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arafı ıandermittir : 

Ehelôıu B. Celil Btı7"" 
- Btıfoelcil - Anlıtırtı -

Türk topraklarından ayrılırken, 
ebelanılarına ve cumhuriyet hükd· 
metinin mümtaz uaaına, bana göıte· 
rilmit oran hararetli kabulden dol•· 
11 en iyi hislerimi arz ve doıt ve 
k01Dfu bUyük TUrk milleti hakkında· 
ki derin takdir ve hayranlık hisleri· 
1Di teyid ederim. 

Memleketime, karııtddı anlatıtı· 
1Dlz sayesinde müstakbel devrenin 
iki memleketimiz arasında kardetlik 
1D6naaebetlerine dayanacağı Umidl 
lle dönüyorum. 

Bllyilk Tilrk cumhuriyetine ye o-
1111a bllyilk Şefi eklellna Atattlrk'e 
... kalbimle ytt.bek bir ... det .,. 

(Somı J. bel •Tf atl•) 

Bugün Atatürkün Ankaraya 
şeref verdikleri 

günün 18 inci yıldönümüdür 
Bu büyük gün şehrimizde emsalsiz 

tezahürlerle kutlanacak heyecanlı 
aı:nsaasasssonnscnQı?t 

Sevgili milletfmld n bütün 

bir cibam buaumete kartı 

muvaflakiyetle tetvlç eyle

diği lstildil müeahedesl 

ve 

oen/ifi ilıinci bir notadan aonrrı 

Amerika -Japonya 
gerginli{li sona erdi 
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Muvaff akiyetin sırrı 
Muayyen bir mevzuu ele alan muhtelif zekaların, onu mutlaka ay

nı görüş zaviyesinden mütalea etmedikleri daima müşahede edilen bir 
hakikattir. Fakat görüşlerin bu alabildiğine dağılışını iki esaslı tipte 
gruplandırabiliriz: Mevzu un ruhu olan meseleyi derhal temyiz edenler
le, o mevzuun ancak etrafında dolaşmakla iktifa eden ve teferruatla 
meşgul olanlar. 

Şark kültürü, teferruat içinde boğulmaktan esaslıyı tefrika vakit 
bulamıyan tipik bir mantık yaratmıştır. O kadar bariz bir hakikate te
mas ettiğimi sanıyorum ki, üzerinde izahlara girişmek lüzumsuz ola
caktır: Eski kültürümüzü teşkil eden ilimler ve bunları tesbit eden eser
ler, bu görüş ve düşünüş itiyadınm, münakaşa götürmez şahidleridir. 

Biz, ırkımıza yabancı tesirlere kurban olan atalarımızdan, hayatımı
zı dolduran meselelerin ruhuna nüfuz etmesini asla beceremiyen bir 
kültür mirası aldık. 

Yarı§ meydanına arhk büyük mangallar konuyordu 

Sonbahar at yarışlarının 

Osmanlı tarihinin son yapraklan, hep bu yanlış dünya ve ilim görü
şüne karşı yamn kalmış, çünkü esasen bu görüş itiyadından büsbütün 
sıyrılamamış ayaklanma teşebbüslerinin hikayesinden başka bir ıey 
değildir. 

En basitinden en kompleksine, en pratiğinden en nazarisine kadar, 
hayatın önümüze koyduğu meselelerin ruhuna nüfuz etmenin sırrını 
öğreten ve bu hususta en büyük ve canlı örneği bize veren Atatürk 
olmuştur. 

sonuncusu dün yapıldı 

Zavallı Kopen'in dördüncü 
yarışta bir ayağı kırıldı 

O, bir milleti kurtarmak ve ona yeni bir mukadderat tayin etmek gi
bi, mevzulann en kompleksini ele aldığı zaman, asla teferruat üzerinde 
durmamış, karşılaştığı meselelerin derhal ruhuna nüfuz etmekte ve ya
pılması gereken işleri ehemiyetlerine göre sıraya koymakta, eşsiz bir 
isabet göstermiştir. 

Bir devlet adamı için lüzumlu meziyetlerin en mühimi olan bu tem
yiz ve nüfuz kudretinde dehasının azametini bütün dünyaya isbat et
miı olan Şefimiz, milletine, ve bilhassa milletinin, mühim işler görmeye 
namzed olan entelektüellerine, çalışmalannda takib etmeleri lazım ge
len metod hususunda örneklerin en değerlisini vermiştir. 

ilmin ve sanatın her sahasında, yalnız teferruata ehemiyet veren 
zihniyet ve itiyad aramızdan silindiği nisbette, hayatta muvaffakiyetle
rimizin büyük olacağından hiç şüphe etmiyelim. - YAŞAR NABİ 

11 aylık dış ticaretimiz 

İthalata nazaran ihracat 
fazlası 16 milyon liradır 
İ•tatiltik ıunum müdürlüğü 1937 ııe

nesinin ikinci teşrin sonuna kadar on 
bir aylık harici ticaret iıtatiıtiklerini 
tamamlamıştır. Alman neticelerden 
geçen acnenin aynı aylarına nazaran 
ithalatta 17.970 milyon lira ihracatta 
da 17.761 milyon lira artış olduğu an
laşılmıştır, İthalata nazaran ihracat 
fazluı 16 milyon liradır. 

İthalat ve ihrarııt Y"kfinlarrnın Q.~ı;. 

936 senclerile mukayesesi aşağıda gös
terilmi,tir. 
il aylık (ikincikanun • ikincitefTİn) 

(Rakamlar üç ııfır illveaile okunmalı) 

BClflıca ihracat rakamları Clfaiıda 
gösterilmi,tir. 

(Rakamlar ilç ııfır il!veıile okunmalı) 

Tütlin 
Fındık (bbulrlu, 

Jcııbubuz) 
Kuru üzüm 
Ham paamuk 
Ti/tik (}t;,.Jj) 
Adi yün ve 

keçi lalı 
Bulda7 
Çavdar ve 1&ire 
Arpa 

1937 

34,122 

8.807 
4.784 
5.294 
."i.023 

5.722 
7.721 
4.023 
4.414 

1936 

15.501 

12.395 
9.221 
8.143 
ft.371 

4.774 
1.489 
1.515 

869 

Sonbahar at yarışlarının onüçüncü 
hafta koşuları da büyük bir alcika ile 
takib edilerek sona erdi. Ankara, dün 
de güzel ve zengin programlı bir spor 
günü yaşadı. Sabahleyin Bükre§ muh
teliti ile Ankara muhtelitinin maçına 
giden sporcu halkımız galibiyetin ver
diği neşe ve yarışlara olan merak dola
yısıle öğleden sonra da hipodromu dol 
durmu§tU· Yarışlara 14.30 da başlandı. 

Birinci koıu, TU§pınar 
kuıusuydu: 

Bu koşu, üç yaşındaki yerli yarım
kan ingiliz erkek ve dişi taylara mah
sustu. Mesafesi 2400 metre olan bu ko
~uya dört at girmişti. Neticede tahmin 
edildiği veçhile B. Said Halimin Sağ
nak'ı güzel bir koıu yaparak birincili
ği gene kaptırmadı. Sada da güzel bir 
koşu ile Sağnak'ı takib e<lerek ikinci 
oldu. 

Ganyana 115 birinci plaseye 130, i
kinci plaseye 260 kuruş vcrıldi. 

1 kinci koıu Karacabey 
koıusuydu: 

Üç ve daha yukarı yaştaki yerli halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsus 
olan bu koşunun mesafesi 2800 metre i
di. Bu yarışta verilecek ikramiyenin 
fazla olması ve koşuda da ikili bahsin 
bulunması koıuya ayrıca bir ehemiyet 
ve heyecan vermişti. Bu yarışta koşan 
atların hepsi de kuvvetli hayvanlardı. 
Bilhassa Tomru, Girgin ve Baylan bu 
yarı§ın favorileri. Yarı§ umumiyet iti· 
barile büyük bir alfilta ve heyecanla 
takib edildi. Viraja kadar toplu vazi
yette gelen atlar son kuvvetlerini vcr
mcğe başlayınca Girgin ile Tomru ara
yı açarak diğer atlardan uzaklaştılar. 

1thaıtt 
lbracat 

1937 1936 1935 

101.276 
117.158 

-
83.606 
99.397 

82.218 
85.510 

Harici ticaretin bQ.flıca memleketler Baylan son kuvvetini vermesine rağ-
men hücuma geç geçtiği için bir şey 

Baılrca idhalat maddelerinin 
luym•tleri ı 

(Rakamlar üç ııfır illveıile okunmalı) 
1937 1936 

Yün, kıl ve iplikleri 4.398 3.175 
Pamuk menıucat 14.624 11.798 
Pamuk ipliii 4.723 2.M7 
Demir, çelik ve 
mamulitı 15.806 13.508 

Makineler 13.567 11.060 
Kara nakliye ve11itl 3.918 3.839 

Bayan Anuıka 

itibarile inkıaamı fU vecihledir. yapamadı. Neticede Girgin az bir fark-

(Rakamlar üç sıfır iltvesilc okunmalı) la Tomruyu geçerek birinciliği aldı. 

Tomru ikinci, Baylan da üçüncü oldu. 
Bu yarışın ganyanına 1070 kuruş ve-

Almanya 
Amerika 
Rusya 
İngilt.re 
İtalya 
Çekoı. 

M11ır 
İıveç 
Avusturya 
Hindiıtan 

İthalat 
1937 1936 

42.096 37 .876 
15.312 8.266 

6.189 
6.178 
5.838 
2.618 
2.202 
1.928 
1.726 
1.676 

4.760 
5.445 
1.313 
3.298 

964 
1.895 
2.38S 

508 

İhracat 

1937 1936 rildi. Birinci plaseye 220 kuruş ikinci 

41.524 
14.923 
5.522 
8.603 
6.341 
5.874 
1.257 
1.714 
2.471 

738 

S0.268 
9.736 
3.390 
5.825 
3.631 
3.781 

plaseye de 125 kuru~ verildi, 

V çüncü koıu, birinci 
Çaldıran koşusuydu: 

Bu koşuya, 935 doğumlu yerli halia 
kan ingiliz erkek ve dişi taylar girdi. 

974 Mesafesi 1600 metre idi. Bu koşunun 
1.436 ikramiyesi 3000 lira idi. Birinci gelen 
1.166 d 2 
1.005 e 500 lira alacak olduğu için at sa-

bipleri ve cokeyler arasında günün en 
ehemiyetli koşusu telakki ediliyordu. 
Bundan başka Said Halimin iki yaşın
daki Altayı Romans'ın yapacağı koşu 
da meraklılar tarafından bilhassa bek
leniyordu. 
Koşunun safahatı pek heyecanlı ol

madı. Romans gene güzel bir koşu ya
parak rahat rahat birinci geldi. Ro
mans böyle rahat rahat koşarak diğer 
atlara nisbctlc yürüyerek birinci ge
lirken diğer atlar da virajdan sonra 
ikincilik için çekişmeye başladılar. Ni
hayet Romanstan sonra favori olarak 
kabul edilen Özdemir ikinci oldu. 

Bu yarışta ganyan ve birinci plaseye 
110 kuruş, ikinci plaseye de 115 kuruş 
verildi. 

Dördüncü koşu, Koc<ıçimen 
ko~usuydu: 

Bu koşu dört ve daha yukarı yaştaki 
halis kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 4000 metre olan bu mu
kavemet yarışının çok heyecanlı ola
cağı beklenirken zavallı Kupenin ge
çirdiği bir kaza neticesi çok zevksiz ol
du. Seyircilerin teessürleri arasında 
bitti. Bu yarışa Said Halimin Copain'i 
ile Sunandair'i ve Asım Çırparın Dan
disi girmişti. Bugünkü koşuda Sunan
dair fedai vaziyette kalarak Dandiyi 
yoracak Copain de imk!n bulursa ya
rııx kazanacaktı. Yarış başladı, birinci 
tur Dandi ile Sunandairin beraber ya· 
rışmalarıyle ve Copain'in arkadan taki
bi ile geçti. İkinci turun ortalarına 
doğru Sunandair önde Dandi peşinde 
takibde iken 30 metre kadar geriden 
gelen Copain'e bir hal oldu. Zavallı 

hayvan birdenbire çivilenmiş gibi dur
du, cokey Davud üzerinden kendisini 
attı, Copain iki üç defa can hevliyle 
sıçradı. Yarışlardan sonra öğrendik ki 
bu güzel hayvanın ayağı kırılmış ve 
düzelmesine imkan yokmuş .. Hayvanın 
da fazla ıstırab çekmemesi için kur
ıunlaınaktan baş.ka çare yokmuş. Co
pain ile cokey Davud bu ıstırab içeri
sinde kıvranırken diker 2 at viraja gir
mişlerdi. Virajdan sonra Dandi hücu
ma geçti, rakibine iyice sokuldu, bir 
müddet başba~ gittikten sonra niha
yet Dandi öne geçti ve az bir farkla 
4000 metrede Sunandair'i geçti. Bu ya
rışta Dandi üzerine oynayanlara 130 
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Emniyet teşkilôtında 

Memurların terfi İşinde 
sicil esas olacaktır 

Emniyet işleri Genel direktörlüğü tarafından hazırlanan eın• 
niyet teşkilatı sicil ve hal tercümesi nizamname projesi tetkik 
edilmek üzere Devlet Şurasına verilmiştir. 

Projeye göre terfide esas olan 
ehliyet ve liyakat siciller ile ta
ayyün edecektir. Bir polis ve a
mirinin terfii için kıdem tablo
sundaki terfi sırası esas olmakla 
beraber kanunun tayin ettiği şe
kilde iyi sicil alması şart olacak
tır. 

Her polis ve mensubunun sicilleri
ne yazılacak bütün hali, salahiyetli 
amirler tarafından bir sicil müddeti 
içinde bir deftere sırasiyle not edi
lerek zamanında bu esasa göre me
murların sicil kağıdı doldurulacak
tır. Sicil kayıdları ile sicil kağıdla
rı mahrem ve hizmete mahsus olacak, 
salahiyetli olanlara gösterilemiyecek, 
sureti de çıkarılamıyacaktır. Terfi e
denler hakkında yeni sicil esas kaydı 
tutularak sicil kağıdları ve eski si
cil esas kayıdları genel direktörlüğe 
gönderilecektir. 

Sicil muhteviyatını ifşa edenler, 
tamamını veya bir kısmını kasten or
tadan kaldıranlar, yahud okunamıya
cak şekilde kirletenler veya sicli a
leyhte ve lehte tahrif edenler ve bun
ların yapılmasına sebebiyet veren
ler ceza nizamnamesine göre tecziye 
edilmekle beraber ayrıca haklarında 
ceza kanunun hükümleri de tatbik o
lunacaktır . 

Sicle esas olan notları tutmağa ve 
sicil doldurmağa mecbur olanlar pro
jede §Öyle sıralanmıştır. 

Merkezlerde şube direktörleri, da
ire reisleri, direktör muavinleri. 

Vilayetlerde polisler, muamelat 
memurları, komiser ve baş komiserler 
için birinci derecede mensub olduk
ları emniyet amirleri veya şube di
rektörleri, ikinci derecede emniyet 
!mir veya direktörleri. 

Emniyet direktör veya amiri de
recesindeki şube direktörleri ve mua
vinleri için birinci derecede emniyet 
direktörleri, ikinci derecede valiler, 

Kazalarda bütün zabıta memurları 
için birinci derecede emniyet amir 
veya bu vazifeyi yapan komiserler, 
ikinci derecede vilayet emniyet di
rektörleri, emniyet funir veya bu \ra· 
zifeyl yapan emniyet komiserleri için 
birinci derecede emniyet direktörü, 
ikinci derecede valiler, 

Nahiye iskele ve istasyonlarda va
zif c gören memurlar için birinci de
recede komiser ikinci derecede em
niyet amir veya direktörleri. 

Namzed olarak emniyet tefkilatına 
alınan memurlar için alındıkları ta· 
rihten üç ay aonra ayrı muamele ya-

kuruş ganyan ikramiyesi verildi. 

Beşinci koşu, Meriç 
kofusuydu: 

Günün heyecanla beklenen koşula· 
rmdan birisi de bu idi. Bu koşu sonba
har at yarışlarının sonuncu haftanın 
son koşusu olduğu ve ikili bahsin de 

pılacaktır. Bütün siciller emniyet ge
nel direktörlüğünce tasdik edilme
dikçe katiyet kesbcdemiyecektir. Si
cil kaydına esas olacak olan not def .. 
terlerine zaman mekan ve vaka tas
rih edilerek notlar yazrlacaktır. 

Emniyet teşkilatı mensublarında 

aranacak olan umumi vasıflar nizam
name projesinde şöyle sıralanmakta
dır : 

Terbiye, nezaket, imtizaç, mesleke 
samimiyet, vazifede gayret, sadakat, 
merbutiyet, iş görme kabiliyeti, if 
sahiblerine ve halka karşı yapılan 
muamele, muntazam giyinmek, temiz
lik, vazife dışındaki zamanların geçi· 
rildiği yerler, ciddiyet, ketumiyet, 
nefse hakimiyet ve bunların vazife
ye tesiri, yurd severlik, çeviklik, ve• 
rilcn emri tam ve vaktinde yapmak, 
adli, idari, siyasi ve belediye kısımla· 
rmdan hangisinde dahi\ ziyade mu• 
vaffak olduğu. 

Hususi vasıflar da şunlardır : 
Komiser muavinlerinden itibaren 

her sınıf amirin maiyetini yetiştir

me, sevk ve idare kabiliyeti, otoriter 
olup olmadığı, verdiği emirlerdeki 
isabet, vuzuh ve hakikat. 

Emniyet teşkilatı mensubları bl· 
rer sicil numarası alacaklardır. Her 
memura iki senede bir sicil dolduru• 
lacaktır. Sicil kağıdları her sene ha• 
ziran ayında genel direktörlük tara• 
fından yollanacaktır. Yollanacak si• 
cil kağıdları her amir tarafından biz
zat doldurulacaktır. Sicil kağıdları• 

na sicli yazdan memurun mafevk 
derecedeki işi yapıp yapamryacağı 
da işaret olunacaktır. 

Her amir sicle vicdani ve şahsi ka
naati:li yazacak, sırasında memurların 
vasıflarını anlamak için muhtelif işler. 
de sicil vereceği memurları deneyecek 
tir. Bir memurun terfiinde bir tcrfl 
müddetindeki sicli nazarı itibare alı• 
nacaktır. Bir yerde 6 ay ve daha aşağı 
kalanlara sicil doldurulmıyacaktır. 

Bir yerden diğer bir yere tayin edi· 
tenler ayrılışlarından evvel her yıl 
marttan itibaren o senenin sicilini dol
durmağa mecbur olacaklardır. 

Nakil, tahvil ve bccayi§lerde sicil 04 

sası not defterleri memurun gittiği yeı: 
!mirine ve amirin iımine zata mahsus 
işaretiyle yollanacaktır. 

Bundan başka nizamname projesin .. 
de sicillerin gönderilme şekilleri ve ri .. 
ayet edilecek noktalar, sicil esas kayıd 
lan, sicil kağıdları ve hal tercümeleri 
genel direktörlükçe yapılacak muamc• 
leler hakkında uzun ve eaastr hükünı
ler vardır. 

bulunması itibariyle çok mühimdi· Bil 
koşu dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah· 
sustu. Mesafesi 3500 metre idi. Bu ya· 
rışa altı at dahil oldu: Bozkurt, Cey· 
lan, Bayburt, Andranbudin, Mahmure 
ve Gülizar .. 

Piraççini'nin konseri 
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Yukarıki isimlerden de görüldüğü ii· 
zere atların hepsi de kuvvetli hayvan· 
lardı. Bu koşuda yalnız Bozkurt'a 
gadrcdildiği görünüyordu. Hem yarış 
kazanamıyan, hem de en yaşlı olan bil 
hayvana en ağır siklet verilmişti. 

Tanınmış Romen artisti Bayan 
Letisia Anuşka Piraççini 28 ilkka· 
nun 1937 çarşamba günü saat 21 de 
Ankara Halkevinde sırf kendi hesa
bına bir konser verecektir. Ankara 
Halkevi bir nezaket eseri olarak Ro
men artiste o gece salonu terketmiştir. 

Programda, Beethoven, Sshubert, 
Respsighi, Ponchielli, Massenet, Du
bussy, Dvorak, Halevy, Wagner, Ki
riac, Cherubini gibi büyük musiki 
Uıtadlarınm eserleri vardır. Piyano
da Çekoslovak artisti bayan Elza 
Stangl bulunacaktır. 

Operalardaki parçalar, aynen ope
radaki rollerin elbiseleriyle söylene
cektir. Biletler, Ankara Halkevinde 
ve Karpiçte tedarik edilebilir. 

Hava ka rh geçti 
Dün fehrimizde hava öğleye kadar 

karlı, öğleden sonra kapalı geçmi§, ısr 
eece sıfırın altında 5, gündüz sıfırn al
tnda 1 derece olarak kaydedilmiştir· 

Dün yurdun Ege ve Cenup Anadolu
ıu mrntakalrında hava bulutlu, diğer 
mıntakalarda kapalı ve yeryer yağışlı 
ıeçmi~tir. Dünkü yağı~ların karemct
reye bıraktıkları su mikdarları Sinob
da 29, lslahiyede 19, Diyarbakırda 18, 
Siirddc 12, Erzurumda 8, Van ve 1stan
bulda 5, Zonguldak, Sıvas ve Kayseri
de 5 kilogramdır. Dün en dilşlik ısı sı
f mn altında Konya ve Ulukı§lada 7, en 
yüksek m da sıfırın üstUndc Adanada 
11 derecedir. 

27 ilkkônun 
19 mayıs, inkılab, savaş, kurtuluş 

ve istik/ft/ cümlemizin bir "mübte
da"sı, 21 ilkkinun ise "haber'i ol
muştur. Gök yüzündeki yıldızlarla 
güneşlerin hangi tarihlerde hangi 
burçlara geçtiklerini, hangi mahrek
Jerden dola~tıklarını astronomi ile 
.Joozmoğrafya kitabları yazar. 

Yer yüzündeki en biiyük güneşin 
hangi mahrek/erden hangi burçlara 
geçtiğini de türk inkılabınm çocuk
ları bütün bilgilerinin üstünde ez
berlemişlerdir. 

Birinci 27 ilkkanun günü Türki
ye, daha, çizmeler altında inleyen 
bir ülke, Ankara, evsiz, barksız, yol
suz, Ifık.sız bir kasaba idi. Fakat o
gün, Büyük Güneşimiz Dikmen sırt
larından doğru bu ufak kasabaya i
nerken bugünkü mesud Türkiyenin, 
bugünkü bayındır Ankaranın müj
desini de beraberinde getiriyordu. 

Ogün, Büyük Kurtarıcıyı bir türk 
neferinin çehusi kadar çetin ve 
mağrur dağlar selamlamıştı; bugün 
onun Ankaramıza ayak bası~ının yıl
dönümünde ise yepyeni binalarımız, 
birer türk mDhendisi, mimarı, san
atkarı, endüstricisi ve taciri vekarı 
ile büyük HEMŞERlmizin yolunda 
selama durmakta türk askerinin ya
nıbaşında yer alıyor. 

Tarihin yürüyüşüne ve Türkiye
nin istikbaline yeni bir istikamet 
vermek ifin devlet makinesini eline 
alan Büyük Şef, o ıünden beridir ki 
Ankaraya bir merkez olmak ~ere! ini 
bağışlamaktadır. 

