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. SALI, 3.2.1H2 

7.30: Saa4. ayan, 7.3.>: Hafif müzik 
(Pl), 7.45: AJaııs haberlui, 8: Senfo
nik parçalaı' lPl.), tU5: Evlo *8ati, 
8.30: l\luzlk (Pl.), lZ.:>O: Saat ayan, 
12.33: Tü~e plaklar, lZ.45: AJans 
haberleri, 13: Türkçe pliklar, 13.30 
Karışık miızlk (Pi.), 18. Saat. ayarı, 

18.03: Radyo salon orkestrası, 19: :J"a
•ıl heyeti, 19.30: Saat a,an ve ajıuu: 
ha.berierl, 19.45: (Kitab saati>. 19.55: 
Fasıl heyeti, Z0.15: Radyo gazetlesl, 
2t.45: Film melodileri (Pi.), 21: Zlraa.t 
takvimi, 21.10: Muallim ve talebr kon
seri, 21.30: Konuşna, 21.45: Klblk 
Türk ımüzlği procraanı, 22.30. Saat •-
1an, ajans haberleri ve bonıalar. 
ZU5: Dam müzltl (PJ.I. 



Kitablar arasında : 
Çocuğun korunması 

yolunda hükômetin derin Pearı oucB ue mebrure Sami 
manalı bir teşebbüsü 

1938 senesini; 10 Sonteşrinin- ı---- Y A Z A N 

1 

B.uck, rom~n ve hikayelerile Ame 
deyiz. Sabah saat on vardır. Evin- İbrahim Ho • ~ı~~n. e~ebıyat veçhesinde de bi: 
de gıündelik işine dalmış bir ka- Y 1 egı~ıklık yaptı: Amerikan mu 
dın; !bir yazıcının, ömründe nail 1 suıı meydana getirdi Onu t ~ b .. , h~rrı~ ve o~uy~cu larmın gözleri 
~1a~i~eceği e!1 .büyük müıkafata e- ve sonr~lan 1935 de. evlen~ce,ğ~ :~ ~a~~ıla~ çevırttı, muharrirler, ro. 
rı.ştığı haberını alm~ştır. Bu yazı. kinci kocası R. Walsh ile tanı~ır- .. . bu biliıımiyen diyar cı A a S 1 l "'' sovlıyen. resimle.ven Pserler verdi . 

. '. «. n •· c ar~. e~ır er ..... ·~ark d: ... 1932 de Pulitzer edcb:yat mü- ler, okuyucular da dovmak bilmi. 

G 
eliri sabıt. vat.a. n~aşla_nl11 topraklarını k. endi nüfus:Ie i.sb_a ve. şükranla karşıla."!". ımız, bu bu··_ ru.z;.ı;a:ı, Garıb. ı:uz~arı:o y ısımlı e- kafatmı, Yale üniversitesi fahri ıb" · . ,_ _.,_ h 1 - d ll·""'l " ., serl-erıle .?eAk ıyı tar:~dıd•.nız Pearl doktorl""'unu, 1933 de, be" .. '"ıllı,_-- ven ır ıstıha, bir h•rs ile bu bam. 

Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 
!6.0rumda!.. ıçın u mmetın e emeyen mı ~~ erın yabancı ıstı- yı..i!k dava üzerinde hu"kA t· · · '"' "''"' ~ " :;.. b sık • ld y t--Jil-" 1 d b" ııA 11 . b" ume ımızın Buck, mükafat ta duny:ı yazıcıla- bı'r devre ı'çı'nde en muvaffak· A- a.,, a çeşnıli ülkeyı öğrenmek is 

a. ı~ t:"Uluır er arasın a . ır tane .. ' a eme erme ır nevi meşruiyet hassasiyetle durmakt· ı ted'l s.ı •. ıfade ettiği mana ve vadettiği bah~et.tiğı.·.ni .. de b.iliyoruz. D_ üuya. dan il~ri ..,.elmektedıra. Bou~~~~?u.~ rının he~e!1 hepsinin ideali olan merikan romanına verilen Ho- ~ erb ... 
...4- kb l '!.. k d d !Lm "' f"ll.4U~ Nob. el .. muıkaf_atıd .. ır. . wells madal"asını k"zanan Peaı·l e u~un Peral Buck, millet 

Hn. ı .. a llJa un .. ıın an her cemiyet- a eşı .goru emış fadakarlıklar dünya şartları altında bu adımın J .. (D 4 llıkoncelerı, böyle bır şerefe u- evamı /'?. del 

çı ~'llteıfe&ikırı ~k ya~~ndan ilJ;i .. pahasıına .ac.~zan~ığımıı bu toprak- ta?l ~?nasını tabii bekliyemezdik. !aşacağına inanmayan, fakat ola- r s --~-----l~nd~~ecek mahıyettedır. Bu ted .. ları ke~dı oz nüıfıusumuzı::ı- doldw;- Hıç şuıphesiz lbu alanda yapılacak U p t b • 'B hır, uçten fazla olan çocu1dar için malk böylece il'ıem medcnıyet sevı. daha pek Qdk şeylar vardır. Bir r~~ doğruluğu meydana çıkınca l on os a,, nın U ımacası : l - Oı 
maaşl~ra bir miktar zam kabulü- yemiz, !hem de topraklara ~akiI?1defa memuru devlet hizmetine a- _ Bu tıpkı piyangorla kazan- '-
ne daır olandır. Vakıa bugünkü olıı:namız ba~ıır;ıı.ndan hayatı bır lırlken nas1l tahsil derecesine ~Ö- malk gibi bir şey olı:lu, daha son-1 Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollıyan her 
şAa~lar altında ilave edilen meb- zarur .. et şeklını a.lıyor. . re, barem ta1fui'k ediyorsak a""". i 1 f A L__ b 
l 

- N f d d ·1 •• ra arı e karı ıurmumiye, mükafatın ORUyucunauza ir lıediye takdı·m edecegw1• ... 

a~. kemmdyet bakıa.nmdan az ve u us avası ıse enın e ve so. suıretle çocuk sayısını da kale a- b .. h kiki d uik d d B d 
1 

11.., ana verilmesini yanlış bulacak.. Soldan sata: 1 2 3 4 5 6 1 8 9 
a ihıtiyaca ni.Sbet.le cÜiz'idir. ~un a çoc . avası ır. unun a aca'k rı.iilkıüım1er\miz olmalıd1r. diyecek, ve - Doğrusu pek sevin- ı - suratsız 

Fakat bu zamnnın ifa<le ettiği ıına. U'ç kadernesı vardır : Sonra 'her çocuk doğuşunda me- dim., fakat bu mükafatı bana ver. ( t ), Bir ölçü 131. 1 
na derin ve şiiımuJlüdür. 1 - Fazla çocuk doğmasını te- mur otomatik olarak zam alma- me'k için daha on sene beklemek ı - Aoık, oku. 

Şimdiye 'kadar ana baba şe:fka- min etmek. hdır. Münevver sınıfta ve1ôdıiveti. daha iyi olımaz mıydı? .. dive ilave naldı (5), Kanı 2 
tine biraz da ÇocuJk E;;lrgeme Ku.. 

3
2 - Ş°ğanlaiı vasabtrrıdak. bu tedlbır1erım t'ok art1raca.ğına edecek kadar t~vazu ğösteren (4) . 

nmıuna tevdi edilmis bulunan co- - asavan arı e en ve kaniiz. Devlet kendısi bu nevi iç- Pearl Budk 1892 yılmda, Ameri- J - Bir u zuv 3 
~u'k mevzuuınu hıükfun<::t ele alıyor rnhca ivi vefüıtiıımek. timal tedbirler aldıktan aonra bu kada - tesadüfi olarak - doğdu. (2), Eksik değil 
Te onu bir büıtıce ve barem m.ese.. Cocu!k dav~sı isted bövle lkül tedfbirler yavaş yavaş şirketlere. Zira ana ve babası misronerdiler, (3). 

4 

esi vaı::xmıış !bulunuyor. halinde ele a ınmalı ır. Böyle O- müesseselere, ticarethanelere, fab e uzun seneler buiundukları Cin.. 4 _ Yırtıcı lılr 
Gelirini filıtivaçları nisbetind e hınca onu 'De sadece mm.ette~ .. ~e rııkalara yayıfacaktır ve yayılıma- den mezunen ana yurtllarına dön- kuş c o ı. 5 

a.rtrnınak im!kanlarından mahrum d~ .l~lnız devletten bckl·yeb.ılır~z. lıdır. mi.işlerdi. Babası es.ki neslln haşin !5 - Almanya 
bulunan vatandaş.lar bilhaşsa me .. Bı1a'kıs bu sahada he~ mıl.lete, Ba~ı ıı:nen;ılelketl~roc bu 1!1esele tiplerindendi. cCanım~ annesi ise Ue J:<'ransa arasın. 6 
tnurlar için lher yeni çocuk. sa'hsi' hem deıvlete düşen muıkellefıyet.. hoousı lbır sıgorta ıle halledılmek- _güzellik §.şıkı, ince ve cana yakın da bir h avza 

13
) 

~aYat standardından fedakarlığı ler vardır. tedir. cEbeveyn.liık sigurtası. her bir melekti. 6 _ Acıklı 14ı, 7 
ı~ab ediyordu. Az maaşlı memur- Do~?nnlar me~eiesin1 ele ~Jır- v~ni doi!.uıma .. mukabH . muav~en Pearl Budk daha dört avliİk Bir nota. ı2). 
ar _ ki büıtün memurların yüzde sak _?uın~a~ın. bırcok . .Ye~lerınd.e hır t~ınat ödemakted.~r. B!Zlle iken Çine göıtıilirüldü, ve orada· bü- 7 - H oroz ve 8 

seksen sekizinin bu grupa dahil oldUı'!U ,:ııbı bızde de koylu sımfi- de te-kaud maaşlarını boyle m.o.. yüdü. Çinceyi öğrendt, s:mraları tavuklarda bulu
bu~'uınduğu lıülkumetin !beyanatın- le, fakir tabaka veltıddur. Milınev. dem ihtiyaçlara ve icablara uy,gun Aımerikaya dönerek bir kollejde nur m. Zaman l 
dan anlaşılıyor _ bu feda'lffirlı.itı ver tabakada ve zenginlerde do- bir sigort~. şekl~ne k~lbetmek _h~- okudu. Fa'kat Çin, bütün sefaleti, (2). 

