kôin Zngnte. roları ağırdır. j Maaslgli, Sovyet büyük elçisi • bı~ n~tuk soylemi§, vah muavını il Mantonu yüz binlerce dolar rUş. ada~ ınıa odılmlf .• 
ncc kasnlııısındıı lllr slnem~d~ cı- Toklo, 5 ~A .• .\.) - Slkaku adasın- Tranticf, Almanya büyük elçisi Hudaı Ka~ata.ban, Kum~dan ge. vet almakla itham eylemiş- Mıs Bctty: ·,ı' 
kan yangın csnıısında 70 klşı olmü do Kochl cn·arında feci bir tren 1 Fon Papen ve diğer elçilikler er- 1 neral Halıs Bıyıktay, bır çok de. - Böyle olmasını dab• ,a 
150 kişi ~nrnlanmı~tır. kazası olmu,, iki ,·agon 60 metre ir. ki! b ü .11 • iniz subaylarımız merasime i&i- tir. arzu ederim diyor .M 

Yııngın çıktığı zııman sinemada ifadan dereye yu,·arlanmıttır. e&Dt, mat uat m me11ı erı ve 1 J!k t ı· tı'r Manton, karar verilinceye G . ·1 : . tt"k. etı"ni tir 
k. b" lda etl" k""tl · hazır ru. e m § emıcı erın ıs am .JtJ 800 kişi bulunmııkto idi. Pek kolııy Şimdiye kadar 13 ölU ve 33 yara. seç ın ır v ı u esı ·kumandanı . kadar, on bin dolar kefaletle . . de aOJI' 

11teş ıılır mnlzcme ile inşa edilmiş 1ı teshil edilmiştir. bulunmaktadır. . Donanma amiral serbest birakılmıştır. 1 ~tm~k ll.z~m.. Onun. ı~ın. tit• 
ohm slncmn binası 7 dakika lçindr Readtnı (Kalilornla) 5 (A.9.) _ Birlik reisi reısam Şevket Dağ, Ş.~kUr .o~an llU parlak nutku! Eski mahkeme reisi tarafın. uu·rme bır fene.~ dıkılmı§ sOt -
kfımılcn hnrnp olmuştur. neading civarında bir ,·irajda bir bu münasebetle ıöyledi~i bir nu - soylemıgtır: d ril i 1 bükü 1 i Adada bir yu.zme bavu Jltl 

'k d hl • " / .:ı-ı- an ve m ş o an m er n 1 . . . . J."' . Hasıl olan panı esnasın a . rçok otolıüs devrilmiştir. içinde bulunan tukta Cumhuri et hükumetinin - Ay 31nı ına meMUp IMrn~. - mektep vücuıde getırtılmıt· ·-"" 
kıınscler ve bllhassn çocuklar cıi}nen .... olculardan ikisi ölmüş, on yedisi .. yk .. t d".&' alta gemilerinden "Saldıray" a ipka mı yoksa yeniden mahke '--•larında bocalar-na rastl'""1r:. 

. . . · .... - " guzel sanatlara artı &oı er ıı;.ı 1 1 i ı k t dil ı dl VA:ır • ıı~ış ve czıln:ııştır. • nngın .. suratl.! yaralıınmı,tır. Otobüs amele n:ıklet. . Bancağımızı çek"mek ve deniz ku1' me er yapı ara a m e • erli talebeler nazik bir ııart 
buyüyerck cıvnrda bulunan 30 kadar mekte idi. yakın allkanın bu sanatlann ın • tleri . bir denizaltı gemiril leceği belli değildir. Y • • •• dilet· 
C\"e sirayet etml,tir. ltralye, polisin L k H 1 nır (Nn Jersey) 5 kişaEındaki hayırlı tesirlerini kay. ae mıze . la seltm vermesını oiren ~ 
Ye askert kıtal:ırın yardımı ile ate. (A: >e- ~P.• ~o 400 kişi bulu b" deylemiıtir. ldaha 7oatmak için burada top n. 95 Sovv.et bahriyelisi Miı Betty adamn yerli t~ 
şi söndfirmde deYam et.ınektedir. · · çın e . - nan ~r ~ b tk ü mı§ bulunuyoruz. Bu, yalnız ' giyiniı tarzlan üzerin.de de , 
1c' h k'kl bi r lük t h" ti 1 lenezzilh tramvayı bır yuk lrenı. Şevket Daeın u nu UD.U m . T'' k . •1-: Wn deg-il Türk 3 Haziran tarihinde bazı lstan- . dJP 
• nngın a ı r c e mn ıye n k aıe, alnı t Bil ilk k' M "f V kil' H Ar ur gemıcıwn ~- ' tadılit yapmıf ve Avrupa 
almak istidadını göstermekte<llr. ne çarpara ışır. > · tea ıp aarı e ı asan 1 milleti için meaut bir hddi.!edir. bul &azetelerinde, "İspanya dahL . .•. . rı , 

d 5 (A A) _ D~ l .1 bir kısmını sergiden gelen izciler Yücel kordelayı kesmek ıuretile . . • . • r h b' n.da . d"l • • tirdıgı elbııelerle ~ınla . ....ıt. 
l.on ra, . . un ngı ıe. te kll eden yolcular arasında bir . . . . Bu ae111nçlı t6rene S§tirakıinizden ı ar ı esnası eıır e ı mıı o mi v medeni bir ekle saP-~ 

rede iki büyük yangın olmuştur. Bun ş lk h 1 lmu•tur sergıyi açmıı ve davetlıler ıergıyı dolatn. aamimi te.•ekk:lrler ede l 1an ve aralarınl:la müteaddit .zabit 1 e _ t . . kOI 
ı ı bi i El t S ıı'd:ı pon 851 0 

., • • l d" :1· 11' • ı tur Halkın eglennesını ve ~· :ırc an r ac on • on - c . Kaza neticesinde 11 ki,ı yaralan. gezmıı er ır. rim.. fl8aldır--'' bundan kıaa bir ide bulunan 95 Sovyet &l>nlllüsUn. .. . i . . ..k 1 k i"'İll 
nıku bulmuştur. "":I ' •• k . t tur sev yesını yu ıe tme r ...,., 

Burada birçok evler tutuşmuştur. mı,tır. 1 s t R mflddet evvel bu tarihi teraane. den mure ep bır grupun ıpanya· 'k da fil le rs ro'/JIY.: 
Nüfus"• zıı ... ·iat ""Oktur. Maddi hasar Berlin, 5 (A.A.) - Vuirsen lstas. ovye us yanın mirin öbür tarafında denize indi- dan fstanbu!a geldiği,, hakkında nıedrı a .n ı:. 'rh, po ı ·ısıİ~ 

" " ~ i d bl ı bl ı . . . . . n a getırtme•ı ı mal etmw ~:6 
l üz bin İngiliz lirasına baliil olmak. )"onu c varın o r ıec ite r ren- rileft ve törenini yaptığımız ... A. hır haber ıntııar eylemııtır. . . .. "k ıP'" 

le bir otobils orasında vukubulan bir evabı . . T A. Tü ki d k' Balina adasın.dakı k.:sU 4ıJ 
tadır. ...erpıcma neticesinde 100 kişi öl. C hlay,, denizaltı gemımiai1a e- ass .

1
. Jbansıhruben • br Soye e tı l, de bugü;l yüz elli nüfus "''"' 

lkincl yangın, Blrmingham civa. " v ..:il· F'lomuza kat la. b · mUmesıı ı u a nn u vye ~., 
rınd:ı Valsııll tiyatrosunda temsilden müş • 24 kişi yaralanmıştır. Dunlnr- t ı ld ) v-ır. ı t n u gemı. ' 1 Orır.anların kc§e baılarınd• rJ 

k dan dokuzunun yaraları ailırdır. (Da,ıarafı ne t 1.er de, ytlma.z TUrk çocuk1.an e. vatandaılan grupunun vaziyetle • '"k • ı· 1 .• çarpı1 
sonrn çı mışlır. . . . . 1 1 ah' . h k çu ıevım ı ev r goze · .Jtıl m d 1 ıı u yıkılan bir Tren olobüsii 15 metredl'n fazla Diplomatik mahfellerde söy- Zinde ülkemizin denızlerınde, tc- rıne aıt o an yan ış m ıyetı a • Acbd lı . .

1 
ailCJ',... 

duvn~::ı:uı~~~n~a;:n r 20 kişi ynra. bir mesafeye kadar ıilrüklemı,ur. lendlğlne göre, Sovyet notası 1 covüz görmedikçe damia aulh kında aıağı.daki tavzihi vermekte. .. ~ ~a f n b'ış;; e\~e;.rı5l i1' 
• tamamile yapıcı mahiyettedir n be~i!i vazifesini görtJcek, onun. dir: Hakikatte 1stanbuldan geç - gd~re t a .t1~ a

1
• ır ngı ızd 1peıt _. 

A k dı b e •• • . hah . 1. . ort ngı ı.z ırası arasın a 

n ara a lr Un l- en ciddi engel Baltık devletleri la §ere/ bulacaktır. mıt olan 95 Sovyet nye ısın • b' . 
idi " · y .. _;ı_ 1 • Lk 1938 b zana ılmektedırler. _.,.ı, mcseles r. SevgıZi aancagımızı go11uc;T1 • den müre .. ep grup, ıon a • V h • . 

1 
•• 7.,. 

ld .ıı. bil s t k . w• • b .. z 1~ ,..._ 1 F k k a şı orman temız enmıs• MalQm o u6 u vet e ovye ne çe tıgımız ıı guze gemıaen barında u.;nera ran o ma am • 
1 1 

M" 

k . l · ki t k • 1 S •. ar açı mııtrr. 11 Betty: ,, •t uy or ler Birliği arasında mu e a- de, tarihe parlak ~rılar ya • ları tarafından tutulmu1 o an tur H d l tar:S' 

V ers l e Uru bil yardım paktına ithal edil. Mn Türk gemileri gibi 11ihayet - pa,,, ''Maka Geltı., ve "Kataya • .- el~ ımdey enTevvekk~°.,.~io • • 
• ı.,.._1- ~-L'- ~1 .. lik ·z. . . So . çuması • .zı ır. era ı ıs mcslni istemektedir. aız vws-• - uÇIWCJ}', """Y- mı ma,, adalarındaki üç vyet tıca • b d d" 

d 1 i b l letim'-- fl'' ıeıu '-·t . . . .. .__ dır ş· sas u ur., ıyor. .., 

M t h k k f k .. ,t . ı'g" er İngiltere hUkQmet n n ura - 1'Cı 1'8 tere 'I mea ıt,me AiM • ret cemıaının muretteuatı . ım- .. 1 . d" ryor .... eVCU U U a U esıne da tamamlle takdir edilen Sov. Zu ve mutlu oZmannt en ~ten ve diye kadar esir tutulmuı bulunan G~zete _raportor en .. ın .ı e ~ 
· · t kleri 'Is dileri . . Tctkık edıyorlar ve gozlerın • ' 

faku" iteler de ı'la""ve edı'lecek yet itirazlarını mUmkUn oldu - tcmız 18 e m m. bu bahnyeliler, Sovyet hUkQmeti. . B\11' B sil iJe Ebed. Şef Ata · .. rin manda laklarına ınanamıyorlar.. , 
ğu kadar tatmin etmeğe uğra ••.. '~:ve .. :.ft tk ı. h • nın ıırankıulze e ıon aa aer mcd~nt dünyada bulunmayan rt 

Maarif Vekileti üniversite ih • 
tiyacını esaslı bir surette tetkik 
etmiye karar vermittir. Bu tetkik

lere göre, bugün btanbulda ol -
duğu gibi An'karada aynı tqkill
tı havi bir üniversitenin kurulma. 
sına karar verilmiıtir. 