21 iJkkanun tarihim bütüa Türki-

ye, coşkun bir heyecan ile hafızasın
da saklar. Fakat ogünün yıldönü
münde fani gözleriyle ebedi Çanka
ya sırtlarını görmek bahtiyarlığına 
eren "ankaralı" nın sevinç ve heye
canı hudud ve son tanıyabilir mi? T.t. 

Senfoni 

26 ilkki.nun tarihli ıazeteye göz 
gezdiriniz: Genç bir kadın bilıinimiz 
Dr. Nüzhet Toydemir, Halkevinde 
kiinabn yaradılııı, ıök yüzü, yıldız· 
lar ve ıüneıler hakkında çok ıüzel 
bir konferans vermiıtir. 
Güneı Spor kulübü, Ankara' da da 

bir ıube açarak, büyük kurucuya ıay· 
gılannı ıunmuıtur. 

Ve bütün bunlann üıtünde Büyük 
Önder'in Ankara'ya aeliti yıldönü· 
müne bir sün kalmıttır. 

Senfoni ve annoni yalnız notalu· 
la ifade edilmez ya; itte ıize bir ıaze
tenin ıütunlanndan toplanmıı bir· 
kaç haber ki hepıi birden ıize bir ı"
neı aenfoniıi yaratıyor. 

Ondülaayon talimaınameıi ! 
-------------------------- w htanbul ıebir mecliıi tarafından 
verilen karara ıöre ondülasyon tali
matnamesinin tatbiki için belediye 
fen heyeti tarafından tali bir talimat
name hurrlamnı,. 

Demek ki arbk kadın baılannı da 

belediye kontrolunun alhna koyuyo
ruz. 

Bu haberi okuyunca timdi yazı 
yazmaktan vazgeçmiş olduğunu 
eseflerle gördüğüm dostum idris Sa
bih'in "gün dönümü fırtmaıı" adlı 
fanteziıini hatırladım. Bu piyeıin 
mevzuu tudur: Bir parlamentoda ka
dınlar ekaeriyeti ele geçinniıler ve 
erkekler ekalliyette kalmıttrr. Ekae
riyet partisi bir takım kanunları mü· 
zakere ederken bu arada "vatan vali
delerinin iskarpinleri ve ökçeleri" 
hakkında bir liyihayı da konuıuyor 
ve ekalliyet partiıinden bir erkeğin 
ufak bir ıüliimaerneıine karıı köpü
ren bir kadın hatib: 

- O bir çift iıkarpinin Delbi ma
bedleri kadar deferi olduiuW' ıüphe 
etrniyeliml diye bafmr. 

Kadınlann saç tuvaletleri niza· 
ma, talimatnameye baflandıktan ıon· 
ra acaba, bir "Oja kararnamesi'', bir 
"Rimel nizamnameıi'', bir "manikür 
talimatnameıi", bir "pedikür f&l'lna· 
meıi", bir "tali parfüm talimatname
ıi" de kabul edilecek mi? 

Kıt karfı~ında inıanlar 

Termometre sıfırdan aşağıya düı
tü. Bu satırlar yazılırken kar, nazlı 
nazlı dökülüyor. Gökyüzü de kül 
rengi bulutlarla örtülü olduğu için 

gökyüzünün yer yüzüne daha fazla 
ihracatta bulunacağı da anlaşılıyor. 

Havalar soğuyunca yoksul in
ıanlann, konforu kıt evlerde oturan
ların ha.ılıca kaygm fU olur: 

- Şu evi nasıl ıaıtsak? 
Halbuki zengin inaanlar ve kon· 

forlu evlerde yqıyanlann taıaıı da 
başka oluyor. Meseli Amerikalılar, 
evi ısıtmayı değil - ev nasıl olsa el
de bir - içerideki harareti dııarıya 
kaçırmamayı, dıtarıdaki rutubeti içe
riye sokmamayı diitiinüyorlar. 

Bunun için Amerikada timdi bir 
nevi çift cam yapılmıttır. Bu çift 
camlar, pençerelerin enine, boyuna 
göre yapılmıttır ve yekparedir, iki ca
mm arasında kalan ölü hava da içeri
deki hararetin dııarı kaçmasına, dışa
ndaki rutubetin de içeri ıirmeıine
mani oluyormuı. 

''l,ady llird'' 

Japonların uzak farkta Ameri
kanın Panay imıinde bir topçeke
rile İngilizlerin Lady Bird iaminde 
bir topçekerini topçekeınez hale 
ıetirdiklerini bilirsiniz. 

Bu iki hi.diM dolayııile uzak 
ıarkla Avrupa ve Amerika arasın
da kaJ"fıhklı gönderilen notaların 
sayısı, atılan bombalarm aayııına 
yaklaıacaia benziyor, 

Panay'a hücuın etmekle japon -
lar, bir ıiyaaetaizlik yapnuılardı; 
fakat Lady Bird'e hücum etmekle 
hem siyasetsizlik, hem de nezaket
sizlik ettiler. Çünkü malfun ya, 
Lady Bird "Bayan ku§,, demektir. 
Bir bayana durup dururken sal
dırmak doğru muydu? 

Bu sene çok güzel koşular yapan An· 
drabudinin uzun mesafede yapacağı 
kotu merakla bekleniyordu. Nihayet 
yarışa Bozkurt'un öne fırlamaaiylo 
başlandı. Ceylan ile Gülizar da olanca 
kuvvetile Bozkurtun peıine takıldı. 
Bayburt biraz sonra başa geçti ve ..,;... 
raj ı da birinci olarak geçti; buna Mah· 
mure sokuldu. Biraz sonra da andrabu
din malum olan sıkı hücumlarına 

geçti ve Bayburt'u az bir farkla geçe· 
rek birinci oldu. Bayburt ikinci, Mah" 
mure de üçüncü oldu. 

Bu yarışın ganyanına 145 kuruş ve-
rildi. Birinci plaseye 120, ikinci plase· 
ye de 150 kuru~ verildi. 

1 kili bahisler: 
Dıinkü koşularda ikili bahis iki tan: 

idi. Birincisi ikinci, ikincisi de beşincı 
koşuda idi. 

Birinci ikili bahis; 1/ 3 oynayanları~ 
y.ani birinci olarak 3 numaralı 'Girgin'ı 
ve ikinci olarak da 1 numaralı Tonıru• 
yu seçenlerin kazanmasiyle bitti. 1/ 3 
ti bulanlara on yedi lira ~~mi§: kuruJ 
verildi 

İkinci ikili bahis, 3/4 ~zerine oyna· 
yanların yani birinci olarak 4 numaralı 
Andranbudin ve ikinci olarak da 3 nu• 
maralı Bayburt'u seçenlerin kazanrııa· 
siyle bitti. Bu yarı,ta 3/ 4 oynayanlarırı 
adedi fazla olduğu için bunlara ancak 
345 kuruş verildi. 

Böylelikle kazananlar sevinç içeri• 
!{inde dağılarak yarışların son haftası· 
nı da büyük bir neşe içerisinde geçir· 
miş oldular. Kapıdan çıkarken herkes 
biribirine ilkbahar at koşularının ne 
vakit başlıyacağını soruyor, böylelik• 
le yarıtlara olan alakayı göstcriyorJal"" 
dL M.~ 
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Baıbakanımıza 

ve Dr. Aru'a aamiml 
telgraflar çekti 

Filistin- ve lngiltere 

A. Ş.Eaner 

T eruelde normal vaziyet 
geri gelmeğe baıhyor (Başı ı. inci sayfada) 

ebedi itila dilerim. 
Cemil Mardam 

Ekselcins B. Rüıtü Araa 

Uzak şark dünyayı 
felce u§ratıyor 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, 
lıpanya'dan sonra şimdi de Uzak şark· 
ta istila ve tahrib kuvvetlerinin faaliye
te geçmesine kU'§ı insanlığın seyirci 
vaziyette kaldığını, bütün devletlerin 
kendi içlerine çekilmiş bir halde insan
lığın mukadderatiyle meşgul olmaya 
lüzum hissetmedikleri, bu vaziyetin 
kuvvetinden iıtifade ederek menfaat 
temin etmek istiyenlerin cesaret ve cür
etini arttırdığını, Uzak Şarkta büyük 
menfaatleri olan Sovyet Rusya, lngil • 
tere ve Amerikanın bile münferiden 
veya birliğiyle, artık vakti eecikmekte 
olan bir müdahaleye teıebbüs edeme
diklerini anlatarak diyor ki: 

Tokyo, 26 (A.A.) - İmparatorun 
diyet meclisinin açılışında okunan me
sajında, Japonya.ile müttefikleri araaın
daki dostluk ve samimilik artmasından 
dolayı memnuniyet göstermekte, giriı
tiği her muharebeyi kaza~an ordunun 
muvaffakiyetleri sitayişle zikredilmek
te ve mecliıin, vaziyetin vahimliği ıe -
bebiyle teklif edilen adi ve fevkalade 
askeri bildceleri kabul etmek ıuretiyle, 
hükümetle işbirliği yapması temenni 
olunmaktadır. 

B. Carçil 
bakanı mı 

hava 
oluyor? 

Londra, 26 (A.A.) - Sunday Re
fere gazete.sine g8re Çörçil, hava baka
nı Lord Svınton'un yerine kabineye gi
recektir. Lord Svinton'un sıhi vaziye
tinin iyi olmaması dolayıaiyle bu ihti -
mal bir müddettenberi hükümet mah -
fillerinde münaka11 edilmektedir. 

ICJalay için yurdda 

yapıl~ törenler 
Karahisar, 26 (A.A.) - Kızılayın 

60 ıncı yıldönlimü dün havanın yağışlı 
olmaaından dolayı orta okul müsamere 
ealonunda kutlandı. 

Toplantıda mUeıaeıenin ıulhta ve 
ıeferde yaptıfı hizmetler anıldı. 

Burdur' da 
Burdur, 26 (A.A.) - Kızılaym 60 

ıncı yıldönümü törenle kutlandı. Tören 
Cumhuriyet alanında kalabalık bir halk 
kütlesinin iştirakiyle yapıldı. Gece hal
kevinde temsil ıube,sl bu kutlu günü 
canlı bir piyesle yapttr. Kmlayın kut
sal varlığı ve eşsiz hizmetleri bugünkü 
tezahürat ve alaka ile bir kat daha can
landınlmıt ve tebarüz ettirilmiıtlr. 

Karı' ta 
Karı, 26 (A.A.) - İlimizin her ta -

rafında kızılayın yıldönümü parlak bir 
surette kutlandı. 

Birçok hatibler halka Kızılayın ta
rihi ve yaptığı işler hakkında faydalı ve 
tesirli nutuklar söylemiş, gece de hal
kevi tarafından sen&in bir mUumere 
verilmiıtir. 

bulmağa çal(fan B. Soton 

Paris grevcileri 
lastik fabrikasını 

bosalttılar 
Paris, 26 (A.A.) - Colombes'daki 

Goodrich lastik fabrikasının ifçileri 
saat 18 de ayın 15 indenberi işgal et
mekte oldukları fabrikayı boşaltmış

lardır. İşçi delegeleri batbakan Şotan 
ile fabrika mlidürü araamdaki anlaş
mayı kabul etmişlerdir. Bu anlaşma 
mucibince fabrika 3 aonkinuna kadar 
"bitaraflaftınlacak" ve bu mliddet i
çinde bi.ızat Şotanın reisliğinde görlif
melerc devam edilecektir. 

Tahliye iti tam bir ıükilnet içinde 
cereyan etmiftir. 
"Bitaraflattırma" müddeti içinde 

grevcilerden mürekkeb 50 kişilik bir 
heyet fabrikada .kalarak nöbet bekliye
cektir. 

Nakliyat grevinde va~iyet 
deği§medi 

Yeni tayyare rekorlar1 
Bordaux, 26 ( (A.A.) - Bordaux 

Marinyan tayyare meydanında bir ki
tilik hafif tayyareler için enternasyo
nal yükseklik rekorunu pilot Tonya 
kırmıştır. 

Tonya 4.950 metreye kadar yük -
selerek Çekoslovakyada bulunan reko
ru 300 metre geçmiıtif. 

Gene Tonya başka bir pilot refaka -
tinde iki kişilik hafif tayyareler için 
enternasyonal yükseklik rekorunu da 
kırmıştır. Tonya 7000 metreye kadar 
yükselmektedir. Eıki rekor 6605 met
re ile ıene Çekoslovakyada idi. 

Gelecek 

İLAVEMİZ 

"1938,, 
. 

Bütün sene evinizde 

ve büronuzda işinize 

yarıyacakt1r. 

Hariciye Vekili -Ankara -
Ankarada ikametim esnasında gös

terilen dostluk ve sempati hislerin
den pek ziyade mlitehassiı olarak, 
ekselanslarına en hararetli teşekkür
lerimi arzederim. 

Büyük Şef ekselans cumhurbaşka
nı Atatürk tarafından söylenen söz
ler, büyük tür.k milleti ve onun Yük
sek Şefi hakkında derin bir dostluk 
ve hududsuz bir hayranlık besliyen 
Suriye milletinin doğrudan doğruya 
kalbine varacaktır. 

" Bu tartlar içinde Uzak Şark itleri· 
nin hangi neticelerde karar kı1acaiml 
keıtirmek zor olmaıa eerektir: Japon• 
ya oralarda her adımda artan yeni itti• 
halarla alabildiiine yiyip yutacaktır. 
Bunun aonu Avrupa ile Amerika'yı faa• 
liyet sah&larında daha ziyade daraltma
ya vracağından binnetice Avrupa mil
letleri kendi ar&larındaki rekabet Ye ib
tinuın doğuracağı yeni mahrumiyet • 
lerle karfılqhğı zamandır ki ıimdiki 
hareketlerinin acııını daha kuvvetle 
duyacaktır. O zaman bu milletlerin aç
lıklarını daha iyi duyan kurdlar aibi 
biribirleri üzerine saldıracaklarına tim. 
diden muhakkak nazariyle bakılmakta 
bati yoktur. Uaponya Avrupa'mn bu 
müstakbel c:idalinden .de aynca istifade 
etmeyi tabii ihmal ebniyecektir. 

Cemil Mardam 

D~ Bakanımızın cevabı 
Hariciye Vekili Doktor Rüştü A

ras, Suriye baıvekilinin iki telgrafı
na, aşağıdaki telgrafla cevab vermi,
tir : 

Cemil Bey Mardam 
- Bafuelril - Şam -

Başvekil ve ben, ekselansları tara
fından tlirkiyeden ayrılırken liltfen 
ifade buyurulan dostane sözlerden 
pek ziyade mütehaniı oldttk. 

Ekselanslarının ziyareti, bir çok 
bağların yaklattırdığı iki millet ara
ıındaki samimiliği filphesiz takviye
ye hizmet edecektir. 

Ekselanslarının kendileri hakkın
da izhar buyurdukları temennileri 
Şefimize arzdan geri kalmadık. Ata
türk bundan çok mütehassiı oldular. 

Suriye için bütün kalbimizle dai
ma daha büylik refah ve saadet dile-
riz. Doktor Arcu 

(A.A.) 

Halk evinde 
dünkü 

çahımalar 
Dün Ankara halkcvinin üyeleri ta

tilden faydalanarak verimli çalışma
larda bulunmuşlardır. Bir taraf tan köy 
tetkikleri ve spor hareketleri için bal
kevlilcr etrafa daiılırken bir taraftan 
da ıaat 17 ve aaat 20.30 da verilen iki 
koDHrle hallıcevi dolup bofalmııtır. 

Köycülük kolunun haftalık köy ge
zileri serisinden bu pazara aid olan 
100 kilometrelik bir gelif:gidit mesa
feai içinde Kutludüiün köyüne yapıl
mıştır. Biltiln köylüleri yeni yapılmıf 
okul binaaında, köy oda ve kahvelerin
de toplamıtlar, köy i9leri etrafmda ko
nuımuşlardır. Dr. Celal tarafın -
dan 26 haıta muayene edilmit ve gere
ken ilaçlar verihnif, nasıl kullanılacak
ları öğretilmiftir. Ağaç yetittirme ve 
korumayı telkin edecek bir film göa· 
terilmiı, ağacın faydaları köylüye an
latdmıttır. Eski ve yeni Ankarayı göı
teren bir film, köylülerin çok hOluna 
gitmi~ onlara cumhuriyetin feyizleri
ni ve eserlerini gözle görülür bir halde 
belirtmittir. 

Perdede Atatürk'ü gören köylüler 
fiddetlc alkışlamı9lar ve c:andan teza
hüratta bulunmutlardır. KöylUye ken
di anlıyacakları dilde broşürler dağı
tılmıt, evelce halkevinin daiıttığı ko
vanlardan ve damızlık horo&lardan na
sıl faydalanılacağı bir daha anlatılm19-
tır. 

Halkevinin 15 kayakçısı, Elmadağı

na giderek bu kışın üçüncü kayağını 

yapmışlar, çok eğlenceli ve faydalı bir 
gün geçirmişlerdir. Halkevinde, Cum
hur riyaseti filarmonik orkestruına 

bağlı salon orkestrasının ~rdiği kon
ser, seçilen parçaların güzelliği ve bil
hassa çalanların mü9terek ve mükem
mel kabiliyeti ile salonu dolduran ka
labalık tarafından büyük bir alaka ve 
takdirle dinlenmif ve pek çok alkıtlan
mıttır. 

Gece; halkevinin sanatkar üyeleri 
tarafından hazırlanmış olan yaylı saz
larla halk prkıları konseri de büyük 

Yeni felaketler belki A vrupanın ak
lını batına eetirir. Filhakika politika 
olarak Avrupanın şimdiki yapdıiı ha· 
yat battan bata hezeyandır. Kimbilir, 
İnsanlıim hayatında iyiliie doina deii· 
tiklikler olabilmek için belki Avnapa • 
mn ıimdiki hezeyanı bir zu:urettir. Ne 
oluraa ol•un adnn adım hakikati ,ör
mek lizımclır." 

• • • 
EDEBiYATIN DEVLETÇE 

HiMAYESi 

HABER aazetesinin edebiyatın 
devletçe himayesi mevzuu üzerinde m 
dütündüklerini öğrenmek üzere edebi· 
yatçılar arasında açtıiı ankete v•diii 
cevabta Nurullah Ataç diyor ki: 

"Bizde büyük bir kari kütlai olma
dıiı için muharririn yazısiyle eeçin .. 
bilmeıini isteyemeyiz, fakat devlet oıua 
bir muharrir olduğu için besliyebilir. 
Ne bileyim, aziaı kaJebehk bir akade • 
mi tesiı eder,· yahud Avrupa'da eski• 
den oldutu sibl bil' pansiyon ....dr. Ve 
daha bizim batınmı:ıa aelmiyea tekil -
leri bulur. Fakat 1izım oı.n; mubarrin 
eeçinmeü için zaruri olan paranın bir 
muharrir olması bayıiyetiyle verildiii
ni eöıtermektedir. Y okaa ona herhaa
ai iııiz bir vazife veriline çalıl""'mMl 
kabildir. Bizde bunun birçok mi..Ueri 
aörülmüttilr ... Kaatettiiim Kendilerine 
tirket azibldan verilenlerdir Bu adaı. 
lar artık çalıımıyorlar. Keyifleri iste
c:lilderi ZllllDaD yazıyorlar. Halbuki dn
letten muharrir diye maq alan. J'UI 
yazmadriı zaman bu panuun ketU.C. 
iini bilmelidir. Bu tekildeki bimay.,.e 
taraftarım ve yukarda IÖylecliiim sibi 
bunu zaruri prüyorum. Bence dnlet, 
muharriri mümkün oldufu kadar .., • 
beıt bırakmalıdır. Bittabi bükiimet 
keneli dayandıiı e1Uların aklİDİ DefN 
ça)ııan nnıharriri himaye edemez; 

Size bqka bir teY .öyliyeyim: Hi· 
kümet, muharrirleri himaye ebnecliti 
takdirde ele gene bir aanıüre tibi tat • 
mıyor mu? 

... Elbette ki esas kıymeti olan mu
harrirleri himaye etmektir •• Öyle ama, 
bu, katiyetle anlatılır itlerden değildir 
ki! Onun için ben, muvaffakiyet tarh 
konmadan muharrirlerin, sanatkirlarm 
himaye edilmesi taraftanyım. Himaye 
gören yani yukarda ıöylediğim gibi bir 
panıiyon alan iki yüz muharrir arasın
da böyle bet taneıi iyice eser verebilir
se büyük bir kazançtır. Bunun için hi· 
maye meıelelerinde mümkün oldufu 
kadar müaamahaür ve senit clavraıul
maıına taraftarım." 

Küçük Dış Haberler 1 
bir muvaf!akiyetle verilmiş; salonu x Berlin _Noelin her tarafta uyan
dolduran kalabalrk, bu sanatkar üyele- dırdığı sakinlik dolayıaiyle papanın 
ri defalarca alkışlamııtır. Bu faaliyet, radyoda verdiği nutukta Almanya aley
Ankara halkevinin bir gün evelki An- hindeki sözleri hiçbir akis uyandırma
teb bayramını, kutlamıt olduğu, bir mıştır. 
giln sonraki Ankara bayramını kutla- x Pariı _ Fransız komünist parti-
maya hazırlandığı iki hummalı ve ha-· • sinin 9 uncu kongreıı Arl'da toplan-
raretli günün arasında gösterilen laa- mııtır. 
lcttayin çalrtamaların bir hulasasıdır. x p · İt 1 ·1 ,. anı - a ya ı e Roma araa.ın-

Yunanistanda iı 

gönüllüleri taburu 

qaki ticaret anlaşması uzatılacaktır. 
Görüşmeler gelecek ay baılıyacaktır. 

1 aonktınun 
cumartesiyi 
bekleyiniz. 

Atina, 26 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Bqvekil B. Metaksas ile hü
kilmetin diğer azbı, memurlar ve bil -
yük bir kalabalık hazır olduğu halde bu
gün ilk it gönüllüleri taburunun yemin 
merasimi yapılmıı ve gönüllüler müte
akiben ıokaklardan geçerek çok hara • 
retli alkııJar arasında İliau.a parkının 
ağaçlarını dikmeye bqlamıılardır. 

X Moıkova - Karadenizdeki şid • 
detli fırtına dolayısiyle Novrosiski ö
nünde demirli duran bir vapur karaya 
vurmuş, Azneft petrol gemisi de bat -
mıştır. Bu gemiden kimse kurtarılama
mıştır. 

X Tokyo - 88 yaşında olan Prens 
Sayonci hastadır. 
. X Pariı - Meıhur kompozitör Mo

ns Rove hastadır. Doktorlar hastanın 
sıhi vaziyeti hakkında henilz müsbet 
veya menfi bir şey söylememektedirler. 
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Yazan: Çeviren: 
iYüzbQfı F. W. von Herbert Nurettin ART AM 

Sekizinci fasıl 

Durgun geçen bir fasıla 
Hastahanede, vaktimin çoğunu 

cigara içmek, yemek, içmek ve u
yumakla geçirerek hastahanede 
dört beı gün kaldım. Çenem yaralı 
olduğu için konU§mak çok zahmetli 
oluyordu. Birinci gün, uzaktan ge
len top .seslerini duyarak cerrahın 
emirleri hilafına yatağımdan kalk
mııtım. Fakat beni yaka paça yata
ğıma yatırdılar. Üçüncü, yahud 
dördüncü günü, daha kuvvetlendi
ğim için ayağa kalktım ve işleri 
baılnrından aımıı hasta bakıcıları
na, eliır.cicn geldiği kadar, yardım 
ettim. Oda arkadaılarnn, ilk bir iki 
saat içinde kollarını kaybettikleri 
için ağlayıp sızladılar. Fakat türk
ler, kendilerini hadiselere alııtır
mak huausunda fevkalade bir Al
lah vergisine sahib olduklarından, 
bir müddet sonra ıiknyetleri ker.il
di; hatta eski neıelerini elde etti
ler. 