çdk defa şahsan sefalete düşm.eyiğuaımameyli azalmaktadır.Avrupatıra geleıbılır. Şuphesıı bu~un ıçın hastalılkları, ishali, krı~erası ile bü- 8 - Toprakta.10 
~ze alara'k başarabiliyorlardı. da vasati istatistiğe göre köylü ve dünya sarsıınıtısıının gec;mesıni bek- yüık. ve esrarlı Çin kendisin~ c;eki- yetişPnlPr (5) . 

Yeni kanuın bu ıztırabı kısmen ol- gıüırııdelikçilerin çocuk sayısı 5-6 lem~ zorundayız. yordu. üstelik amesi de hasıla :.di, 9 - Ecdad l2),~ 
sun hafifletecekıtir. İşin asııl ümid olduğ"u haldı:_ cerniy~ti~ yuJtarı ta- Herha.lde :y:~ni. hayat, hıfzıssıh- yatağa düşmüştıü. Ona bakmak Ja_ Edimeden akan 

10 

veren tarafıı şudur ki hükumet en bakasına dogru gelındtkçe, ort~- ha, terb_ıyc, 01enık ~~rtlarına U_Y- zıımdı. Onun için tekrar Çine gL>l- bir nehir (5). .ı.~ 
huJhranlı bir devirde çocu~u dü- !oma yarzya kada~. inmekted>r. gu.n şek•lde. "'?"wk dunyaya ~ebr. di. Burada bir misyoner olan ;Jk 10 - Ş•mPI • 

.. ,,,,,,,n"rrıek kararını verince bu dün- Bıııde memleket munevverlerınin mck ve yetıştiıımeık nahah b~ 1 kocası ile evlendi. Ommla birlik .. yon luk ~1:'n (3), _Seylan (4) . l 5 - AkıJ <ıı, Göze ~arı>an (Si. 
ya badiresi .geçtikten sonra elbet- peık büyülk bir kısmı devı:t hiz... d~r ve eski zamanlarda oldıığu gi .. te Cinde beş sene kaldı. 1925 te 11 - San a.t. (2), In-;aatta kullanılır ı 6 - Yol tutan, mensub olunan mez~ 
te bu sahadaki teşebbüslerini ~e- metinde buluınduiklarına go~e o~- bı yalnız ~aşın~ ana baba~ı:ı ~- Aımcrikava dönerken yazd:ğı Sark (3). heb m. nişletecek ve hakiki ihtiyaçları lanı: veludiyeti, gelecek nesı.~1e_rın muızuına ?ılıkletıl~ez. Ferdi ıh.tı~ rüZıgarı, Garb rüzgarı isimlı roma- 12 - Alaka (4). Bir nevi kundura 7 - Uzak nidası ('.?l. Peynir konu.. 

tamamen karşılayacak demektir terikıbi bakıımmdan pek muhım- marn verme cemıyet bakı~ı 'kalbımu nile, ilerinin ımıüı'k.?111mel bir va- (4) . lur (5) . * dir. Şu 1halde roemıır maaşlarında olmalıdır. Kanuın mevzuat-le ıııc:sı olduğunu isbat etti. Bu e"Se.. Yukarıdan ıaşatı: 8 - Yatmurdan Jı:lsıt ulur 

Türkivemizin bir nüfus davası çocuk sayısının rol o~am~sı, nü. '"hada lıav·rrlı adımiar atılırken, ri ikinci ve en meşhur roman!«. 1 - tı.ıım ata<> <41, Tarlhl bir >roktub m. 

151

' var<Iır. Bu toprakhr üstünde ÖZ- fusuımıuıun. hem kemmıye~~· ~em Co:uık Esirıgeme Kurumumuz ~a rı:ndan birine, (The Good Enrth), Türk l$ll (6). 9 - Asmaktan emri hazır l2ı, AlL 
lediğimiz 'bir medeniyet seviyesine keyfiyeti ~akıımından uzennde bu ?ubranh za,m~n1arda daha agır .Sarı ~irler~ e sıçrama tahtası va 2 - Boru nidası (2), Büviik (3). den haber veren (51. Cuıasınak için muayyen bir nüfus du~ulacal< bır dav~dır. . vazıfe ve mes uhvetlerle kar>•laı;.),ııes;ni gördü. Ayni zaınand• Ö.'ll. • - Dünya «>. n;, hayvan rsı. 10 - Kon""'n bir k1t• l1), tm>•~ 