BugUA Ankaradaki Unlveraite -
nin yalnız hukuk fakülteıi mev. 
cuttur. Burasınm da tıp, edebiyat, 
fe:ı, ikt sat fakültelerini ihtiva et-

Beri inde 
Neşredilen resmi 

tebliğ 
Berliıı S (A.A.) - Yugoslar;a 

Kral Naibi Prens Paul Berlin zi • 
yareti hakkında bu akıam buraıda 
aşağıdaki resmi tebliği neıretmi~
tir: 

şacağı ayni mahfellerde llAve ""r"'"" yıt.fWle manevı uzuruna best bıra mıtbr. 
mesi uyıun görülmüttlir. minnetler yollarken, Rei8'lcumAu- -o-- fah var. 411 

Bu .. tçede ayrılan tahsisat alına • edilmektedir. t-Jt-11 M -1· ı- F b Mis Bettynin iki eıki arka 
Paris 5 (AA) - B Bonnet rumuz nvı-w G1'ey ... tm1"' ev. Ye ,· Yugoslav aş .. . .. ,, 

k •• •• u-..:1 LI Vll'I' tatı"llnde ye ' ' • • -1 Ç-'- " k nd' ' .:ı~- n muharrir Ve mühendıt aynı ra onum ıı;.ueau ı- - tng'ltere ve Amerika büyUk ~ ar.ınaga e ımın ve 11oe.mun. • • di ot' 
ni teıkilitlı Ankara üniversitesinin elc;ı'lerl ile Frausanın Berlln manın ~gı ~ 8611gmm hıau • kODSOIOSU katle vuıfelenne devam e af~~ 
kurulmyıile meıcul olunacaktır. bü Uk elçislnl kabul etmiştir. nınuzda bahtıyarlıklaT duyarak Yugoslavyamn .., evvelkt gün alr •• Kadınlar Avrupalı kıyd i 

•. ..u d k f y a... dansa gUaelleri bir u Bu fakult~e ers verece pro e • p r.i.s 5 (AA ) _ Basvekil sıınanm.,, şchrimlze gelen yeni başkonso. . ah 
~' a ' : · 7 Do anın ku an danı sözlerini • c ...,. i ye&lde bir dudajı ı~Urte aıy Af 

sörlerin bir kısmı 1stanbuldan a • B. Daladlernln reisliği altınua n a .m . . . losu Llubomlr Hacı orcev ç dmlar 1939 dünya nenneti bdl'".:. 
B f •· 1 h 1'Ya.şasm sevgıll mılletımız ya- lf ı b lamıştır ..ıt lınanaktır. azı pro eaor ere em toplanan nazırlar meclisi, saat . , vaz es ne aş • medeni dün a a misal olacak il"' 

Ankarada, hem de latanbulda va. 19.40 da da~ılmıştır. §asın, ku':"etl_ı ve .k~z:mıan or - Hacı Corcevlç yeni vazifesine mükemmeli ~t~e Bu adanın ısı• 
'f ilecektir N dll t t bl1.ıı. bil - dusu .,, nıdaaıle bıtırmış ve son. tayin olunm·azdan evvel, harici. . . Y .• • .... a-

zı e ver • eşre en ream e &• ra selam havası lınarak ulvi kimı Mıa Betty Cutraıra, b-
hassa mllll mudafaayl ali.kadar ça ye veklletl neşriyat bUrosu şef. d k d Ç k k .,r1 

Denizcilerimiz 
Sinopta 

Atatürk büstüne 

bir heyecan içinde "Saldıray, k d f otuz o uz yqın a. o açı AS 
eden muhtelif kararnameler, gönderine gözUmUzUn nuru aem.: llğlnde, bUAhara blrço e a. uçh ve oteriter bir kadın .. Bur 
projelerinin görUşüldUğUnU ve bolUmUz Ay Yıldızlı şanlı TUrk lar Mtlletler Cemiyeti mUmeı - cennete çevirdiii on ıekiz kUO • 

k lerln varın sa ' &llltllnde bulunmuştu. . . )tlJf 
bu ararname ~ • bayrağı çekilmiştir. metre murabbalık arazısınde 
bah reisicumhurun reisliğinde Merasimden sonra misafirler, d Yeni ~a~l!~lne ~akledllm1~- duğu medeniyet ortasında di1t11' 
toplanacak nazırlar meclisinin yüksek deniz makamı tarafından en cncı·e Ge ubgoskaO'nvyalnı~ .ıı. • .dedikodulanndan uzak yaııyor. 
kati tasvibine arzolunacağını . b"•-..::ı-. edilmi 1 rd" manyn. a 7Taz aş so os u6u --"' 

hır w.ıı::uc ızaz 1 e ır. · r ı · if t kt idi bildirmektedir. vazı es nı a e me e . 

çelenk koydulat nALADYE.~IN BEYANATI y 1 k ·ık Bay Vangel Hriako 
S. 5 (AA) n·· l" • Pariı, 5 (A.A.) - Radikal fır- apı aca 1 Rumen Rador telgraf ajan. 
ınop, . . - un ıma "'-"'- . ha 1 ı.ıı.ı 

Plaj için yeni 
modeller nımıza gelen Hamidiye mektep kuı icra komitesi, bUAl.Ulletin • mu·· cadele sının lstaubul muhab rl b ne 

. . .. . • rid ve dahili ıiyuetini tasvip e. Bay Vangel Hrisko tayin olun-
gemuı kumandanı bu&un vılayet . . ü-'-'- kab 1 t.. • 1 (Bq tarafa 7 ncide) 

. . . . den bır takrıri itt iUUA u e (Baııaratı 1 incide) muştur. Meslektaşımıza yen -
makamını zıyaret ettı. Vıliyetın . . k bulUnd la k ndil · 0··rmelı"dı"rler ~ • . . . . . .. . mıgtir. Bu takririn a en Türkl7ede demokrulnln prçek vazifesinde hayırlı muvaffal:ı. rını e en ~ 
bu zıyaretını ıadeıını muteakıp evvel E. Daladye, bir nutuk iratııen yerleşebilmesi, ,·atandaşla. yetler dllerlz. ıclcilde hem masraftan kurt 

''Führer, bu&ün Yugoslavya saat 14 ide karaya çıkan komutan ederek taarruza, gaddarlığa, ide. nn vatanla hflrrlrett bir tutma- ve hem de vünutlarına daha u1 • 
Kral Naibi Altes Prens Paul ile subay, deniz talebeıi ve erattan ı olojik taaaauba, hayati sahalar lan i(ln tek ~are ,·atanı, ve 500 seyyah geliyor gun bir mayo elde etmiı olurlar·. 
yeni bir ıörüımede daha bulun • mütc.ıekkil bir grup parkta Ata • denilen muhayyel sahalara mü • hilrri>·etl konımanm, onları ya. '1eleerJk pazarttsl gUnll llma. May~a m~e~ i~tihap etJll' 
mu§tur. Yeni Rayh Baıvekilet sa türk büstüne çelenle koydu. Bila.jteallik mutalebata. kati sıı:ette ı;ıatmanın şartlarını iyice bllme- nımıza tııglllz bandıralı 23 binjmeıeleaı de milhımdır. 
rayında cereyan eden ve birkaç hara lSS4 deniz nvaıır.4& ölen kar§I koymak azmmde oldugunu teridir. tonluk !.randora Star vapurlle Göğsil güzelce sarın kal;a11~ 
saat ıUren bir görüıme, Yugoı - kahramanların §ehitliğine cidildi. söylemiştir. . \"atanı hilrrt7et gibi, hürrt.1500 kadnr seyyar gelecektir. ve beli ııkıınrarak vilcuda tenJ 
lavya hariciye nazırı B. Cincar Bunların hatıralarını hürmetle a - Fırka ikinci relsl B. Jean ~~t. 7etl vatan hudutları gibi konı - ıüp veren modelleri intihap et • 
Markoyiç ile Rayh hariciye nazırı nan komutan ıehitler Abidesine de ler, yapılmakta olan biltUn-~~-- malt için sadece ı,.ı n17etler, Eıtonya ile kontenjan mek dotrudurt 
B. V on Ribbentropun huzurunda . · lf.flar ıiıteminin temeli me-.uc:. M la u · ı 1 p~'• 

bır çelenk koydu. Şehır namına . d 
1 

So tl 
1 

aktedil namuslu vatandaşlann arzuları anlapnaıı ayo r .zenne § e~e r=- U 
cereyan eylemittir. Görütıneler • 
den enli. Führer Alteı Prenı 

Paul ile refikası Prenseı Olgayı 

ikametgatıında ölle yemefine lda • 
vet etmit ve yübek misafirler, bil 
hara baıvekalet bahçesinde de çay 
içmiılerdir. 

Yugoslavya 'kral naibi Prens 
Pal"l ve maiyetinin Berlini ziya • 
reti, geniı ıiyasi fikir teatisine ve. 
ıile olmuıtur. Görütmeler tam bri 
hulıls ve açıklık ve samimi dost • 
luk i;:mle cereyan etmiı ve iki 
meml::k::ti alikadar eden bütün 
m::>eleler mev.zubahs olunmuıtur. 
Yugoslavyayı Almanyaya ve ital -
yaya bağlayan ve Avrupa ıulhü 

nün eaaslı unıurlarmdan birini 
teşkil ~en itimatlı dostluk ve sıkı 
it birliği politikasına ldevam bah • 
tinde her lki taraf mutabık kal • 
~ştır. Bu politika, bilfiil yapıcı. 

dır. Her iki hilkQmet, eerek ıiya· 
ıi, sahada ıerek ekonomik ve kül
t~el sahalara bı)thklı müna 
Mbete!rlni ba tU'fl ~ ullmn esas 

Halkevinden bir zat tarafından sm ~ o an vye ~ e . ın. e. U.fi değlldlr. E ton"& ile aramızda olan doğru değildir .. Onun b:.:tUn ı : 
cek ıttifakın ehemmıyetıne ~ - 6 " lli.&" 1 b' l·~· d ol 

hitabdde bulunuldu. Kahraman de tl . di So t R b" Çünkü artık bir sos7etenln ko·ntenjan anlaşmasında değt· ze .,ı parça annın ır ıgı.."l e 
. . • . n.d S re e, ıım vye uayanm ır 1 d 1 ti 1 d 

nı.znılerımız selamla ı. onra ge· uzl h k .. ,_de bul • tAbi olduğu prt ar, ev e n •lkllk olmu' pamuklu mensucat mat ır,. • . . . qma are ewu wı.a.cagı. .. v • ati 
m1 talebe ve eratı hır ~eçıt resmı nı çUn.kU kendial lçin mllsavat da. idaresi tecrubedcn, lllınden a. kontenjanı 75 tondan 25 toan Ma;olan kendileri yaparnıyel • 
yaptı. Saat ı 7 de beledıye gazino. iresinde ve t&m mütekabiliyet e. lınınış bir talanı esaslara lhtl- indirilmiş pamuk fpıttt kon ten. lar vlicutlanna en uygun rnod 
sunda denizcilerimiz ıerefine bir ası dahilinde bir miaak akdi mev f&ç göstermektedir. HattA "ak. janr 55 tondan 200 tona, ham de ve parlak, göze çarpan renkte 
ziyafet verildi. :Uu bahsolduğu söylenmiıtir. j h sellın,. dediğimiz şeye bile J'& deri 50 tondan 200 tona ve hay- mayolar seçmelidirler. 

• Hatip, sözüne eu suretle de • bir insanın hayatlle rant bir nnt tutkal ıia 10 tondan 401 Eğlence ve istirahat yeri ola" 
Vali Yal ova ela tetkikat vam etmiştir: 1 mNleltln uzun t.ecrübelerlyle, tona çıkarılın ıştır. plajlarda siyah &ibi kapalı re :k." 

yaptı Almanların kuvvet darbeleri yahut hayatla birlikte büyük ter giymek c!oğru C:eğilcl~r. ı;aın' 

V 1. b 1 d" • d vresinin hitama ermiı:ı olduğu • etiidlerle ,·arıtır. Teessür, ı:r.tı- hürriyeti ve ,·atanı öldürür. göze çarpan hoı görünen t .. tlı 
a ı ve e e ıye reuılmiz dok • e • :. ı b ır j ı k ı ' ,. 

t Lr'·u· Kı d gUn"" y nu kabul etmedikçe faydalı ik rn.p, n-eşe, yahut unları ıulo Demokrulfl tes s etme S· paralk renkler intihap etmelic.ır. 
or u ı r ar pazar u a- _... .. k h 1 •- Tü k ü _ _. klltle. ·e 

lovaya giderek bazı tetkiklerde tısn.di müazekerelere girişemiye. ~:-en yaşnsın, veya n ro sun,, ı -..:yen r m nevv.,.-a Resimlerde yeni mayolarda~ ~-. 
bulunmuştur. j cekltırini anlamalan icap eder. S<~zl~ri ,.e emsali demagojik 1 ntn basit hislerine dokunarak balık ağı deniz i'karpinleri ,orU 

Biz Almanyayı çember içine al. hükümler. Bu ne dini, ne de n- ve husaalretlnl tahrik ederek yorıunus. 
üzerinden inkişaf ettirmeye kati mağı ula düşünmedik. Fransa tanı miic1nfaada bir silAh gibi alk117 toplama usulüne k&l'fl heJı -------------
surette azmetmişlerdir. Her iki 1 ve İngiltere tarafından aktedil. kullanılabllir. j şeycten önce cephe almalıdır. Vaklf paralar ikraZI 
h:ikumet, ltalyan hükumeti ile de miş olan bütün misaklar, tedafüt ! Btr huta.nm bat'mcunda hu- DemaıoJt boqunun anmısa .._ 
mütabakat hailnde, bu suretle, bu· m:::.hiyettedir. 'ta ve akrabalan tıe birlikte aft. 1 11Terdlğl cuustur. Htlrrlptbı, talimatnamesi 
gün Avrupanın üzerine çöken geri , ,. • 

1 
la .. an, fakat hastaya deva •ere- vatanm hndutlarmı ona bl'fl Vakıf paralar idarelerinin ya • 

ginliklerin izalesini mU~kUn kıtal / •• ur:~~.· L?lelı !r.ılye-n , yahut hutanın ferya. sıla, •ıla kapamak bir uraret- pacaldan lkrulara ait taıimatn•: 
cak ve milletlerin hayatı hakları roruJlerı dına dayanama7ıp hastanm ar- tir. !menin buı maddeleri tdeğittirll 
ile hem.ahenk sulhperver bir inki. Aka.ray - Uleli röfUjlerfnln zu11una göre hareket eden he. 1 Münevver her teJden &ıce mittir. idare en çok 2500 lira11 

şafı temin eyleyecek siyasi fikir • belediye tarafmdan emaneten kimle devlet işinde demagojl7e ilk vazifen demagoji De dövilf.ıkadar ikruatta bulunabilecektif· 
lere hizmet ettiklerine kani bulun.' yaptınlmasma daimi encümence yer Yeren insan arumda ne 

1 
mek. onu ruhundan lilklp at. U~ mene müddet de bet MftC11 

maktadu. 1 karar verilmi.§tir. 'fark vardır. Biri hutafl, öteki 
1maktır. 8a4rl EBTBlıl ~ 
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M c§l ğ trl\JI IF 
M EliTAPTA geziniyorlardı. 