Yiyeceklerimiz iyi ve mcbzuldu. 
Kendimi ıyıce topluyordum. Bu 
hastahanede hiç rus kalmamı§tı. 
Sekiz esrr, kendileri istemedikleri 
halde Sofyaya gönderilmiılerdi. Bu 
yolculuğu istememiılerdi; çünkü 
hem buradaki rahatunız ıyı idi; 
hem de yaralı yaralı araba seyaha
ti pek istenecek bir ıey değildi. Be
nim gitmem de mümkündü. Fakat 
burada kalmayı iyileıir iyileımez, 
kendi bölüğüme iltihak etmeği da
ha doğru bulmuıtum. 

Hastahanede on iki yaralı vardı. 
Benden baıkc hepsinin yarası ağır
dı. Bunlardan ikisi ben nekahat ha
linde iken hayata gözlerini yumdu
lar. 

Çenemdeki yara, hele, yemek za
manlarında fazla acıyordu. Fakat 
umulmadık bir aüratle iyileıti. Be
nim baıhca fllroyetim, fazla kan 
kaybetmekten ileri gelen zayıflık 
:ve dermansızlrktı. Lakin bünyemin 
aağlam ve yemeklerin kuvvetli ol· 
maaı yüzünden çabucak, bmıdan da 
kurtulmuştum. 

Aslmda Bulgar fakat müslüman, 
iyi tahsil gönnüt bir adam olan, bir 
kaç dil konutan ve sanatının esiri 
bulunan cerrah, türk davasına ken
disini ziyadesiyle vermiıti. Bu haa
tahaneyi de bazı vatanperver dost
lannm yardımı ile kendi hesabına 
açmııtı. Kendisi becerikli ve zeki 
bir adamdı; fakat muamelesinde 
biraz kaba idi. Daha nazik olan a
sistanı, bir lngiliz baatahanesinde 
biraz bulunduğu için fCiyle böyle 
ingilizcc konuıuyordu. 

Hasta bakıcılar iyi tabiatli, fakat 
cahil adamlardı. 

Asistanla hasta bakıcılar, bizi o
lup biten ıeylerden günü gunune 
haberdar ediyorlardı. Fevkalade 
hiç bir ıey olmamııtı. Dü~an, bi
zim mevzilerden on beı mil uzakta 
bulunuyordu. Ruaların bütün nok
talarda umumi surette rical ettikle
rini duymuıtuk. Tabyalarm inıası-

(31 temmuz - 6 eylw 1877) 

na büyük bir gayretle girişilmiıti. 
ikinci, yahud üçüncü gün düş

mandan alınan tüfekleri tqıyan 
arabaya Jack tarafından muhafiz 
tayin edilerek gönderilmif olan bir 
Onbaşı beni gönneğe geldi. Bu a
dam, bana kurıun kalemle yazıl
mış bir tezkere de getirmiıti ki, a
tağı yukarı, ıu :ıealde idi : 

"Aziz arkadaıon, ben iyiyim. 
Dipçik yeri kararıp morardı; acı
yor; fakat ağlıyacak kadar b~ ~Y 
değil . Seni tekrar aramızda ve za
fer yolunda baıı:ııızda görmek isti
yoruz. Nekahat devresinin uzunca 
süreceğini sanıyorum. Yeni bir tab
ya yapmakta olan baıka bir tabura 
yardım ettiğimiz için pek meıguluz:. 
lüz. 

Muharebe bittiği zaman elimde 
bir bölük kalmııtı; fakat neferle
rinden yarısı yabancı bir bölük. 
Yirmi dört saat sonra, hala, öteye 
beriye gitmiı olanlar gelmeğe de
vam ediyorlardı. 

Şimdi, hepsi dönmÜ§ bulunuyor
lar. Yalnız bir kitinin kaybolduğu
nu bildirdim. 
Aldığımız haberlere göre rusla-

rın hali kötü imiı. Senin 
Jack., 

Onbaııya öğle yemeğimin bir kıs
mını ikram ettim ve ben yaralan
dıktan sonra bölüğümde olan biten 
ıeyler hakkında daha fazla tafsi
lat aldım. 

Bizim Ferik Adil paıanın kılıcı, 
bir dipçik darbesiyle kmlmıf, Mü
tir, muharebe gecesi saat on bir au
larında bütün mevzileri teftit et· 
miıti. Askerler arasında rualarm 
bir mütareke teklifinde bulunduk
ları hakkında bir ıayia dolqıyor
du. 
Hatırımda kaldığma göre benim 

bölüğümün zayiatı ıunlardı : 
Zabitler ı Şehid bir kiti (Müla

zım evvel); yaralı iki kifi (Yüzba· 
fi ve ben); hafif yaral ıbir kiti 
(Seymour); 

Neferler : Şehid on, yaralı yirmi; 
ufak tefek zedelenenler yirmi, yir
mi bet, kaybolan bir kiıi. 

Böylece muharebe kuvvetimiz 
120 kiıiye inmifti. Ağustos ayında 
yeniden yirmi acemi efrad aldık. 

Hastahanelerde iyileıen on kiti de 
tekrar bölüğe döndüler. Yaralan
dıktan sonra kötürüm kalan bet ki
§iyi çıkaracak olursak eylw muha
rebesinde mevcudumuz 145 kişi 
idi. lkinciteırine kadar hiç bir firar 
hadisesi olmadı. Ondan sonra iki 
nefer kaçtı. 

Hastahanede bizim okumamız i
;ıçin tarihleri eski bir takım türk
çe, bir İngilizce, bir de fransızca 
gazete vardı. Bunları ba§ından ao
nuna kadar hatmettiğimi söyleme
ğe lüzum yok. Yanımda yatanlara 
verdiğim türkçe gazetelerin münde
recatı arkadaılarnnı sinirlendirmiı-
ti. (Sonu var) 

ULUS 

B I R GEZİNTİN I N H 1 KAY ES i 
, ' 

Havza - Lodik Samsun 
Ankara 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif P~ 
neşriyatı - 12.;ıv 

Karadeniz, Marmara gibi 
sakin karşımıza çıktı 

Pllk: Türk musikisi ve halk ıarkılan.-;' 
13.ı8 Dahili ve harici haberler - 16 dan ıtt• 
baren inkrlAb dersi (M. Esad Bozkurt) Hal• 
kevinden naklen. 

Akşam Neşriyatı: ı8.30 Plak neıri~ 
ti - ıs.35 ·~· lizce ders: Azime İpek - ı9 Türk muaiJıı-

si ve halk ııarkıları (Makbule Çakar ve •!.!r 
daşlar) - 19.30 Saat ayan ve arap!ifa newo·· 
yat - 19.45 Türk musikisi ve halk şarkııatl 
(Belına ve arkadaşları) - 20.ıs Spor koaaıt' 
masr: Vildan Aair - 20.30 Plakla dana aıll" 
sikisi - 2ı Ajans haberleri - 21.15 StidlO 
salon orkestrası: 1- Vagner: 2.cme Fantasi• 
Tanhaeuser. 2- Tsehaikovıky: La C~~ 
3- Strauss: La Fille du Marln - 21.S:ı-
Yarınki program ve 1atikllil marıı. 

Amasyanın elma ve dut bahçelerini 
arkada bırakarak Havza'ya doğru iler
liyoruz. Havza, kaplıcaları ve tütün -
lerile tanınmış bir kasabadır. Buraları 
bilen bir yol arkadaşı: "Havza ıhcaln
nı görmeli idiniz . ., diyor. Bir gün Kü
tahyada da, bir başka arkadaş, ora ılı
calarından tıpkı böyle, kaçırılmakta o
lan bir fırsatı hatırlatır gibi bahset
mişti. Kütahya ılıcalarını görmemiş 
olsaydım Sıvasta "yazık ı;ıcak Çermiği 
görmeden gidiyorsunuz, " dedikleri 
zaman belki teessür duyardım. Fakat 
yalnız Kütahya ıhcalarını değil, Af
yondaki Gazlı gölü, Domaniçle İnegöl 
arsındaki Oylat kaplıcalarını, Suşeh
ri yakınındaki çermikleri, Erzurumun 
ılıcasını, şu yanımızdaki Kızılcaha
mam kaplıcalarını da görmüştüm. 
Bunların çoğu sadece birer sıcak su 
kaynağı ve - ve hamam olarak da -
sıhat icablarile telif olunmaz yerlerdi. 
Yalova hariç, meşhur Bursanın kaç 
kaplıcasını hangi hekim emniyetle 
sağlık verebilir? 

Memleketin hemen her tarafında 
sık sık rastlanan bu kaplıcalara bir 
mesele olarak mim koymalıyız. Kaplı· 
calar, yakınlarında bulunan şehirler 
için ilk önce ijien ve sonra kazanç işi· 
dir. Halkça filan ve falan hastalıklara 
şifalı olarak tanılan bu kaplıcaların 
kalabalıkla girilen havuzları hekimler 
tarafından tedkik edilmiş midir? Fa· 
kat halk, mevsiminde bunlara geliyor 
ve kaplıca sahibleri de ipi para kaza
nıyor. 

Bir anda bunları düşünerek yol ar
kadaşıma : 

- Ah vaktim olsaydı 1 dedim. 
Hakikaten vaktim olsaydı Havza 

kaplıcalarını görür ve burada böyle 
şüpheyle bahsedeceğime onları belki 
överdim. 

*** 
Havza istasyonunun ilerisindeki 

meydana bakan evlerden birinde bir 
düğün mü vardı? Fakat bir düğünde 
görülebilecek kadar çok kadın başı 
pen~ereleri süslüyordu. Karşı kar§ıya 
dakikalarca bakıştık. Belki onlar bizi 
değil, istasyonda, bir gencin koluna 
girerek, üç aşağı, beş yukarı dolaşan 
genç kızı seyrediyorlardı. Uzunca 
boylu, geniı kalçalı bir genç kızdı bu •.. 
Çıplak ayaklarında sandallar vardı. 

Dar blozundan çıkan kolları büyük 
bi kuşun uçmağa hazır kanadları gibi 
daima hareket halinde idi. Elindeki 
zinciri durmadan sallıyor ve bütün o· 
radaki kalabalığa dik dik bakıyordu. 

Kalabalık da ona dik dik bakıyordu. 
Aklıma bir fransız konsolos 

kızının bir yerde okumuş olduğum 

hikayesi geldi. Elli sene evel Samsun
dan geçerken Bağdada giderken, bir 
bavulunu ağzına kadar dolduran şap
kalarının ezilmiş olduğunu görüp ne
den bunları hususi kutulara koymadı
ğını soran bir dosta: "Zarar yok, Mu
sulda düzeltiiririm, " cevabını vermiş
ti. 

İstasyonda, şalvara benziyen panta
lonu, cebkene benziyen yeleği, lataya 
benzeyen caketi ve - acaib tedai 1 -

YAZAN: 
Nasuhi Baydar 

arakiyeye benziyen şapkası ile bir a
dam, ailesinin irili ufaklı azasına ve
da ederek geldi karşıma oturdu; tes -
bihini çekmeğe başladı. Tren nedense 
kalkmıyordu. Vedadan sonra anlaşı
lan, kendini Havzadan ayrılmış farz 
eden kompartiman komşum yerinden 
kalkıp hala istasyon önünde bekliyen 
ailesi arasından - kılığı ve süklüm 
püklüm duruşu ile besleme hüviyetini 
ilan eden kızcağıza elile işaret etti. 
Kız şaşıra ,kızara pençereye yaklaştı. 

-Bana ekmek al. Unuttumdu. 

Kız biraz sonra bir yarım ekmeği 

ve yolcudan almış olduğu paranın üs
tü beş kuruşu getirip verdi. 
Komşum, bu sefer, yüzünün çizgi -

leri ile kendini hatırlatan küçük bir 
çocuğa işaret etti. Çocuk pençereye 
yaklaştı. 

- Al bunu, harçlık et. 
"Harçlık et 1 ,, 

Bu beş kuruşu çocuk kaç gün, kaç 
hafta, yahud kaç ay "harçlık,, edecek
ti ? 

Havzadan kalkarken, çıplak ayaklı, 
geniş kalçalı genç kız istasyon rıhtı
mında, konsolosun kızı gibi dünyadan 
habersiz, hala zincirini sallayarak do· 

taşıyordu. Ondan ayrılan gözlerim 
kompartiman komşuma ilişti. O, kadi
fe döşeme üzerine bağdaş kurmuş, bir 

elinde ekmeği ve ötekinde pastırması, 
akşam kahvaltısı ediyordu. 

••* 
Sıcak, sıcak, sıcak 1 

İstanbul : 
Bir yokuşa tırmanmakta olan tren 

bütün uzunluğunca gıcırdıyor, kom
fUm eski vaziyetinde uyukluyor, ve sı
cak buram buram pençerelerden içeri Öğle Ne§riyatı: 12.30 Plakla türk ,_. 
h ... d' d sikisi. - ı2.50 lir 

Ücum e ıyor u. Ah denize bir yalı:- vadi& - 13.05 Plakla türk musikisi - ıs.31" 
laşsak 1 Bilmem ne oldu, Yakub gibi ı4 Muhtelif plak neşriyatı 
feryad edecektim : Akşam Neşriyatı· 18.30 Çocuk tiyat' 

- Rayiha, rayiha, rayiha 1 • roıu (Tiltil .,. 
Tazebir nefes gibi rüzgar kompar- Mitil ahrette) - 19 Bayan İnci: Şan pi,

ve keman refakatile) - 19.SO Konferaal1 

timana doldu. Bir yamacın tepesinde Dr. Salim Ahmed (Elektrik çarpma~ 
idik. Rüzgar esiyor, esiyor, esiyordu. korunma) - 19.55 Borsa haberleri - "°"' 

Rifat ve arkadaıları tarafından türk m-'" 
Ladik istasyonu rüzgarların dağıl - kisi ve halk şarkıları _ 20.30 Hava raııor' 

dığı güzel dağların başındadır. - 20.33 Ömer Rıza tarafından arabea .ar 
Burada, Samsundan kalkan treni lev - 20.45 Semahat Özdenıcs ve arkadW 

ları tarafından türk musikisi ve halk ptkl" 
dakikalarca bekledik, ve dakikalarca larr (Saat ayarı)_ 2ı.ıs Radyo fonilıc 0peıa 
nefes aldık. Karşıda sık ve yetişmiş a- (Sapho) Stüdyo orkeıt::ı.sı refakatilc) -
ğaçh bir koru vardı. 22.15 Ajans haberleri - 22.30 Plilı:la ~~ 

lar, opera ve operet par!ifaları - -u.-
- Mezarlık, dediler. Son haberler ve ertesi ıünün programı. 
Çıplak dağların tepesinde, köylü 

baltası yalnız mezarlıkta ağaç bırak

mıştı. 

Şimdi yokuş aşağı iniyorduk. Ve 
iniş devam ettikçe tenebbüt fazlalaşı
yor, otlar fidan, fidanlar ağaç oluyor, 
etraf ormanlaşıyordu. Anadolu yayla
sını çoktan arkada bırakmış, Karadeniz 
iklimine girmiştik. 

Tünel ve köprü ... Köprü ve tünel, 
yine tünel. .. Samsun hattının bu kıs
mında sınai imaUit tasavvur edilemi
yecek kadar çoktu. Dağ aralarından 
bir sel hızile denize doğru akıyorduk. 

Karadeniz, Marmara gibi sakin, bir
denbire kar§ımıza çıktı. Samsunda 
idik. ~ 

Avrupa : 

OP.b:HA ve OPERETLER: 12 Hambıd 
- 18 Vareova - 18.55 Viyana - 19.ıO 1'0' 
lonya - 21 Vareova - 21.30 Liyon 

ORKESTRA KONSE.E<LElH ve Sltl'' 
FON1K KONSERLER: 10 Berlin - ıa 
Liypzig-18 Briıkscl -21 London - Reııı• 
ona! - 22 Stokholm, Varıova - 23.5 LiıJE• 
semburg - 23.15 Tuluz - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Berlin, Franlı::foıl 
- ı8 Hamburg, Stuttgart - 18,20 Laypııl 
- 19.55 Beromünster - 21 Budapeşte.,.,,. 
21.30 Prag - 21.35 Kolonya - 2:ıı l'ari• • 
P.T.T. 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 F rankfıııt 
- 15.25 Hamburg - 16 Munıh - ı7 Beto" 
munster - ı7.25 Vıyana - ı7.45 Pari• • f• 
T.T. - 18 Königıberg - ıs.ıs Strastıud 
-18.20 Kolonya -19 Bükreı- 2ı Pard" 
P.T.T. -2ı.20 Münib. r ..................................................................................... , 

BiBLiYOGRAFYA 
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NEFESLİ SAZLAR (Marı v.s,): 6.Jlf 
Breslav - 8.30 Keza - ıı.s Prag - 1 
Stuttgart 

ORG KONSERLERİ ve KORoı.All• 
ı4.30 Stokholm - 17.50 Budapeıte - ı• 
Brüksel-19.ıO Liypzig- ı9.15 Bükrct-
20.15 Bükreı 

Adliye ceridesi 
Adliye vekaletinin her ay muntaza

man neırettiği bu mecmuanın eon aa
yıaı çıkmıştır. Birinci makalede tem
yiz mahkemeleri icra ve iflas dairesi 
reisi B. Fuad Hulusi bir mütalea baş
lığı altında evlenme botanma üzerine 
gazetelerde yapılan son münaka,aiara 
temas ederek medeni kanunumuzun bu 
mevzudaki hükümlerini içtimai haya
tımızın yeni sistemineuygun bul
duğunu beş sayfa içinde ifade ebnek
tedir. Temyiz mahkemesi ikinci hukuk 
dairesi reisi B. A. H. Berki (ecrimisil 
ve müruru zamanı) unvanlı makalesin
de "ecrimislin sebebi ya şarih veya 
zımni bir akd yahud da haksız fiildir. 

Akd ise ccrimisil davalarının borçlar 
kanununun 126 ıncı maddesine, haksız 
fiil ise 60 ıncı maddesine tabi olduğu
nu etraflıca izah etmiştir. 

Dr. B. Şinasi Devrim'in Vearce Hig
gins'den tercüme ettiği (Devletler hu-

kuukna mcdhal) başlıklı yazı da dev
letle rhukukunun yeni bir telakkisi hu 
lasa edilmiştir. Ankara hukuk fakülte
si medeni hukuk profesörü Esat Arse
bük (Marneleke istinad eden şahsiyet: 
vakıf) başlıklı yazısında genç hukuk-

çulara vakıf işleri hakkında bilhassa 
eski mevzuatımız bakımından çok fay
dalı olabilecek toplu bir bilgi vermek
tedir. 

Makale, mevzuu üç kısımda mütalea 
etmektedir : 

1 - Umumi görüşı 2 - Eski vakıfla
rın yeni rejime intikal devresi 3 -
Teais. Mecmuaya (yeni alman medeni 
hukuku) hakkında verilmiş iki konfe
rans konulmuştur Bunların tercümesi
ni Dr. Mahmud Ferid çok vazıh bir dil
le yapmı?tır. 

Bu konferanslarda, medeni hukukun 
tanzim ve tasnifinde bir inkilab yapa
cak olan yeni alman medeni hukuku
nun ne gibi esaslara iı;tinad edeceği i
zah edilmiştir. 

Yorgaki Eftimidis "kanunlarımızı 

ıslah ihtiyacı karşısında,, başlıklı 

makalesinde mevzuu izahtan sonra 
bir taraftan kanunlarda istikrar vü
cubunu bir taraftan da sosyetenin yap
tığı terakkinin ehemiyet ve aürati 
nisbetinde kanunlarda tadiller yapıl
ması lüzumunu ifade etmekte ve bil -
hassa son şekil üzerinde fazlaca dur • 
maktadır. 

(Harç tarifesi kanununun cezaya 
müteallik hükümleri üzerine bir ince
leme) unvanlı yazısında Ankara sulh 

HAFİF MUZ!K: 6.SO Prankfurt •• cli" 
ğer alman iıtaıyonları - 8.SO Franknat _. 
ıo.30 Hamburg - 12 Münib, Stuttgart _. 
ıs.ıs Münib - 14.15 Berlin, Kolonya - lf 
Breılav, Frankfurt, Hamburg, Könipberl 
- 17.15 Münib - 18 Bedin - 19.10 ltedt 
Königsbcrg - 19.15 Stuttgart - 20.40 Ttl" 
luz - 21.ıs Frankfurt - 21.30 Parla .> 
22.SO Hamburg, Kolonya - 22.40 Köailt' 
berg. · 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stuttgart -
23.S Budapeşte (Sigan orkestraaı) 

DANS MUZ!Gl: 14.10 Liypzig - lf 
Münib - ı9.30 Liypzig - 21.10 Berlin ..-
22.45 Viyana - 23 Katoviç, Krakovi, Por 
nan, Milano, Roma - 23.25 London - .Rr 
gional - 23.35 Brüksel - 24 Droitvicllt 
Lüksemburg. _........ 

===-
hakimlerinden B. Talat Karay, ~ 
kanununun suçlular, müdahiller, ,aJıtl 
davacılar hakkındaki hükümleriyl• 
müşterek hükümlerini vuzuhla anlat" 
maktadır. Mecmuanın bu sayısına, ço~ 
çocuklu hakimlere verilecek yardıdS 
paralariyle ikramiyeler ha.lı:kınd~ 
kanuna aid izahname de konulmuıtııf• 

Adliye cerideı;inin her nüshaa1°' 
temyiz kararları ilave edilmektedir• 
Kararlara aid ita.venin 369 uncu sayfr 
dan 426 ıncı sayfaya kadar olan klaıo' 
son sayıya eklenmiştir. 

Bu değerli mecmuanın her nüshll' 
otuz kuruşa satılmaktadır. 

l!!!!!!l~~~~~~~~~~!!!!!!I!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
büyük bir tehlikeye attığını bilmezdi. Annem için Bu dikkat ve alaka Lisette'in veya Gernuüne'in 
çocuğu ile me~gul olmak ona dayak atmaktan baı- pek hoıuna gitmedi. Halbuki, Doktor Hikmet bu 
ka bir mana ifade etmezdi. Bu cehennem hayatı- • • • R • • 

B 1 R S U G U N 8ÖzÜ ona bir compliment olsun diye söylemi§ti 
na, böylece, ta on altı yaımıa kadar tahammül et- içinden : "Ne sert bir kız !.. Hiç te kalb tarafı 
tim. Sonra artık evden büM>ütün kaçtım. km yo Uf ! ,, dedi. 