l kesafetine muhtacız. Öte tarafta lşte a~l,;~e~ı2-<!tmı _t~dl[ _ .- .-.. _ (~~~'"!!. ~1~«1.--. ..,.__\rünün en heyecanlı dönüm nokta. ' - Sebebsiz (9), Balık tutulur ı2). (4J. 
~~~~ ~..-,r~w..:.vwr~ ~4i474'4?.-.r...-v.wr• 
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mahfazayı !bir daha açıp baktı: : Son Postanın edebı" telrikaıı: 46 'ı 

- Soğanına bin altun narh çok ı J 

~~l'te=~~yl~~ cmahbttbu ~ı: u~ K!~ _!~ IA'~' ~-~I! 
Dedi, hayret ve takdir dolu ba- _ ~\,'..________ ~= 

kışlarla seccade üzerindeki lkuıtu. 

I 2 

«Son Posta» nın tarihi tefrikası: 3 

yu seyreden Reisülküttab e.fcndi- ! Nakleden: Muazzez. Tahsin Bcrkand _, 
Dünkü ve evvelki günkü - Alerıin. Ya yeniçeri. o_~ağ:ına ŞeyıQ. efendi· elinde gumuş bir ye cccıovahir macunu. ıkutusun-ıu u,. ı _ 

l iıntisabın vaır ırruı? ıkuıtu tuıtu~rdu, 'kapağmıı açarak zattı: 1 - Ban:ı karşı bu~üne k~\'lCiI' lzı tetkiklerde lbwunacaktı. JJil 
kısmın hü ısası Halil el'ini göğsüne bastırıp baş sadrazama dqğmıı urzafü: - Rağbey eylen efendi. !gösterdWniz iltı!at ve muhabbei.e ondan melkıtub aldım. 

Fransız elçisinin zlyaceUnden sonra kesti: , tiç soğan sultanım. Acemt- .ŞülkUfecibnşı ~er öpüp izin is- ~nasıl teşekk:.iı' edeceğimi bıleml _ - Ben de aldım amma 
damad İbrahim raşa. Si.dabid köşkün- - Ey\•a11lalh... • • • ' yül~ıJ ıbir Emneni bazirgan yedi- 'hi.yerek çekildi. Ibrahim Paş~ bir ;yorum. Ök:.:üı bir kızı sevindirdi- dan ıhiç bahsetımıiyor. 
de Re.lsülküttab l.Ueıhmcd Ef~ndi Ue - Kan$ ortad'arısm? le AsitaneiAliıycye getürülmüş an evel saraya koşup padışaha ~ğ'iniz için Allah sizcit-"n razı olsun. - Sana buı ımesele 
komuşuyor1 Sadrazam köşke dotru. - On yedili kuluyuz( • • .İil:>rah.im Paşa R'ÜlmÜŞ !kut.. clia~e müjdesi> vermede için acele : - Bu sıberi bırak yavrum. Ka yazacak değildi zaten; bana uzı.ıt 
yürürken yolda bir çınar altında uyu • tbrahim Paşa ayağa kal'k.tı, alıp içindeki so~anlardanı bi~ etti. Çavuşlara catların hazırlanı~ föuıl ediyorsun değil mi? uızadıya Gelgeç zadeler hakkınd'! 
yan bir delikanlı ıörüyor. ÇavuşlU" de~ g<enç ~d.ıı:rmı doğru bır ar'!IJlll attı: dikıkatle muayene tti So~ baz1rlanmadıkları.na sordu. ~Belı S Sesi helecıı 1:ıı ve tıtrE'ktl. Bır malumat vermiş. Tahmin etti~i~ 
lfka.nlıyı U.Yandırmata kalkınca. mani - Gel seni yanıma alavun. Az müıcevne.r yüzOOdii t~b 

1 
a~ı sultanım. hazır> cevabmı alır aL :Saniye ~uru~ nefes aldıktan sonra1gibi çdk eSki ve hürmete de~er bl 

oluyor. Sere serpe 1a.ta.n delllı:anlıya. zaananda teıralkki ed~-r. zab't ohır- ma<kları arasında evi . u 1!'~~ maz yerinden doğruldu. Sadabad Ecievam etti: aile imiş. Şimdi artıik tasarlad·~ı 
baktıktan ıonra çekUlp tldiyor. Atların sun. ken. ,gözleri bi.r del. :t:ıu ~~:rınr- köŞkü önündeki binek taşına doğ. S - Tiirkle~ ötc~cnhni misafü plaru tatbik edcıbilirim. 
hazır edilmesini emrediyor. Bu sll'&Ö - L.. vlarında 1

• .. .. ~· ı yu- ru yürümej!e davrandı. ?ıevırli'klerile söh."et kaanmışlm dır. - Ne gibi plim? 
Franaı:.1 elçisinin hediye olarak gön. K~ tarafıındaıı s~slı>r ıteldiği 1ıindeki ~ ukr~p oory~vorcfo. ~- Patrona Halil ayakta bekliyor- :Hiç kimse, senin b1rkar. ay b1ana Sesimdeki endişeye ~üldü. 
derdiği 12 tütefln celdlti haber verili- için 'ba.şlaruu o yana döndürdüler. nin ~Ta db:ıı. am re~s kefehndi_ du. İbrahim Paşa ancak aya,ğa :mJ.safir getmen~ ar:a.vib bulmaz. - Merak etme, senin aleyhitı' 
yor. Sadrazam bunlardan üçünün dol. Sadrazamın haznedar katibi kı.rdı: e hru uza ara ay. kalıkınca genç adamı hatırladı, ; - Alicenablıj?m~zı suıistimal Cl de bir şey de~l. Sadece kayınval 
dunılm.asmı emrediyor. Dereye nişan- Kara Metı:rn~d a~a yaklaşıp . 'Yer Bakefendi G'd 

1 
d yüıziine !bakıp tatlı tatlı ~lüm- :meık istemiyorum. dene bir ımektub yaz:ırak bir 1i&-

gi.h olarak bir desti a.tıhyor. Sadrazam öptü. cse.rşüıkti!eci> Şeyh Mehmed belltııdı , (S :ıı. • ~ .. a~- a:.ın -~n sedi: ı i. :-- AsIJ. ~en senin uysallığın~ suı_ neye yakın bir zaman1anıberl bt-
a~ edJ)lor, fakat destiyi vuramıyor. L&lezari efendinin ,geldi~ini SÖY- terdi) rŞ . ?Ja~ın ok,;ıınu ır-os- - Adın Halildi de~il mi? :istımal etiıyorum kız:m. Mamsad~ nimle beraber bulunduitunu bildi 
Gürillt,ilden az evvel uyur ~ördükleri ledi. Şeyh Mehımed, lale yetiştir- Kayıs~r ~ecıb ar ~r a~~~K: (G~-:.~a.~ı !Halil !kaşlarını çattı: Ebir bağd.t, benim gibi fütiyaT bır receğim ve şimdi de burada benitı! 
delikanlı uyanıyor. Sadrazam onun ya. me:kıte ·~ayet usta oldu~u için sad. R'eÇirdi.) .Aırrnn u unur 1 1

• • o~s - Beli, Halil. :kaıdlmla birkı~ ay yasamı.Jk. pek eğ. misafirim oldu~lU kend'sir.e sÖ'' 
nma ıetlrilmesini emrediyor. Bu adam razam tarafından cseriilkufcci - tafi oldur dahi cnesli ımün- Sadrazam lbir daha ,gülilmsediı ~ıenoeli _h!r . se~ dı~~;J~ir. liyeceğim. Tertemiz bir ömür g 
tskl btr levenddlr. Söz arasında mesele çiçekçibaşh tayin edilmiştL VazL > · . - Gel seni sarayıma alayım. i - St'!:tnıe omrumun sonuna ka- ç.hıdiğin 'halde onun senin ha$ 
n.işanrıhta. hıtlkal edl.vor ve adam fesi !stanibufa .ı;!etirilen lalelerin .. Lfile soğanm1 dık!katle mahfaza Çcik i'hsan ederim. :dar berabe-r olsam s•kılmaztlım _ kında olmayacak ve m:ı.nac:;ız fr 
sadrazamın tek'ifl lle Fransız ~lçlsinin al·nsini ayırd.' edip pahasını bi~ ıçme ,bJraıkt.ııktan. sonra karşısmd.a Patrona Halilin dudaklarında 1 - Bu sözüne manamıyorum. Is. kirlere dü~csi işime ,gelmez. 
gönderdfli silahlardan blrlnl alıyor ve me'k, sonıra o la.lenin biçilen paha sı:rııt~ sırııta ellerıni ovuşturan Çl~ acı 'bir seğirme gerildi: ;baıt et LakaLm. - Onlarıın hakk.undn verec~l< 
deredkl d.-sfJyt bir lihzada. vuruyor. üzerhıden alınııp satılması.na dik- ça'kçıbVaŞ'lyal lbakiı:. . . . - Yok sultanım, lale soğanına ; Zelki hır gülüşle ,gülümsüyordu. lcri hüOCınrün benim için hiçb'r 
Sadrazamla delikanlı a.r~ındakJ mü - kat etmekti. Son yıllarda saray ve .. - ara ım vehrnmt e~endımn ihsan buıyuruınl ITelkrar ~l~ı~ öptüm. v· • kıymeti olamaz. 
ki.km.e henüz bitmemiştir. vezirlerin bir lale soğanına avuç- h®kipay.la~ı·~a arzeylıyehm. Ne Ardınıı dlönüp sallana sallana r - P~~· ısbat <'~('cegım, de~ ı m. - Çocuiksun, hay-atı bi lmivoı; 

(Roma.n devam edlyor) lar dolusu a1tın vermeleri yüzün- paha lkestınız soğanları~ :beh~~ne? koca gövdeli ~ınarlara doğru yü.. iüç ay sızrnle lvlan·sada kalacaf_'ım. sun Neriman sen bu işin idtırt'~"' 
den ela.le ihtiıkan> alıp yürümüş.. . Şeylb Meıhmed cfondının ~oz1e- rüaneğe başladı. Çavuşlar kılağılı ! Ve bu suretle biz<kaç f{Ün sonra ni bana bırak. Ben ka .. ınva'idetılt'! 