~: ~fare birdenbire nişanlısı. 

'lie du'' .. .. d' 
şunuyorsun? ıye sor· 

tıı: 
'l•tik . . · balı, dedı. Zevcelerin en 
Otu lzlnelerin en iyisi olmak is. 

~ti ın:. Taştan, bronzdan öyle 
tp.· &uzet şeyler yapacağım ki 1 
rı: de bizden sonraya kalacak. 

lıtiy ilyı ve insanları da görmek 
Oruın İ t d" • . b. kiti · s eme ıgım ır şey 

O zaten ı 
t • 

't tı lltdular ve karanlık bir köşe· 
t ha:· ~arc'ın başına elini koydu 
~. ~ el saçlarından, kulakların. 
ıı Ynundan aşağı kaydı. Er. 
olfa~balı erkenden kalkacak, ve 

ısının büstünü yapmaya 
~'Yataktı. 

~trı. arc, kızın eli yüzünden ge
ıtc11 .. 

Optü ve· ...... . 
...._ Sevgilim! dedi. 

~~eni seviyorum, dedi nişan. 
s 

~t 0tıra kızın zihni bir düşünce· 
d~d~lldı; ertesi gün nrşanlısının 
talc~. laruıtlaki çizgileri hatırlıya. 

mış ogün orda. Bana yeni iş sipa. 
riş vefldiler. Biri küçük bir çocuk 
büstü istedi, biri de bahçesine bir 
heykel ısmarladı. 

- Ne verecekler? 
- Yedi yüz dolar. 
- Yedi yüz dolar mı! 
Marc yerinden sıçramıştı ... Bi· 

ra.ı sonra ve alçak bir sesle: 
- Erkeğin tercih ettiği, ailesi. 

ni kendi kazanciyle beslemektir, 
dedi. Çocuğuna lazım olanları bi
le alamazsa, ne ka.dar müteessir 
olur, düşün! Fakat... Fakat Su. 
ıan, benim sevgili yavrum; senin 
yapmak istediğin bir şeye mani 
olmaya hakkım yok benim. Sen 
benden öyle başka bir insansın 

f 

Yazan : Pearl Buck 

* * 
Çeviren : V. G. 

* ' 1938 senesi Nobel edebiyat mükafatını ka
.?:anan Amerikalı kadın romancı Pearl Buck 
(Pörl Bak) bilhassa Çin hakkında yazdığı e
serlerle tanınmıştır ve mükafatı bu eserleri için 
kazanmıştır. Buraya hikaye şeklindeki bir hü
lasasını naklettiğimiz "Mağrur bir kalp" isim
li romanı ile ilk defa olarak Çin ve Çinli mev
zuundan hariç bir saha üzerinde eser vermiş 
oluyor. Pearl Buck'm bu son romanındaki vaka 
Amerikada geçmektedir. 

ki! ------------------------· _ Sus ı Sen böyle söyledikçe 1 Aralarında karar verdiler: Su. I iyi bakıyorsun, anneliğine diyectk 
sanki beni kovuyorsun gibi geli. san haftada i~i gün gelip heykel. yok Fakat be~ .hakikaten senin 
yor bana ı Eğer istersen bir daha traşın atelyesınde çahşacaktr~ Bu· yarınla evlenmışım. 
ne kile elimi sürerim, ne fırçaya. na Marc lda razı oldu. Çocuğa bak Susan buna ne cevap verebilir. 

Cevap olarak Marc karısını ku· rr.ak için de bir ka.dın buldular. di? Az kalsın: 
cakladı, öptü. Eve hiç sesi duyulmadan girip çı.. ''Beni tamamen kendine mal 

Ertesi gün Susan atelyesini ta. kan, sarı benizli bir İngiliz kamı etmek istiyorsan, tamamımı alma
van aras na çıkardı. Büstünü ya- idi bu. nı bilmelisin,, diyecekti, kendini 
pacağı küçük çocuğu da oraya Susan yeni bir hayata doğru tuttu. ''Hayat ne müşkülmüş!,. 
aldr. uçuyordu. O, elinde keser, taş diye düşünüyordu. Ne çocukların. 

Birkaç hafta sonra, dökülmeye yontuyor, Barnes de durup yan· dan vazgeçebiliyordu, ne kocasın· 
;; ~arc sev beni daima 1 gidecek olan çocuk çehresine ba- dan ona bakıyordu. Bir gün de. dan, ne ide sanatından. İnsanın 
~ 1!anJısını bahçe kapısına ka. karken o toprak !dudaklar sanki eli ki; malik olabileceği ne varsa hepsine 
~~ geçirdi ve durdu arkasından konuşuyormuş gibi geldi. Bu da - Çok temiz bir şekilde bir malik olmak istiyordu. 
~ı.ı~· ?darc'ın gölgesi gittikçe ona kafi idi; anladı; eseri artık vücut çıkardınız. Fakat teşrihten Atelyesi biraz sonra çok küçük 
' la§ıyordu. Kız, gözlerini on- tamamlanmıştı ve güzel olmuştu. anlamıyorsunuz. Kışın Parise gi. gelmeye başladı. Başka yere çık. 
bit ~Yırmadan bakarken birden. Heykelini yapmış olduğu çocuk delim... r:;aya karar verdi. Boş bir ev var. 
bı., c 1Çinde bir arzu uyandığını iki sene sonra Susan'ı ziyarete - Ben Parise falan gidemem. dı: Şehir haricinde, bir tepenin 

•etti. geldi. - Parise gitmeden de bir §ey yamacında eski bir çiftlik. Evin 
~\'olun dönemecinde Marc son _ Hani büyük bir sanatkar, meydana getiremezsin. Sen, bu bir de taş dolu bir kısmı vardt ki, 
~~elam vermek üzere ~eriye büyük bir heykeltraş var, ya, de- neslin en bilyük sanatkarı olacak- bunlar arasın.da killi toprak oldu-
bq Ve o kaybolur olmaz, kız o· di: Davit Barneı .• Işte o, benim aın, Susan. ğu gibi büyük büyük mermer 
~na çıkan merdivene fırladı. büstilmU gördü anneme, "Bunu, O, kati bir lisanla: parçalan bulmak mümkündü. 
~ ece saat on iki olmuştu. Su. kim yaptı!,, diye bağırdı. ''Gelsin - Ben her şeyden evvel iyi bir Susam orada evvela bir grup 
\Odasının yumuşak kil bulunan beni görsüµ,, ldedi. an,oe ve kocama iyi bir karı olmak heykeli yaptı: Bir adam, bir ka-
t ."':- ~48r.>1 g:tt: Rıııılar.ın,,& -..salM.~ ~ti.vorum. deldi. dt l~ bir s;ocuk. 
~ıne Z§rklanru dökecek bir §ekil- - Evet, evet. Hemen yarın gi. • • • Marc sıkıla sıkıla: 
Sq konulınuı olan lambayı yaktı. din. ADAM sonbaharda gitmiş- - Kim bunlar? diye sordu. 
t
6 

de:t.en titreyerek arka.sına iş - Giderim tabii. ti, fakat kış geçti, Susan - Tanımadığım kimseler. 
~ ~egıni giydi. Kil üzerinde ev. Ertesi gün çocuğunu yıkadı, bir kere olsun atelyesine çıkmadı. - Peki ama, Susan; neye bir· 
~~t ~alın kalın çizgilerle, sonra annesine bıraktı ve akşam için Bahara bir kızı oldu. Şimdi artık birlerine bakmıyorlar? Kadın ko. 

a ınce ince, saatlerce çalıştr. yemek haZirladı. evden çıktı. A· tamamiyle mesut görünmesi la. caeına da, çocuğuna lda arkasını 
~ Son derece mesut ve dünyada caba atelyeye girip, devler yara- zım geldiğini hissediyori:u. dönmüş. Biz değil miyiz bunlar, 
aPtlyatnız bir kıJ'Jdı o. tan o adamla konuşmak cesareti Bununla beraber, içirlde bul. Susan? Biz değiliz de bakayım? 

le Guzcl 1 Büstün dı} hatları mü· ni bulabilecek miydi kendinde? mak istediği sükun ve huzuru bu· - Tabi biz değiliz! Böyle bir 
l 'nııncı olmuştu. Dudaklarım bi. Birdenbire kar§lsınl:ia, düşük o. lamıyordu. Ev işleri ile meşgul o. şey aklına geliyorsa, vallahi iki 
a~ Çizmişti. Şimdi artık içindeki muzlu, yüzünde kalın bir siyah luyordu, fakat yine nafile idi. I- dakika içinde heykeli un ufak ede. 
•l.ıyu boşaltmıştı, uyuyabilirdi. sakal, kısa boylu bir adam buldu. çinde, kullanılmamış bir iş kuv. rim, Marc 1 E VLEND1KLER1 zaman bu - Ne istiyorsunuz? veti, tatmin edilmemiş bir iş gör. David Barnes bir gün birdenbi-

lli baş heykeli, küçük evleri.. - Ben Susan Gaylord. me hevesi hissediyordu. te çıkageJ:Ii. 
h·n tavan arasında duruyordu ve - Ya, o kadın siz misiniz? O Bir gün tavan arasına çıktı . - Ben gittiğimdenb.cri neler 
çı·tttıerniş bir halde bulunuyordu. büst çok güzel bir eser. Fakat ka. Sonra hizmetçiye seslendi: yaptınız bakayım? 
1c:~kU Susan'ın şimdi birçok lbat- hba dökerken fena dökmüşler. - Jane l - Bir çocuğum daha otdu ... 
lti 1§leri vaı1:iı. Orman kenarında. Heykeltraş Susan'ın onune - Efendim? Sonra, bir grup heykeli yaptım. 
r· hu güzel, küçük evlerinde, her düştü, onu büyük bir atelycye gô- - Ne yapıyorsun? Gel 1.oraya Heykeltraş bu esere uzun müd. 
l Un, odaları .düzeltiyor, mobilya.· türdü. Bir yandan da, ıdudakları. biraz... det baktı. Sonra: 
ia~rn l'erini değiştiriyor, evin her mn arasından, kendi kendine: Oğlu, John, güneşte oynuyor- - Hala teşrih öğrenmemekte 
!ıni ke d' ·· ·· d H t K d h k 1 1 d' d d v. M ·a ı.ı d. d d' D ~ cıı . n ı goruyor u. amara - a ın ey e traş. ıyor u. u . .ruzı, arcı • uyuyoı'"'u. ısrar e ıyorsunuz, e ı. ogrusu· 
lt Ct"j sanki herkesten çabuk iş çr. Bir kadında bu maharet bulun· Jane yukarı çıktı. Kapının ö. nu isterseniz, bu kadar güzel bir 
r arıyordu. Kocası da bunu göre- sun! nünde korkak bir vaziyette dur- heykel yapmaya layık değilsiniz. 
tk Sevincinden deli oluyordu.. Sonra Susan,a ıdöndü: du, çıplak kollar.nı önlüğüne sildi. Benim tanıdığım biri var: Size 

h - Maşallah 1 Demek sofrayı - Ne de olsa, dedi, çok kuv. - Kımıldama! Nevyorkta ders verecek. Haftada 
n azıt}al:hn, kotlet'i yaptın, masa. vetlisiniz. Erkek gibi sağlam gö. Susan, hizmetçinin bu duruşun. Üfr gün ona gideceksiniz'. Ben ko. 
vn ilıerine çiçek bile koydun ha! rünüyorsunuz. da, birdenbire, halktan insanları;-ı nuştum, her şeyi tanzim ettim. 

a)lahi dünyada senin kadar ha· - Evet, öyleyimdir. kadınlarındaki enl;iişeli endişeli O akşam Marc eve çok yorgun 
~tat insan yoktur... Heykeltr:ış cebinden yağlı bir bakan, korkak tavrını yakalamış. gelmişti. Ertesi sabah da kalka. 
~ l3ir de çocukları olunca karı kasket çıkardı ve: tı... Hemen acele acele, fakat e· madr. 
Otanın saadetine payan yoktu. - Hadi gidelim, dedi. min hareketlerle, toprağı yoğurma - Bir şeyim yok, yavrum, di· 
~arc, gayet mütevazi bir halle: - Nere ye? ya başladı. içindeki bu garip iş ta. yordu. Bugün istirahat ederim. 
~ Bazan düşünüyorum da an. - Eserlerinizin bulunduğu ye- hı ne zamandanberi hiç doyurma· geçer. 
n Yorum, diyordu: Sen benlen re. mıştrl Saatler geçiyor, o çalışıyor. - Beni bugün Nevyorkta bek. 
lt as.ıı evlendin? Sen ki be~en o - Size gösterecek hiç bir ese. du. Iİ} orlardı, Marc. Halfred Mead 
i adar üstünsün. Ben alelade bir rim yok ki! Jane, k sık bir sede: hastahanesi benim o grup ~eyke 
nsanıın. - Demek vaktınızı boş geçiri- - Çocuk ağlıyor, bayan, diyor. !ini almak istiyormuş da. Fakat 

- Hiç de değil. yorsun uz? Ne yazık 1 Ne yapıyor. du. madem sen hastasın. Gitmem. 
n· - :Nasıl değil, öyle! Sokak be· sun uz öyle ise? - Ağlar mı hiç! Den duyma· - Yok, git rica ederim. Gitme. 
ırn gibi insanla dolu. Bir mert, - Kocam ve bir de çocuğum dım. rnek olmaz. 