"Parisin uzak ve muhtelif yerlerinde dolaıtı· Fakat bunun böyle oluşu genç adamı daha ziya• 

i~bu 2~a~uda ~nıdığım b~m~cllid vudı. ~=======================================~fi · :::-' de tahrik ediyordu. Ani bir hırala onu belinden ,._ 
Beni on iki, on üç yatımda iken bir gün dükanına - 56 - y AKUB KADRi kaladı ve kendine doğru çekli. 
çağırmıf "gel, burada, sana it vereyim. Benim ya- Mun' ette •• 

O, gene, ayni yavaılık, aynı· nezaketle, elı'nı" yor- - Ya o ad ld ? D" d nımda çalıf. Ayıp değil mi sana, böyle sokaklarda am ne 0 u ıye aor u. 
haybe hasıl dolaımak ? ., demişti . Son derece mÜf· ganımın altına sokar, bacaklarımı, kalçalarımı, - Onu, bilmem. Satyre'ler bir keı:re bir kız oğ- "- Mais, tu ea brusque, toi •.... diyordu. Biraz ev• 
fik, baba tavırlı biriydi bu adam. Kıvırcık, büyÜk, karnımı hafif hafif okıamağa baılardı ve bir ni- lan kızla yapmak istediklerini yaptılar mı artık veline kadar hiç le öyle görünmüyordun. Bütün 
uzun bir sakalı da vardı. Çok defa benimle konu- ne sesiyle fısıldardı : "Uyansın artık benim küçük başka bir yenisini ararlannıf. Fa.kat ben, onu sev- gece benimle kalmak ister misin ? - Peki. Fakat 

kızım.,, d'm Ona b''t•• b" l b bir tartla. Sen de bana kim oldugun~ u söyli•ecek· §Urken saçlarımı okıuyor, çenemi okıuyor "Bak, 1 
• u un ır Y1 ağlı kaldım. ilk günler J 

hele ne de güzel kız; bak hele ne de uslu !,, di- "Bu sabah uyanııları, bu okıamalar benim çok gibi ~rhk beni sabahlan okııyarak uyandırmağa sin. Bütün hayatını anlatacaksın. Bak, ben, sen 
yordu. Ara sıra da elime bir kaç "aou,, ıukıttırdığı hoıuma gidiyordu. Onun içindir ki, bazı günler, o gelmıyordu. Hatta yavaı yavaı 0 da beni annem hiç sormadan çıtır, çıtır hepsini, hepsini hikAye 
oluyordu. Iıte, temelli olarak evi terketmeğe ka- gelmezden çok evvel uyandığım halde, onun ayak gibi hırpalamağa baılamııtı. Gerçi, beni dövmü- ettim. Ama, sen, sen hala benim için bir mllall>o 
rar verince, doğru, bu adamın yanına gitmeği dü- seslerini iıitir iıitmez uyur gibi yapıyordum. Hele, yordu. Hayır ..•. Fakat ne bileyim ben - Keşke matın ve ben hiç tanımadığmı bir adamla "a:mour,, 
§Ündüm. Beni büyük bir sevinçle yanına aldı. Cild- patronumun eli, henüz kabarmağa baılıyan göğ- dövseydi. Tu aaia, nou.s autr•• lemellea nous aom- yapamam. Yaparım ama, iıte öylesine. Hal· 
ci dükanının İçeri tarafında penceresiz bir küçük süın üzerinde, fazla tevakkuf ettiği günler, adeta mea tri• compliquees, mon pctit.... buki, seninle Öyle baıtan savma yatmak iatemem. 
oda ve bunun yanında mutfakımsı bir yer verdi. kendimden geçer gibi oluyordum. Onu üzerime Genç kadınla, Doktor Hikmet arasında uzun b~ Bilmem neden, sana karıı büyük bir sempati duy• 
Patronum : "lıte, dedi, küçük kızın apartmanı.,, doğru çekmek, ona : "Beni sık, beni hırpala; laia- sükut geçti. dum birdenbire ..•. Sonra, hiasediyorwn ki, aen bat· 
Ve akıama doğru kendi eliyle, geniı bir kanape- moi du mal !,, diye bağırmak istiyordum. Nihayet, _ Adın ne ? ka bir ırktansın. Söyle, nesin ? 

nin üstünde yatağımı yaptı ve bana yiyecek verdi. bir gün geldi kendimi tutamadım. _Ya seninki 
7 

Oda sıcak, aydınlık tatlı ve Gennaine ıefkatle 
Bu kadar ihtimam, bu kadar ıefkat, bu kadar iyi- Genç kadın, Doktor Hikmete : aamimiyetle dolu idi. Doktor Hikmetin bütün VÜ• 

- Oo, bana bazı Lfsette, bazı da Mimette der-lik karıısında çok hayrete düıüyordum. Çünkü tat- - Bana bir sigara daha ver. Dedi ve uçuncü cuduna haz verici bir rahavet yayılmıftı. 
ler. Fakat a•ıl adım, asıl a.dan ... 

lı muameleler hiç ahımadığım ıeyler değildi.,, (porto) kadehini de sonuna kadar boıalttı. Gözle- - Ben bir Türküm, dedi ve yavaş yavaı 0 da 
"S k il k k' d · 'd b h · .ı l b. 1 I d U d'' Her nedense bira.z dütündü. Ter-..ıdu''t ettı" •. n a ı, a tam saat se ız e evıne gı er, aa a • rı ı;;ayanı maz ır parı hy a yanıyor u. ç ort oa açılmağa baıladı. Genç Türkün aergüzeıti Genna• 

leyin yediye doğru dükkanına gelirdi ve çok de- defa üst Üste sigarasını çekti. Sonra batını, tenbel - ·•·· Gennaine'dir. Bunu öğrenmek, zaten ne· ine'i son derece alakalandırıyor gibiydi. ikide bir 
fa beni yatağımda bulurdu. Lakin bu tenbellikle- tenbel Doktor Hikmetin omuzuna dayayarak, ağır, ye yarar; beni bir daha nereden göreceksin 7 Pa- onun sözünü kesip bir ıey aoruyordu : 
· k d b"l · b k k k d"f l ris ıehri büyüktür. rıme ızacağı yer e, ı akıa, eni uyandırma tan yumU§a ve a ı e efllliı bir &esle : _ Ama, senin ailen çok zengin olmak lazmı O'e-

k k ki b k J d d . H ·· b da 'k b" Doktor Hikmet gu··ı:: ___ ..ı 1• ı • or uyornnqcasma, aya armm ucuna asara - ıte, e ı. enuz on eı yaımı ı en ır er- ~ l~, öyle iae... Diyordu. Madem ki onlar sayeaind• 
yavaf yava§ yaklaıır, yatağımın kenarına oturur- kekle ilk tema•ım böyle oldu. - Li.kin, buna rağmen, dedi bu •ize ikinci rast Paria gibi bir yerde hiç çaJIJIIladan yaııyabiliyOf'" 
du. Ben uyumakta devam ediyor gibi yapardım. Doktor Hikmet ! geli§İmclir. Sizl aonbahardaıı beri tanıvo-·-, ·- •un. (Sonu var) 
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Kübik yemekler 
Sevgili komşum, rusyah profesö

rün yemek usulünü tefsir ettiği 
iÜn, bir de, yirminci asrın makine 
başına ve masa başına bağlaiığı iş 
adamlarının beslenme tarzını dü
liinınüştü. 

Bu mesele çiy yemek işi kadar 
e&ki değilse de, iş adamlarının da
~ timdiki kadar aceleci olmadık
ları on dokuzuncu asırda Berthelat 
ta.rafından ortaya çıkarılmıştı. Bu 
büyük adam, bir taraftan termoşi
bliyi yaratarak tabiatte bulunma
Yan yeni kuvvetler icadına, bir ta
~aftan da terkiple kimyayı yarata
rak tabiatte bulunmayan yeni mad
deler icadına yol açtıktan ve bu 
:tolda kendisi de yağları terkiple 
l'apıverdikten aonra, inaanlar! tür
lü yemekler yiyerek vakit geçir
hıek zahmetinden kurtarmağı dü
tiinınüş ve herkese lüzumlu olan 
kaloriyi temin için küçük hacimde, 
fakat çok kuvvetli, kimyevi yemek
ler bulunması mümkün olduğunu 
&Öylemişti. 

Onun bu sözü üzerine, tuhaflığı 
lleven bazı kimselerin hap gibi ye. 
ineklerden bahsettiklerini bir çok 
)erlerde belki okumutsunuzdur. 
kimisi de o zaman daha yeni çıkan 
kübik sanat zevkine uyarak bu 
kimyevi gıdaların da kübik olma
••nı tercih etmişti. 

Vakıa, kimya ilminin gözJerimi-
2:i kamaştıran başanları karşısında 
artık hiç bir şeyden şüphe edile
lnez. Tabiatte bulunmayan yeni 
kuvvetler, yeni maddeler yaratan 
kimya için tabiatte bulunanl.srı is
tediği gibi korumak pek kolay bir 
i, oldu. O halde bize her gün lü-
2:urnlu olan şu kadar kaloriyi vere. 
Cek şu kadar albüminle, şu kadar 
)ağı ve şu kadar şekeri tavla zar• 
lıtrı gibi kübik ve mini mini şekil
de hazırlamak mümkündür. 

sızlıkların hiç birine meydan kal
mıyacak; hem de işine, çalışmasına 
devam edebilecek. 

Fakat .... gene Rusyadan Batıya 
gelmiş olan büyük bir ilim olan 
Meçnikorun başına geleni bilirsi
niz. Bu değerli alim yemiş yerken, 
üzerindeki mikropları yok etmek 
için yemişi antiseptik maddelerle 
yıkar ve ihtiyarlığın bağırsakları
mızdaki mikroplardan geldiğine 
inandığı için böyle yapınca çok ya· 
şayacağını sanırdı. Halbuki zavallı 
pek te ihtiyar olmadan gidiverdi. 
Sonra vitaminler keşfedildiği vakit 
zavallı Meçnikof'un mikroplarla 
birlikte hayata lüzumlu olan vita· 
minleri de yok ettiği ... nlaşıldı ... 

!~imya ilmi şiındi vitamınleru; 
de kiruya bakımından ne oldukları
nı birer birer buluyor. Bulamasa bi
le onu veren tabii yemekler;mizden 
biraz kazıyarak tavla zarlarına ka
nştırmasına mani yoktur. Ancak vita
minlerle işimiz bitiy .... l· anu ? 

On dokuzuncu asır, i1im bakı· 
mından, sanat bakımından çok 
yiiksek bir asırdı aına, insanı sade· 
ce kalori ile işler bir makine gibi 
sanmakla büyük bir hata işlemişti. 
Vitaminler gözümüzü açtı. Ondan 
sonra da, hayatımıza lüzumlu oldu
ğu anlaşılan madenlerin aayısı git
tikçe artıyor. Umin istikbali hak
kında önceden tahminde bulunmak 
her vakit yanlış olduğundan haya
ta lüzumlu daha neler bulunacağı 
da şimdiden kestirilemez. istikbal 
hakkında hüküm veren büyiik bir 
alim olsa da inanmayınız, büyük a
damlar da ancak kendi zamanları
na nisbetle büyük olurlar. Berthe
lot tabiati yenmiş olan en büyük 
ilim adamıydı, fakat vitaminleri 
düşünememişti. 

Onun için makine başında olsun, 
masa başında olsun yabud iradiyle 
geçinir aylak adam olsun, ıimdilik 
herkes beslenmek için çiy ve piş· 
mi§, türlü türlü yemekler yiyecek
tir. 

Çalışmakta zevk olduğu gibi, 
yemekte te zevk vardır. Fakat ma· 
kine başmda, yahud masa başmda 
çiy yahud kimyevi kübik yemek-

O vakit insanlar için de vakitten 
ile kadar büyiik kir olacak ! Her 
aiin yemek için o kadar vakit kay
bediyoruz. Sonra da ihtiyacımız 
olan kaloriyi alabilmek için bir çok 
fazla şeyler yiyoruz. Karnımız ıi
Iİyor, karaciğerlerimiz yoruluyor, 
)'emekten aonra uyku bastırıyor, 
damarlarımız paslanıyor. Herkes 
makinesinin başında, yahud masa- ler yenince ikisinde de zevk kal· 
&nını başında o küçücük tavla zar- maz. Halbuki hayat için zevke de 
farından, kendi boyuna ve enirıe gö- ı lüzwn vardır. 
l"e lüzumu kadar yutunca bu rahat- G. 'A.. 

ULKU. 
HALKEVLERf .DERGtSI 

Birincikanun .saym 

t!AKALELER: 

Toprak meselesi, Prof. Fuad Köp
ruıa -Anadolu üniversiteleri, Dr. Ş. A. 

l(ansu - Osmanlı imparatorluğunda 
Çiftçi sınıfların hukuki statüsü, Ö

lner Barkan - İran edebiyatında ro
~an, Dr. Ali Nihad Tarhan - Ravais
•on'un terbiyevi fikirleri, Prof. !. 
:Dugas (çeviren z. F.) - On yedinci a

lır halk şairlerinden Budala hakkın
da notlar, Naci Kum - Köroğlu hak
kında notlar, Ş. Murad Elçin • Eğin 
türkülerinin başlıca temleri, Pertev 

N. Barton - Mir Ali Şir ve siya
si hayatı - V. V. Barthold (çeviren: 
A. Caferoğlu) • Gılgamış'ın zaferi 
(şiir), Sıtkı Akozan • notlar ve ikti-
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KESİK BAŞLAR 
Yazan: Edgar W allace 

--14-==========~====!l' 
- Ben sizin hülyalarınızdan mesul 

0Ianıa.m. Fakat size bir tavsiyede bulu
tıabilirim: Şayed tarafınızdan veya o 
Ce}\ennem zebanilerine benziyen vası
tilnız tarafından Bayan Limingtona 
llcr hangi bir kötülük yapılırsa yalnız 
~ağı öldürmekle kalmam, buraya ka
dar gelir, sizin de beyninize bir kur-
9un sıkarım. Anladınız mı? Şimdi ba
tla şunun da cevabını veriniz: Demın 
lt~leden işittiğim çığlığın manası ne
dtt ? 

ı.._ ~ir 'Gregori, hiddetinden titreyerek 
U<tgırdr : 

- Sen kimi böyle sorguya çekiyor
•un, pis tiyatrocu çötnezi ? 

Briksan cebinden bir kağıd çıkarıp 
tilto sahibine uzattı . 

- Hafiyeııiniz; siz hal hafiye ... ben
den ne istiyorsunuz ? 
i - Ben burada imdad bekliyen bir 
tlaan bulunduğunu öğrendim. 

- Her halde hizmetçi kadınlardan 
~~ri olacaktır. Yukarıda hasta yatan 
h~r Malezyalı kadın vardır. Deli gibi 

tr kadın ... Kendisini yarın hastaneye 
~aldıracağız. Belki odur. Gidip bir ba
l:Yım. 

Sir Gergori dışarı çıkmasına müsııa-

de etmesini rica ediyormuş gibi Brik
sanr.n yüzüne bakıyordu. Onda şimdi 
hakır ve mahçub bir adam hali vardı. 
Bu kanı çekilmiş yüze ve titreyen du
daklara bakmakla hafiyenin şüpheleri 
büsbütün kuvvet buldu. 

Bu. evde, derinleştirilmesi l!zım ge
len bır takım hadiseler vuku buluyor
du. 

Sir Gregori sordu : 
- Gidip bir bakayım nıı ? 
-'Gidiniz. 
Sir Gregori hemen odadan çıktı. Ka

pıda dönen anahtarın txrkırdl8r Brik
sanın dikkatine çarptı. Briksan yerin· 
den fırladı. Kapı kilidlenmişti. 

Genç hafiye etrafına bakındı. Pen
cereye koştu. Perdeyi 2ekti. Pencere
lerle pançorlarda kilidli idi. Bunlar
daki husust kilidleri tetkik ederken 
lambalar sönüverdi. Yalnız bir köşede 
şöminenin ateşi, alay için kırpıştmlan 
bir göz gibi, yanıp sönüyordu. 

xııı 

Boıa çıkan tuzak 
O zaman B rikıan odanın öte bagrn· 

da hafif bir tıkırdı. ve aonra, çıplak a-

ULUS 

• • • • Vaydman ışının yenı safhaları 

Vaydman'la Milyon yüzyüze 

defterinde müsveddesi Katilin cep 
bulunan acaip bir küçük ilan: 

"Etine dolgun, esmer bir kadın aranıyor,, 
Vaydman'ın villasında bulunan muh

telif eşyanın katile gösterilmesi, bir 
çok karanlık noktaların aydınlanması
na yaramıştır. Katilin söylediğine gö· 
re, Madam Kellerin eşyaları arasında 
bir bavul daha vardır ki Milyon bunu 
Nantua'ya götürmüştür. Bu bavulda 
biri tilkiden, öteki astragandan olmak 
üzere iki manto bulunmakta idi. İşte 
Kıolet Triko'nun sorgu hfi.kimine tes
lim olduğu sırada sırtında bulunan 
manto budur. 

Madam Keller, kelliğini nasıl 
gizliyordu? 

La Vulzi villasında, bulunan ve tah
kikat memurlarını büyük bir meraka 
düşüren iki perukanın da madam Kel
ler'e aid olduğu anlaşılmıştır. Madam 
Keller, baŞ,Indaki hafif kelliği gizle
mek için bu perukaları kullanmakta 
idi. 

.Maiva'nın kim olduğu 
anlaşıldı 

Kabartma kart dö vizit tabına mahsus 
olup üzerinde Maiva adı hakkedimiş 
olan bir bakır levhadan da bahsetmiş
tik. Bu bakır levha da, La Vulzi villa
sının eski kiracılarından birinindir. 

Vaydman'ın mektubları 
Viladan getirilen eşya arasında bu-

1 unan mektublarm tetkiki de alaka u
yandırmaktan geri kalmamıştır. Bun
lar ingilizce ve almanca olarak yazıl
mıştır. Sorgu ha.kimiyle Vaydman ara
sında bu mektublar için şu muhavere 
cereyan etmiıtir: 

- Beş muhtelif nama senin için 
mektublar geliyordu. Bu mektublar 
neye aiddir ? 

- Bir gey söyliyemem. 
- Hart, Krist ve Koppek imzalari-

le sana mektub yazanlar kimlerdir. 
- Bilmiyorum. 

''Küçük l liinlar'' 
Gene eşyalar arasında ufak bir def

ter bulunmuştur. Bu defterin içinde 
bir çok kadın adresleriyle, Vaydman'
ın açık saçık ne9riyat yapan bir çok 
fransız gazetelerine verdiği bir tak~ 
il§.nların metinleri yazdıydı. 

Bu il~nlardan biri şöyledir : 
"Güzel gözlü, yakışıklr bir genç, 

kendisiyle birlikte Nis'de bir ay geçir· 
mek üzere, "açık fikirli" bir genç kız 

arıyor.,, 

Batka biri de şu şekilde yazılıdır : 
"Etine dolgun, esmer bir kadın ara

nıyor.,. 

Landrü sistemi 
Vaydman bu mektublara cevab ge

lip gelmediğini ve adrC$lerin kimlere 
aid olduğunu söylemek istememiştir. 

O zaman sorgu hikimi başka bir yol 
tutmuŞ:tur.: 

- Pek ala. Ben de mektubları tercü
me ettireceğim ve adresler hakkında 
tahkikat yapacağım. 

Landrü de vaktiyle aynı sistemi tat
bik etmişti. 

J' aydman bitkin bir halde 
Vaydman, sorgu hakiminin odasın

dan çıktığı ıama.n bitkin Lir halde idi. 
Bunun sebebi de, sorgu geç vakte ka
dar devam ettiği için hapishanede ye
mek zamanının geçmesi yüzünden 
Vaydamanın aç kalmasıdır. 

Birkaç gün eveline kadar beş parası 
bile olmayan Vaydman, hapishaneye 
girdiği gündenberi yaptığı ilk yelpa
zelerin i§çilik parasını alarak bunu diş 
macunu ve diş fırçası satın almak için 
kullanmıştır. 

•.• Fakat şıkl<l§tı 
Çarşamba günü Vaydman suç ortak

larından Milyon'la yüzleştirilmek üze
re gene sorgu hakiminin yanına geti
rilmiştir. Fakat, mahkum esvablarını 

göstermemek için jandarmaların arka
sına gizlenen katilin yerine, laci verd 
elbise ve kurşuni pardesü giymiş birini 
gören gazeteciler ve fotoğrafçılar ön
ce kendisini tanıyamamışlardır. 

Bir karış sakal 
Buna mukabil Vaydman'm sakalı 

gene bir karıgtır. Buna sebeb, yukarıda 
da söylediğimiz gibi, eline geçen para
yı diş macuniyle diş fırçası almaya 
harcamış olmasıdır. Hapishane baş gar 
diyanı Vaydmana sakallarını makine i
le ve kuru olarak kestirtmeği teklif et
miş, katil bu "zabmet"e katlanmak is
temiyerek, teklifi kabul etmemiştir. 

Katilin kravatı da yoktur. Bunun se
bebi de, kravatı boğazmı sıkarak ken
disini öldürmek için kullanmasına 

meydan vermemektir. 

Sahte vesaik 
Vaydmanm, bir çok namlara tan

zim edilmiş pasaportlara ve vesikalara 
sahih olmakla öğündüğünü daha evvel 
yazmıştık. Eşyaların arasında Dikson, 
Brovn, Karrer namlarına tanzim edil
miş vesaik bulunmuştur. Vaydman 
bunları, Fukef's barının müdavimi o
lan Moris adlı birisinden tanesini 120 
franga aldığını söylemiştir. Emlak a
centası Lösobr'm ~för ruhsatiyesi de 
yarı yarıya silinmiş bir halde idi. Katil 
sonra boş kalan yerlere kendi ismini 
veya muhayyel bir adamın adını yaz
mak niyetinde idi. 
Eşyalar arasında. şoför Kufiye aid 

güzel bir yün battaniye ve Vaydmanın 
bu şoförün arabasını boyamak için kul
landığı iki teneke boya da bulunmak
tadır. 

ifadeler arasındaki tezadlar 
Löblon'un öldürülmesi meselesinde 

iki katil de biribirlerine zıd ifadeler 
verdikleri için, sorgu hakimi mösyö 
Berri bunları yüzleştirmeğe karar ver
µı.iştir. 

Vaydman, Löblonun Madam Keller-' 
in cesedini gömmeğe yardım ettiğini 
ve Löblonu 7.65 milimlik bir tabanca i
le öldürdüğünü söylemekte, Milyon i
se bu ithamları reddetmekte idi. 

iki katil yüz yüze geliyorlar 

Köylülere 
yardım 

Bazı köylerin 
borçları 

teci 1 edildi 
Ziraat bakanlğı yurdun muhtelif kö

şelerinde mevzii kuraklıktan, doludan, 
seylabd-an ve sair afetlerden zarar gö
ren çiftçilere yardımda bulunmağa de
vam etmektıedir. Geçen ayın ikinci on
beş günü içinde bakanlık, Bo:.:öyük 
kazasında Akpınar, Çerkes Çepni, Ok
lubali, Kümbet, Yeniköy, Kümbet Ak
pınar, Esmez, 'Gazianteb vilayetinde 
türk bahçeköyü halkının Ziraat ban
kasına olan borçlarının teciline karar 
vermiştir. 

Gene aynı müddet içindeEdirne vi· 
!ayetinde Bakışlar, Özağaç, Ahi, Kara
yusuf, Kemal, Uzunköprü kazasmda 
Karacasalih, Meşeli, Taha!, Gazi meh
med, Sipahi, Safranbolu kazasında Ha
cı Hasan, Kavaklı, Konya vilayetinde 
Heyran, Seyhan vilayetinde Endel, 
Orhan, Malatya vilayetinde Sunarlr, 
Çorak, Orhan Batlı, Dutlupmar, Kili
selik, Belbiran, Çelik, yukarı Nasırlı, 
aşağı Nasırlı, Balkar köyleri ehalisi -
ne tohumluk dağıtılmıştır. 

hem birkaç nokta için kendisinden ifa
de aldıktan sonra, Milyon'un gıetiril
mesini emretmiştir. 