- Halil.. Yolda.$l'ctr aras:01da tüı! rr ıpar1adL: palalarını sıyırdılar, Halil in ar. ~iyeye avdeti.nıiz takarrür etti. tanışmak istivorum. Bir kulpuaıl.I 
cPairona> deyu aru;muk'. Damad İbrahim Paşa Şeyh - Bln al'tın su1tan1m. dından atılmak istediler. Damad ! * bulursam onunla görü~ec~im vt: 

Paşa sakalını. tu.amlıyarak ba. Meilımed (!fendinin ta ... Sadabad Ayakta dtkıilen Patrona Halil İbraıhiım P~a ikan dondurucu blı i Manis~.daki bağa .yerleştiktenlseni de g~tü:rece~im. i 
şım v_av.aşça eğıp ;~r dş~·Y_; h:t:ılli- kasrıına ıkadar ,gelmsine ilkin bay. bir defa ileri geri sallandı. Yeni- sü.kO.netle el.inri kaldırdı: ~on be(! gu,n ~?nıra N~zıhe ~n:ıımla _ Boş yere kendinız\ yoruvor·i 
mcik ıs~y~~ fit ,ll_5 .'1 u en reıt etti. A.romdan cbelkı padi~ah çeri ortalarında Beyazıd ve Fatih- _ Durun, iliş.men! ;araT?ızda şoyle bır mükaleme sunuz. Deirmez. : 
sonıra gozlermu 'kalchrnı;, . -; bir lale meselesi i.çin _göndermiş- teki lko1tu!k kabıv~l~rmd? peri :ma. Bir adım 11o?erisinde duran reis jgeçtı: _ Onun orasını ben h:rrimi 

d P~:~~l dona~~··:'lol huma- tir:t diye merak etti. Ayakta, sağ sallaru. anlatılır ,gıbı, çı~eklerden, efendiye dönerek ~lümsedi: 1 - Avnııpayı arayor musun Ne- Senin bana emni.}•etin var mı? : 
yuın an' :ı.I' .. 'YO~ a ,.,rr. ib eli siÜlhl~ğunıa sıoku.lu . palasıın!ıın pa~işah ve sa~razam~n lale safa.. - ·Gürlk: zade . akıbet ~:rk Sriman? _ . - Yerden göke kadar. i 
sal~~ar.ıı dctvmc :r. :ıc ••. m aşını kara kulaklarında oldu~ . ~al~e l~ı.ı~ . .t;ıehtab alemlerınden b:ınse- şeved! r.;n. . . 1 - Hay:ıır, !kendi memlelret~mm - O !halde itiraz etme. hnrc--i 

B l' lt Abd' Reis ·aa dimdik duran Patrona Halılı bır dıdıgmı dllJ}'1lllu.şluğu Ç'Olktu. Fakat Reis efendi başıını iğ'dı VezirıB... ~avası bana çok dal~a tat.lı gelı~r. katıımda beni seııbest bırak. i 
-..:ı e.d1 .su;,, adnııml · 'd 

1 a··ı- 1 
an i"in uınuıttu. Haznedar katibine bir sıo]tan !başıma. hiın altın değer Z"""" k~u"n neniş merın~r rnerdL • - Buırasım sevdın mı? . _ p-~·i ı 

re ~ıeır ı ı rıın a even ı u,"' '" k d r. .. d · · tt' v • • ..... ~ v~ ""' l C t ·b· b' b ır. sevıl w<> .. • : 
_ Ya ı~vendlikten ne dcy~ av- di·k dik baktı: v .. on u.5:uın.u .ı:u'Ya .~ ı.şı. 1.gın~ sanı- vonleri yanındaki binek taşı önil- • - .;rıne gı 1 ır a.ı-;. - Birl<aç saat sonra Nezihe ha-ı 

kI ? . .. - İznimiz o1dugUıl1U soylen, yordu. Ellerııe gozlerım 01::~~- ne çekilen altın haşalı atına doRrtı rn. eı-J_ımol :ı..alde bı'rka" ay kadar m.m beni odasına ç:ı~ırttı. Elinde!I 
n ın · 11 b ~· şeyh efendi .gelsin imdi görelim. du. Sadrazamın haz.nedar katıbıne .1 1 di •ıı .. b d 

Patrona Ha id' ~~'lnı e,..ıp ya- Se•,.ıı. M-L-ed efencİı havuz dönüıp, claleleri getiren Errrıen·iye ı ere · :benimle kalacaksın. hır mektuı var ı. . : 
vaşça cevalb ver ı: .1ıu ~.wu .. !b' lt öyled' ................................. • D!nle dedi K:ıymvalıde!n"': 

- Bir :kaza geçirmiş idük, c'.Ab- başına geldim zaman damad pa- :ıı~ . dm a m b~ayımd ahsınbL> sa·· diiı- .. •• • • . .. • • • . • • • . .. • • . .. .. .. • .. .. ;.L;z- ST1; snı_ezı' lkbaı~-artırıznacmayaan ~~satderaser. - vazdığı~ ~clktubu. &ıı.na oku~a~ 
• 'd' <>anın yan .nel<l1'1i seccade saçak. gın.ı uyunca ır a a aşı on . (Arka'" var) ......., tı l\. 'h 1 

dı. b:l'.~lam~ ı ı " "' G .. nd b' d' h .. ·· k ... :. :...:_· 'lJ':_,_ 
0 

ikadan :f~la... dan _gönderm. ~ istemıyorum. 
Üçüncii Ahmedin ünlü vezırı larına secde eder gıbi, yere ka- t' u..:ıo e . ıri ~!' eakm l{Umkıuş dı)~e- ıuıı. b 1 rd ki h va 

.. 1 . . . b ;-. d . paklandı. Bir çocuk ,gibi sevinç ınue yırm uç çe azan ı~ını BİR ntJZELTME: Evvlkl gtinkü Te i Onun dilinin altında başka bir Bu. enım son aya a a "j 
meraikla f!<YZ erını aç!µ .~-!·r ı. · · d ytli· düşüındü. Bu altınlar nasıl topla- dünkü tefrlkalanmuda bazı tertib yan. :söz olduğunu hissediyordum. Her tımı muhta~aran ~:ılatan bir mek.I 

- Kad'm me:ıe1e.;ı mı! ıçın e · ı A lere sarfediliyordu ., 11d1.1, 'Ja.ri 0ını .. _.ur. ··""an pır .. klsb e. =:zamankı" rrı'bi bı .... şey sm:madan tulb<l. u. ve. şo. yl.e b.ıtıyordu: ., 
0 

,: '"- Bc1i sultıımm. ~fonya1ı b"r - Müidf'1er su ta~ım., cem nıyıço~, ~~:be M-.ı..- cI,. LAl. • ~ u.:ı• ..... r. ... f t • . rıı . -ı nn 'ş ül!kesinin clalei duhterb il bulun- ıçe,..,,.ı aşı ~ıaue a e.~an derhı> cüınJeslndc kisb kelimesi kesb o- !OO}{Jedim ve f,teıne o zihninden ~e- cSızın. ikmcı bır an.a Si n ı e 1! ·: 
~z~manı~~ . Y.'!v ~onu . "':e L 

1 du' efendi gümüş lkwtuıyu seccade uze- Ja.rak, arqueb~ de arklboz şeklinde !çenleri açığa vurdu; }ininizin ihayatile alakadar o1d'.~-j 
ıdık. fDerın bır gogus geç ıdıl. e. -D. b v d İbrahim Paşa rine sadrazamım önüne bırakt1: çıkmıştır düzeltiriz. i _ Büleın.dle mutabık kalmıştık. l!uınıuza \kani bulund·ı~umnan h '-! 
vendlikten bu sc~ebde~' aj'~1ldulk. ·:1'fe n ~~ı[ ~inden sıçradı: __:_ Buyuıruın sultanım, evvel ba- ' Efstanlbulda olımasından istifade e- tün bu tafsilatı ya7'"1•a!'t nıuvaf ıkı 

İbraJ_ııım Paşa bır ke.,~ a.t.n da- ne~ De~eın ~ılfcr.ibaşı efendi! hara safayL ihatırla nişat SÜ\~.~z. [2] Ne olursa. olsun kurd 1avrusu ;dereık kocamın ailesi hakkında ba- buldum (Arkı\ın vur) ) 
na attı. Kande lbulunnın ne suretle Asita. İibrahim Pasa kıızararak ~lum- k---"' ı l -··-.................................... . 

""'1-' İ · d ·· ""ı·ı " lb lun.an ~ u.-u o ar. ·'-9__.._._._.... ••••• ..._. ......... _ ....... ..-
neifiliyeye isal olumn~? sedi. çın e uıç a e so,..anı u fil Dırlstiya.n tadını, 



ne ayrıTıyorlar, ne de birJeşiyorJar. "Bti CZ3 P iE i '!! 
Çünkü filmde liret.anın kocası yok. '8-AD Al, 1 E~20.l:1n_ Necmi~in karısı fena bozulmuş. ·· •.. .... E 19 
tu, Necmı şaşkın ~aşkın bize bakı-

i~;· a~il:y~:!~:r~~.amak istiyor, fa_ Yazan: Franci• de Croisset: 36 Tercüme eden: H. V. 

Bedava Si.nema -Hanımd~di, dün sizi sine- JapOD"Wr&daki temı•zlikler 
mada gördüm. Sinemanın antresin. J 
de fakat .. resimle:-i ba~tan sona ka- · -------

yazan ismet HU l asi dar teker teker seyrettiniz; ve ora_ Içerisi gü~l kokar ve ha. şey. J'aponyadn hct şey t.~miz, se, 
~an ayrıldınız. sırrl~ .. bal ~u.. duyulur. Her falet bile. Ah!! P:relıer olmasaydı! 

'.ArkadaJİm Necmi matbaaya nayım; par~ı o verdi di~eyim. Yal vakit olduğu gihi. ,- Necmi büs'büt:Gn şaşirm1ştı. Ka _ taraf ?Yle_ harıkuliıde .t .. :..mizdir ki Fak.at, Japonyada, pire ısırığından 