~~tnuslu, çalışkan 'kimseleriz, ö. var. Kadın artık aşağı inebilirdi. Susan şehirden dönüp geldiği 
~Utıceye kadar da bu halde kalaca. Heykeltraş hiddetle: Susan yalnız başın;ı. çalışıyor, zaman ev ona garip bir şekilde 

ı;:, başka bir şey olacağımız yok - O da laf mı! diye haykırdı. heykele şekil veriyordu. sessiz göründü. Odada Marc kıp. 
.. - Rica ederim sus. Sen böyle Kocası ve çocuğu olan kadın çok! Her gün, içinde gizli bir ne~e kırmıu bir halde yatmıştı, başın-

'öyıe) ince ben ke~mi o kadar! Fakat hiç birinde sizdeki haki!<i ile, atelyesine cıktı, çalıştı. ela da bir hastabakıcı bekliyordu. 
~alnız hissediyorum ki 1 sanat kabiliyetini görmedim. Sa. Bir akşam, kocasının gözlerin. Hastabakıcr, yavaş sesle: 

:Fakat çocuklarının olması evin 1 nat kabiliyeti sizl:ie: siz bizzat bu de bir hüzün fad:etti. - Tifo, bayan, ldedi. Kocanız 
ttıasrafını çoğaltmıştı ve Marc ba.l kabiliyetsiziniz. Allahın münasip - Ne var, Marc? diye sordu, öğleyin kendini o ka.dar fena hi&-
ıan ırok yorgun görünüyordu. görüp size verdiği bir şeyi gas- - Bir şey yok ... Yalnız, bakı- setmiş ki, doktor getirtmiş. Hal· 

air akşam Susan: petmeye hakkınız yok! yorum sen es1dsi gibi değilsir bL1 ki, en aşağı bir hafta evvelden 
it - Dinle. Marc, dedi. Hani ev. Sonra sükun buldu ve: benlen. Evet, ben sen:n seviyende tedaviye ba~laması laz•mdı. 
b·"rııcden evvel Mrs Fontane için - Si%e nasıl bir yardım edebi. değilim. Senlen konuşurken, bir Doktor tekrar geldi. Sordu: 
a~r ÇCfme yapmıştım. Geçen gUn 1 lirim? dedi. şey anlatırken bana öyle geliyor - Buraya taşındığınız zaman 
d .Iıın. ~e1dt, kadına gittim. Tesa· - Bilmediklerimi öğretin ba ki beni senin yapın dinliyor ... Ba. ı hıyl!nun suyunu tahlil ettirdiniz 

tifcn, kadının ahbaptan da var., na. na karşı iyi 'davranıyorsun, bana nıi? Bence hastalık kuyu suyun. 

lk c§l <dl o tri1 
dan gelmiştir. Bu eski çiftlikler 
bu cihetten çok tehlikeliıdir. 

Marc't hastahaneye kaldırdılar. 
Sus4n ona bakıyordu: Uyuyor 
sanıyordu. Halbuki ölmüştü. 

Susan ağladı... Uzun müddet 
ağladı. Aylar geçti. David Barnes 
Paı İEte idi. Bir gün şöyle bir mek. 
tııp aldığı vakıt hiç ide hayret et
medi: 

"Burdan aynlmak istiyorum. 
Zıınnedersem Pariae geleceğim, 
çÜlıkü ıiz ordaıınız. - Susan.,, 

Parise John'la Marcia ile ve 
Jane ile beraber gitti. Yine öyle 
hep sakin ve mahzun bir halde idi. 

Hizmetçiye: 

- Ayakta bulunduğum müd. 
detçe çocuklara ben bakarım, de· 
mişti. Fakat vapur limani:ian çıkar 
çıkmaz ben hasta düşeceğim. O. 
nun için, rica ederim, hülyalara 
dalıp çocukları unutma. 

* • • 
- Demek nihayet geldiniz ha, 

Susan Gaylord 1 

David Bernes bunları söyler. 
ken, tirenden inmekte olan çocuk
lara, gözlerini açmış, öyle bakı. 

yordu. 

- Neye çocukları da beraber 
getirdin? 

- Çocuklarım benim yuvam. 
Heykeltraş, taksi çağırırken: 
- Yuvaya ne lüzum var, deldi. 

Yarından itibaren ihtiyar bir san· 
at üstadının yanına gideceksin ve 
o size milyonlarca şey öğretecek. 
öğleden .sonra da, çırak sıfatı ile 
benim yanımda çalışacaksın. 

Susan §ehrin bitikinde, bir so. 
kağın ta öbür ucunda, ufak bir 
bahçenin yanı başında, sakin bir 
apartıman bulmuıtu. Derslerinden 
arta kalan zamarJ:ia da çabşıyor, 

topraktan bebekler yapıyordu. 

Çok satıhyor.du bunlar. Bu saye. 
de yaşamak imkanmı buluyordu. 

Şimdi Barnes'in atelyeıindc 

yapyalnızdr. Heykeltraş, yaptığı 

devlerden birini yerine dikmek İ· 

çin Ameri'kaya gitmişti. 

- Seni sevmediğimi mi zanne. 
diyorsun, Susan? 

Blake Kinnaird bunları söyler
ken diz çökmüştü. 

- Sana bütün ruhumla hayra. 
nıml 

- Evet, şüphesiz 1 Fakat ne 
ya;:ık! Beni mektepte iken de her· 
kes takı:Iir ederdi. Fakat kimse 
sevmezdi. 

- Sana hiç güzelsin demediler 
mi Susan, güzelsin? Saçların dün. 
yanın en harikulade saçları ~eme. 
diler mi? Kimse söylemedimi ki 
senin şu saçlarının yanında §'1 iri 
çocuk gözlerin ne güzel duruyor~ 

Susan ldudaklarının arasından: 

- Sus 1 dedi. İstemiyorum 1 

- Ne istemiyorsunuz? 

Susan yine dudaklarının arasın
dan; 

- Mermerden ayrılma'k, dedi. 

Sonra evine koştu. Fakat erte. 
si sabah yine atelyede idi. 

- Galiba ben Amerikaya gD:1e· 
ceğim. 

Sonra, Susan'ın kendisine bak. 
tığını görerek, ilave etti: 

- Bu .sana biraz acı gelecek, 
yavrum, çünkü sen de beni sev. 
meye başlıyorsun. 

Susan hiddetle: 

- Allah ıöstermesin 1 diye ba
ğırc!ı. 

Bununla beraber, daha ilk bu. 
sede anladı ki, Blake doğru soy· 
lemı§ti. 

Erkek, onu göğsünde sıkı sıkı 
tutarak: 

-· Benimle evleneceksin! dedi. 
"' . . N EVYORK dışında, hemen 

şehrin ağzında, geniş 
merdivenli, büyük ve serin lüks 

salonlu güzel bir evi vardı. lş na. 
ı.rı:ına bir şey yoktu. Yeni evliler 

her akşam şehrin damlarında ya. 
hut garip kabaralarda ijansediyor-

lardı. Çocukları sayfiyeye yolla. 
mışlardı. 

ihtiyar heykel muallimi bir sa. 
bah: Susan kendisini memnun görü· 

edilir yor ve hayret ediyordu. - Şu David tahammül 
§ey değil .doğrusu, diye söylendi. 
Bana "Yeni sanatın bir dehasıru 
gönderiyorum., diye telgraf çek· 
mişti. Bu mu onun deha dediği .. ?,, 

Bu sıra;ia içeri açık kurşuni 

gözlü, şık giyinmiş bir genç giri. 
yordu. 

- Ben Blake Kinnaird. David 
Barnes bana git Pariste Su.ran 
Gaylord'u bul dedi. Acaba siz mi. 
siniz? 

Ondan sonra bu genç adam a
telyeye her gün gelmeye baıla:lı. 
Susan ona karşı garip bir kor '.:u 
duyuyordu. A':iam ihtiyar sanat. 
karla münakaşa hatta bazan kav· 
ga ediyor, gürültülü gürültülü 
i;ülüyordu. 

- Fakat ben bir yeni sanatka. 
rım, efendim. Usulümü kendim 
buluyorum. Planla çalışıyorum. 

Oturun şuraya. Bakın, benim mal. 
zeme olarak 'kullandığım şeyler 

arasında ışık da vardır. 
Bir müddet geçince, öğleden 

sonraları Barnes'in atelyesine de 
uğramayı adet edinmişti. 

- Yaptığınız, şu küçük hey· 
keller son derece harikulade şey. 
ler, Susan. Şunu para ile almak 
istiyorum. 

- Herkes nasıl alıyorsa siz de 
dükkandan alın. Ben sanıyordu:n, 
ki siz buraya yardıma gel::iiniz. 
Halbuki ben işlerimi kendi başı· 
nıa beceririm. 

- Ben tek başlarına yaşayan 

kadınları hiç sevmem. 
Susan mutavazi bir tavırla: 
- Anlıyorum, dedi. Bütün er. 

keY.ler öyle. Fakat ne ne yapayım? 
Böyle yaratılmııım l 

- Koyu sarı entarini giy, yav. 

rum. O entarinle seni bütün arka. 
daşl:ınm öyle beğeniyorlar ki! 

Susan kendisini kocasının sev
gisine bırakıvermiıti. Çünkü o da 

bu sert kalpli çocuğu seviyordu. 
Fakat karşısına geçip uzun uzun 

baka!'l o aldamlarla konuşmasına 

imkan yoktu. 

Bir gün, ne yapacağını kendisi 
d~ bilmediği halde, §ehrin kala-

balık bir semtine gitti, büyük bir 
atelye aramaya başladı. İstediği 

gibi bir atelye bulunca parmakla
rıııın uçunda tekrar, mermeri ve 

taı,t yontmak arzusunu duydu. 
Atelyc-sine koca koca beyaz, si. 

yah ta§lar getirtti. Etraftan gö. 
rer.lcr hayret ediyorlaıidı. Ertesi 
ser.e te!hir ettiği mühim eserleri
ni yapmaya işte burada başlamııtı. 

Bu mü.ddet zarfında Blake de 
küçük küçük heykeller yapıyor ve 
model olarak çalıştırdığı genç bir 
dansö:o:: onun bütün boş va'lı:ıtlarr. 
nı işgal ediyordu. Bu suretle, yol· 
ları gittikçe birbirinden ayrılıyor. 
du. 

Blake kendidni aramaya geldi:. 
ği zaman Susan ona: 

- Yanılmışık, de.eli. Bununla 
beraber, yine bana epey şeyler 

verdin. Senin sayende sevmek ız
tırabı ncl:iir öğrendim; kenrlimi 
kadın, hakiki bir kadın olarak hiı. 
settim. Fakat ben senin için lüzu· 
mundan fazla basit, çok doğrudan 
doğruya bir kadınım. Arada bera. 
her yaşa:nafızın manasr kalmadı. 

A :lam çıkıp gidince o tekrar 
çalışmaya başladı. 

et 

v 
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ilberler ordusuna ku
mandanlık eden Arap 
Bagra Han Bağdat Üzerine 

yürüyecek ikeız ölmüştü 
Yazan : Rıza Çavdarh 

Tamirci lzmitte hastalık y 
bataklılar kurut 

DUnyada safdil kahramanlar 
pek çoktur. Bazularınrn, bilekleri
nin kuvveti, kılıçlarının kes'lı:inli. 

ği, oku arzu ettiği hedefe isabet 
ettiren gözlerdeki dikkat; dimağ_ 
larında yoktur. Bunlann aksine 
dimağları son derece zayıf, kü
çük, hasta ve cılızdırlar. 

Bunlardan birisi da 
Han) dır. 