Milyon sap sarıydı. İkisi de, birbir
lerinden uzak olan iki iskemleye otur
tulmuşlardı. 

Vaydman boğuk bir sesle ve ağır a
ğır konuşuyor, zabıt katibi de onun 
söy.ediklerini not ediyordu. 

V aydmanın söyledikleri 
- Milyon 6,35 milimlik tabancayı 

yeni satın almıştı. Polis istediği tak
dirde bunun yeni olduğunu, hiç kulla
nılmadığını isbat edebilmek için Mil
yonun Löblon'u benim 7 .65 milimlik 
tabancamla öldürmesini kararlaştırdık. 

Löblona gönderilen mektubu Milyon 
söyledi, ben yazdım. Sonra oda altına 
Pradye imzasını attı, böylelikle oda, 
katib tarafından yazılıp patron tarafın 
dan bir mektubu aldığı hissini uyan
dırmak istiyorduk. 

Löblonü öldürdükten sonra cesedi 
Nöyyide otomobilin içinde bıraktık. 
Löblon'un otomobilini Milyon kulla
nıyordu ve parmak izi bırakmamak i
çin de eldiven giymişti. 

Sofijr Duyar'ı da 

V aydnıan ını <ıtdii.rclü? 

Liyon'da ensesine bir kurşun sı· 

kılmak suretile otomobil içinde mak
tul bulunmuş olan şoför Duyar'ın da 
Vaydman çetesinin kurbanı olması ih
timali etrafındaki şübheler kuvvetlen
mektedir. 

Duyar 2 ilk teşrinde katledilmişti. 
Aynı tarihte Milyon ve Jan Blan'ın 

Liyonda bulundukları tesbit edilmiş -
tir. O sıralarda Vaydmarun nerede ol
duğu etrafında tedkiklere devam o· 
lunmaktadır. Eylfil sonuna kadar 
Vaydman'm Pariste bulunduğu anla· 
şılmıştır. Fakat 4 ilk teşrine kadar izi 
kaybedilmektedir. Şu halde bu zaman 
fasılası esnasında Vaydman'ın Liyo· 
na giderek bu cinayeti işlerni<> olması
na karşı bir mani yoktur. 

]an Blan'm vaziyeti 

- Ne isterseniz yaptırm. 
Bunlardan da anlaşılacağı üzere, es

kiden her şeyi bülbül gibi itiraf e
den korkunç katil, şimdi bir şey söyle
memek yolunu tutmuştur ki, bu da tah
kikatla meşgul olanları kaygılandır
maktan geri kalmamaktadır. 

Saat 14.30 da Vaydman sorgu haki- Milyon'la Vaydman'ın karşılaştml-

yakların halı üzerine basışını andıran 
ve iışitilmiyecek kadar hafif bir hıtıltı 

' bir soluma ıesi işitti. 
Delikanlı artık tereddüd etmedi. 

Pancurun anahtar deliğini yokhyarak 
oraya tabancasmın namlusunu dayıya
rak iki kere ate' etti. Kapalı odada ta
banca sesi müdhiş biı; görültü yaptı. 
Ve bu gürültü, habersizce içeri girmif 
olan her kimse onun üezrinde korkunç 
bir tesir yapmış olacak ki pancur açı
lıp da odaya bol ışık dolduğu .zaman 
Brikaan odada yalnızdı. 

Hemen o anda Sir Gregori de kapıda 
göründü. Bir kaç dakika evvel ürkmüş 
görilnilyordu. Şimdi ise acınacak bir 
halde idi. 

- Ne var, ne var? Tabanca mx atıl
dı? 

Hafiye, gayet sakin, cevab verdi : 
- Evet, tabanca atddr. Tabancayı 

atan da benim. Benimle hesabınızı gör
mek il.zere gönderdiğiniz kimlerse, ta
lileri vannı9 ki, kurıunlarnna hedef ol
madan kaçabildiler. 

Brik.an, yerde gözüne m,en kalın 
beyaz ipekten bir atkıyı hemen eline 
alıp kokladı. 

- Bunu bir kimse, acele ile kaçar
ken dllşUnntt,, dedi. Hangi işte kulla
nılacağını da kolayca tahmin ediyo
rum. 

- Dostum, yemin ederim ki bilmi
yorum. 

Briko:ın, glilümsiyerek ~ 
- Bizim hasta ne alemde? Hani şu 

bağırıp çağıran deli kadm ? 

minin odasına alınmıştır. Hakim, müb- masından evel de Jan Blan sorgu ha· 

Sir 'Gregori, titreyen dudaklarını eli 
ile !Jildi.Sanki heyecanına hükmetmek 
istiyordu. 

- İyice. Tahmin etmi§ olduğum gi
bi .... Bir buhran geçirmiş .•• 

Briksan, düşünerek Sir Greg0riyi 
tetkik ediyordu. Sordu : 

- Kendisini görmem mümkün mü? 
Sir Gregori, muhatıbına meydan o

kur gibi : 
- Mümkün değil. .. Burada kimseyi 

göremezsiniz. GUniln bu saatinde bu· 
raya gelip evimi tahribe nasıl cü
ret ediyorsunuz? Skotland Yard'a 
şikiyet edeceğim. O zaman başınıza 

gelecekleri görürsünüz. Olur 'ey de
ğil: bazı hafiyeler dünyanın kendile
rine aid olduğunu sanıyorlar. Bunun 
aksini ıize isbat edeyim de anlayın. 

Sir Gregori, hiddetle bağrıyor, ve, 
kızğınhk maskeai altında korkusunu 
gizlemeğe çah9ryordu. 

Brikaan, tesadüfen, 9öminenin Uze
rindeki kılıçlara bakktı. Sir Grı:gori 

de onun bu balu9mı görmüştü : 
- Azizim, dedi. Hakkımda gayet 

yanh9 fikirler edinmiJliniz. Ben dün
yanın en aakin adamıynn. Bana iyi 
muamele edenlere kul~ köle olurum. 

Brlkean mlinakapya lüzum görme
di. Hole çıktı. Ve parmağını, tehdid
klr uzatarak : 

- Evinizi aramakta ısrar etmiyc-ce
ğim Zira, sizin de pek ila bildiğiniz 
gibi, yancmda buna dair uaulünde tan
zim edilmiş bir vesika yok ... Fakat dik
kat ediniz, sonra sizi pişman ederim. 

Ve çıktı. 
Briksan, Dower House'a geldiği za

man kahvealtı zamanı idi. Gaybı.ıbc-ti 

farkedilmemişti. Yalnız Adel, onun i
çeri giraiğiıu gördü. 

Jak Knebvortun keyfi pek yertnde 
idi. Çekilen sahnelerde pek muvaffak 
olduklarını sanıyordu. 

- Tabiidirki banyolar yapılmadan 
evvel filmlerin ne halde olduğunu pek 
tahmin edemem. Fakat küçük Limin
tonun mükemmel oynamış olduğuna 
eminim. Kehaneti sevmem ama onun, 
bir gün, yüksek bir artist ola .... ğma 
kani im. 

Bu sözlere şaşan Brikaan : 
- Ondan bunu beklemiyorduııuz, 

dedi. 
Jak gülme~ ba'ladı : 
-Stcllanxn milnaııebetaizlikleri ca

nunı aıkıyıordu. Bununla beraber, fil: 
min dış manzaralarını çekmek ' üezre 
buraya gelirken işe yeni baıtan ve Stel 
laya boyun eğerek ba91ıyacağımızı dü-
9ünüyor, sinirleniyordum. Zira ıinema 
yıldızlan yıldız olarak doğmazlar. On· 
larx meydana getiren acı tecrübeler, 
cesurca tahammül edilen iztirablardır. 
Muvaffakiyetsizlik devreleri geçirme
leri, her zaman kapı dıtarı edilmek teh
likelerini atlatmı§ olmaları lbımdır. 
Sizin küçük iıe bütün bu devreleri bir
den atlatmış ve ilk adımlarda muvaf
fak olmu9tur· 

Brikaan, aükCinetle : 
- Benim küçük hakkında, müsaade

nizle işaret edeyim ki benim Bayan Li-
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l1Gôo icvinl 
Sahte pasaportlar 

"işi gücü başından aşmıt gazete
cinin en çok imrendiği ıey nedir?,. 
Diye sorulsa, "okuyahilmektirl,, ce. 
vahı, her cevabdan sonra aklınıza 

gelmez mi? 
Fakat hakikat budur. Her gün 

mevzu peşinde sağa sola kotan, 
hadiselerin içinde bulunmak istiyen, 
yazan, çizen, kilolarla kağıd ve mü· 
rekkeb harcayan, haberleri yayan. 
gazeteci "ah okuyabilaem !,, diyen 
adamdır. 

Yalnız, tasrih edeyim: Gazeteci, 
yazacağı yazılarla alüah gazete 
yazılarını okur. Haaretin.i çektiii ki· 
tabdır. Ve bundan dolayıdır ki he
men her gazetecinin kitab dolabmda 
sayfaları yırtılmamış kitablar bulur• 
sunuz: Gazeteci adeta bir biblio • 
man'dır. 

Ben de onlardan biriyim. Fakat 
~ytanm ayağını kum.ağa muvaffak 
oldum, ve bu günlerde birkitab oku
dum: Bu sene Goncour mükafatmı 
kazanan belçikalı Plimier'nin "Sah· 
te pasaportlar,, admdaki romanın
dan bahsetmek istiyorum.. 

Sahte paaaportlar, biribirile ali,. 
kasız görünen bir kaç uzunca hikaye 
bir araya getirilerek~ bir zihniyetin. 
bir ideolojinin, yepyeni bir mütefek· 
kir tipinin - bütün kuvvet ve ZıU.f • 
larile - tahlilini yapan muvaffak 
bir es.erdir. Bu romanda eli tabanca
lı kadınlar, idealine ihanet eden er• 
kekler, nazariyeleri hakikat sanarak 
kendilerini inkar eden genç kızlar. 
bile bile ölüme ko§&D delikanlılar 
vardır. Ve Plisnier'nin sahte pata• 
portları cihan harbmdan bin türlü 
umusay~ uğra.yarak çıkan ve kendi
ne buna göre saadet ve refah yolları 
arayan beşeriyetin diditmelerini. 
kuvvetli fırça darbelerile aafha aaf· 
ha gözlerimiz önüne koyan bir rea
samm albümüne benzetilebilir. 

Sahte pasaportlan okuyup kapa· 
dıktan sonra bu yüzlerce aayf adan 
edindiğim intıba, b.ir millet için te• 
hassüs ve tefekkür birliğinin ne kuv"' 
vetli bir yaşama kudreti teflı;il etti • 
ğine bir kere daha inanmak oldu. 

Asrımız romancısmm vazifesi aıo 
yırmak değil, b.irle~tirmektir. O, t& • 
rifle iktifa edemez. Tahlil ve terkibe 
mecburdur. Plisnier vazifesini anla • 
mı§ romancılardandır. 

Plisnier'nin ronıanuu, oık.-lda 
avunmak değil, düıünmek vesileleri 
arıyanlara ta niye ederim. N. Baydar 

kiminin odasına getirilmiştir. Çok mi· 
yop olan ve gözlüksüz bulunan Jan 
Blan odada bulunan ağabeğsini bir 
hamlede tanıyamamıştır. 

Milyon, evvela, Löblon'un katli hl· 
disesinden Jan Blan'ın haberdar olma
dığını söylemişti. Fakat her _ha~de. J.m: 
Blan'm hakime bu meseleyı bildıgını 
söylediğini öğrenmiş olacak ki alela• 
cele sorgu hakimine hitaben şu mek
tubu yazmıştır : 

"Jan Blan'ın Löblon'un katlinden 
haberdar olmadığını size söylemekle 
yanılmışım. O her şeyi biliyordu, ve 
bunu şimdi hatırlıyorum. Fakat daha 
evelce söylemeyi~min sebebi sadece 
hatırımdan çıkmış olmasıdır.,, 

Herhalde ,tahkikatın müstakbel saf
haları ve muhakeme, artık gitgide ay
dınlanmakta olan bu korkunç çetenin 
faaliyetlerini bütün tafsilatile mey· 
dana koyacaktır. 

mingtonla alakam tamamiyle arizidir. 
Jak Knebvort, gene gülerek : 
- Eğer yalan söylemiyorsanız, ben 

de müsaadenizle iş:aret edeyim ki, si~ 
budalasımz. 

Mevzuu değiştirmek istiyen Brik· 
san sordu : 

- Bayan Limington muvaffak olur
sa elde edeceği neticeler nelerdir ? 

Knebvort tereddüd etti. Başını kap· 
dı: 

- Elde edeceği neticeler mi? Pek 
parlak sayılamıyacak neticeler, dedi. 
İngilterede genç bir kız için muvaffa· 
kiyet ihtimalleri azdır. Bu iyi bir ,ey 
değilse de nihayet hakikatte budur. 
İngiliz filmlerinin satış muhitleri var· 
dır. Amerikan ve Alman filmlerinden 
geridir. 

Jak Knebvort, Çayçester'e dönerken, 
yolun devamınca hep bu mevzuu izah 
etti.: 

- Bütün dünyada film endüıtri•i 
başarıcılar, İngilterede ise taklidciler 
elindedir. Hayır, hayır, küçük arkada
şınızın İngilterede muvaffakiyet ihti
mali pek azdır. Yalnız, çekilmekte olan 
film amerikahlarca görülecek olursa 
Ad el Limington da, bir seneye varmu, 
gider, Hollivudda oynar. 

Çayçestere geldikleri zaman Jak 
Knebvort, Stella Manduzayı kapıımın 
önünde buldu· 

Jak Kncbvort Stellaya ıordu : 
- Beni mi görmek istiyorsunuz? ı,. 

te karşınızdayım. İstediğinizi söyleyin 
bakalım. - Sonu var -
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Romenlerle ikinci karşılaşma 

Ankara muhtel iti Bükreş 
muhtelitini 5 - 3 yendi 

Dün Bükret muhteliti Ankara takımiyle ikinci maçını yaptı 
w 3-5 yenilerek alqam treniyle tehrimizden aynldı. · 

Maç, saat 11 de batladı. Oğleden evvel yapılan bu gibi ıpor 
mreketlerine gelmiyeceği zannedilen Ankara halkı tribünleri 
doldurmuftu. Hava o kadar ıoğuk değildi. Oyun hatladığı ııra
da çok hafif kar yağıyor; yetil çimenlerin üıtü beyaz bir tabaka 
ile örtülmeie baılıyordu. Sonradan bu yağıı keıildi ve maç gü
sel bir hava içinde devam etti. 

Takımlar 1'e hakem 
Dünkü maçı izmirli B. Saim idare 

etti. Takımlar saatinde ortaya çıktı
lar ve halkı aeliınladılar. Oyun bizim
kilerin vurutile başladığı zaman iki 
taraf tu tekilde dizilmişlerdi : 
BOKREŞ muhteliti: l::ndreffi, Su -

cituleecu - Baduleacu, llieacu - Ad
rasan - Mitan, Oana - Dimitreacu 
- Yordaki - Stefaneacu - Popeacu 

ANKARA muhteliti: Fuad (Mı.), 
:Yqar (Dç.) - Sabri (H.), Muaa 
(As.) - Hasan (Gb.) - Münir (C 

it.), Ali (Gb.) - Yatar (Ag.) - 11-
kencler (Aa.) - izzet (H.) - Şerif 
(H.). 

ille dakikalar 
Maç baflar bqlamaz bükreılilerin 

dünden daha iyi oldukları ve kazan
mak umile oynadıkları görüldü. An
kara takımı ilk anlarda biribirini taru
mu bir halde bu romen baskıaından 

kurtulmağa çalıttı. Müdafaamıza ıık 
ilk it düıüyor: iki bek ve kaleci topu 
uaklqtırmata ufrqıyordu • 

Birinci golüm.üs 
Oyun seri ve canlı idi. Top bir da

ldb bile ayaklarda durmadan iki ta · 
nf kalesine gidip celiyordu. 

Bet altı dakika ıilren baskıdan Bük· 
lef takımı imfade edemedi. Ankaralı· 
lar bkOma seçtiler ve aol açddarmın 
&il.sel iniflerile iki defa gol atacak va
siyete 19ldiler. Nihayet üçüncü akm · 
da da ilk golü yaptılar. 

Bu ıol dokmuncu dakike.da oldu. 
Ali •idan kaleye yaklqtı .Bekle kar· 
tdqmca topu usun bir vuruıla ıola 
ıeçinti. Şerif 1ıkendere pu verdi. Bu 
•ırada kaleye iki tüt çekildi. Top bir 
dlrltl içeri eh'miyordu. Diğer oyuncu
lara çarpıyordu. Fakat üçüncü tüt bize 
biıinci ıolil kuandırdı. 

Bülcreflilerin golü 

Oyun bundan aonra daha hızlandı. 
Romenler mağlQb olacaklarını anla
llllflardı. Çok çahııyorlardı. İyi itli · 
yen forverd hattımız iee romen kale -
9iııe Uat U.te hücumlar yapıyordu. On 
Jedincl dakikada Bükrq kalecili yan
ht bir çıkıt yaptı. Kale bot kaldı. Ya
tar dokunmasaydı ikinci golü kayde
decektik. Top lnr aokunuıla aeyrini 
delittirdi a.ut oldu. 

Bir dakika sonra uidan kaleye so
kulan Ali de bir f ınat kaçırdı. laken -
derin bir tütü de kalenin solundan u -

Dünkü maçlardan heyecanlı bir an 

likinci devre 
İkinci devrede sağ açıkta Mustafa 

içte Celal oynuyorlardı. Takımımız 

hakemin düdüğü ile beraber birdenbi
re faaliyete geçmifti. Birinci devrede-

ki zaman zaman bat göateren durgun
luktan eaer kalmamııtı. Muhakkak ka
zanmalı: azmile oynanıldığı belli idi. 
Bilhuu sol taraf iyi çalıtıyordu. 

Penaltı w gol 

Likin bütüiı çalıpnalnmısa rağmen 
gol çıkmıyordu. Romen mOdafauı e -
tinden geldiii kadar sayı yaptırmama· 
ğa çabalıyordu. Bunun için buı hile
leri de mübah görüyorlardı. 

Yirminci dakikaad tazyikimiz art
tı ve her dakika bir col beklemeğe bat
ladık. Yirmi ikinci dakikada ıoldan bir 

akın yaptık. Sağ bekleri Sucituleacu 
gole mani olmak için topu elile korne
re çeldi. Hakem penaltı verdi ve de -
mir gibi bir tütle beraberlik sayımızı 
yaptık. 

Dördüncü golümü 

sürekli takdir seslerile karşılandı. O
yunun sonuna kadar takımımız hiç 
bozulmadan maç bitti ve çocuklarımız 
"yaıa !,. sesleri araaında alandan ayı ıl
dılar. 

Bükreı ıakımı 
Birinci oyundan aonra Bükreı muh

telitine hakkı olan notu vermiştik : 
Güzel oynamakla beraber bu takım 
romen futbolunu temsil edemezdi ve 
bizim takıın bunları yenebilirdi. 

İkinci gün daha iyi oynamalarına 

raizneıı, umcluiumus cibi. Ankara ta -
kımı üstün bir oyunla maçı kazanclL 

Lllda yeniı.n bu takımdan da Aa • 
kara •porcuları bir çok pyler öireıı -
mif1erdir: Oyuncular yer tutmamı 
biliyodır. Top kontrolu mükemmel .. 
Hem havadan, hem yerden oynuyor
lar. Masa naa•l l>ailadılana öyle biti
rivorlar. 
·Yalnız bu takımın ho9umuza gitmi

yen tarafı, lehlerine olmıyan hakem 
kararlarına daima itirazları ve göze 
çarpan profesyonel hileleri idi. Ha
kem arkadaılar bu noktalara çok dik
kat edemediler. Maamafih Ankara ta

Takmumız bu golden sonra raldb - kımı bu mtlıam1halara rağmen onları 
terinden çok yükaek bir oyun oynadı. yendi. • 
Şiltler birbirini takib ediyordu. To~ Dün en güzel oynayanlar, ~ecıle~ 
mütemadiyen romen kalesinde idi. Ka ri, sol açıkları ve orta muhacimlerı 
lecileri güzel oynımıu bu aıralarda idi. 

bir kaç gol olacaktı. Kaleci bir akını- Ankara takımı 
mız eınuında Yaprm tutulmu bir Artık bir galibiyetten sonra, bu ga
tütünü havada yakaladı ve çok alluı- libiyetin kahramanı olan futbolcuları
landı. Nihayet Ankara takımı güzel o- nmı tenkid etmemek lhımdır. Fakat 
yununun hakkmı kazandı. 27 inci da - bu maçlar dolayıaile tavsiyelerimizi 
kikada Celilin ayaiile dördünçü gol bahse mevzu ederek konuıan gençlere 
oldu. tunu hatırlatmak isteriz ki, yudıkla

.aklara ritti. 
Bu üıtUnlUfe ratmen yirminci da- Beıinci golümü 

rımum akıi.ni iabat için sabada kendi
lerini göateninler. Ulus, çalıpn ve 
muvaffak olan sporcunun en büyük 
yardnncısıdır. 

ldkada milnferid bir akın eanumda 32 inci dakikada, iki maçta en çok 
BWaet orta muhacimi Yordaki birinci befenilen Bükrq aol açıiı Popeacu
pllerini yaptı. 1 nun atııtarma benzer bir ıütle, sol a

lldnd golüınüs. 
Beraber vasiyette devam eden oyu

nun seyri ıene romenler lehine dön -
müıtü. Dünkü ihengini bulamıyan 

haf hattımız bu aralık çok çalıımağa 
mecbur kaldı. Romenlere bir ümid gel
mitti. Açık bir oyun tatbikına batla -
dılar. Bu açıklıktan bizim akıncılar 
istifade ettiler. Otuz dördüncü daki -
bda sağdan bir firikik çekildi. Hava
da yükselen top İlkender'in başiyle ağ
lara takıldı. 

Romenlerin ikinci golü 

Bu ıolden sonra takımımız daha gü 
sel oynamafa bafladı. Bükreı muhte
liti de bizden qağı kalmıyordu. Dev -
renin bu dakikaları futbol oyunu iti -
baıile bize en güzel manzaralrı gös
teriyordu. Fakat 39 uncu dakikada 
Ankara takımının tevkini kıracak bir 
vuiyet oldu. BUkreı sol açığı Popes
cu'nun ortaladıtı topu, ofsayd vaziye
tinde olan iki romen oyuncusundan 
Dimitreacu gole çevirdi. 

Bu gol takımı aantı ve bükretliler 
43 Uncu dakikada gene sol açıklarının 
ı«zel bir tütile üçüncü gollerini atma-
1& imkln buldular. 

Bir ild dakika sonra maçm birinci 
denesi 3 - 2 mağlQbiyetimizle bitti. 

çık Şerif betinci golümilri yaptı ve 
Takmumu dün birinci devrede o 

kadar iyi değildi. Sonradan açıldılar. 

BilhaHa birinci maçta beraberliğe se· 
beb olan forved hattına nazaran daha 
canlı ve atak olan muhacimlerimiz ga
libiyetin lmilidirler. Haf battı birinci 
günkü kadar ihenkli iılemedi. Müda
faada Kaleci Fuad fevkalide idi. Ya. 
pr ve Sabri de ikinci devrede birinci 
devrenin bütün hatalarını ailen bir o
yun gösterdiler. 