geldi; halinde bir tuhaflık vardı. ?ızm.ış. Çıldıracai'.m~ karım bana - Alçak k.adın. rısının ~ ltıpkırmızı olmuştu-. y~re b~ Sl~t'a vey.a hır şf!ker dü- milkrob a11n hiç kimse yok· çün 
Belli k.i canı ııkılmtı: jHıanet ediyor. Benim. üzerine titre- _ fazla acele edı"yorsuı:ı Necmiye döndüm• ~rse~ı.z,. sı.ı:;arayı içebilir, ıSekeri kü. pireler Japon pirt>si onİar d~ • H yıyıebılırsm•z. tcmi:zr • 

- Nen var Necm3, dec!}~· diğim karım bu.nu._ yapsın. - Akşama dOndüğü zaman - anme'fendi fazla muktesid- İ'Jcj ~üçük hizmetçi kız var. İki. · 
Bir •.andalyaya y1g1hr gıbı otuT. - Canım "bu ıui)hedcn ibaret. ne filmden bahsedecek. ge. tirler, benim hiLdiğimden de çok sin;.,., ""' bı"r ft-..ı t b Heic, ne 'köpc>klerin, ne jnsan .. 

d D b. - t ld Ş h f ı S' "'4 .r~Şı .uuu.:ı O UZU LOJU ] t 
u. erın ır ncıe& a ı: -.- üp e diyo.:'"1n, ha, c~tada . _ Sen beni dinle Necmi, karına ~z,a. ınema~a P8;r~ verrne~tense, yor. Odaya bir girışleri, sabahlc : arın aarruzund:l!l kl)rkınaksızm, 

- Başıma gelenleri hiç sorma. hakıkat varken. şup:he ne kelıme? hıç bir fey söylemiyeceksin, hatta sınemanm r~ıml~rı~ı seyredıyor • ytin benil h!r uyantlmşlan tıplş tı- kırlarda <iolaşmak ne zevkli ş<.•y. 
- Ne oldun~ - Evet gerç! .. ·. ona ·h~r zaman olduğundan daha la~ v~ ke~dılerını sinemayı seyreL p~ yürüyü9ı.E:d, ortat!an bir keıy _ Haydud .vok, bomba yok, trenler 
- Felaket azizim. müthi§ bir . -.S~nd~n hır rıcam var ••• Be.- mültefıt hareket edeceksin ... Bu m!f liıssedıyor, b~n~~? ze~~ alıyor- bolu.şiarı v.ır ki, hayran oluyorum. valktinde kalkıyor, vakt;n<le ~elL 

felaket ... Karım yüzünden. nım emırlerJm ç~k. bczuk, fena hır akşam size ben de gdeceğim, otu. la.r., atrrın.1zı kc,.tett!gırn ıçın ban.a Evinize gi!"er .l{;·mez, yerle-re 'ka- yor, ve tanrı-uza uğramıvor. Ah! 
- Ka~na ne ~~~u ~ .' . . ..... harek~t •. ne bileyım cinayet, her şey rı.mıız. Sinema.dan bahis açılır. Mev hıddetl~nıyorsun1;1Z. . ?anımefendı, ~an ve siz~. vectl içinde JlÜlüm- ::Tn~~~e~eş?:ı~k'fıı1nle Japonya. 
- Benım sevdıgım. ıyı bıldtglm yapıtbılırim. _ zu son filmlere intikal edecek ... fakat. aıl~ ~aadetmız ıc;;ın bu elzem- sıı.Yen iki .kı;ıd';nh karşJaşm:lk ne 

karnn. - Ben ne yapayını> İş anlaşılacak, bak tck.rar ediyorum dl. Şımdılık Alla~.a~°2a.:Jadık, baş. k.~ zevıdıdır, tasavvur edemez.. Çin V8 Japonya 
- Orası muhakkak, kannı hep - Karımı takııb e<lecckıin. Öi- Necmi; mademki iti bana bıraktın; h zaman gene ııeoruşuruz. sın~. Her defas1:1da, beni ,gödUık. . . .. 

tanırız, fevkalade bir bdın, hde ne reneceksin; o herif klnıdir~ karına kat'iyen bir fey sezdirmiye- • • "f. . ı~:ınden d~Tayı oyle .ınes'ud ~özü- Çı~1e, Jap~nya bırbrrınd('n ne 
kadar da muktesid ..• Böyle bir ka- - Biraz güç bir İi acıma peki celcsin ve birlik.te konuştuiumuz za Ertesı gün ~ecmı telefon etti: kfoyurlar kı' Benden cvvPlkı kira- {ar'klı .... ~Y'' 0 geldığ!mdenberi. 
dın bu zamanda zor bulunur. Necmi, polis hafiyeli~i de ya~ahm. man da lafa karışmıyacaks~n. - - Karımdan şüphe etmekte me- cıya, kar~ _ayni memnuniyc•ti gos- u u.fak cumle,j jkıde bir tekrar. 

- Ora~ı öyle fakat, asıl beni - Yarın filmler değişiyor. Ka- _ Peki. ğer n~ kadar hak.s1zmıgım, düne ka.. terdik'lerın~, b<>nde~ snnra'ki kira • ~ıyo~."" ~ekral'ııyo~u-?'1 amma, 
§iJphelendiren de bu değil mi? nm muhakkak sinemaya gidecektir. _İşte bu kadar n.1:.şama aörüşii- d'ar ne ıztmı.b _ çe-kmi§tjm, Şimdi ~~ =:~1 • t~bessum:. _tevarüs e- ~1. '.·-nd':111 d~ha ıyı ınandır e 

- Ne oluyor ki? Saat ikide evden çrkar. Sana güve- rii:z. mee'udum, lcarlm eana hiddetlen • ~·IU ıımıy~.r ~t',g~lım; buna ma ıÇIJl. Filliakıka, bu fark ne .. 
_ Karım sinemaya g;d!yor, hem niyorum. TeleFonu kapadım. mişti amma, b:rli'<te .krmuşunca bü- r~~~n, gen:. guzeı bır şey. Asla reden. R~lıyor acaba"? Evet, süpho 

bütü f1 l . d ;;a: 1f tün ~aptık1arının bizim saadetimizi ~ır ofke cse.rı, asla can sıkıntısı Y.ok k~. soI:a_kların şeklu;drn, edee 
n 1 m erı seyre er; ıır . _ _ le a'k • · ld ... lad' B ile lbi.r ~omurtn11 yok! Ne karfc::- nn anıma:ısmden, rnabedl~rin ve 

Yal. Bir alay masrar desene.. Hiç hoşuma gıtırniyen bir ış, fa_ Necmi, karısı, ben oturuyorduk. oram J~ın ° ~gunu a:ı 1• u çok emrede~~iz · 0 1."'ad:ı.r f 1 sarn:y'l d h k . 
- Ne münaseıhet birkaç fılm kat ne çare arkacl~ hatırı. Ertesi Necmi sakin cöriln:nek istiyor fa- akşam tenı yemege bekliyoruz. memn d • • •· ' l O k adz a d Barın a n oyu olan rengı~ 

. . • Ç .. . . . . S . ~. . • H h r · 1 h un .,,oıunuyor ar. a ar en. urarla her şey bevaz ve sf 
&eyredıyor. Eve gelıyor. antasın - zun ~aat ıkıye do~ Necmının ıra- kat chnde dgıl kı, dudaklarınl ~sı.. _ - a.y ~! ge ırım, yanız a- faıJfa ye.çlere .karanıvorlar. 0 ka- yah. Çinde tıer kırmi -
dan beş on kuruştan fazla para ek- servılerde oturdugu apartımana ya. rıyıor, parmaklarıni oynatıyor, 111 - nımefendı~e soy le, sakın .sofr~ya da dar fazla tebessiım ed:yorlar. Szy_ dı'Zh Ko;tüml ~y mi? zı;e Y,a~ 
•ilmemif. Jl158iilll einema}a bedava kın bir yerde evi gözetlemiye baş- nirli olduaunu belli eden hareketler yemek yerıne yemek resımlerı koy. gısıihk etmecıen şitab edıyorlar ve ettiliim 'k~d·nl:~nenk ' i t1 e_sa~? 
almazlar ya1 ladım.. Saat i'kiyi birkaç dakika ge- yapıyordu. Şuradan buradan konu~ amsın? · cwıJdaınaları, yavaş sesle oluyor. Ii1erin k ya~ tt • d 

1
' a e erlı, ın 

(Arkaşa var) 

,.. - .. l · ~1L K d k ıd ıkt1 '"'ı uk .. · d d G t B" 'b' ı · ı- ı b. t·· · 1 e enn cı. son c ereco - ı::.vet orası oy e. çıyorau, a ın ap an ç , ag r t , so:z sınemaya; onı an a re a Ç ~ k ır ca ın ı'!I\. açtı ar, u un odayı dalha zarıf daha kr b 1 
- Parayı kim yeriyor? Bir gü_n ağır yürilyordu., herthalde mükem - Ca11bonun son filmine intikal etti: ocugun orunmast içine aldı. beraber h~Y'-l umr~. 1

' d~un a 
hir arkadaşı diyelim. Her zaman bır mel bir 'kadındı. Bu kadın hoppalık - Filmi gördünüz değil mi ha. (Baş ta.rafı 3/1_ de) YattT.ı, bahı;evi ve ırmağı sarı.. renkli ' çehrelerd~ ~?; 0c a ~~ 
arkadaşı sinema parası vermez ki.. yapsın, şununla bununla sinemaya nımefendi) maktadır. Cocuık sevgısi ve çocuk ya boyayan ayı., k<iğıddan iki bi:;I. Çinlil~inın Cf'hresini ı. ıenuk 
~eren arkadaş da olur', anım_~ o ?i- gitsin, i~~n ilıtim~I bile ve:remezdi. - Evet, hakikat~~ güze}. fil~, şefkati Tü:nk milletinde k.ö~1esrniş rrre aras.ın~a;ı ~örü~m .• Japon da'eeed~ hatırlatıyor. 'Ha~~~ a~~l 