(Bugra 

Kurutulan arazi topraksız 
köylüye dağıtılıyor 

elmasa lüzum yoktu. Cariyeler 
bu inci gibi parlayan canlı pırlan: 
talar onlardan daha büyük bir 
kıymete sahiptiler. 

lzmlt, (Hususi muhablrliriiz
clerıJ - V[]Ayetlıı efrıtfını yer 

- Sanır elli kere söyledim. 0-
1
ye rhalkalamış olan bataklıkla

tomobll ile snntı ayn! zamaıı<la rın kurutulma ameliyesi devnm 
Bir gün Bugra Han, kendisine tamire kalkı'na diye. etmektedir. D(lylik fcdakarlrk 

elmaslarla işlenmiş bir hançer he- lar ihtiyari ile !atın alınmış O· 

diye etmek istemişti. İbrahim he- Meşru müdafaa lnn Uç ckskant6r mnkinesf u 
men: zun senel~r halka ve köylOye 

- L~ vallab ı. 

Diye ferya:dü figan ettikten 

mezar olan bataklıkları kurut· 
ma:ğa gayret ~imektedtr. 

tlyetfndedfr. Hnsfahane fnşa 

edll~ccl{ olursa, hem tielcdlye -
nin işf kolaylaşmış, hem de ge -

recek nesillere glfzcl bir hasta
haneyi yadigAr bırakmak mUm
kUn olacaktır. 

MEYVALAR 

llkbaharda:nberl hata:Jrır tolc 
kurak ğtttl. MahsulA'.t ,.e ba ı1rn-

İslam ordusunun Tiirkistanı is· 
tilasııidan hemen hemen bir asır 
sonra yaşamış olan bu hakan da 
bileğinin, bazusunun kuvveti nis. 
betinde, aklından yana büyük bir 
zaafa müptela idi. Bugünkü Ka. 
zagistan ve Kırgızistan dediğimiz 
ülkelerde hükmüran oluyor, kılı
cının dehşetinden aldığı bir gurur 
ile, aklının kJa pek yüksek oldu· 
ğuna itimat ediyord_u. 

sonra, elmasları bir hediye olarak 
'l<abul edemiyeceğini, böyle bir 
"vebali,, boynuna alamıyacağını 
söylemişti. 

Altıncloğlu, Dipsiz, Bakub 
Kazıltlı, Gökçeörcn gibi yUz bin· 
lercc döntım araıi)'i istll! eden 
muazzam bataklıklar kurutul -

da meyvalar !azla neşv(i'nliına 

bulamadılar. Cılız ve elice kal
dılar. Çarşıda!{( kfrazları gö _ 

tUyo r uz da bunlara 1zmitln 

Bu inanış onda bir iman, bir 
mezhep, bir itikat haline girmişti. 
Son derecede safa. Bu saflığı, da
ha ilk bakışta, yüzünde okunurdu. 

Yalnız tabiat her saf insanı, ha. 
flbO§ saflı~ını sürsün ldiye b.ıraka.. 
maz. Muhakkak kar§ısına kolca 
zayıf, korkak, fakat dimağ itiba
riyle çok kuvvetli insanlar çıkar
tır. Buğra Hanın bu şeytanı da 
(İbrahim) namında Bağdatlı bir 
Arap olmuştu. 

lbrahim daha ilk dakika baka. 
nı görür görmez, onun ne kadar 
safdil olduğunu anlamı§, hemen 
elleriyle yüzünü kapayarak: 

- Fesuphanallah 1. FesuphanaL 
lah 1 Neler görüyorum 1 

Demişti. 

Bugra Han alık alık yilzUne ba
kıyordu. Arap istifini bozm~dan 

devam etfi: 

- Benim rahmetli babam baba· 
smdan, o da babasından, o da ba. 
basından, o da babasından şöyle 
rivayet ederler. Resulullah, bir 
gün kendisiyle otururken şarkta 
bir er dünyaya gelecek, yüzU 
şöyle, gözleri kolları, bilekleri 
böyk ...• İşte o benim dinimin te
mel direği olacak. Ona yetişip de 
onu görene ne mutlu! 

Zavallı Bugra Han bunları alık 

nlık dinliyordu. 

- Ya, bütün bunları benim için 
mi söyledi? 1 

Diye böbürleniyor.du !.. , 
İbrahim, Bugra Hanın üzerinde 

tam bir tesir yapmıştı. Hakan ar
tık ltollarım sıvamış; bütün teva· 
büni dine ldavet ediyor, onu kabul 
etmiyenleti birer birer kılıçtan 

geçiriyordu. 

Yalnız İbrahim bu kadarcıkla 
kanaat etmemişti. Etmesine de 
imkirn yoktu. 

Bugranın sarayında, onun l"n 
büyük bir mahremi olduktan son. 
ra, pek tabii olarak onun harimL 
ne ka~ar girmişti. 

Bu sarayda neler yoktu? (Al
taym)., (Ycniseyin), (Başkurt) 

ve (Tataristan) iilkesinin altın 

kadar sarı, bcy;r c.dycleri; Ba 
datta esmerlikten ve si}'ahlıkt 

ha ~:a bir ~ey görcmiyen lbrahi. 
min gözleri önünde, cennetin 
m::mnu meyvaları gibi dolaş1yor· 
lar, çölün bu yanık ruhlu serseri. 
sinin kalbinde arzular<lan, şehvet_ 
]erden birer yangın husule getiri
yorlar.dr. 

Bu oyunun birkaç gün sonra :muş Ye kurutulan arazi, toprak 
foyası meydana çıkıvermişti. sız köylüye tevzl edilmiştir. 

i KöylUyit sttmadan kurtarmak 
brahim bir sabah uykudan u· 

i~in başlnyatı tn Ueıtdeleler ltll -

(fo1ü kfrazları demek 
istemiyor bir tUrlU .. 

~fahsu l~t '\'e meyvalar bolca 
yağmur beklerken. yağan dolu 

yanır uyanmaz, doğruca, koşa ko. 
şa Bugra Hanın yanma gitmiş. sa. yllk bir enerji hızı ile devam et. bunlnra zarar verdi. 

ınoktcdfr. Bu sebeple, ''llA.yet mıntaka 
rayını, bu "kadın mikroplardan,, 
temizlemesi lazım geldiğini "Alla- Son olarak kalan 300 bin dö sındakl T?-eyvalar lıu sene azdır 
lıın emri., diye kendisine bildir- nllmlük bfiyük Derbent batak· Burada sebzeyi do ucuz al· 
mişti. lığı da. köylUlerifı h mUca6elc mak ve yemek bir turıu mum 

0 
Birinci bebek, ikinci bebe- tcşkilatıııın iş birliği ile kutu· kUn olamamaktadır. Mana.,·Jar. 

zaman Bugra Han korku ile ğe - Hayır, hayır kendini mU- lulaca:ktır. bunu istedikleri ve diledikleri 
suratına bakarak: 

dnfaa etmek f~in hPmen g-az Uzun zamandır a Civar llalkı- gibi satmakta serbest bırnkıl 
- Ya Seyyid İbrahim!... Ne maskesi takmana t_ahammUl e- na en bllyUk azap olan btıyllk mışlardır. 

Yapa1nn?. demem. Derbent bataklığı kurutulunca Bu ihtikAr vaziyl"tl İzmltln 
Diye sormuştu. Kocaeli clahillndcı sıtma. hemen çok acı dcrtıcrlndendir. 

İbrahim şu cevabı vermişti: Der& almış hemen kalmtr.rlı1$ olacRkltr. Zl- LİSE MESELESİ 
- Daha malUm değili.. Bu ak. ra, mUcadfile l>a~lan~ıcmda: yUz• 

c; Kocaeli vilAyetfnln nUfusu 
§am bir istihbareye yatarım. Al. de 2-S olan sıtmalı nisbcti uu-
lah izin verirse sabah vakti size gUn yüzde G ya inn11Ştlr. şayanı dikkat ôir şekilde art-
şafakla bildiririm.. BiıtUn kfıylüler, 6it an evfel maıttadır. Son nurus sayımıı1cla 

Gençliğinde "Ruhların şerrine., bUyUk tıerbent lfıilıtltlığrnın d n 3H.OOO olan vi!Ayet nüfusu bu-
k • d gUn 3 O.ÖOO dir. pe zıya e inanmış olan Bugta lturutulmastm yal!uıii ta Jt v ti ~ i ı nıı ı r-ı ıı n ıı ı: 

Ha · d" d lb ah" • 'h Iıa km okuyup v. azmıı a so n şım ı e r ımın ıstı are- m Ucadeleden rka ıJ(me bu 
Sin n.. k ·ı · ~ b derece. hevesi ve isteği vardırı e aynı :ıı.or u ı c ınanmaga aş· bataklığın kurutulmasına yar • 
1 ~ o Mevcut ilk olrnllar ,htiyacı knr· 
amış.~. nun ne cevher yumurt. clım için blt.z:tt kendileri ele pn· 

1 a a • k" 1 b h şılamaktan uzak görUlmek e · 
ıy c gı mera ıy e o gece sa a a rasız çalışacaklarını söylemek· 
kadar uyumamış, Bağ!dadm içi tc6irlcr. dir. Eğitmenler, Kocaeli köylU 

Şeytanet .d ı A ,__ !erinin kUltllr hayatına bUyUk 
o u rauının uyanması. YENİ HASTAHANE 

m beklemişti. A'\'ııkat oğluna_ Nedir bu kı biı:: lnklşar vermekte oldukları 
Onu kaq~ısında görür görmez lık böyle. Eskiden Paç mevkilnde yapı· )"alnız hunlar için 100 okul ye 

merakla sordu: k .,.
1 

kt t k lan memleket hastahanesi ş~h· niden i!Ave edildi~I halde ilk w 
Çocu - ı• c ep en açtım. . k 1 ğ d 

- Ne dediler? 1 A lU • re ~ok uzak bir sahada ve dık orta o ·u ~ını rıarı, a zına ka ar 
ma, masum ro oynıyacngım. d 1 d 11 ttA b k 1 İbrahim boynunu büktü: bir tepenin UzerindeBlt. Bilhas· o u ur. a , mec ur a ına-

- Bu ecinnilerden sarayı te- sa yolu yoktur. E'lsWI. birkaç 
mizlemck lazım! Yol göstermişler perişan ptwyondttn ibaret oiatı 

- Ne yapalım? hastahaneml:ıden ıttyık olthiğu 
- Allahü alem bir kolaylık var. lsl!fade temin edilemcmcltfe -

Onlar da mahluktur. Vakıa gü- dir. 

rak şubeler llAvesi zarurt görnı 
tnUştUr. 

Fakat fzmitin asıl derdi bir • 
liseye olan sonsıı{. ihtiyacı ve 
artık daha [azla gecikmez zaru
reUdlr. 

Zira, orta okullnrı ikmal ~de. 
nahtan çoktur. Amma kurtulmak 
lazımdır. Bu sebepten bendeniz 
birkaç güne ka'dar gideceğim. 

Mekkcden, Medineden çağırıyor. 

lar. Onları da yanıma alır, bir ta. 
vaf, bir ziyaret ettirir, temizletir, 

inşasını rek başka hiç hir işe yaramadan 
heder olan genç çoanklarıtı sa~ 

sonra tekrar getiririm. 
Bugya Han hemen yüz yirmi 

san, beyaz cariyenin hazırlanma
ııını emretti. Bu dilberler ordusu· 
nun başma, meşin kadar siyan 
İbrahimi oturttu: 

- Al, götür, temizlet, getir .• 
Dedi. 

yataıcı· 

glizel bir memleket hastahane 
si inşası takarrUr etmiştir. 

Yalnız hastahanenin yapılarr 
lğı sahayı tayin etmek lılr tHrll' 
mllmkUn olamamakta.dır. Dok 
tnr l"und Sorağman. sıhhat mil· 

İbrahim memnun efendisinin c. B dU c d b dUrllmllz Doktor Ner.mettln "Ür - en n ge e e u eve 
lini öptü· . 1 t• 11 l' kll l 1 tUntlik YC hastahanemiıln baş · gırm ş ım. ug ın gaze e er 

- Evvel Allah sonra siz Yine bl dil 1 1 d ki 1 3 tnlılb ve operaförll Nail KA.rahn· ·· r men ç n e sa ı o an 

1 
mPdet sizldendir. bi 

1
. " 1 " Tr da şelılrclc hastnhane olmnğıı n ırayı uu amacırbımı yazı. 