Ankara muhtelitini tetkil eden genç 
teri hararetle tebrik ederiz. 

Bölgenin bir karan 

Öfrendiğimize göre, dilnkU maçta 
yedek olan bir iki futbolcu takıma &n
ceden alınmadıklarını ileri sürerek, 
temsil vazifesinden kaçmmıılardrr. 

Bölge heyeti, haldı olarak, bu genç
leri bir daha temailt maçlara davet et -
memeği kararlqtırmıttır. 

Ankara muhteliti ile Bükrq muhteliti 
araııncla yapılan maçı heyecanla •eyreclenler 

lstanbuldaki maçlar 

Fener 5 - lstanbulspor O 
Galatasaray 1 1 -Eyttb 2 
Güneı Süleymaniyeyi, Beıiktaı 

Vefayı, Beykoz daTopkapıyı yendi 
Fener •tadında: 

btanbul, 26 (A.A.) - Saat tam 15 
te Fenerbahçe ve İstanbulapor takım
ları sahaya çıktılar. 

Fener bahçe şu kadro ile oynuyor: 
Necdet - Orhan, Sedad - Esad, Ay

tan, Reşad - Naci, Niyazi, Bülent, Fik
ret, Orhan. 

İltanbulıpor takımı da ıu kadro ile: 
Mecdi - Samih, Hasan - Orhan, 

Hayri, lımail - Adnan, Sami, Sabih, 
İsmet, Nejad. 

Hakem Galataaaraydan Burhan 
Atak. 

Fener hiiklm 
Oyuna fenerbahçeliler baıtadılar. 

Oldukça sert esen rlbıtı'a kup oyna· 
malarma rapıen tıtanbulaporlulan 
kendi mm eahalanna hemen hemen ka
lelerinin önüne tıktılar ve lüzumundan 
fazla rahat bir oyunla hasım kalesini 
sardılar. Fakat iıtanbulsporlular çok 
geçmeden tehlikeli vasiyeti atlattılar. 
Bu değiııiklik, Fenerbahçe muhadmle
rinin azami derecede llkayt oynamala
nndan ileri geliyordu. 

Birinci devrenin ilk 35 dakikası 
fantazi ile geçti. İıtanbulsporlulann 
maneviyatlanru takviyeye imkln bul -
duğu ve Fenerbahçe taraftarlarının da 
telip düpnefe bqladıklan bir .urada 
Bülent bu ıemereais oyunun ilk netice
sini sıla bir pl!ae ile aldı. 

Birinci devre bu ıekilde 1 • O Fener
bahçenln lehinde bitti. 

ikinci devre 

sına mukabil Galatasaray 8 gol yaptı_. 
maçı 11 - 2 galib bitirdi. 

Günef - Süleymaniye maça 
Gilnepilerle Süleymaniyeliler ara • 

sındaki maç oldukça canlı oldu. BirinÖ 
devrede Güneı 1-0 ğalibti. İkinci devtr 
de son dakikalara kadar vaziyet bu f' • 
kilde devam ediyordu. Fakat 40 ıncı ela" 
kikadan sonra canlanan günetliler tıd 
sayı daha yaptılar ve maçı 3 - O ıalib 
bitirdiler. 

Şeref ıtadında: 
Topkapı ile Beykoz arasındaki 11119 

3 - 1 Beykozun galibiyetiyle bitti. 
İkinci ınaç Vefa - Betfktq araaınclıa 

)'8p4cb. Btflktaf fU kadro Ue oynryor: 
Mebmed Ali • HüsnU. Faruk - Puaiı 

Feyzi, Rifat • Hayıti, Ridvan, Hatıa. 
Şeref, Etref. 

Vefa takımı da tu tekilde: 
Haluk· Daim, Safer - Muıtaft. 

Süleyman, Abdut - Muhtetem, Ha.,0 
hakla Lütfu, Şükrü, Mlnan, 

Hakem Feridun Kılıç. 
Birinci devrede 2 - 1 Bctiktat galib" 

ti. Oyun ikind devrede de bu netice,& 
tekrar aldılar. Neticede Bctiktaf 4 • I 
galib geldi. 

lnkırı 

kulibinln 
idare heyett Rüzcirı arkalanna alan fenerlile -

rin lkind devrede daha katı ve semere
li bir oyun çıkaracakları tahmin edili - Ankarada da bir klUp kurmafa kaıtf 
yordu. Neteldm de böyle oldu. Fenerli- veren güne91ilerin cumartesi günü., 
ler 16 mcı dakikalarda BWend'in ayak muml bir kongre halinde toplan.,.. 
ve kafuiyle iki sayı daha çıkardılar. 28 ha/ıliyet divanı ve idare heyeti asil" 
ind dakikada BWend arkadan çelme ile rını seçtiklerini dünkü aayumsda il"' 
kanpk bir f&rja marus kaldı. Hakem her vermiıtik. 
penaltı verdi ve BWend 11kı bir vuruı- Bugün de haysiyet divanı ile ictaı' 
la takımına dördüncü colü kazandırdı. meclisi reiı ve adlarının i8imlerini JIO" 

İıtanbulaporlular artık mafU1biye- yuyoruz: 
ti kabul etmiılerdi. Mücadeleyi kendi 
kalelerinin önünden Fener nıllf aabau Hayıiyeı Dimnı 

na naldeımek için bazı müdafi oyuncu- Reiı: BB. Necib Ali (Denizli P)'1' 
1anm hücum hattına aldılar. Bu tabiye vı), Reis vekili: Tahir Hitit (M.0-
de neticesiz kaldı ve fenerliler Niyazi- aaylavı), Azilar: Avni (Nafıa bd'°" 
nin kafaaiyle bepnci collerini attılar. lığı Hukuk Müd.), Sadrettin Eıı~ 

Hakemin düdüğü çalarken vaziyet (!!;tibank idare meclisinden), Ve~ 
bu teklini muhafaza ediyordu ve sarı Koç (tüccar), Kerim (Stadyom ve ... 
llciverdliler sabadan 5 • O galib çıktılar. podrom Müd.), Mümtaz Ziya (EkooO" 

Takaim ııadında: mi bakanlığı lç. T. Müd.) 

Günün ilk maçını Galatasaray • E- idare Heyeti 
yilb yaptılar. Bir hafta' evvel Günqe Reis: BB. Cevad Abbas Gürer (JO" 
kartı 6 - O mailflb olan galatuarayhla- lu aaylavı), Reis Vekili: Fazıl Ö: 
nn gene bir hafta evvel Beykozu 2 - 1 Oı bankuı ıubeler direktörü), Jıl. 
maflQb eden eyüblillere kal"fl ne netice min (Dahiliye vekileti matbuat MUd.~ 
alacaktan merak ediliyordu. Rifat Boatancıoğlu (D.D.Y metalib' 

Galatasaray tU kadro ile oynuyor- Me.), Ali Rıza Oktay (A.N.H. Dit ı-; 
du: bibi), Selman Rua Kaptanoğlu (Ziri' 

bankuı Umumi muhasebede fon), er 
Necmi - Mustafa, Hüseyin - CelAl, mal Devrimael (D.D.Y hasılat rei• tJJfY 

Hicri, Fuıl ·Necdet, Süleyman, Bil· avini), Rüttü (İt bankuı parti ıiP"' 
lend, Hqim, Danyal. yontar Md.). Yedek azilar: Bah• ~ 

Eyüb de tU kadro ile maça bqladı: renci (Ziraat bankuı buğday ıerviısill 
Halid - Alieddin, Mehmet - Nuri, de), Muzaffer Doğan (Merkez batlk~ 

Şükrü, Mehmet - Firuz, Haydar, Ad· ?'uamelit memuru), Şevket (Sincıo;t 
nan, Neıet, Zaven. 1f müdürü). Mürakipler : Veli NeC~) 

Hakem Ahmed Adem. Silnkitay (Ziraat banlraaı merkıe• Jılu-
Galatuarayhlar canh bir oyunla Adnan Cemal (İt bankaaı Ankara _,

birinci devreyi 3 • O plib bitirdiler. 1- kes Md. muavini), Umumi kaptaıl: ~ 
kinci devrede Eyilbiln ild pl çılrarma • met Ferit (İf Nınlralı kontrol pfi), 
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H 1 K A Y E 

Cavidenin 
Avukat Nadir Hayri en ziyade bo· 

tanına davfilariylc meşguldür. Evet, 
herhangi bir sebebten dolayı kadınlar 
kocaalnndan boşanmak, kocalar da ka
tılanndan ayrılmak için açacaklan da
\'alarda Nadir Hayri'yi paylaşamazlar. 

Genç avukat saatlerden beri gene 
böyle kanşık bir boşanma davasına aid 
dosyanın tetkikine dalıp gitmişti. O 
kadar ki, kapının vurulduğunu, içeriye 
esmer, genç ve güzel bir kadırun girdi
ğini duymadı bile... Kadın, avukatın 
dalgınlığını görünce, yazıhaneye yak
laştı ve hafifçe öksürdü. O zaman Na
dir Hayri başını kaldırdı. 

Kadın, heyecan içinde idi. Hızlı 
hızlı soluyor, kenarları dantelli küçük 
ınendiliyle mütemadiyen şakakların • 
dan sızan terleri siliyordu. Nadir Hay
ri, kadına yer gösterdi ve sinirlerinin 
Yatışmasını bekledi. Kadın, ancak bir 
Çeyrek saat .sonra kendine gelebilmişti. 

Birkaç sözle ziyaretinin sebebini 
lnlattı: 

- Kocamdan boşanmak istiyorum! 
Nadir Hayri, bu gibi hadiselerle her

gün haşır neşir olan pişkin bir avukat 
tavriyle, hiç istifini bozmadı. Bir ciga
ra yakarak sükQnetle cevab verdi: 

- Evet efendim? .•. 
Kadın, avukatın bu lakayıd tavrın

dan cesaret almı§ gibi, artık soğukkan
lılığını elde etmişti. Şimdi daha serbest 
konuşabiliyordu: 

- Evet, dedi, kocamdan boşanaca
ğım, çünkü bana hiyanet ediyor. Ce
binde sevdiği kadının fotoğrafını bul
dum. 

- Kocanızın bundan haberi var 
rtu? Kendisinden ayrılmak istediğinizi 
biliyor mu? 

- Hayır, onun daha hiç bir şeyden 
haberi yoktur. Ona bir sürpriz yapmak, 
Vuracağım darbeyi birden bire indir
mek istiyorum. Davayı açtığım gün o
nun evini terkedeceğim. 

- Kocanız, cebinde yabancı bir ka
dmın fotoğrafını taşıyacak kadar dü
§Üncesiz milir? Bu fotoğrafın sizin eli· 
nize geçeceğini hatıra getirmez mi? 

- Her halde hiç bir §eyi dlitünıni • 
Yecek kadar gözü kararmış olmalı ... 

- Affedersiniz, bir sual daha: Ko
tanu: sizi sever mi? 

- Son derece .•• O kadar ki, müın

kUn olsa yanımdan bir dakika ayrılmak 
iatemcz. Fakat malfunya, erkekler .• 

Nadir Hayri, kadının sözünü ta
lbamladı: 

- Aç gözlil olurlar! 
Mevzuun üzüntülü olmasına rağ • 

ınen, ikisi de gülüştüler Avukat devam 
etti: 

- Llitfen isminizi, kocanızın ismi· 
tıi ve vazitesini söyler misiniz? 

- İsmim Saimrdir, kocam gazete
ci Safi'dir. 

- Kocanızın cebinde bulduğunuz 
kadının fotoğrafı yarunızda mı? 

-Evet. 
Nadir Hayri, Saime'nin çantasın

dan çıkararak kendisine uzattığı fotoğ
rafı alır almaz, mosmor kesildi. Fakat 
heyecanını belli etmemek için, terini 
•ilmek bahanesiyle mendiliyle yüzilnll 
kapadı. Sonra mtillikatın bittiğini gös
termek maksadiyle ayağa kalkarak: 

- Peki, dedi, fotoğrafı bana brrak
lbamz icabeder. Çünkü bu, en birinci 
türüm vesikasıdır. Ben davl için ll-

Çapraz kelimeler 

l\ 
.....__..-~_.;;.ı 

2~----

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledil~iı ıekli 

EHl.-i .ı;;aat 

Antıka ı.ıerakhaı ahbablarnnız· 
dan biri geçen gün lstanbulda büyük 
Çarııda bir sa.atin pazarlığmı yapı • 
Yordu . 

Adama aordu 1 
- lıliyor mu bari 7 
- Mükemmel itler. Yalnız kul· 

lanmayı bilmeli! Mesela .. at altıyı 
-.Urup 12 yi gösterdi mi, 3 e geliyor 
demektir. 

fotoğrafı 
Ya.zan: Agah izzet Yazgaç 

zım gelen hazırlıkları yapayım. Lütfen 
bana telefon numaranızı veriniz. Tek· 
rar görüşmek lizırn geldiği zaman size 
telefon ederim. · 

Nadir Hayri'nin, fotoğrafı görür 
görmez yıldırımla vurulmuş gibi tepe
den tırnağa kadar sarsılmakta hakkı 
vardı. Çünkü bu, k<ınsı Cavide'nin res· 
mi idi 1 Cavide gibi yüksek tahsilli, ince 
duygulu, ince fikirli, hatta birkaç eser 
sahibi bir kadın nasıl olur da kocasına 
ihanet edebilmişti? Hem iki sene evvel 
evlenmişlerdi, biribirlerini candan sevi· 
yorlardı. . 

Nadir Hayri, bir hafta evvel bir da
vanın takibi için Bursa'ya gitmiş, daha 
o sabah evine uğramadan doğruca ya· 
zıhaneye gelmişti. Demek karısı Cavide 
bu küçük fırsatı kaçırmıyarak, başkası· 
nı sevmeğe başlamıştı. 

Cavide, akşam üstü eve gelen koca
sını sevinçle karşıladı. Her zamanki saf 
tebessümünü, her vakitki samimi ve 
masum tavrım muhafaza ediyordu. Na
dir Hayri, cebindeki karısının fotoğra· 
fını çıkarıp ortaya koymazdan evvel, 
onu şöyle bir iskandil etmek istedi: 

- Anlat bakalım Cavide, dedi, ben 
Bursa'da iken ne olup ne bitti? 

Genç kadın, içinde mühim bir sır 
varmıı gibi, gülümseyerek cevab ver
di: 

- Sana bir sürpriz hazırlıyordum 
ama, anlatmadan duramıyacağun. 

-Hayır ola? 
- BiliyorJun ki benim bir kaç edebi 

kitabım intiıar etmiıtir, fakat henüz 
hiç bir yazım gazete ve mecmualarda 
çıkmamııtır. İşte ilk makalem birkaç 
gün sonra (Yenilik) gazeteşinde çıka
cak. 

- Ya, öyle mi? 

- Evet, hem resmimi de koyacak • 
lar. 

- Bunu naaıl temin ettin? 
- Gayet basit bir surette: Nadidenin 

çayında beni Safi isminde bir gazeteci 
ile tanıttırdılar. Kitablanını okumuş 
ve beğenmi§. Kendi gazetesi için ben· 
den bir yuı istedi. Hemen oracıkta 

"Yirminci aaırda edebiyat cereyanları'' 
diye bir makale yazdım. O giln ağran
disman yaptırmak için yanıma fotoğra
f ıını almıgtım. Yazı ile beraber onu da 
kendisine Terdim. Çal'J&mba gllnll ilk 
yazım resmimle beraber gazetede çıkı· 
yor. Ne iyi, değil mi kocacığım? •• 

Nadir Hayri'nin içine engin bir fe
rahlık yayıldı. Karısı yemek odasında 

sofrayı hazırlarken, kendisi de yazı o
dasına girdi, kapıyı kapadı, telefonu a· 
çarak hadisenin mahiyetini, kocasın· 
dan bo1anmak isteyen Saimeye kısaca 
anlattı ve ertesi günü yazıhaneye gel -
mesini, bıraktığı fotoğrafı alıp gizlice 
tekrar kocaaının cebine koymasını sıkı 
sıkıya tenbih etti. 

Afyon kız enstitüsünün 
temeli atıldı 

Afymı Karaııisar, 26 (Hususi mııha· 
birimizden) - Afyon kı~ enıtitüsüiün 
temeli Afyon valisi A. D. Evrendilek 
tarafından atıhnıf, söylevler verilmiş, 
ve Atatürke fÜkran, minnet ve tazim 
hisleri sunulmuştur. 

Geçinuizlik 

r ranaa'da oir karı koca, ayrılmak 
için mahkemeye müracaat etrnit
lerdi. Kadınm avukatı kalkarak 
erkeğin naııl olduiunu anlattı : ' 

- Huysuz, a.kai, hiddetli bir a-
dam •.•• 

Bira zaonra da erkelin avukatı, 
zevcenin bir "portre,, sini yaptı. 

- Geçimsiz, nemrud, yaygaracı 
bir kadın .... 

O zaman hakim hayretle ıordu: 
- iyi ama, huyları birbirine bu 

kadar uyduiu halde nasıl geçinemi
yorlar da mahkemeye düıüyorlar 7 

Hazır cevablık 

ı~eşhur fran;-z avukatı Labori 
fU hilriyeyi anlabrclı. 
Labori o zamanlar methur olma· 

mtfb. Günün birinde bir kadm ken· 
disini ziyaret etmif. 
. - Y ~amaz bir çocuk, demiı, bi • 
zım evın camlarından birini kırdı. 
ne yapayını, 

- Gayet buitı Babaımdan kırı· 
tan canım parasını isteyin. 

- Öyle İse bana 50 frank verin. 
Çünkü camı sizin oilunuz krrdı . 

- Fakat üste .izin bana 50 frank 
vemeniz lbmı. ÇQDlrii her iatitue 
için 100 fraqJc icret ahnm. 

1 Andaç ..1 
TAYYARE POSTALARI 

Ankaradan kalkıı 14.10 
İltanbula vanı: 16.00 
lstanbuldan kalluı 10.00 
Ankaraya varıı 11.50 

NÖBETÇİ ECZANELER 
Pa:ıar lstanbul eczaneıi 
Pazartesi Merku ., 
Sah Ankara " 
Çarp.ınba Yeni vo Cebeci ec:ı.led 
Perıembo Halk ve Sakarya • 
Cuma Ego eczaneıi 
Cumartesi Sebat ve YenJıehlr ec.lerl 

HALK vo YEN! SİNEMALARDA 
MATİNELER 

Hergüıı 
14.45 
16.45 
18.45 
21.0i) 

Cumartesi 
13.00 
14.'tS 
18.45 
21.00 

Puar 
ıı.oo 
13.00 
14.45 
16.45 
18.45 
21.00 

Pazar ve cumartesi cttnlerinden başka 
HALK ıinemasında herıün H a l k 
matineleri: 12.15 

Film de&:iııne günleri: Pazartesi ve Cuma 

LUZUMLU TELEFON NUMARALARI 
Yangın ihbarı: 1521. - Telefon müracaat 
ıehir: 1023. 1024. - Şehirlerarası: 2341 -

2342. - Elektrik ve Havaga:ıı Arıza Me
murluğu: 1846. - Meaajeri Şehir Anba· 
rı: 3705. - Taksi Telefon numaraları: 
Zincirlicaml civarı: 2645. 1050, 1196. -
Samanpazarı civarı: 2806 3259. - Yeni· 

şehir ,Havuzbaşı Bizi~ taksi: 2323 -
Havuz bası: 3390. 
OTOBOSLERIN l l k ve S O N 

SEFERLERİ 

Sabah Akşam 

ı 1 k Son 
ıefer ıcfer 

Uluı M. dan K. dere'yo 
K. dereden Uluı M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan KeçiOren'e 
Keçiörc.nden Ulu. M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. da 

Cebeci'den Aa. fabL ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

7.30 
8.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

15.30 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 15.30 
Akköprü'den S. pazan'na -

23.00 
23.20 

23.30 
23.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

20.30 
21.00 

20.30 
20.30 

17.15 

7.15 
9.45 

Yeniııehir, lıtaayon vo Bakanlıklara 
her natı beı ıoço muntazam seferler 
vardır. Pazar cünleri ilk ıeferler birer 
saat ıonra baıılar, 

POSTA SAA TLERl 

Posta aaat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 
Taahhütlü 18 e kadardır. 
Tayyare postası ıs e kadar mektub alır. 

TREN SAATLERİ 
Haydarpapya ı Her sabah 8.20, her 

alqam 19.15 ve 19.45 
de (Salı, perıembe, cu
marteıi Toroı ıürat). 

Samsun hattına : Hercün Sl.35 (Kayeo
ri, Sıvu, Amasya bu 
bat ilzerindedir). 

Diyarbakır hattı : Her&iin 9.40 
Zon&'Uldak hattı : Herıün 15.00 
Kmkkaleye rayotobüı 16~ •. 

ÇUNLUK: 
Arabr - 1356 
22 Şevval 

S. D. 
·Güneı 7 25 

Rumi. 1353 
Birinci k6nun 15 

S. D. 
Akpm 16 46 

..1ıııııııııııııııııııııııııı111111111111L. --
~Ankara -

okurlar1mıza § 
§ Bize mekıub veya telef on- E 
§ la adreılerini bildiren o- § 
: kurlanmı:ıın evlerine her : 
§ Mıbah ''Ulus" gazetesi bı- E -§ rakmak için tertibat al.dık. E 
: Telefon No: (1061) : 
'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJ: 

---~-6-1~ 
llSATRAMCll 

o 

r.. 

Meselenin halli 
Beyazlar: Karalar: 

1) Fil cS-f2+ 1) $ah 
Z) Piyade g2-ı4+ 2) Şah 
S) Şah fS-f6 S) Sah 
4) Piyade ı4-i5 
5) Fil f2-d4 • 4) Şah 
6) Fil d4-c3 5) Şah 
7) Piyade ıs-.6 
8) Şah f6 )( f7 6) Şah 

veyahut 7) Fil 
veya 

b4-b5 
h5-b6 
hr-h7 

OD eyiıi 

b7-b8 
b8-b7 

en eyiıi 
b7-b8 
ırl-h7 

phf6Xpmat 
Piyade f7X"ı6 
(alır demektir) 

ULUS -0-

korumak çareleri 

Ham maddeler mes' elesi 
bir hal ıekline bağlanmalı 

dan şimal deniz yolu idaresi mit• 
dürü Otto Şmidt, alimlerden Papani" 
ne ile Krenkel, Şirşon ve Federov'un 
Groenland mıtakasında buzların çö· 
zülme zamanının başlangıcı olan ni• 
san. mayıs aylarına kadar seyyar ban• 
kizin üzerinde kalacaklarını söylemiş
lerdir. Mumaileyh, hali hazırda bu ze• 
vatın hiç bir tehlikeye maruz bulun• 
madıklarını ilave etıniştir. Kaşifler, 
şimal kutbundan şimdi görmekte ol• 
dukları Groenlandın şimal kıyısın" 
kadar 21 mayıstan beri 1.500 kilomet • 
re katetmişlerdir. Bu mesafenin 1000 
kilometresinin şimal kutbundan itiba• 
ren hattı müstakim istikametinde ka· 
tedilmiştir. 

Milletlerin bugün içinde bulunduk
lan müşkül vaziyette, harb tehlikeleri
ni ortadan kaldırmak arzu ediliyorsa, 
hammaddeler meselesi halledilmelidir. 