çun arkad.a<>ı di.i.şündüıcçe tu1lerım Fakat bılımnez kı. İnsanlıırın sey. Creıta şaıheser o hep oyle degıl mı) dızyıgulardandır. Bu sevgıyı daha ayını dalın ıyı gormek ıçın lanltıayı fA...11- bu .3! d x ·ı h IA "' ' · t>" 'sibett f b t .. d .. .rd" Ir ak f ld aı.ıll\, raua e.o;ı ve rna al kı 
diken dilken olu.yor. karır.tl 'her za- retleri suretlerine u}"lluyor. _ Filmi sonuna kadar seyTettİ- ~ez:.ış ır m e. sç er ~r e me. son u u~ ~ . ısı a:or; a ~ ytaf.et taşJiVan Japonla~a b'akarak 
n•an sinemaya aötüren arL:adaş olsa T ı._• d v 'ıdı' d B . b'A" Iıyız. Bulhran devırlerı devam et- nalhıtaırı hır çevırdim, ırmak uyu - de_:,;ıil t •... 1 _ f . 

· . ~ . . aK..Sıme ogru i yor u. en nlz ta ıır f~i müddetçe her mahallede ço dh.ıı, ben d~ "' • ~aı.ı ~'\.1ya et etmışe ben .. 
olsa hır. e-rkektLr. ~ır erl<.~~ ... bır de peşinden gİt~im, !tola sap~ık bü- - Evet. ~klara sı.cak ye:me'k <lağıta,n bire; ' * ro~.ığim ötek!lere bakarak bu far .. 
hd'ını sınema!.a ~ıçin goLurur?. yük caddeden sı~malara dogru yol -.Ben ~ir 1?-oktay1 anlıyamadım. oca'k kurmak müımiküııdür. Şim. Günde bir dC>facık yıkarJyo _ :'kıl anlı:yab~lC'ceğim. Cinde, neden 
AnlıyoT'Stm degıl _mı?. . ..... landık. Ben onu hiç gözden kaçır - 1'ocasıle 'bırleşıyor mu, yoksa ayrı- diıki halde bazı mektebler1n tatbik rum. kürük hiını.etçilerim burıll dolayı bu mt baı edınmem!ştım? 

- Karının şıneıne.ya gıttıgıne d s· . . r 1 ~ .. . ç·· ~ ..... : ç· ı·1 . . A . . . mıy~r ~m. ~r sınemanın antres1 - ııyor ar ~ı . efıti~i bu usulü umumileştirmek ayı:bhyorlar gibi. Hoşlarına gıtmeık •. un:-u, ıı: ı erın fızık adetleri, 
l"Illln mısın~ . • • .. ne ilrdı, Ta1bıi görünmed'en ben ele. Necmınin karısı fen~ vazıyette ve mektebe ı;titmiyen çocuk1ara için, artı<, sabah altışam yıokı:n • b1zun1dleri"', .Japon adetlerinden 
. - Tabi~ e~ı?ım bıradeT:. ~~~ * . kalmış~ı. , . _ bil!hassa bunlara _ teşmil etrn.ek, ma.~a başladım, Ah! Ja-pon temiı- daha ya~•n. Bı:r setre pantalon, on .. 
aınemay~ gı.tmıttı; akşam, <lond'tig~ Necmiye telefon ettım. heyecan.. - Orası haıtıkaten müphem .. her Türik ailesinin seve seve :ştL liğ'i! ları kat ıy~n rahatsız etmiyor ve 
zaman fılmı baışından sonuna ka - lı heyecanlı konuşuyordu. Fakat he~a.lde a!"rılıyorlar. Creta- rak edeceği hayırlı teşebbüsler_ İtiraf etl.."'Vim: ki. Cinden ayrllrp, rahatlık icın, evlcr'ne ~·;lir ~e:ı • 
dar anlabtı. Uf arasında kimle bir. Karım sinemaya g:İtti değil nın ~n fılmlerınde böyledir. den olacaktır. Japonyaya gelince. bü-ı.rük ibır fe • rnez, kost'lırı.1 ç1kanp alPiac. 1~ 
likıe olduğunu sordum.. Kimle ola.. mn - Şımd'i hatırladım, ne lrndar * rah1ı3< hiss-'1tın-... Fizik bir ff'rah - entari ~iy:me{ ihtiya-cım duvmu 
cağım yalnızdım; d~di; u.yuduldan Evetı, Eve döndüğü zaman dalğınım, somadan karı koca bir - Hülasa, !hiilrumetin attı~! tıa- lıtk. A'ksamm:ı hastaneye kaHr·ıl- yorlar. Biz1m giıbi oturuyorlar, bi: 
ıronra çantasını karıttır<l!m. Salbah- gene belli etmedn çanta1ına bak likte seyahate çıkiyorlar ya ... Ay • y:ıTh ve şerefli adını, cocuk dava- makt~n korkmadan bir bardak su zim gibi yiy<Jrlar ve uvuvorlaı-. 

· leyin de karl~tmnııt:ım. Be~ kuruş hemakle para ebilmemiıtir. rıfmadıkları bundan belli. sına veni bir mesned verme!kte- i~ilirs.iniz. Burada övle değil. Japonlar, bi 
İ ekailmemi~ Ne bileyim bir yalan - Demek ıene her vakit olduğu - Öyle ya ••• Benim de dalgın.. dir. Bu iesebbüsün gittikçe ~eliş.. Her sey tl'miz: Bardak. ekmek, zim yaşayış tarzımızı alınea, ya • 
f uydursa; tanıdıklardan bir hani _ ıibi? lığıma gelmiş. mesi yolunda hükumetimize başa- taıbak, yetnel{ çöpleri, sofra ta - d:ı:I"gıyorlar. 
-~..snJlI\~a.Q.l.&M.-~r~les~e....!h:!.!!aY'di gen~ lna - Evet, ~iızat şahid oldum, her - Öyle de c:Leiil hanımefendi; n1ar dileriz. kımları, sofra, sandalye, so'kak, her 



Şubat 3 

~~M~e~m~l~e~k~e~t~ Ktta~~ında 
1erarası edebiyat nünyasmm en 

Boluda ileri gelen şahsiyetlerinden biri-y dd k k dir. Yaşayışında oldugu gibi eser-ur a ara lŞ __ ıerinde de .sade~ lt~:n şaheserıni Türk istedig"' i gibi •Üreşir! Türkiye biTincilig~ine girecek bulursunuz. Onun içm her dile D 
tereüırne edilen romanlarınm sa-

•• .. d kayakçıları seçmek üzere yısı gittilkçe artıyor. Eğer, Yusuf alafranga güreşi ralık, Petersenin çapraza girdıği Aksar ayda bir ırmağın donması yuzun en yapılan müsabakalar * ecnebi hasımlan kadar bilmiş oL. ve aya.kla.rm. yerde silrtiyerok Yu. 
f b · k b• h ft · l d • Bu satırları ya<:ışımın sebebi saydı, 'ıasuntarı 'fürk pehlıva- sufuıı:ı. önünde uçtuğu gorüldü. B'll elektrik a rı ası ır a a ış ey eme l Bolud'"' yazılıyor. Beden Ter - Pearl Buck'un zaten bilinen haya. runıa:ı karşısmda be• dakika bile sefer, Peterseni.ıı ne e!lı altı san. 

. b~yesi Umum Mü<lür1\.iğı..inün ha- tım in.cel~ekt~n ziy.a~e, ~n ~n... da•yanamazlar;tı. tımı.liik bazosu ve ne de alafranga. 
Aksaray (Husu,i) - ıo gün -ı~id •itmi•t;. Boı alh gündonbe~ı zrrlaına:k.ta buıundı.~u TUTkiye !erde Remzı Kıtabev.nın elıle te'.- Petarsen. hsufan altından kalk d"1ti tekniği para ediyordu 

donbe<i Akmayda <•k ııddotlı kıo tokıu havai., bozulmuttur, Kar,',1-kayıı<k birincilildori ınıisabakalo - cüıme kül.übhaneınize bu Amerı- tıdrtan soma: Mösyö Dubliye, Pı. y uf· b;r aht t .. ·h 
hilküm sürmektedir. Hamet '11mn ipi, fırtına, y1ğmuı, Burdurun "'' e rma iştirak edecok kayakç?1arı seç kalı kadı.n muharrid~. özlü. sa. yere üzülerek sunlan fısıldamış. . "". • tin •t:ı;,::'°1 asını. altında 30 a kadar düşmüştür.Böy_ sini tamameıı kaç~rmıştır. ~ \&ere ~eçen Pa~lolr g'Unu ~1~- mimi bir eserini, aynı samımıyet, tı: nı uzun ve çe .ı arasına 
le soğuklara 30 senedir tesadüf ediı- ., . Bılec.ı&,hı , 11ilrnizde, :~rkez ve 

1~ıa;~n ~ti- duıyıgu ve ö:dülükle kazandıran _ Alh; şu Yusuf alafranga ~ • ~. yo~u. ~ Hıızlarup ıtder-d
· ~· ·· ı kt dı'r Uluırmak Bı.ecık (Hususı) - Son zaman- ralkıi:J.e oolı;c~ k.ıy2k rnusaoal<al.lrı dex.erli edib ve ronıancıJanrruz. r,."İ bır parça biolsey-di, hiç bu ka- kıen .IY.ırd.enbire ~.agı~ ça.rkederek me I&ı eoy cnnıe e · 1_ • ...h M" ,__1 k .. d ,., ku _, t b' D ...ıı.aılı ı~ı--ı·k ..ı b donlar yüzün larda yeniden yağmıya başlıyan yıaıpıı..,uıı~~ıT. usaıvn. ca ço mu~ıı; dan birinin tercüımesini o yucu- dar zalhmet çekmezdt. oJ.şin gari ı aııı:ııınaaı. yuz yı,rnu oJ.Ul.dı.U tamamen uonmu~. u . . b l b' k . ,, __ ·,.,· d Bo k. Es · ·· d :ı ;ı.._ ı... __ .. •• k d ı k.ttik fabtik:ası ışleyemiyerek kar Bilccikte dOıı santıml u muı- ::ır a.r ve arazı. ŞCllI'L<lldll:t ı .. ın c, larıana haber verme t:r: er, m. öğrenmek te istemiyor. gav es.ı.ıe ~aıu=- ustuste ve ar-A