Pek büyük bir merasim i~indc 1 h ·'l b k d ,. P-}veri~li blltiln sahaları hlrPr • yor ar, ayu ~a u onu a sv-
bu geranbaha kümesin yegiine

1
k .. l lıirer gezmişler ve fakat mliı:ıhet 

hakim bir horozu haliıvJe, (TClas) u · bir ne>ticeyc vasıl olamamışlar 
dan aynlarak Bağladın yolunu tb h" k'" d ··ıd· K ilıl'. Salın lizf!riıı~(!ki tetkiki<'· ra ım nan or egı ı. en-
tuttu. d' . h . • h 'kt ,, •.. ılevnm etmektedir. . ısıne em sıyası, em ı ısa;ıı ıyı· 

Aylarca süren seyahat tbrahı. 1 .•. d k b fd'l h"'k Yeni yaynlat'ak memlekf't ıı .. ~ . ıgı o unan u sa ı .. anı u- · 
mı bıktırmıştı. Bağdada geldiği t 

0 
. . dü 

1 
.~ b tnhsıneşi için en uygun mevJr' 

• • •• • 
1
nu mıyor. nun ıçın a ar-ua u. 

zaman, artık bır tek carıye uz:erın- 1 _,:i 

1 

(ozlnk mahallesi Cin"Pnelı'rlr 

1 

unuyoı· u. ' 
de bile gözii yoktu. Içletinden en meskün olan yerdir. Zira. i z · 
ziya::1e hoşuna gid.enlerden .dört _ - .M~rh~m. diyordu. sa: .. te"_liz m!Un en gllzcl ve nezareti fev 
tanesini ayırıp genye kalanlarınılkal~~ı .hır ınsandı .. Yemesmı bıL lkaH\.de olan ı;ahası burıtsrdrr 
hemen esir pazarına götü~d~. mccıığı ~e~lcri fok.r fukar~y:ı ~h-}Avnı zatnıında merke1t bir va. 

Bu kıymetli metalarını ıkı saat,s:ın ederdı. Ben de cnun nımetıy· ziyPtt" olm:ı.sı bliytik bir tnlı 
zarfında pazarlık külfet ve zah· ile P.erverde o~1um. Dört. kar mdan ı' arMcdilmektedlr. 
metine katlanmıyarak satıver.,sekız çoc.uk y~ptım. ~te.kilef.iien Hasl •hnne huradn yllksele -
mişti. de on ikı ev aldım. Şuktir ./\ilah l'<'k olursa, şimdiye Juv.lar pe~· 

Zavallı Bugra Han bir sene fb- b.aşım selihnet. r~at bir ömür i. harap vo zevksiz haraknların sı 
rahimin avdetini beklemiş, niha- ıçınde yaşarr:al:t:ıyım. lralandıib hu mevki Çok şcrcr 
yet~ aldatıldığım ve cariyelerinin Bugra Hana tlua eden sacle o bulat'aktır. 

vısı vliıde 80 f aı:;maktadıı:. 
~ . ,, 

KQ~ıt ve sellUloz sanayi mu-

"' 

lllil.l!.iilWw--'~'°-~~ t ,~ 
mulıtcıff 

rıı 
ile ehemmiyeti ~ok bll 

Jzmite bir lise ltızırnd•'· d 
bir· 

BUtUn halk, sonsuz ,eı 
sızlık için genç maarif ·ır. 
. ,_ ·ı ,-alı 

ıın Ye çoa sevı en . ~ 

kelinin vcrcceklcrı 

bekleyor. 

RADYO S.\LGINI 
ıı•· f zmlttc radyo saı~ırt -o 

Hemen her ev birer rııd) f 
mck se,·dasmda.. ııet • 
evvel hazirandan hazira!l 

len ı O lira ruhsatiye pıırf; 
olmakla berahN, hu 

111
' 

11~ 
SC"\ dıı. gibi herkesi sarıı 

nuyor. 
$u var ki, paznr ·gunıc 

Ulhhat C'6t'e<'mntı. ~otu.ti 
uk ht-p bir nrncla oturtt fi 

tam an elektrik ccrcyaol• tC 
t:ıifiyor Ye radyo dlnlceıtıl< 
mtthrum kc'.ıyorsnuuz. r 

c.r. J~ 

Dün ve _yarını 
tercüme külliY8 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 

7 nci seridt!n 
61 • 67 • 7 kitn? 

Vil:onton ölümü 
Leneit 11. 
Liza 
Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 

Bizans tarihi 
Senyolbeos AvruP11 

Artık evliya olduğuna iman 
eden Bugra Han için bu dünya 
cennetinin meyvaalrında bir tat. 
bir lezzet lcalmamıştr. Şeytan he· 
rif. bunlnn da onun elinden almak 

için do!ap kuruyordu. 
lbrahim için altJna, pırlantaya, 

~a~datta satıldığını haber atmış, idi. Zavallı hü!,ümdat mezarı-tla 1 Esasen lzmll bPlqdfyesl, bu
ıntıkam ile Bağ.dada yürilmek O· ;sade İbrahimin ıduasına muhtaç ralarrnı h~ter istemez imar et· 
zere ordusunu hazırlal:lığı bir za. yatıyordu. Çin tarihçileri bu ma_ mrk YC' htı~UnkU lğrt.-nı; vnziye 
manda ölüvermişti. !satı ne güzel anlatırlar. 1 tine bir nihayet vermek tnccbu-

1111 rcs!m U mara hayvanat bahı;csindc yapılmış üir 1ı~ 
hi!cumwıa karşı miida/aa manevrası c.masuıda alınnı~ıf· 
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A ...................................................................................................... .-: 
iri mirliöi Satınalma Komisyonundan ı 

1 
Ô O J B r) l 

•-~- IÜDÜ aaat 1',30 da Tophanede latan. Yapı ve yollar kanunu lza.hnameal umumi mecliaçe tadil ve 1 tabidir. Bina dar-=-~i binaya yapışacak olursa bu binaya dolru 
IL..._~liti Abla alma tomi8yon11Dda paarlıJda alma.. . 
~ tahmin bedeli 206 lira l50 kurut kaU teminatı tallmatneme olarak tatbikıne tarar verilmiş ve qaf!ya derco. p ıcere açılmaz. Pencere açmak istiyen binasını bu binadan üç metre 
18 kuruetv. Mlmunelerl Ko. da ı&'lllebillr. hteklllerh lumn111tur. tlln olunur. (3915) geri ~ekmeğe mecburdur. Köse başında yapılacak bina arka aokafa ka· 

benber lleIU ...u. Ko. na plmeleri (İ) (3928) , _ 1 _ 1 dar devam ettili takd1rde bu arka sokak daha dar ise 90kak am kadar 
olan kısmı bu sokak genişliğine tabi olmak il.zere irtifa alır. 

Yapl Ve yoll k nUnUn Geniş sokağa göre irtifa alan bina arkası dar sokala kadar devam ar an u ettiği takdirde bu dar sokak cephesi g?ne yukardaki ıeraite 16,tı irtifa 

fatbikah hakkında talimatname aıır. 
13 - Bitişik bina yapılan }·erlerde arsa sahip~eri ayn bina yapmak 

••• 
1 - Yapı ve yollar kanununun 4 üncQ maddesinin E fıkraaı mu· 

dbince belde içinden geçen tlmendifer hatlannın her ild tarafmcb is· 
tJmlAk hudutlanndan itibaren on be§er metreden otuı metre bir saha 

~ ...... lde.._t •lreNllrak df\lmed, IU81 adet ukanchrak ka- dahilinde inpata müsaade edilmez: 
t Dam 19 bt1abma 22 8 089 pel'lllllbe sQDll 18. 2 - Meskftr kanunun 4 ilndl maddesinin G fıkrasına tevfikar. A· 

isterlttSe hangi taraftan ayrılırsa o tarafta kendi arsası dahilinde en u 
3 metre amnda boşluk bı:akmağa ve buraya b:ıhçe duvan yapmall 
mecburdur. 

14 - Sahil kenarlannda boş bırakılması kanuna ıöre mecbuı1 o
lan on metreden sonra 20 metre dahilinde istikbal haritasının tamimi. 
ne kadar mevcut zemini tabii üzerine ancak bir kat bina inpsına iJln 
verilir. Gene sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak binalarda 
ise mütehassısça şekil ve yük~klikleri tayin olunacak qir proje beledi· 
ye riyasetince tasdik olunduktan sonra inpata iıln verilir. 

~·nede tat. Lv. lm. Sa. Al. Ko. da açık eblltme ile ' bidat ve m.AbetJerin her tarafında en u on metre saha dllilin:le inşaat 
-.: • llepelnm tahmtn bedeli MBO Ura '' kunll llk tıemi. ' memnu olup bu gibi eserlerin hududunun hangi noktadan itibar ed~ece 
~ 80 lruruftur, Nllmuneleri Ko. da ~. !atek. lfni tayin ve esere göre en az on metrelik m~safenln tesbiti, Fen heyrl 

ve.italarlle beraber belli aatt.e Eo. • plllleleri. tarafından verilecek raporun Belediye reisliği tarahndan tasdikile ya 
(8) (8881) ı 

VAK 1 T 
1 Cep Kütüphanesi 
!J&eıa •e Türkçeye çevirenin adı Sa~f• Kl'f. 

Ot CVolterden) Aıım Uı IOI il 
~ lıaıpı1ad oyunları Vild1n Atlr 120 10 t.::."' Terru aran fGalopin'dea) G. V. I04 20 
ı.; • .,. serabel nollan Asım Uı U2 10 ti,:. tlcspreslnde cinayet (Chrlslle'den) V. G. 180 20 
ilet le Vazosu (Prosper Melrme'den) Haydar Rllaı 84 20 
4~eınıekette blrklc «On (Muhtelif moenınerden) 
.... 1 Ekrem IU 20 

20 
10 
20 
10 

"- korsan tFon l.llknerde'den) 1-·eıhl lardq 376 
&ora rq, hikayeleri (Kazbek'ten) Ni1aal Ahmet 120 
1>, bothlisalip muharebele"rl ( Kollinı'leo) Ahmet Ekrem 276 

1 1 kaideleri Nilzhel A H CO 

\. lstanbul 
eı va Zahire Borsası 

5 ~ 6 - 93l 

İstanbul asliye C llncO hukuk mnh 
kemesinden: Mustafa otlu Suphi Ba. 
sed1D tarafmdan Aksaray da Hor. 
bor caddesinde 52 No. Ju akarellt:ı 
Je oturan Cevat aleyhine: eski iı. 

mi Şehremini lbcıe•Uya mahallcs 
Mimar sokak 17, 21 yeni lanü Meleı 

ı' )'Uınuşak 5,32 • 5,36, bui} Hatun mahallesi Mimar Kasım ııokal. 
~:·•o . 5,20, buAday kmlc.ı 10 No. Ju halen arsa balanın ma. 
ı.a' Arını ) cnılik cu. 4,31 • hıılUn bir bisseılne 2t Hnuoaenel 

4, tuHlar 4,13, mısır sa .128 tarih n 1311 No. ile Deruadı: 
t 4,12,S • 4,15, kuşyemi çu Bidayet mahkemesinden alınan ve 

ı 
2 

tohumu ) eni 9,20, susan fııtanbaJ icra memarJalunaa 20.2 

1 
o, ic fındık 101,20 • 103 338 tarih •e 331-591 No. ile ihtiyat 

•flenrn ı ş 55 • 55,20. ıaclz konulmuş olduAundan bahish 
~ • meık6r bacaiD UldıQ)maıı JIW>iy 

ton, uruk 3j ıon, n. pc)· niı yaplfan m tıa eıl\~s : taaa > 
j "H ır 103 ton, tııvdıır 15 ton l ıin )'azılı adrrsfne 16nderllen dı. 
14 1 ,, keten tohumu 4:; ton 1 va ırzubal sureli mumalleybln mez 

iS lon. .ur adresi terk ellilindea bahisle 
'-.. - tı: liftılc 15 ton • ı •il:i ıeblil iade edilmit ve milddaa 
~ ,e) bin elyevm ikamet eltili yerin 

"a~-.ıı Kı.tapev·J .ncçhul olduJundan duvıcının ibraz f '/ .:) led'ii ıuuaıoeleli nrak milnJere _ 
·aliyle anlq~dıQından milddaaley. 
ıe llAnen davetiye flhl"l)masına Vl 

1\ Ve yann tercaüm >H huıoı icln kendlAlne bir •Y mQh. 
let nrllmesine Te muhakemenin 

külliyatı 

31-40 4 cü ıeri 
lta11ıı külliyatı iV 
•ıet&ri.aık 
lekend r 

l<adın ve> 909ya lir.:1 
I:> bıokrtt 
Dtıaı r tartlu 
li'ılozorı ve s::.na t 
E:tika 
li rakllt 
ltuht muclzclrr 

7.7939 sDnl saıt 14 de talikin• ki 
<ar voriJdilinden yukarıda adreı; 
\·e adı yazıla milddaale1b ilAn tari· 
ıinden ıtibaren bir ay içinde matı 

Kr '.tcmeye müracaatla dava anuhallnl 
60 :ebellill ederek cevtp vermesine •• 
40 :/&Zıh ıiln ve saatte mahkemede ha. 
60 'ır bulunmadıih nya bir velcll 16n 

100 Jermedili taktirde hakkında ıı 
26 ·ap kararı •erllecell llAn olunur. 

1~ 
uacoo 

40 939 • 27 
J H lsıanbul a!lliye alhncı hukuk mal 
2.. emesinden: Jstanbul Unklpanı Ha 
1tı 1 ·ıkadın Hııırkillban sokak S4 No. d: 