1 - Bütün milletlerin yaşamak için 
muhtaç oldukları hammaddelerin tabi
at tarafından çok müsavatsız bir şekil· 
de taksim edildiği, 

2 - Bundan mahrum olan milletle -
rin hammadde satın almak imkanından 
mahrum oldukları, 

3 - Öte yandan başka milletlerin, 
lüzumundan fazla hammadde istihsal 
ederek istoklannı kabarttıkları, ve gü • 
nün birinde harcanamıyan bu hammad
deler yüzünden bir ekonomik buhrana 
meydan verdikleri gözönünde tutulun· 
ca, bir umumi harbm bir hamlede mil
letleri, endüstrileri, istokları yıkması 

ve hududları silip süpürmesini mi bek· 
liyoruz? 

Mübalağa ettiğimi farzeden, mede
ni denilen milletlerin harbı hazırlamak 
için senede 357 milyar frank harcadık
larını ve bu gidişle en nikbinlerin bile 
harbın önüne geçilmez bir hale gelece
ği tarihi pek uzaklarda görmediğini bil
miyor olmalıdır. Y.:orkunçluğu layıkiy
le tasarlanmıyan bu evrensel boğuşma
ya intizaren, en kısa yoldan, pek çok 
milletlerin mali, ekonomik ve sosyal yı· 
kılışına doğru gidiyoruz. Okuyucu bu-. 
nu pek iyi kavramıyorsa kabahat, bir 
mana ifade etmiyecek kadar efsanevi o
lan bu 357 milyarlık rakamdadır. Eğer 
bu meblağı bütün fransız aileleri arasın· 
da taksim etsek her biri senede 35.700 
franklık bir gelire sahih olurdu. İşte 
milletlerin biribirlerini yoketmek için 
bir yılda sarfettikleri para böyle mu • 
azzam bir yekCindur. 

• • * 
Fazla mikdarda hammaddelere ma· 

lik olan milletlerde bunlardan mahrum 
olanlar kadar betbaht olduklarına göre 
bu mesele halledilmez değildir. 

Sömürgelerin yeniden taksimi ça • 
resini bir kenara bırakmak lazımdır. İ· 
çinde yaşayan halkla beraber ülkeleri 
başka devletlere terketmek hoşa gider 
bir şey olmadığı gibi bu kombinezon 
hamınadde müstahsili memleketleri is· 
tokları altında ezilmekten kurtarmaz. 
Bir kısım insanlar gayri aıhi ıklimler 
altında bir maddeyi istihsal için müşki
lit çekerken, diğer bir kısım insanlar 
da aynı faydalı mad8eyi imha etmekte 
devam nu etsinler? Hammaddeler istih
salini arttırmak için yeni topraklarda 
çalışmaktan önce, mevcud bolluğu kul· 
lanmak ınavzuu bahistir. 

Şu halde sömürgelerin taksimi çare
si davanın ancak bir kısmını ve pek fe
na halledebilecektir. 

• * • 

Yazan: 

Jak Dübuan 
L'Övr'den 

kahvelerini göndermek Brezilyanın 

daha işine gelirdi. Bu istoklar istihlak 
edilmiş olurdu, çünkü kahveden mah
rum bulunan insanların sayısı, insan -
ların ihtiyaçlannı cüzdanl:ırmm mev
cudiyle ölçülen ekonomistlerin sandı

ğından çok fazladır. 
Brezilyada, göndereceği bu kahve • 

lere, imhası kendisine ancak felaket ge
tirmiş olan bu istoklann mübadelesine 
karşılık ihtiyacı olan birçok §eyler el • 
de edecekti. 

Brezilya hakkında söylediklerimiz, 
bugün, istihsal ettikleri maddeleri •ta · 
mamiyle sürememekten muztarib olan 
Arjantin, Birleşik Devletler, Kanada, 
Avusturalya ve daha birçok devletler 
için de variddir. Pamuk, buğday, bakır, 
şeker, kalay ve kauçuk için tahdid ted
birleri almak üzere bakınız tröstler ne 
kadar acele toplanıyorlar. 

Başka çare bulamayınca, bu mem • 
leketler halkının hiç bir şeye muhtaç ol 
madıklarının iddia edileceğini sanma
yorum. Buralarda korkunç bir sefalet 
hüküm sürmektedir . 

Bu işi başaracak organizma mev
cuddur, ve öküzlerin arabanın önüne 
değil arkasına koşulmuı olduğu Mil • 
letler Cemiyetini reforme etmek, ve bu 
rada politikaya iktısadı hakim kılmak 

kafidir. Bu nokta üzerinde düşünülme
li ve milletlerin, her şeyi imha edebil • 
mek için, senede 357 milyar frank sarf. 
ettikleri asla hatırdan çıkanlmamalıdır. 

Sovyetler blrllll 

24 s<zatte 6,5 kilometre 
Seyyar bankizin seyrinin sürati, 

hali hazırda 24 satte 6,5 kilometredir. 
İlk ay içinde kaşifler, hattı müstakim 
istikametinde 135, ikinci ay içinde 78, 
üçüncü ayda 115, dördüncü ayda 141, 
beş!nci ayda 159, altıncı ayda 195 kilo
metre katetınişlerdir. 

Bankiz, çok sağlamdır. Kalınlığı 3 
ve kutru 2 kilometredir. Bir çatlak yü· 
zünden bankiz parçalansa da tehlike: 
yoktur. 

Kara'ya oturma telılikeai yok 
Profesör Şmidt, sahillerde karaya 

oturmak tehlikesinin geçmiş olduğu• 
nu ve su cereyanlarının bankizi cenu• 
ba doğru aürükliyeceğini söylemiıtir. 

Kaşiflerle insanla meskCin ilk nok· 
ta arasında henüz 500 kilometre mesa· 
fe vardır. Bu nokta Spitzberg'de kain 
Barentzberg'dir ve bu noktada bir 
radyo istasyonu vardır. 

Bir gemi yola çıkıyor 
Sovyet hükümeti, 150 ton hacmin• 

deki ve Munnantez adındaki hidro

grafik gemiyi Groenland sularına gön 

dermek i!iin hazırlıklarda bulunmak· 
tadır. Bu gemi, buzların vaziyetini 

tedkik edecek, bankizle irtibat temin 

eyliyecek ve icabında heyeti seferi ye

ye yardım edecek olan ve Rodolf ada· 

sında bulunan tayyareler için bir tay• 

yare meydanı huırlıyacaktır. 

Hava iyi gider.e ••• 
Hava prtları elveri§li oldufu tak• 

dirde nisan sonunda kaşiflerden Pa· 

panin'i Yermak buzkıram alacak ve 

icabında bir tayyareye bindirecektir. 
Buz üstünde 1500 kilometre Profeıör Şmidt, netice olarak, dört 

Jül Verni'n romanlarını hatırlatan alimin kutbun merkezi havzası hak· 
bu başlık altında, sovyet gazeteleri kında bundan 40 ıene önce Nansen'den 
kutubdaki ilim heyetinin çalışmaları l beri yapılmış olan keşfiyatın kaffesin• 
hakkında neşriyat yapmaktadırlar. den daha fazla keşifler icrasına mu· 

Sovyet ilim akademisi azasın· vaffa kolmuş olduklarını söylemiıtir. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
İZMİR Enternasyonal Fuarına ~ ----

Hazırlanınız 5 ----Geriye, her milletin fazla istihsalini, -

enternasyonal bir organizma vasıtasiy- = 20 agu t S 20 ı ı 55 
-

le, milletlerin ihtiyaçlanna göre tevzi ~ s o ey u ~ 
ve taksim etmek çaresi kalır. Yani bu = -
ananevi ticaret yoluyla mübadelesi = 1 93 8 = 
mümkün olmıyan mahsullerin tevzii i- :E 55 
çin bir nevi kliring organize etmek de. §§ ~ 3-7041 sa 
mek olacaktır. - -

Gaye sulhun tesisi olduğu için, aul- ';lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllJllllJlllllllllfF 
hun bu kadar tehlikeye düştüğü bir sı-
rada, bu fikre karşı itirazlara rastlamak Ç k E 
insanı hayrete dUtürüyor. Hem de ne ---· an aya czanesi açddı 
itirazlar 1.. r 1 

Evvela bu teklif tabii nizama uygun Meşrutiyet caddesi Yenişehir 3 - 7216 

değildir, diyorlar. Anlaşılan tabii nizam _ .. •••••••••••••••••••••••••••••• 
komşuya aid olan ve ihtiyacı olmadığı 
için onun imha ettiği hammaddeleri ele 
geçirmek üzere tepeden tırnağa kadar 
•ilahlanmayı amirdir. Tabii nizam, mo
dern ordulann halkı, istihsal vasıtala· 
nnı istokları mahvetmesini amirdir. 

İkincisi, bir milletin aldığından faz· 
la vermesi doğru değildir ve bu hal va
kidir, diyorlar. Neden bugün bir millet, 
silahlanmak için, tanklara, toplara, gaz
lara sahih olmak için servetlerini mah -
vediyor. Gaz ve mermi halinde silahla
rını karp tarafa bedava tevzi etmek ni
yetinde değil midir? Bunların tam kar
phğını almak ümidinde midir? Ben 
bilakis onun, bu hususta, daha fazla 
vermek, ve daha az almak niyetinde ol
duğunu sanıyorum. Ölüm saçmak için 
böyle bir fedakarlığa katlanan millet, 
bayatı idame etmek için aynı fedakir • 
lıktan kaçınabilir mi? 

Canlı bir misal alalım: Brezilya her 
biri 60 kilo sikletinoe 53 milyon çuval 
kavheyi yakmış veya auya dökmüştür 
Bu imha ameliyesi, maliyesini müıkill 
vaziyete sokmuştur, çünkü müstahsil
lere tazminat ödemek icab etJviştir. 
Bir enternasyonal kliring organizması 
taıafmdan kararlAftınlacü yerlere 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 
= = 1938 Ydbası ~ - -
----- --~ Havı kurumu büyük piyangosu ~ 

~ Büyük ikramiyesi ~ - -- -- -- -i ( 500,000) lira 1 - -- -:: Aynca 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.000,55 
=:20.000, 16.000, liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 100.000) liralık i!cS 
:=adet mükafat vardır. = - -- = = Keıicle Yılbaıı gecesi yapılacaktır = - -- -- -
§ Biletler: 2,5 5 ve 10 liradır. 5 - -= -= Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 3-7163 S 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Diş Tabibleri 
Diyorlar ki: 

3 defa f ırçalaymız. Ancak 

"Lazım olan, dişleri alabildiğine fırçalamak değildir. Evveli 
dif temizliyen tertipleri iyi intihap etmelidir,, 

Dişlerini fırçalıyan birçok kimseler bildiğimiz halde dişleri güzel ve 
beyaz pek az insan tanımaklığımız bu sözün doğruluğunu ispat eden 
en kuvvetli delillerden biridir. Diş macununuzu iyi düşünerek seçiniz. 
Daha doğrusu diş macunu denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en 
müessir, en çok sevilen ve kullanılan macun olduğunda şüphe bulunmı
yan "R A D Y O L 1 N" i kullanınız! 

3-6817 

RADYOLİN 
·- - . 

J • ' •, ' • • • -

• 
·Vilayetler 

Malatya kaysı istasyon 
binaları eksiltmesi 

Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 
14-1-938 cuma günü saat 15 de Malat

ya nafia dairesinde 40712.56 lira keşif 
bedelli Malatya kaysı istasyon binala
rı inşaatı kapalı .zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayındırlık işleri genel, hususi ve fen
ni şartnameleri, proje, keşif hülasası 
ile buna müteferri diğer evrak her gün 
nafia müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3054 liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az 25.000 liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair Nafia vekaletinden almış 91-
duğu müteahhitlik ve ticaret odası ve 
sikalarını havi kapalı zarfların 14-1-
938 cuma günü saat 14 e kadar Malat
ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilan 
olunur. ( 4564) 3-70.26 

i\lalatya cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

~------------~ 6-1-938 perşembe günü saat 15 de 
=1111111111111111 Nikelaj ve Kromaı· llllllllllllllllL. # ' Malatya nafia ıiairesinde 75457.98 lira - D M ff S keşif bedelli Malatya ceza evi inşaatı 
~ Bilumum oksidasyon ve bronz işleri atelyesi bu kere yeni:len = r. UZO er ezer kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul-
- . f - Doğum ve kadın hastalıkları muştur. 
__ tertıp ve tamamen enni bir surette ihzar ettig" im tesisatile bih1mum -- mu·'teha~ .. sısı ~ Mukavele, eksiltme, bayındırlık işle-
- galvano plasti işleri yapıyorum, badema yapılan işlerle en müşkül- : Viyana üniversitesi kadın kli· ri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 
§ pesent zevkleri bile memnun edebileceğimi cesaretle ilan ederim. : nikleri sabık (Hilfsarzti) Adliye proje, ke~if hülasası ile buna müteferri 
: 3-7114 Dışkapı Ulucak caddesi krom nikel atelyesi Köz. : sarayı hizasında Ahmed Şahin a· diğer evrak her gün nafia müdürlüğün 
- : partımanında hastalarını her gün de görülebilir. 
İİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİİ kabul eder. Telefon : 2022 Muvakkat teminat 5023 liradır. 

3 _ 5797 İsteklilerin teklif mektubları ve en 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
!SEHİR LOKANTASI! ----------------------------------------------------

--
Yıl gecesinde masalar 28 ~ --
ilk kanun 93 7 ye kadar§ 
yemek ücreti vererek 
tulması rica olunur. 

Karpiç 
Tel: 2038 3 - 7177 

--
----------------------------

En hoş meyva tuzudur. Inkibazı 
defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Haz
mı kolaylaştırır. 

':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf r;:' 
İngiliz Kanzuk eczaneN 

3-7169 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZİ: ANKARA 

Sübeleri -- İstanbul, İzmir, .Bursa 

Yapdacak ve yapısına baılanmıı meskenler i~ln 

vatandaılara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1/2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

Eksoertiz 
istekler 

ücreti 
için 1, 

( 1.000 ) liraya kadar 
fazlası için 2 liradır 

Gavrimenkul iooteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muamelele.ri yapar 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 
• 

az 50.000 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafia vekaletinden almış ol
duğu müteahhitlik ve ticaret odası ve
sikalarını havi kapalı zarfların 6-1-938 
perşembe günü saat 14 e kadar Malat
ya nafia müdürlüğüne vermeleri ilan 
olunur. (4565) 3-7023 

Ha~tane yaptırılacak 
Giresun Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Giresun vilayet meılrezinde 

yeniden yapılacak hastane binasının 
yalnız kargir ve betonarme aksamı 
vahit fiatlarla üzerinden eksiltmeye 
konulmuştur. Bu inşaatın muhammen 
bedeli 48835 lira ise de 937 sen~sin
de yapılacak mikdarı 25000 !ıraya te
kabül eder kısımlardır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D - Hususi şartname 
F • Vahit fiat cetveli 
G - Proje ve plan 
!stiyenler bu evrakı 240 kuruş be

del mukabilinde nafıa müdürlüğün
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 13-1-938 tarihine 
rastlayan perşembe günü saat 15 de 
vilayet hususi muhasebe binası içinde 
toplanacak olan vilayet encümenince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uaulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 3662 lira 61 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi, bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları da haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 
937 ve 938 seneleri için cari en aşağı 
25000 liralık müteahhitlik vesikası. 

B • Mahalli ticaret odasında 937 
senesinde kayıtlr olduğuna ~air ve
sika. 

6 - Mukavelenamenin akJini mü
teakip bir ay zarfında inşaatın muka
vemet ve betonarme hesablarmı diplo 
malı bir mühendis veya mimara yap
tırdıktan sonra nafıa müdürliiğüne 
tasdik ettirmeğe müteahhit mecbur 
tutulacak ve ondan sonra ihale kati
yet kesbedccektir. 

7 - Teklif mektubları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vilayet enciim<'nine 
getirilerek encümen reisl;ğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı sımte ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmTŞ olma
sı lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4684) 3-719-, 
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................................................... ,1 
Kamutay .................................................... 

Bt!nzin alınacak 
Türkiye BüyÜk Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
1 - Seksen bin litre benzin alına

caktır. 

2 - Şartname her gün Büyük Mil -
Jet Meclisi muhasebe müdürlüğünden 
bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltme 10. 1. 1938 pazartesi 
günü saat 15 te Büyük Millet Meclisi 
idare heyeti odasında olacaktıt'. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile o -
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat {1110) lira
dır. 

6 - Teklif mektupları 10. 1. 1938 
pazartesi günü sat 14 de kadar idare 
heyetine verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4 üncil maddesin
de istenilen vesikalar teminatın kon -
duğu zarf içerisine konulmuf olacak· 
tır •. (4511) a - &.mı 
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Satılık : 
Küçük ilAn 
ŞARTLARI 

Çok mühim bir fırsat - Çocult 
sarayı caddesinde, Kurşunlu camii ya: 
nında, asfalt üzerinde, müstakil ik1 

Dört satırlık küçük ilanlardan
Bir defa için 30 kuruı 
İki defa için SO kuruıı 
Uç defa için 70 kuruıı 

daireli su, hava gazı, elektrik tesisat: 
lı 4 ve 4 A numaralı ev ve yarundakS 
6 numaralı ar.sa satılıktır. 2797 tele· 
fona müracaat. 3-6725 

Müteferrik : 

Dört defa için 80 kuruıı alınır. 
Devamlı küçük ilhılarm her defası 
için 10 kuruıı alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır, 

Bir kolayhlt olmak üzere, her satır, 
kelime aralarındaki bo5luklar müstes
na 30 harf itibar edilmiştir. Bir küçük 
ilan 120 harften ibaret olmalıdır. 

Arıa alınacak- Taşhan Balıkpaza• 

rı, İtfaiye arasında satılık arsası olanla· 
rm Çankaya matbaasına müracaatları. 
Tel. 3655. 3-7193 

Dört satırdan fazla her aatır için ay-
rıca ıo kuruş alınır. Bağ alınacak - Satmak istiyenle • 

"""'"'"""""-.................. , ....... J rin Yeni Halde Çankaya matbaasına 
Kiralık : müracaatları. Telefon : 3655. 3-7194 

h Verenler: 
Kiralık daire - Yenişehirde, elek

trik şirketinin tam önünde 34 No. apar 
tımanda iki oda, bir hol, mutfak ve 
banyo. Suyu ile 40 lira. 3-7207 

Kiralık oda - Yenişehir İnkılab 
sokak No. 4 alt kat mobilyalı oda. Kut-

Mürettip alınacak - Kasada. rns· 
sada, cetvelde eli çabuk iki mürettip, 
eyi ücretle, alınacaktır. Çankaya mat· 

lu arkası. 3-7206 baasına müracaat. 3-7192 
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SEFALlN 

Sa.~ .As\is ı r.ıdQ" 
Ço~ l~t\.a.p'1:: 

ç,k1!JO.\. .,- . 

Onciı · SEFALİN 
Tavsiye· Ei.tılt\ 
O~\.ha.I Aldı ·, 

Baş-Diş 
ağrılan 

Nezle-Grip 
Oşütmekten 

Mütevellit 
Bütün 
Derhal 

ağrılan 
• • 

geçırır 

Eczanelerden 

Ba.kım3 Neşesi 
Ne Çabuk 

Ye\ine Geldi ·: 

Birlik ve on il{ilik 
ambalajları 

arayınız 
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§ BALIK YAGI § - -E Kilosu 85 Kuruş Ulus Halk Sineması ~ -E Sırasında Sakarya Eczanesi. 
3
_
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Bat, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
lcabrnda günde 3 kaıe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat ve her yerde ıuarla Gripin iıteyini:. 

3-6816 .. 

Kara Ege oğlu Mahmut 
Yakacak ve Yiyecek Ticaret Evi 

İstasyonda Kooperatifin açık kömür depoları yanındaki depomda 
sömi kok piriket kıriple ve bütün Zonguldak maden kömürleri cin· 
&inden ve belediyenin gösterdiği fiatlar Üzerinden toptan ve peraken· 

de satılmakta olduğu ilan olunur. Telefon: 1641 3 - 7204 

~==========================================~ 
Serveti tünun 

1891 UYANIŞ 
Serveti fünun 

1891 

Başyazarı: A. İhsan Tokgöz 
47 senedir \formadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga

zetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik obane 10 lira, Sayısı 20 kuruş 3-7165 

Elbise ve kaput ahnacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Cinsi Adet takım beherinin muhammen Teminatı 

Sivil elbise 135 
., kaput ~5 

fiatı 

Lr. .. Kr. 
22 00 
22 00 

Lr. Kr. 
223 00 

75 00 
İhale gilnü: 12 - 1 - 938 çarşanıba 
günü saat 16 da 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı sivil elbise ile palto 27-12-937 tarihindetl 
12-1-938 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklileritı 
yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle birlikte Emniyet Müdürlü· 
ğUnde toplanan komisyona gelmeleri. (4705) 3-7239 



27 - 12 - 1937 

·. · M .. M. bakanhğı 

6 adet torna tezgahı 
alınacak 

M. M. Vekal~i Satın Alma Ko
lhiıyonundan : 

1) 6 adet torna tezgahı kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 20.000 lira 
Olup ilk teminat parası 1500 liradır. 

3) İhalesi 29 1. kanun 937 çarşamba 
giınü saat 15 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
&ayılı kanunun 2. 3 üncü maddelerin· 
de istenilen belgeleriyle birlikte te· 
tninat ve tekif mektublarını ihale gü· 
nünden en geç bir saat evetine kad
M. M. V. satın alma komisyonuna 
\'ermeleri. (4194) l-6329 

4 adet benzin motorü 
alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa 
trnalma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 5640 lira 
olan dört adet benzin motorunun ka
Palı zarfla münakasası 29-1. kan.-937 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün, münakasasına iştirak e
deceklerin de mezkUr gün ve saatte 
423 liralık teminat mektublariyle tek
lif verakalan ve kanun! belgelerini 
havi zarfla komisyonumuza müraca
atları. (4227) 3-6365 

· Rüzgar ölçme aleti 
alınacak 

M. M. Vekileti Sabn Alma Komis. 
)'onundan : 

20 : 30 adedi 2620 lira olarak tahmin 
edilen rüzgar ölçme aleti açık eksilt
tne ile satın alınacaktır. İhalesi: 11.1. 
938 salı günü saat 11 dedir. İlk temina
tı: 196.5 liradır. Fenni şartları M.M.V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin muayyen gün 
\'e vakitte 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde istenen belgelerle bir
likte M.M.V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 3-6609 

Kimya alat edevat 
ve eczası ahnacak 

M. M. V. Satın Alma Komisyonun· 
elan ı 

1 - Hepisine tahmin edilen fiyatı 
2367 lira olan 70 kalem kimya alat 
edevat ve ~zası açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30. 12. 937 perşembe 
.gilnü saat 10 da M. M. V. satın alma 
ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 177 lira 53 kuru•
tur. Şartnamesi parasız olarak M. M. 
'V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 
(4454) 3--6789 

Domuz sablacak 

M . M. Vekil eti Satın Alma Komia· 
)'onundan: 

Etlikte serom aşı evinde mevcud üç 
büyük ve bet küçük domuz arttırma 
ıuretiyle satılacaktır. 

Satış 28-12-937 salı günü saat 10 da M. 
M. V. satın alma ko'da yapılacaktır. 
Görmek istiyenler her gün Etlikte se
rom ve aşı evine satışa girecekler mu
ayyen gün ve saatında M.M.V. satın al
nıa. ko.na müracaat etsinler . 