ekn e e b. L 't k lıkta kal tur Pazar tatillerinden bilistifade luya 48 Kihnıei:rdik mesafede bu- "ili:ıce aslı (The Exile) o. I.an. (Gur. _ Evet,· Türk peh1ivanlannı .. n şısıındak.ine köprü kurmak im!k~ saray ır nar a aran • . · · . - lı.k 1 J · a Fo 1 
.,. b b"t" k .. ı rle Hatkevi ıSJ>orc·ı 1arı baıta mılli ta- lıunan Ka.t"'d.Ç'!E' sırt arun a lCr betıteki Kadm); bunu dı ımıze ı:e- tabiatleri acayib, alafrangayı gu- nmı verm:iyecek bir şekilde yere mJ'.Fı·r. ı-..a.sa •nln u un oy e . ' . 1 N . l ~ ı· . . ka··rmc>t ol d d x. 1· d'b oman . l B l l'rtı'b· tı kesılmıs ve yo·ıa.. kım oyuncularından Beşıktaş ı un o uımnu.ş.ur. Ill$ ve rr,u • - viren e e,_er ı e l ve r -~ addetrnıyor ar.. v:uırıdu.ı. 

ve or a .ı ' • • k ı mallı;: .. ... iki k.ısınıdart ıbaret O- M b S · Koraydır t · bak k d r be rın kar yüa:ü:tden kapanmasile Bora de b~lundugu., halde, kaya spor arı J ........ buu.zıe mr;:..ı;c ,b.,ka'\"" 10 kava'k"ı is. cıomız e rure amı . . - yı amma ne a a : Pete~in lkafası o kadar şid.. 1 
b ı celer yapılmııtır aı.ı• ..... " . "' . " • Mebrure Samı.!i okuyucula~ı- davaya çah$ıyor. Daha Petel'SE'nı detle yere çarptı ki, sersemli~in-un nakliy~~ı da y.apı amaı:ııı v~. u ve ~gen b 1 '(H .) _· ş· dd J" ti.ralk eılııııi .. .ir. Taİn bir intizam ve ma tanıtmaya !uzum var. mı ... ilk alta bastırıl~llı ·~-~ yene - den •JlOn. la.ı-a.ma<lıktan başka 

yüzden Nı •de ve Bord• 
1~•· guç - _ •YJ• 

0 

u ~u". · h .. k .~ ·~. \"""1< zevki Mvası o çinrle ,-opılan y ..-yan ya.zı<ılarımmn bır oo- bilimi. Heri fçıo~lu kopru ve kı.1 - bay'1dı. !o,mi,ıir. v;ıo,.ıin uzun bt< •ayro. •ooukla~ ve dev~.ml• bpl u um ~r.rnÜsahaka neti<esinde, itı'şte' So- •unda rastlamadı)!ınıız kadar kuv ..... ili> kendini kurtardı. E~er: Koc y uf h . t• t·ııe yol nafı'ac"' arılarak Borla aey- mektedır .• Bu yu'!:den poaota ancak ....... ~ "l:'...:ıı....m (Bolu) ibı· .. ;,....,ı·, Sevft·t- " • b l b yıın.. b·ı . a us asmını yerınnış ı 
.. ... ~..:ı. .l!ıllW:." '""' vetli renıltli bir üslu u o an, u Yusµ.f· köp!"llyü kırmasını ı mış v v .. '. d k lkt S · rüsefer temin edilmiştir. Halen ge~ atla ve 1.and.tnna~arın muhafazası tin Ertman (Gerede) ilkı.ncl ve Tıalki ' 1 . r . ' . al d k r A.ğıır agır ~nn en a ı. an.. 

ne kar yağmakta ve kıı ta hükum altında gıtm~~.tedır. Her an ku~dla.. Qayır (B')Iu) üçüncü .ııeirr:iş1€'rdır. ~~i~~!~. d~eb:~:rı~a~~ ıy~f~ı::; ~~!~~1 \1~nı hıç tın an a Ka.. ki; hiçbir şey yapmamış gi~i dur. 
sürmektedir. rı~ postaya hucumu ~eklenm.e te ·On kJ!,lometrelik muk,,.vem••lte de (Çöi ~ibi) yi, (Leylakla! altın- Güreş k:ırzışmıştı. Yusul, işi Z().. du. 

Muıta . .ıır. l.ıa.~bul po•t•" "" g~yn mu - gene Şeref Erdem (Bolu) birinri, da) yı, (Sönen ııı>k) , verır, Na~•; ra l<oınnağa başloımı$!ı. Boyundu- Seyirciler; alabildiğine Türk Muı (Hususi) - senelerdl!'nberı ayyen gunlerdc gelmektedır. Taki Çaıyıır (Bolu) ıkhıci, Mustafa leon ve Mari Valeska gibı tarihı ruk ve elense oyunları gaddaırlaş- pehlivanını alkışlıyorlardı. eşine rastlanmıyan bir kış burada O . d b" Çcmlkar (Geredt-) üçüncü clmuş - roman denemesi yapar, biric;i~ mıştJ... Daınimarkah da ortadan silin-
hüküm •ürmcl<t•dir. Sonte,ıın ayı 8rtnC8 8 ~80Ç tr IVCI !ardın-. saiınoın!ze O Kadın, Asınode ıııbı Sırosı geld~kçe miil<eorrer suret.. mişti. Hem de, rorlu bir çaprazla. 
batla'1nda bao•.ıyan .~iiuk dalgala'1 kendi Sİl~hjJ9 kazaen öldü M-loada ,.,mn kafi '~ na plyeııler baııırlarken, kanıunıza le _.ı.)!mn gibi, Yusufu.rı ön .,.p- Sahneye ilk atılan Kiruoon ol
günden güne ,.ddetını artınnl§ ve • . .. hlyel<>nien gelen b"""1<: se>yir01 ~• bir otomat deiil d• duyurmasını =ma l!İ""'1 bir h•s•nn yakasını m""1>u- Domuz çobanı, Yusuf!NI 0 ayın eonlarln4 doiru kar :a.ğmıya .. İzmit (Hu,uaı) .- Derınce ko - heveskar ka 1 1'fl~{cıl lT da bultm. - duyan, bilen bir varlık olarak çık~ kolızy kolaıy ikurlM""aımazdı. ellerini yüzünü öpüıyordu. 
başlaınıo, bu.üne kadar yagan kar yunde ari<adaoluı ılo horabor do.: muşlardır. H..- l.Oe oMn~u .ıııb! tıfn içindir ki, yaz<larına hayra- Petersemn Yuswlu<n ça.pra.,.,_ Madam Robonsonu.n sevincine 
bfr metre 9; santimi hulmutluı. muz avın": gıden 18 ,.,ıar~nda S~ıbi100= spor \'e R0 n_cllk ı.şlcnııde nız. Mevzularını seçişteki ustah~a dan -~"'"'" pelıFovanı köıpiirt- payan :Y><>ktu. Mösyö Dublıye bile, 

Gün dönümünde ba,hyan v• .._ !oyma~ oalu AOmed ıomınde ~ır de ~an~ de/t<:r olaka ve h~a- hayranız. Eserlerinde kullandıgımiiŞtii. Mubaldkal< ne yaıınp yaı»ı> Yuou.fun kalılıar çaprazına hayran 
niyede 15,3.18,2 aüratınde ""n geı>< bır kaza •onunda vuıularak oLlyelerını .,..,..,mıven kwmetlı .' a -

0 
güzel zarif kula~a hoş Relen, il Pebemen' telkr;>r çoı>ra.a .. ti.-.. im t A 

1 1 

M"" .. Piye 
ve dört gün devam eden fırtına ve m'iiştilr. Ahmed İnekleryatağL denı- mmz Ahmed Dmmuş EVTı'n\.'bJt>k, 'cim ize' hitab edn ta.'ll tü'Iikce ta-rek bozacak veyahud da bu oyuın.. o ~~· c: ~-a~şt~. osyo · -

· 1 ı k' ı· k b" . ..;:.ı. _ _rr d ·ı· t ·anda._...a a 1 
1 

CÜ 1 1 re re q1.a1ıuan ooy~mı ı. tipi bir kı"m aiaçları dovirmış, yo - "" m~ le •• <ne• arşısına u,~ Yw""""' ·a vı ••• 1 . "". . - sannusuz kelime ere. , m e e la ""™""kti. . (Ad.a" va•) 

!arı kapatmıg ve münakalatı durdur bir domuz ~ıkmıştır. G~nç adam lay ~~nc~a~l~. be!edıy~ re1s.' 'e havramz. Tetcüme vadıs\nde rle,ı .2N~~~·t;:elk~irrı~. ~00~·~·v~l~e~d~e~o1;;d~u~·=:iB~ır~a~-~~~~~~:'.'.~~~~~~~~ muştur. Bu yijzden Sonknnunun o- derhal domun ateş etm:ye başla - enmayet ao1ı1ır1 o1~:Ugl.! halrJe b1Zzat Mebrure Samivi essiz say:maktaı. . kt d Buna 1 ce aslı ihtimal.ki bir A~lo.Sak. 
nuncu •ünü llkkAnunun on bo,ine mW<r. Ç<kan ku,,unlardan vurulan müsabaka mahal!me gelımş ve asla tereddi1d etmivoruz. te, harikala~ yaratma r ır. Pearl S<l'l1 ve~ahud in<ıiliz<e;i bı!en bir 
aid !stanbul guetelori ancak alın - ®muz Ahmodı~ üzerine vaı kuvve ya,.,,,lan. sonur.> kadar takıb ~?•- De,ğer!i romancının te:cümele- seb~ de b~r ka.ı:r . o a~ ifil et.' münevver için •Ana• romanı pek 
mıştır. Bu duruma göro 2 7 gün halk ti ilo hücüm ehr. ı ye başlamı~ -;:• ~- rek derece alan 1 "; te ~ v: ," - ri, hiç te kı>ru deli.ildfr. Bır dılden Buck a, d~u;::e~z r~l: o~un rıı.- iQ!en du;"Ularalı: yazılımştır. F~ kat 