Jııvacı Hikmet l'zillmez tarafındaıı 
- 1 un:.apDnı Hacıkadıo Hızır KOlhan 

il 850 ı sokak 34 numarada iken balen ika 
11 •~rfn!n tlatı 6 :50 kuruştur metıAhı meçhul mQddealeyb kocas 
tııı alanlara yiltde 20 lakon lsmaU aleyhine açılan botanma dıı 

)'Pılır K 1 ~ 20 kuruşun vasının müddıtaleybln ııyabında le 
aı..~~, .... · 8 :~ 1' rak müte· ra kılınan tahkikat '" muhakemesi 
~ - ... u pee"' • ma sonunda llı.i taraf aruında tlddetlı 

•Yda birer Hra Menmü 9eçimıillllin mDttenk ba7al111 çe· 
tlsrt takute ballanır. kilmea bJr bale ıeUrdJll mQddale>'· 

bin da•aclJJ Unnal eyledlll ve bu 

~------- • • hale mlhlduleybln 1ebebl,.ı werdili 
usulen ubll oldulundan T. K. )1. btr elbise en mBMHlt 

lYs'ya mektubudur 
l'lkan modası Uzerır 

çalışır 

13' .. Jll • IC2 • 150 inci maddeleri 
mucibince kabah•lla Jamailde olmak 
üzere iki tarafın b0tanmalarına n 
, mailin bir sene milddelle e•len. 
nıeden mPmnulyetine ve ( ıo~ı) ku· 
ruş mHarifl muhakemenin müdda· 
leyhe )'ftkletilmesine dıir ıuyaben 

ttı kadın ,.e erkek terzili \erilen 17.5.939 tarih •• 620 numa. 
·alı büküm mllddale1b lamailln ika 

eınııertnden diploma! metllhının meçbuJiye&lne binaen 15 
1 Be1o~lu Parmaklrap giln raOddetle Ulnen teblillne ka 

et apartımanı Ttırk Fo rar .. merek med6r 11191tl lıü-
t.o Hl tııtllnde.. k6m hkraı teblil ,...... ıeose1c fa. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zen mabkaraı dlnnbealllnl talik t 
~ dilm1f oldalll Uln oluqur. 

Dr. iRFAN KAYRA 
TGEN MUTEHASllSI 
bt. Boalnml Knadwle. 

~da •ld Klocl .. _ .. 

Pi ır. 
3 - Şehir ileri pllru yapılıncaya kadar bina yükse.'<likleri 

bina yapılacak sokaklarda apiıdaki şekilde olacaktır. 

15 - Münferit ev yapılacak yerlerde binanın cephe hisası mevkii 
bitişih belediyece tesbit olunur. Ve bu gibi binalara verilec~ irtifa dört tara· 

A - BitlJik bina yapılan sokaklar: 

Bina cephesinin 
en yüksek nok• 
tası olan parapet 
llst çizgisinin tro• 
tuvar üstünden 
olan irtifaı. 

Gıa, ye mllsl'll Teya 8m. den ılya· 
de n 9m. den aı iM a.oo+d+o,ao 

9m, ye mflıHl Teya 9m. den ılya· 
de -.e 0,5m 7e. mflsaTl 8,00+d+0,80 

9.Sm. den ıfyade ve 12m. den u 
veya l2m. ye mlJsavf 9,00+d+0,80 

12m. den ılyade ve l5m. ya kadar 
(l&m. dahil) 12,00+d+0,80 

l5m. den ılyade iM 15.00+d+0,80 

1 boci +1 kat 

1 

1 

1 
1 

" +2 kat 

" +3 kal 

,, +c kat 
" +ı kat 

Bu cetveldeki d miktan yol seviyesinden itibaren Rmin kat d()ae 
mesinin üstüne kadar olan irtifa olup haddi uamt 2 metredir. 

Katların yQkseklifint liyadelettirmek için biıianm üstünde verilmie 
~lan 80 santimetrenin 50 santimetresini kat irtifalanna illve edebilir· 
ler. Katlann irtifalanm bundan fula yübeltmek istiyenler d miktarı· 
ru tenkis etmek suretile kuanıJacak miktar ile temin edebilirler. 

Bu cetvelde verilmit olan kat adetleri gabariden istifade §eklinı 

mevsuubahs etmek veya b8§ka bir kom!>inaon dO§Onmek auretile teı. 
yit eclilma. 

Yukanda ga.terilen cetveldeki 0,80 miktan blnamn QstQnde para 
petlerin bir hizada olmasını temin etmek için yapılmaSJ mecburi olan 
atik <hnandır. 

fmda boş bırakılacak kısmın en küçüğünün amnm üç misli olur, fakat 
bu irtıfa herhalde 4 kat irtifaını tecavüz edemez. 

Bu irtifa binanın yapıldılt noktadaki tabii zeminden iti\>8' edlllr. 
Bu gibi münferit binalarda talimatname veçhile verilmiş olan gabari 
dahilinde kalmak şartile mal sahibi üst kata arzu ettiği e~lli verebilir. 
Böyle münferit binalarda çatıda saçak yapmak caizdir. Ve bu saçak il'" 
ter ahşap ister klgir olabilir. 

16 - lstanbul cihetinde 40 rakunmdan yüksek olan mahallerde 
yalnız ilç kata müsaade olunur. Bu gibi yerlerde ıeri çekilntek prtile 
bir kat yapılması hakkındaki hilkQm cari değildir. 40 rakımından mQn• 
hat olan analarda da binalara verilecek irtifa 40 rakımındaki irtifaı 
kat~iyyen tecavüz etmez. • 

17 - Binalara bu talimatname mucibince veri!en irtifalar herhangi 
bir Abideye veya muhafazası icap eden tarihi ve mimarl eeerltti ve eeh
rin gQrel mamaralanm kapatacak oJunıa bu cihet mütehassısça tetkik e
dilerek verilecek irtifalar belediye riyuettntn muvafakatini almak su· 

· retile tayin olunur. 
18 - Bu talimatnamede verilen irtifaların herhangi bir sebeble 

bir mahalde tadiline lOzum hasıl olursa o mevki için belediye fen heye
tince yapılacak mücbir sebebleri gösteren ve daimi encümen tar:Uından 
kabul edilen bir rapor ile deli§tirilebilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde ve aynca sahillerde yapılacak 
fabrikalann mevkileri ve y(lk9eklikleri merkez fen heyetince tayin ve 
tesbit olunur. . 

20 - Mevcut binalara kat ilAvesi halinde alt katlarda bu talimat· 
namede gösterilen eerait ve kanun ahklmıru tatbik edilmek prtile illve 
katlara izin verilir. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan 90kaklarda yol 6 metreye 
iblQ edilmek şartlle ancak birkat çin bina yapmala müsaade olunur.6 

--·#~ il *""' ....... t4eclen - .. IOkaklarda da (9.50) metre. 
bina lellline 0,50 metre lfrdili h8lde bU blACla • ye tbtal edilirse 9,50 metreYe ait irtifa ftrillr. Bu bmlalacak yerler 
)'esi binanm milnhat tarafında kanun ile tayin olunmuş olan 2 metreyı mal sahipleri tarafından bahçe olarak kullanılır. 
tecavüz ettili takdirde bu iki metrelik irtifam haridnde yani yan tara· 22 - Bodrumdan başka ilç kattan fazla olan binalarda asgari eb'a 
tında kalan yüksek kısmında zemine ancak 0,50 m!tre girecek veçhilt dı 0,80 olmak il7.ert bir metre muarbbaı sahasında bir asan!&' yeri bı· 
tanzim etmek suretile en fazla bir kat tesisine mllsaad~ olunur. Bu ilA· rakmak mecburldir. 
vmin altındı kalan kısım ne irtifada olursa olsun bodnmı olarak kul. 23 _ Yanındaki binadan daha yüksek yapılan v~ yahut nnmda 
lanılır. Kat telis edilemez. henüz bot arsa bulunan binaların bu ıörünen cephelerinin sıvamna~ 

Bet katlı binalarda bu hale'taac!Qf edildili takdirdi minbat cihet prttır. Ve pis sulan zemine indiren bo:ıılar bu ıibi vaztye~~~~?li 
te aıu katı bulacatından ve halbuki Heyeti vekile kararnamesine ıött yapılır. · ' • ....., ... 
altı kata isin verileml~nden ııon beşinci katm bdemeli olarak te- 24 _ Muhtelif yerlerde ve mt\tefenik surette yapılmıı -ve tasdike 
ıtiı edilmesi ve kademeli kısmın ister çatı ile kapanması ister tarasa o- iktıran etmiı olan ve imar planına ballanması icabeden ileri plAnlarda 
tarak açık bırakılması ve bu suretle de binanın gerek münhat ve gerek aynca hususi kayıtlar mevcut olmadılı takdirde bu gibi mahallerde ya· 
mOrtefi kısımlarında kat adedinin beli tecavüı etmemesi lhımdır. pılacak inpat itbtı talimatname hükümlerine tabidir. 

5 - Bitiıik binalarda saçak yapılmaz ve cephe tarafındaki dereler 
gizli olur. 

6 - Binaıım Yol cephesinden ba§ka diler cephelerinde bqka taraf 
tan ıiya alnuyan bir oda mevcut ite bodrum katının haridnde kalan 
bina irtifamm msh kadar binaya amut istikamete bir lqluk bırakıl. 
mak mecburidir. Ve bu da asgari üç metredir. Bu boşlulun ara penc.
~mihverinden itibaren iki tarafında asgari birer buçuk metre olur. 

Pencettye amut istikamette ve binanın herhangı katında oluna ol 
sun diler bir bina ile kapa:ım1sı mümkün olmıyan yer!erde kapanını 
yan kısuiılann &ıilnde zemin katından itibaren bu kısmın üstüne kadaı 
olan irtifa kadar boşluk mevcut olduğu takdirde bu kısımlar bu ah
klma tabi delildir. 

MatbahlSU' için botluklar cephelerinde pencere mihverinden itiba. 
ren iki tarafında birer buçuk metreden arzen üç metre olmak üzere ik' 
katlı binalarda etpheye amut istikamette 3 metre üç katlı binalarda 
3,50, dört katlı binalarda 4 ve bet katlı binalarda 4,50 metre olur. 

7 - Binalarda yukarıda gösterilen boşluklar bırakılmrı olmak pr 
tile bu saha dahilinde arka cepbelerinde açık balkonlar tesis edilebilir. 
Bunların am en fazla bir metre 20 santimetre olmalıdır. Bu balkonlar 
cephenin tulü ktmilince yapıldılı takdirde yan taraflannm en aı ild 
metre lrtifamda kAeir duvarla örillmesi §lrttır .Bu sekilde örmek iste
miyenler bina cephelerinde bırakılan komşu paylanru bırakmaia mec-
burdur. • 

• • • 
Bot ve dolu arabalarla yüklil ve yüksüz bayvanatm 1 Kart .. 

tan Eyltl ııthayetlne kadar sabahları saat 8 den dokuza, akpm. 
lU'I aaat 17 den 20 ye, kış için 1 Teırinievvelden Şubat nllıa
yetlne kadar aabahlan aa.at 8 den 9 a alqamlan saat l7 clmı 
19 a kadar Karaköy köprüsUnden geçmelerinin men'i ve ev. 
velce bu hususa mllteallik müttehaz kararlı.rm bu suretle tadi. 
1i Dalmt Encllmenin 12-5-!}39 T. li içtimamda kararlaştml· 
mıttır. tı&n olunur. (40C8) 

*** 
Dilşkünlerevi isminin DarUlAcez.e olarak tevsimine, umumt 

meclisin 16--5-939 T. li toplantısında karar verilmietl:r. 111.n 
olunur. ('°°7) 

• • • 
Karnesiz otomobil, otobüs, kamyon ve kamyonet kullanan. 

lardan alınacak para cer.asının 25 liradan bel liraya telllilli lq .. 
gun görUldüğUne, umumt meclisin 12--5-939 T. ll toptantıamd& 
karar verilmiştir. llb olunur. ( 4009) 

ist. Vakıflar DirektöriüğU ilAnlart 

Semti ve mahallesi Cadde veya 

8 - Arsada 6 ma ma:lde:ie.'d asgari boşluk ıeraiti temini mQmkiln 
delilse şehir haritası yapılıncaya ~dar ancak bir k:ıt ıçin izin verili~. 