(4664) 3-7158 

Nöbetçi muşambası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
llıisyonundan : 

1 - Her bir tanesine tahmin edi
len (14) ondört lira olen 1000 ila 1400 
•det nöbetçi mupmbası kapalı zarf u· 
suliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4-1-938 salı günü saat 11 
dedir. 

3 - İlk teminat 1470 bindörtyüz yet
ıniş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesini almak is
ti yen bedelsiz olarak her gün öğleden 
sonra M.M.V. satm alma komisyonu
na müracaat 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
Bayılı kanunun 2, ve 3. üncü maddele· 
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa
atinden en az bir saat evvel komisyona 
~rmeleri. (4561) 3-7021 

Bir adet iç vida kesme 
tezgahı alınacak 

M. M. Vekaleti Sa. Al. Komisyonun· 
dan: 

b 1 - Eir adet iç vida kesme tezga· 
ı pazarlıkla eksiltmeye konmuttur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 700 lira 

0 lup ilk teminat parası 53 liradır. 

3 - İhalesi 7 2.Kanun 938 cuma 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha· 
le gün ve saatında M. M. V. satın al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(4626) 3-7125 

Depo tamiri 
M. M. Vekaleti Sabn alma Komis· 

yonundan: 

Akköprüdeki depolardan beş adedi 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. Mu· 
hammen keşif bedeli 246 lira 50 kuruş 
tur. Pazarlığı 29-12·937 çarşamba günü 
saat 10 dadır. Eksiltmeye gireceklerin 
muayyen giln ve vakitta M. M. V. sa • 
tın alma komisyonunda bulunmaları. 
(4704) 3 - 7238 

Ankara Belediyesi 

Her çeşit ölçü satan ve 
kullananlann nazarı 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

Üzerinde 934 ve 936 damgasını ta
şıyan bütün ölçülerin senelik mua
yenesine başlanacağından 1-1-938 ta
rihinden 31-1-938 akşamına kadar a· 
lakadarların ellerindeki her çeşit öl
çülerinin cinsini, mikdarını ve boyları 
nı bildirir birer pullu beyanname ile 
Belediye Ayar memurluğuna müraca
atla muayene kağıdı almaları ve bu 
bir ay içinde müracaat etmiyenlerin 
cezalandırılacakları ilan olunur. 

(4672) 3-- 7152 

Badana ve sıva yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Su terfi daireleriyle depo 
İdrostat binalarının bazı aksamının 
dahili sıva ve badanalarının tamirine 
istekli çıkmadığından açık eksiltme
si on gün uzatılmıştır. 

2 - Keşif bedeli (586,59) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (44) lira

dır. 

_4 - Sartnamesini iÖnneli istiyen· 
lerın her glln yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (4682) 3-7175 

Halde bir dükkan artırmaya. 
konulmuştur. 

An.kara Belediyeaiııden. ı 

ULUS 

ya istekli çıkmadığından açık artır
ması on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3650) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (273,75) 
liradır. 

.4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerın h.er gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4 kanunusani 938 salı 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (4683) 3-7174 

Jandarma 
Battaniye alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Sabn 
alma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine dokuz lira fiat 
tahmin edilen 6500 den 7500 taneye ka
dar vasıf ve örneğine uygun battaniye 
14.1.938 cuma günü saat onda kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. 
2-Şartnamesi 338 kuruş karşılığın

da komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin (4625) 
liralık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı belge -
leri muhtevi teklif mektublarını en 
geç belli gün saat dokuza kadar komis-
yıona vermi§ olmaları. ( 4678) 

3-7237 

Yüz elli ))in metre yazlık 
kumaş alınacak 

Jandarma Genel Komütanlığı An
kara Sabn alma Komisyonundan: 

1 - Metresine altmış kuruş fiyat 
tahmin edilen vasıf ve örneğine uy
gun yüz elli bin metre yazlık kumaş 
10. 1. 938 pazartesi günü saat onda 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Buna aid şartname dört yüz 
elli kuruş karşılığında komisyondan 
alınabileceği eksiltmesine girmek is
tiyenlerin (5750) liralık ilk teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve 
şartnamede yazıh diğer belgeleri 
muhtevi teklif mektublarınx belli 
gün saat dokuza kadar komisyona 
verilmiş olmaları. (4619) 3-7131 

Zahma ve tartı kayışı alınacak 

Jandarma Genel Komütanlığı An
kara Sabn alma Komisyonundan: 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet 
t~kdir edilen vasıflarına uygun (132) 
kılo ı:abma ve (36) kilo tartı kayıp 

11. 1. 938 salı günü saat onda pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parası& komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin elli yedi lira doksan 
kuruşluk teminat makbuzu ile belli 
gtin ve saatta komisyona baş vurma-
ları. (4645) 3-7132 

Askeri Fabrikalar 

Tesviyeci, Tornacı 
ve duvarcı 
ah nacaktır 

:A.&keri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden l 

Küçük Yozgattakl fabrikamız için 
tesviyeci, tornacı ve birinci ve ikinci 
sınıf dıvarcı ustası alınacaktır. İstekli
lerden İstanbulda bulunanların Zeytin 
burnu fabrikasına Ankara ve civarın
dakilerin de yol paraları kendilerine 
aid olmak ve yapılacak denemede gös
terecekleri ehliyıete göre takdir edile
cek gündelikle çalışmağı kabul edenle
rin istidalariyle birlikte doğruca Kü
çük Yozgat fabrikasına müracatları. 

( 4617) 3-7107 

115 adet Grafit Pota 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (2825) lira 
lira olan 115 adet Grafit pota Anka· 
rada Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 8 
şubat 938 salı günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakka~ teminat o
lan (211) lira (88) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları (4661.,3--7148 

lstanbul Deniz Lv. A. 
Ekmek alınacak 

Deniz Levazım Satmalma Komis
yonundan: 

ı- Tahmin edilen bedeli (33718) il
ra (20) kuruş olan (331,840) kilo ek
mek 28-birinci kanun-937 tarihine rast
lıyan salı günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınmak üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (2528) lira 
(87) kuruş olup, şartnamesi (169) ku
ruş mukabilinde komisyondan her gün 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatt dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarını en geç belli 
gün ve saatten bir aaat evveline kadar 
Kasımpatada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verme
leri (8231) 3--6920 

1 - Halde 26 numaralr dükk&n on 
beş gün müddetle açık artırmaya ko- • 
nulmuştur. 

A. Levazım Amirligi 
Bayındırhk Bakanhoı 

12.000 a<let telgraf fincanı 
alınacak 

2 - İcar bedeli (600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (45) lira

dır. 

_4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerın her gün yazı i'leri kalemine 
ve iıteklilerin de 28 klnunuevel 937 
s~lı günü saat 10,5 de belediye encüme 
nıne müracaatları. ( 4573) 3--6971 

Potrcl alınacak 
Ankara belediyesinden : 

1 - Fen idaresine alınacak 1,20 
boyunda 12 lik ve beheri 17 kiloluk 
100 aded potrel on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 290 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (21,75) li
radır. 

.4 - Şartnamesini görmek istiyen
~erın ~er gün yazı işleri kalemine ve 
ısteklılerin de 28 kanunuevvel 937 sa
lı .. gün~ saat on buçukta Belediye en
cumenıne müracaatları. ( 4574) 

3-6972 

39 metre murabbaı arsa açık 
artırmaya konmuştur 

Ankara Belediyesi Encümenin • 
den ı 

1 - Yeni§ehirde 1069 uncu adada 
8 parselde ada fazlası olarak zuhur e
den 39 metre murabbaı belediye malı 
arsa on beş gün müddetle açık artır
maya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (156) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11,70) 1i ~ 

radır. 

. 4 - Şa~tnamesini görmek istiyenle
rın ~er .gun yaaı işleri kalemine ve is
teklılerın de 28. kanunuevel. 937 salı 

gün~ saat .. on buçukta belediye eneli -
menıne muracaatları. (4575) 3--6985 

730 metre murabbaı 
arsa satılık 

Ankara Belediyesinden ı 

1 - Yenl9ehirde 1054 ilncil adada 
19 parselde 730 metre murabbaı arsa 

Bakır karavana alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

alma Komisyonundan: 
1 - Ordu ihtiyacı için azamt a

lınacak olan 300 büyük ve 300 kilçük 
bakır kazan 3000 bakır karavana. 2000 
kapaklı bakır bakraç, 1000 bakır saplı, 
1000 bakır süzgeç, 1000 bakır kevgir, 
1000 bakır yağ tavasının 13 - 2. kln. -
938 aaat 15 de Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği Sa. Al. K.o. da kapalı .zarfla 
eksil!mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26150 lira 
ilk teminatı 4057 lira 50 kuruştur. Şart 
namesi 281 kuru§ mukabilinde alınır, 
nümuneler komisyonda görülür. İstek 
lilerin kanuni vesikalariyle teklif mek 
tuplarını ihale saatmdan bir saat ev -
veline kadar komisyona vermeleri. 

( 4687) 3-7236 

Kereviz alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

Nafıa Vekaletinden : 

3.1.938 pazartesi günü saat 15 de An
karada Nafia vekaleti malzeme eksilt· 
me komisyonu odasında 2940 lira mu
hammen bedelli 12.000 adet telgraf fin
canı demirinin açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 220 lira 
50 kurugtur. 

Bu ite aid ıartname ve aair evrak 
vekilet malzeme müdürlüğünden pa
rasız alınabilir. 

• İsteklilerin 3-1-938 pazartesi günü 
saat 15 de komisyonda hazır bulunma
ları lazımdır. (4545) 3-7022 

~. Sıhat bakanhğı 

Hademe gömleği alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıa11hha Mües· 

ıeaesi Satın alma Komisyonu Reisliğin. 
den: Harb okulu ihtiyacı olan 12.000 kilo 

karevizin 15-12·937 pazarlığında talip 
çıkmadığından 1. _ 2. ktnun 938 saat 1 - Müesseseye muhammen bede· 

11 d A k L 
1l 1440 lira olan doktor, mustahzır, ha· 

~ n ara v. amirliği satın alma 
komıayonunda pazarlığı yapılacaktır. deme gömlekleri 12·1-1938 çar,amba 

2 - Muhammen bedeli 1440 lira ilk günü saat 11 de açık ek9iltme suretiy
teminatı 108 liradır. Şartnamesi ko- le pazarlığa konulmuştur. 
misyonda görülUr. İsteklilerin belli 2 -:- Eksiltmeye i'tirak etmek isti
vakitte komisyonda bulunmaları 1 yenlerın yüzde 7,5 Uzerinden teminat 

(4596) ~7047 . akçesinin hudud sahiller sıhhat u-

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan : 

Cinai 
Miktarı 

Kila 

l'tf. 
bedeli 
Lira 

ilk 
teminatı 

Lira 
Ekıiltmeıoıı 

tarihi Saatı 

!!pz:ııu u: 245000 34300 2573 7 • '1 • 938 15 
187000 26180 1864 = = = 16 

Pınarhisar - 2A•nf\/\ 34 'TVVV\I 440 2583 = = = 10 
- - - 112000 15680 1176 = = = 11 

. 1Yuka_rıvd~ yduılı kunl~r ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek-
ıı tmesı ıae e u erı satın alma komisyonunda yapılacakt ş · · ·· k · · 1 h .. . ır. artnamesını 
gorme ıstıyen er er gun komısyona müracaat edebilirler. 

MUnaku&ya i9tlrak edeceklerin blldirilen &ünde ve tayin edilen ek5"ltm 
saatinden bir saat evvel teminat ve teklif moktublariyle ic:abeden .. ir ~~ 
kin komisyona tevdii ilin olunur. (4579). 3-7020 

mum müdilrlUğU veznesine yatırma· 
lan lizımdır. 

3 - Taliplerin ticaret odasında ka· 
yıtlı olmaları ve bu gibi iJ üzerine mu 
amele yaptıklarını tevsik etmeleri li
zımdır. 

4 - Şartname mr gün mUeaaeae baf 
katibliğinden meccani temin edilebi -
lir. (4671) 3-7235 

Mektepler 
Elbise yapbrılacak 

Müzik Öğretmen Okulu Direktör
lüğünden: 
1-Müzik öğretmen okulu ve kon

servatuvar okullarına elbise yaptmla· 
caktır. 

2 - Nümunesine göre bir takım er -
kek elbisesinin kumaıı ile malzemesi 
ve dikme ücreti muhammen bedeli 
2350 kuruı ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti muhammen 
bedeli 2200 kuruştur. 

3 - Erkekler için 80 - 90 kızlar 

için 55 - 70 asgari 135, azamt 160 ta -
kımdır. Teminatı 274 lira 12 kuruıtur. 

Nümune ve prtnamesini görmek 
istiyenler okul muhasebesine her gün 
müracaat edebilirler. 

İhale açık eksiltme suretiyle 28/12/ 
937 salı günü saat 15 te okullar aayıı
manlığında yapılacaktır. 

Teminat saat 14 e kadar okullar sa
yışmanlığı veznesine yatırılmıı ola-
caktır. (4490) 3 - 6903 

Daktilo alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden: 

Beş ay müddetle çabuk ve yanlıtsız 
yazan bir erkek daktiloya ihtiyaç var
dır. Kendisine ayda 70 lira ücret ve
rilecektir. 

İsteklilerin 30.12.937 ye kadar yük
sek ziraat enstitüsü rektörlüğüne bat
vunnaları. (4603) S-7055 

T apo ve Kadastro U. Md. 

4 adet İstor, Demir dolap 
alınacak 

Tapu Kadaıtro Umum Müdürlü
fünden ı 

Umum müdürlük evrak maluenin
de mevcut nümune ve yapılan prtna
mesine göre 4 adet !stor demir dolap 
açık eksiltme ile yaptırılacaktır. İstek
lilerin beherinin muhammen bedeli o
lan 220 liranın % 7,5 pey akçesiyle ek
siltme günü olan 3 kanunusani 938 
pazartesi gUnU saat 15 de umum mü
dürlük satın alma komisyonuna ve nl1-
mune ve şartnamesini de görmek iati· 
yenlerin her gün umum müdürlük le
vazım müdürlüğüne müracaatları. 

(4628) 3---7086 

Demiryollar1 
Eksiltme tehiri 

Devlet Demiryollan Sabn alma Ko
misyonundan: 

28. 12. 1937 tarihinde yapılacak o· 
lan iki kalem yeıil ve kırmızı döteme· 
lik keçi derisi ekıiltmctıi görUlen lü -
zuma binaen 10-1-1938 pazarteai günü 
saat 15,30 a tehir edilmittir. (4690) 

3--7234 

i\lctal, külçe, kalay ve 
antimuvan alınacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komis
yonundan ı 

Muhammen bedeli (195000) lira olan 
100 ton metal ile muhammen bedeli 
(172400) lira olan 80 ton külçe kalay 
ve on ton antimuvanın bedeli serbest 
dövizle ödenmek üzere 4 • 2 - 1938 cuma 
günü saat 15.30 da kapalı sarf uıulü ile 
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Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin metal i
çin 11000, kalay ve antimuvan için 9870 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte• 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 862 kuruşa Ankara n 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (4620) 3--7108 

Çam telgraf direği alınacak 
D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 

İlk eksiltmesi feshedilen ve mu· 
hammen bedeli 5230 lira olan 2300 
adet çam telgraf direği 6. 1. 938 per
tembe günil saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında U• 

tın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 292,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz
mir ve Eskişehir mağazalarından da
ğıtılmaktadır. ( 4642) 3--7127 

Seyyar ve sabit telgraf makine 
ve yedekleri a]macak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 36500 lira olan sa
bit ve seyyar telgraf makina ve yedek
leri 8-2-1938 salı günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ifC girmek istiyenlerin 2737,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara •• 
Haydarpafa veznelerinde satılmakta
dır. (4665) 3-7185 

Vagon, lokomotif ve kriko 
verenleri alınacak 

D. D. Yollan Sa. Al. Ko. dan: 
20.000 lira muhammen bedelli ve 

ikinci ekıiltmesi de feshedilen vagon 
ve lokomotif verenleri ile saır muh
telif kriko ve verenler 29. 12. 1937 
çarşamba günU saat 15,30 da pazarlık· 
la Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1500 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafia müte
ahhidlik veaikuını hamilen eksiltme 
gilnil yukarıda yazılı aaata kadar ko
misyon reisliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. 
Şartnameler Ankarada malzeme da-

iresinde, Haydarpaşada tesellüm ve 
sevk fefliğinde g5rUlebilir. (4647) 

3-7128 

Eksiltme feshi 
Devlet Demiryollan Sabn alma Ko

miayonundan ı 
5-1-1938 tarihinde ekailtmesi yapı· 

lacağı evvelce ilin edilmlt olan 36 ka· 
lem evrakr matbua eksiltmesi görUleı:ı 
lüzum üzerine feshedilmittir· (4667) 

3-7232 

Seyyar dizel motörlü komple 
kaynak cihazı ve elektrik kay

nak Umf ormeri alınacak 
Devlet Demiryollan Sabn alına Ko

misyonundan: 
Muhammen bedeli 8100 lira olan 2 

adet seyyar dizel motörlü komple kay· 
nak cihazı ve 2 adet elektrik kaynak 
Umformeri 28-1-1938 cuma günü saat 
15,30 da kapalı sarf usulü ile Ankara
da idare binasında utın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 607,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte • 
ahhitlilı: veaikuı ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadr komisyon reisli
ğine vermeleri ll.zımdır. 

Şartnameler paruıa olarak Ankara
da malzeme daire.inden, Haydarpap
da teaellilm ve ıevk gefliğinden dağı• 
tılmaktadır. (4668) 3-72" 

Küçük yol malzemesi, 
ve vida· ah nacak 

bulon 

D. D. Yolları SL Al. Ko. danı 

•. Yerlı ve ecnebi mala aid muhammen bedeli ve iaimlerl aplıda yazılı 
ıkı grup malaeme 7-2-1938 pazartesi günü aaat 15,30 dan itibaren ııra ile 
ve kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında .atın alınacaktır. 

Bu i9e girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi ol
duğuna g!Sre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
veıikalan ve Nafıa mUteahhltlik vesikası ve tekliflerini aynı gün aaat 
14,30 a kadar her grup için ayrı zarf halinde komisyon reisliğine vermele
ri lizımdır. 

Şartnameler 190 kurut mukabilinde Ankara ve Haydar: aşa veznelerin 
de satılmaktadır. 

Grup tıim 

1 8 'kalem küçük yol 
malzemesi 

2 28 kalem muhtelif 
cin• ve ebatta bulon 
w Yidalar 

Yerli Mala ait 
MuhamenMuvakkat 
bedeli teminat 

Lira Lira 

70.183,21 4.759,16 

Ecnebi mala alt 
?tf uhammen l'tfuvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

91.701,48 

38.716,84 
(4643) 

S.835,07 

2.903,16 
3-7126 
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Diş tabibi Hamdi Alagün - 1 hsan Çandır 
Pazardan maada hergün diş tedavisi, çene rontkeni. 
Yenişehir, Atatürk bulvarı Ercan Ap. No. 3 

Anafartalar No. 101 Tel: 3232 Ev tel: 3109 3-6627 

3--7240 

Hediyelik eıyanızı 

u~us 27 - 12 - 1937 

Oiinya mevaddı gıadiyesi arasında en büyüli 

miikafatla zafer nişanını, diplom donör ve 

altın madalyayı kazanan ve bu suretle 

birinciliği bihakkın tasdik olunan 

Hasan özlü unları 

\NH\SARLAR 
\930 \C:iN NER 

HAZ\RL\YO -

Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patateı, Mııır, 

Tiirlü, Bezelye, Badem, Çavdar Ôzü 
Unlarını Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alınan, vitamini ve kalorisi kuv
vei gıdaiyesi çok olan Hasan Özlli Unlarına doktorunuz şehadet eder 
ki hayatın ve tabiatin en mugaddi ve mükemmel gıdasıdır • 

. Hasan Ozlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünü
malarma yardım eder. Onları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hasta· 
lıksız tombul yapar. Hasan Ozlü Unlariyle çok leziz mahallebi Ye 

çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HAS AN Markasına dikkat. 3-6818 

ETi BANKA 
İmtihanla müfettis 

ah nacaktır 
Müaaakaya duhul ıartları z 

A - Türk olmak 

B - Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yu
karı olmamak. 

C - Banka memurlarına mahsus be
yannameyi doldurmuı bulunmak, 

D • Askerliğini ifa etmiş olmak. 

E - Yüksek İktısad ve Ticaret veya 
mülkiye mektebinden mezun bulun
mak veya bu mektepler muadilini ec
nebi memleketlerde ikmal etmiş olmak. 

F- Mali veya sınai müesseselerde 

asgari beş sene hizmet ifa eylemif ol
mak. 

C - Memuriyete kabul olunduğu 
takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 

emrinde çalışmağı teahhüd etmek. 
H - Mali ve sınai muhasebe, riyazi

ye, bankacılık, iktısad ve hukuki ma-
hlmattan İstanbul v~ Ankarada ıs.ı. 

1938 cumartesi yapılacak imtihanda 

muvaffak olmak (Lisan t:Henler terdh 
edilecektir). 

Müsabakaya girebilmek ve memur 
' beyannamesi almak için müracaatların 

en geç 10.1.1938 tarihine kadar - Eti
IJank - Ankara adresine tahriren yapıl-
ması. 3-7214 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri 

Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Netriyatı idare eden 

Yazı İtleri Mildürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Ulus Basrmevi: Ankara 

bizden alın! 

~---REÇETELERİNİZİ----. 

3-7222 

(Sakarya eczane) ainden yaptırınız. Her iatediii

niz yerli ve Avrupa ilaçlan bulunur Resmi hususi müessesata azami 
kolaylık e:öıterilir. Uluı. Halk ııineması sırasrnda. Tel: 2018 3-7171 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJl!:. 

i Ankara Palas i - -- -- -
§ Dans müziğini takviye etmiıtir ~ = ~ - -- -- -- -== == 

; Yllbaşında 1 - -- -- -- -- -- -- -- -~ Fevkalade dekorasyon ve ~ 
§ Paris'ten gelen kotiyonlar ~ = 5 - -~ Bütün akşamlannızı en iyi ıekilde ~ 
~ Ankara Palas pavyonunda geçirebilirsiniz ~ 
~ MASANIZI ~ 
~ Yllbası irin ŞiMDiDEN ~ 
§ " TUTMALISINIZ § - -':il111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

YENİ 
• 

SiNEMALAR HALK 
BU GECE 

""'"'"' 
BUGÜN BU GECE 

Mevsimin en güzel Fransızca - -- - Çin ruhunu- fedakirlığını tasvir eden - -sözlü filmlerinden - -- - Fransızca sözlü - -- -
MEMNU - - SARI ESİRLER AŞK - -- -- -(Jenny) - - Baş rollerde: Paul Muni - Luizı· - -- -- - Rayner 

Baş rollerde : Lisette Lanvin • A. - -- -- - Seanslar : 2,30 - 4,30 - 6,30 
Prejean - -

l - -- - Gece 9 da 
Gündüz : ÇİN-ÇİN Şirley Temple - -- --.ı - -.... Seanslar : 2,45 - 4,45 - 6,45 - - Halk Matinesi 12,15 de 

Ol - -
""" ~ce 9 da 

....... ,. PALERMO CİNAYETİ 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubeai: Ankara Bankalar caddeai. Telefon: 2619 3-7168 