9 - Bitişik binalarda çat!lann m?yli iste; kalkan duvarlı olsun ı~· 
ter Be,ik örtülü olsun en çok her sathında % 33 olur. sokağı 

Saraç Kerim 10 - Esas bina üstü tarasa bırakılmak vt yalıuJ &ıden ve arkadaı Muratpqa 
yapılacak kat irtifm kadar geri çekilmek şartile bir kat fazla yapmak Ayvaııaaray, Atik 
için iıfn verilir. Bu gibi inpatta merdive:ı mahalli nereye ı!lirse pisin Mustapqa Hamam 

No. su Cinsi 
10 Ev 

Muhammen 
aylJiı 

Lira Kr. 
12 00 

12 .. 10 00 
49 Tekke ır.epııtalı 8 00 ilmi illve katı irtifm hizasına kadar kapatıbr. Bu katın Uhesi balindf Byllp Otakçrlar 

arka bahçedeki lqluk miktan 6 mcı m~ddede g&sterilen formulü temin Muratpap. Kazganlsadl Cami 

eyledili takdirde arkadan ıeri çekilmek mecburiyeti )'Oktur. Bu Ulw " Sofular ı:.-= :; 
katlan bet katlı ve daha fasla katlı binalara oamtl delildir· Çarpda MU~ m 

11 - Binamn Olerl ktınilen taraıa bıra!atına buraya çık3cak mer. e 

S Cami odalan 4 00 

M Son cemaat odam 4 00 
1 T Dilkk&n ı ao 

dtwnin Olerf kualik kapatılır gabari mlsaft delilse ancak m!rdivenin Ye:ılkapı, Yah Demlryolu •S • 63 Arsa 
tıon ba~ önünde en ziyade 1,00 metre geni§lilinde bir sahan 

Senelill 
15 00 

Jık bırakılarak duvarla örülür. Yani burada bir oda tesisine müsait ka· Yukarıda yazdı mahaller 940 senesi Mayıs 10nuna kadar p&. 

lfo. ı. ıo. Olleclm IODa-.' ,.1radar. 
palı yer bırakl1mu. zubk1a klra,a ftrt1eceltn4ea !stek!Uer 1S BuSrm 939 alı gBd 

... , .. 12-Bftlelk bina ,apdan ,..ıerde ~ bapna teaadilf eden imdi ll&t an bete kadar ~ Mtanbul Vakıflar bqmlldlr. ,._. _ _ _ ______ • z..ıak lılmıa Jde'* tllb"llk pnlt llkak nır.Ne'Mlki lıtlfaa lqtlade Valllf Akarlar bJen!fne p1me1er1. (3988). 

Hmnii M•ala 
1>1' TABtBI 

........ ~v ....... 
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----------------l Yaln12 bir tip kullan-ı 
Sütçüler aleminde bir hadise.. / Y emeklerlnblıı 

lezzet ve ne
fue&lnl, uıcak dıktan sonra aynaya 

bakımz 

o . 
'" Mükemmeliyeti hakkında en ıon 

ve doiru sözü ıize o aöyleceketir. 
Bembeyaz pınl pınl parlayan 

di§ler, tatlı bir nefeı, pembe, 
sıhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikropsuz bir ağız... tıte 

Ra~yo_lin 
ın esen 

Bupnden itibaren sahalı, öile 
ve akı-sn her yemekten ıonra ı 

günde 3 defa 

KULLANMAYA 

Devlet Demiryoiları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanf arı 
2~939 tarihinde Ankaradan ve 27 ~939 tarihinde Hay. 

darpaşadan hareket etmek U7.ere Haydarpaşa - Ankara ve An. 
kara - Haydarpaşa arasında 3005-3006 numaralı gilndeJik 
munzam bir yolcu katarı işlemeğe başlıyaca.ktn-. Bu tren Haydar 
pqadan 14,05 de hareket He saat 6,55 de Ankaraya varacak ve 
Ankaradan saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpa. 
kaya varacaktır. (3635) 

••• 
işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktilrWecek olan ve 

alelmüfredat mikdarile muhammen bedeli yazüı bulunan 14 grup. 
tan ibaret ıskara, sabo, makine parçalan ve emsali dökilm mal. 
zemesi cem'an 6155,56 lira. muhammen bedelle ve kapalı urf '2912.. 

Ille münakasaya konmuştur. 

MUnakasa 15--6--939 perwembe gllnU. saat 15 de Sirkecide 
9. Iıletme binasında yapılacaktır. isteklilerin 461,67 lira muvak. 
kat teminat ve nizami vesikalarile teklif mektuplarım ihtiva ede· 
cek olan kapalı zarflannı aynı gün saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan ve. 
rilmektedir. (3831) 

Grup No. Mikdar Kg. Beher Kg. YekQ.n muhammen bedel 
muhammen bedeli 

1 16685 12,5 Kr. 2081562,5 Kr. 
2 10795 13,5 Kr. 145732,5 Kr. 

3.14 12232 21 Kr. 261281 Kr. 

6155,56 Lira 

Süt Makineleri 
1939 modelleri gel

mİ.§tir 
Dünyanın en sağlam ve en 

ucuz 

iELE 
Süt Makineleridir. 
Paslanmaz, lekelenmez ve 
bozulmaz. Yedek aksamı dal 
ima mevcuttur. MIELE 1 
makinelerimize mahsuı I 
hususi yafımız gelmittir. 

Fiatx diğer yaflardan daha 
ucuzdur. 

Anadoluda acenta aranmaktadır. 
Türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şs .• lst. Tahtakale No. 51 

Tava satış ynleri. 
Ankara acentamız: 
Adana ,, 
Konya ,, 
Ceyhan ,, 
Gaziantep ,, 
Erzurum ,, 
Polatlı ,, 
Eskişehir ,. 
Trabzon ,. 
Trabzon 

Bolu 
Rize 

Bolu 

" .. 
" 

" 

Yusuf Esendemir ve oğullan 
Omer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Sait Akman 
Mutafoğlu M. Şakir Ozşeker 
Neşet Solakoğlu 

Süleyman Uzgenecl 
Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlıı Hafız Salih 
Mehmet Yönder 
Musa Güveli ve Şeriki 
Mustafa GözükUçUk 

1 Harici Askeri Kıtaatı Satınalma Komisyonu ilAnları 
K01if bedeli 16180{ lira 82 kuruş olan Ankarada Muhafız 

alayı hayvanlan için iki tane ahır inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 12-6-939 pazartesi günU saat 11 

·dedir. İlk teminatı 9340 lira 24 kuruş olup şartnamesi 810 ku. 
ruş mukabilinde Ankarada komisyondan alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad. 
delerinde yazılı belgelerle ve bu gibi lelerle iştigal ettiklerine 
dair Ticaret odasından alacaktan vesaikle birlikte zarflarını iha. 
le saatinden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. VekAleti 
Satmalnıa komiayonuna. vermeleri. (1023) (3675) 

*** 
Keflf bedeli 80902 lira 41 kurut olan Ankarada 32 alay hay • 

vanlan için bir tane ahır inşa.atı kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. Ekailtmeal 12-6-939 paZartesi gUnU saat 15 dedir. llk 
teminat 5295 lira 12 kurut olup prtnameai 405 kuruta Ankara.
da Komiıyonclp alınabilir. Ekılltmeye gireceklerin kanunt te. 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cil maddelerinde yazılı belge. 
I"erı8ve1l>u fibi fl°ler1e tştigal ett.iklerine datr Ticaret öda8ınitan 
alacaklan vealkalarla birlikte zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar An.karada. M. M. Vekaleti stmalma komisyonuna 
vermeleri. (1024) (3676) 

Balikesir Kor Komutanhğından: 
Balıkesirdeki Kolordu inşaat, tamirat ve tesisat, keşif pro

je ve resimlerini tanzim ve inşaata nezaret eylemek Ü7.ere ayda 
250 lira ücretle bir yük.sek mimar veya yüksek mimar yerinde 
aynı ücretle yilk.lıek mühendis alınacaktır. Tllrk olması şart olan 
taliplerin dilekçe, hüanühal, diploma ve evvelce çalıştıkları mU. 
esseaelerden ve yaptıktan itlere ait vesikalan ve nüfus tezkere. 
leri ile birlikte Balıkesir askeri satmalma Ko .na müracaatları. 

(1021) (3564) 

--------------======::::=:=:;;:::;:;;;;;;;;;;;:::;:=::=~:--~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliim-•iiiiiiii--•iiiiiiiiiiiiiil• 

f BUGÜN• KUttBARAN IZA ·ATACAGJNIZ • 5" KURU$ J Par:k~::ı:ı.;.~:~~adm 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u !l!D- o 

T. C. 
ZiRAAT IANKASI 

BAK ER 
mağazalannın yeni 

Kadın Şapkaları 

1 
dairesinde tethir edilmektedir. 

Geliniz. intihab ediniz. 1 

İstanbul dördüncü icra mcmurlu. 
Jundan: 39 • 406 sayılı dosyada bir 
borçtan dolayı terhin edilip paraya 
çevrilm,,tsine karar verilen seksen 
lira kıymetinde İngiliz markalı 
(4563) no. lu yeşil boyalı Strouı; 
hrislol markalı bir adet zımba ma. 
kinesi ve on adet muhtelif zımba R· 

çık arttırma surelile Galatada Küçük 
hanımda 15·6.39 perşembe günü saat 
9 dan itibaren ımtılncaktır. 

O gün teklif edilen bedeli muham· 
men kıymetin yüzde 75 şi bulmadı 
#ı taktirde 17.6-39 cumarle!'il günü 
ayni saatle \"e ayni yerde ikinci arı 
lınna suretilc parııy:ı çevrileccklir. 
Görmek n satın almak istiyenler 
mahallindeki memuruna müracaalla-
rı ilan olunur. (29333) 

ZA \'l - 1276 numaralı lıi~ikle' 
ehliyetimi z1tyi eltim. Yenisini aln
c11tınulan eskisinin hilkmü yo!•tur. 

Deyollu Topçekcnlcr so
kak Xo. 31 

Corc Ringrad 
(K. t. 128) 

SAlllHI ~ ASl~I US 
Neşriyat Müdürü: it. Ahmet Stı>erıt/11 
Basıldiiı yer:· VAXrr Matbauı 

BABABATINI 
KaUanm•kla 
temin 
edeblllnlnb. 
15 pambk Salep 
\"e baharat 
Paketi eri 
her yerele 

5 

TCRKDVE 

Şişe ve Cam Fabrikalan 
Anonim Sosyetesinden : 

Papbahçe Fafrikamız T~mmuz 939 ayı içinde san 
şige imal edeceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olan saym 
terilerimizin en geç 15. Haziran. 939 tarihine kadar Fab 
mıza siparişlerini getirmiş bulunmaları son defa olarak 
olunur. Bu tarihten sonra gelecek siparişler 940 senesi r 
şişe imalatı devresine kalacağından alakadarları ona göre 
vir ederiz. 

Spor ve Beden T erbiyesl 
Alakalı Zevata: 

BafVekalet beden terbiyesi genel direktörlüğünden: 
Genel direktörlUğUmUz tertip edeceği bir spor mil7.eli k 

haneelne ve nqredllecek brOf\lre konulmak üzere aşağıdaki 
d'eM6& ~ maı<Unat ve l'e8imleri toplamak kararın 
Ali.kalı 2ıentmı~ ilinımızı mektup yerıne kabul buyurarak 
kal 6 X 9 ebadmda. bir fotoğraf ve tercllmei hallerini (An 
da; Beden Terbiyesi genel direktörlüğü) adresine gönderın 
ni rica ederiz. 

ı - İdman ittüakmın teşekkülünden itibaren umumi 
kezde, federasyonlarda ve diğer heyetlerle mın.takalarda ç 
olan ~vat. 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek 
miş olan 7.evat, 

3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye reko~d) 
zanmış olan sporcular (rekor Jıevileri, kazanılan yer ve tarib 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almıı ve 
U temaslara iıtirak ettirilmiş olan sporcular, 

5 - Beden Terbiyesi ve spor için eser meydana getirnılf 
7.etelerde ve mecmualarda spor muharrirliği yapmıı ve apar 
7.etesi çıkarmış olan 7.eVat (bu 7.evatm mümkün ise eserle 
ve yazılarmdan birer kolleksiyonu birlikte göndermeleri) 
olunur. 

I - Şartname ve niimun.esi mucibince 75000 adet 45 kalt 
banca fiaeği açık eksiltme usuli le satın almacaktır. -d 

II - Muhammen bedeli sif 3435, muvakkat teminatı ~·· 
liradır. · 

m - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi gUnU saat 10,SO 
Kabatqta levazım ve mubayaat 111besindeki almı komisyon 
yapılacaktır. ~ 

IV - Şartname ve nilmuneler her gUn sözü geçen 111 
par~z alınabilir. j, 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUnde % 1 ~ "" 
venme paralarile mezk6r komisyoııi gelmeleri (3738) ,......./-

Levazım Amirliği Satınal~ 
Komisyonundan : 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine -ıt, 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor: ta.1 

1 - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el iti ve ~ 
kine kalfası ve aynca makine ile elbise diker erkek ve k 
terzi alınacaktır. 

2 - Yq ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktU'. ~ 

3 - ücret haftalık verilmek üzere taliplerin htımUJıal '-' 
tifo aşı kiğıtlarile birlikte hemen dikim evi mUdilrlUğUııe 
racaatları. (5) (4000) ~ 

' 1 istanbul Komutanlığı ilanları ı..; 
Istanbul !Komutanlığı birlikleri için terait ve evsafı ~ 

tinde (5000) kilo iade yağı satm alınacaktır. Pazarlığı 8 ~ 
ran 939 perşembe gUnü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin 
il gün ve salte Fındıklıda koQıutanlık, satmalma komisYoD 
gelmeleri. (4002). 