gazoteden m• hrum ko lmı•tl r. So . - mod • yakı .... ıak;. Ahmed "lah '':'ı- vı&c;ı lar_• bu memiledoot n e eş. öbiiT dile akt~a edıl :~ bır ta. mesı, v~ ·• eiri ba~daştırabi!me<: bi• şarklılar, <Ana•. Yl in•ılızoe. ğuklar hôll ,;<ldotin; muhafaza ed ı. mal edemıyocegin ı an !ayınca sı • •' Ot <>tm••""" kım kelime y.ıınlar< degıldır. Bu bunu brr 1i:ahf.' 

1 
li na erişınış den deli.il de tfuıloçesinden okurs.ak 

yor. F ırtlnad •n , 1 •k"i k fa bıi kuı m llôhın dipçiği i I• domuza vuımak J k" b, luısum.ı tercilıneler, esere ruh katın arak ~a!det ::ıdır ~:::ı 1 ;uck'u tercü. daha cdk seve<iz, b:<~n.i rl z. ı>;ır_a mecraları fe-na iıalde bozulmuş, 4 jiatemiştir. Jşte facıa da bu esnada Men.emen e. es .~ .. 'r.. .. .. .. yapılan, hayır yenıden yaratıl~n u urun 
1 
rd~n biri olmak sıfatile onda 

0 

kadar kendimızı, kendı ı. 
gün mem lok et karan 1 ı kta blm ıştır. o lmu.şıu,. Dipçiğin vaı h "la domu- yüziınJ en bor koylıı olJıır ulJ u her •bakndan U(VgU lu bırer sa~ .~t ;:ı• ed,:' ~ k ken yanılmadığı. ma jlarıınm, ikendi duygularımı~ı, 

H niiz b:ı~lanğıçta bulunan bu se za inmeıi :.izerine aksi bir tesadüf hmir. ('Hııı.c:uısi) - Menemende abideleridir. İşte Pearl Buck un u ~e ısı oyar İ.şt~ Ana ve Guır- buluruz. Bunu da M~brure Samı. 
nokl ~ ıtın d~ha çok şi dd•t göot~re. olaıak .nah at:• alm ı, v• çıkan <em erci İka hi;n oitlu Abm;". ])o- .Ana.• C"eri, işte . •ı: son çıkan ve ::":ı:f'~J;:~ bu olağan ilstü nln üs!C.lmna, duvwıuna, Pearl 
ceği ,.nı!makta ve hayvanatın ıLk. kuıtun Mmedın karmna 9aplana. • kanak. eSki !>ır husumet 'j'~n- ikıncı bır yazmıda ıncel.emJ!e t -k~ ti bulabilirsin1' Daha Heri. Buok'u anlayışma, ıı~ bu haslet! 
bahaıa doğıu aç kalma'1nda korkul rok ölümünü mucib olmuıtur. Vak• d•n "ralan a<ık bulunan. sla'." hşacağınn. •Gın'heltekı d Ka 1~~· ııI:ıeceğim· ,Ana. yı bu kadar bize duyuruşuna borç.uyuz. b it ıd 

ktadır mahalline başmüddeiumumimlz Ha o!flu TsH\rm ilf> kavıga etmış ve t~ Gene tereddüıd ebrne en ~- Y? diren. güzcUeŞ.tiren ilahL :tıkinci bir yazıımda (Gu!" e e 
ma - Bu..!u•da lil Hamdi Tonlu İl• hükUmot tabibi zorinde bulu~durduğu bıcakl~ .. f vebili<im lld, Meh,rııre . ~amı, ~ı;. sev Pearİ Buck de;ıil • Meb. Kadın) ı iıı<elemlye çalı~aca~un). B d (

l_l ') _ Anormal Sami Orz giderek tahkikata el koy. lamı a~ır sure.tte yaralıyara 0 - Pearl Budk tercume~~rın e _~- e ıre5n,m.ıı.dir Ne bıleyim.' in~iliz.. ( Arkas\ var 
ur ur r u~usı .. .. 1 rd düırmüstür. Sm•lu 1ıut~l'!l?~ur. lağan fu>tü bir kudret g-osterml:A- rure a . kı~la~n.!..°~.!:3.l>'~~~n_b~a-m~ ~~ı:.,.~~~~ 

.,..,,,~'*"~~~..-..-~-..-.-
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llaberleri J 
Japonlar ingi'iz 1 R e fa h h a d i s e s i 1 Parti.~i.n himaye 
asker.eri adına - - - ettıgı talabe ı Havacılık mütehassısı diyor ki 

d k <Bae W&ll l llld sayfı&4a> ının hareketlerinin tahkikatı mucib h kk d b h bir abide i tHer tablki<kati icab ettiıımed1m hakkın- bulunmadığının reıre kornılmaaını a ın a ir tavz! i 
da ınucib seıbcbler zıkreaerek beş_ teklif ederiz. 

<Bat ı.ar:ı.rı ı inci 8Ufad&ı ka kat'i bir çarpışmada Japonlar.n 
şimdilik kat'i bir şeilde hiç bir ba. me.ııkez i.ısıerı peı'k ya~m olduğun.. 
rekete JıeQmemektıe tamamen hak. dan ellermdeki bü-tün ihtiyat kuv 

Anıkara 2 (A.A.} - C. H. P. Ge- lı olduıklan ı.ı;orulıür. Arner.kah • vetlerini de an,gajc edtbÜecekle
nel Sekreterliğinden tebli~ edil - ların her ışeyden evvel deniz filo _ cin! g-öronünde tutmak lazımdır. 

~okyo 2 (AA.) -- Batı cenu'b ler ncüımenin:.U ekseriyet fikriner Kabul f'dllen kanunlar 
sahilinde !hareket yapan Japon ınulhaiif ıkalanışlanhr. Büyük Mil~t Meclisinin üçüncü 
klıt'alarının ikumandam, Malezya- Maznunlar toplantısında; 194 l mali yılı mü _ 
nın batı cenıı.tı'b~nda. ce~.~yan eden ' Be~lex 

1 

e~~m:niı:in m~zbata - v~enei umumiye kanununa bağlı 
muhar+belerde olen InRııız ve A - 1 smda, en btııYu!k amın adlı sıfatile daıre 1bütçelerinde münakale yapıL 
vus~al~a ask.er1eri -~d-~a ~ir abi ~ 1 J{~nel llmrımay . tarafından yapılan masına 194 1 maii yılı müvazenei u. 
de dıktırnn.ştı.ır. Buyillk bır haçla ı:ıazbatada haırısede kanun ve ta_ mumiyeeine dahıl bazı daire büt • 
süslenmiş olan abide. geldiklerin.. Iı:ınatlara riayetsizlik ve dikkat - çelerinde 36976 liralık münakale 
den üç hafta Sonra meunHerin ta- sızlikl~ ölüme sfbebiyet vermC'k yapılmasına, askeri faıbrikalar te _ 
radı,ğı orımanlann veya ananas tar ve vazif~~ iıhmal ve tek:asüldc bu. kaüd ve muavenet .andığı hakkın.. 
lal.ar.ınun !bir ~esinde ölen bin -ı 1unmak f~~lleri .dolayı.;;ile maznun_ daki kanunun bazı maddelerinin de 
lerce Avustralya ve İngiliz aSker - ~~dan tumaımıral Me~cd Ali ğiştirilme~ine. devlet memurları ay. 
l~nin !hatırasını anmak üzere di.: U~en, Ayetu1lah Altu~. I'brahim l&klarının tevhid ve taadülü hak • 
'kilmiş fbuluamyor. Japon kuman - ~emal Ba}füura, Ziya 'l'imoç:n. Re_ kındaki kanuna bağlı cetvelin Ad • 
danı ve General ,tward;;'in lkuman- fi.k Ayantu~, H~yri Onur, Refah liy-e Vekaleti k0ısmında ·değişiklik 
dasındaki İn~iliz Ye Avustralva as vap~ru sahı;bler~ Banilay, Pertev yapılmas:na, Toprak Mahsulleri 0-
kerlcri, er ımeyıdanında can veran Bemaımen ve Zıhni Koçak hakla- fisi kanumınun bazı m\addelerinin 
atıkadaşlarınm hatırasını hürmetle li~da .. son .. ~Lka(ı_n açılmasına ve dcği~idmesinc. askeri istihkaklar. 
a.ıınnıslardır Hw.--nu Gakd'nrzer ıle albay Münir d ı. · ı k k v k b"l •ıA · n-. Ö lhaıkl d · an KC'Sl ece e- mege mu a ı ı a.. 

m~er, lk arı.~~ m1,:ıhkememn ve edilecek gıda maddelerini, as. 

Alman ve Sovyet 
teb'iğleri 

ce:f ı;ne -·:1'fr ı t u~ı azım gele. - keri tayinat ve yem kanununun de
- nı mu a ca e m te ıse de, l;.a- ğiştirilmesine, jandarma yüzbaşısı 

dııse esnasında Saffet Ankan ile Abd.. k c·· b"" ·· 
C,,.,,-1 t K · İ d k'' urrezza · ur uzun cezasının 

... ,.1..1e erım nce avının Ve h ff d k ı· ' h ı ·ı ·h 
buluırımala ih _ b'l b nl f"'l a ına aır anun ayı a arı e, ı • 

h 
' ek rlı . a~e 1 e u arın il raç olunacak yaprak tüt:.inlerinin 

CBas tarafı l inci sayfaclal ve ar et erının ceza hukuku sa- 4040 1 k 36 
1 

d 
A · h d h ·ı l l ~ saoY1 ı anunun ne ma • 

Yllı müddet iç;nde şark cephe~ asına a ı o U!p o anıyacag! te>ş.. d · h""k .. .. t f · · d · 
•iııde 33 Alman tancıres'. kaybedil 

1 
kila.tı esasiye lhülküım.lerine göre besı ku bmul nuln e sırJne aır maz-

lnİfltJ. Bü·'";~. Millet 11ır,,,..1sı 'd b" ata, a u o unmuştur. 
:; r. ' .Y...,,,. m.;;._ı.; ne aı 1r T tll k 

Sovyet tebliğleri hak ve salMıiyet olduğundan ~enel I B d a ~1 
meb'uru 

.Moskova 2 (AA.) - Gece ne.ş- kunmay baŞkanlı,ğı adli amirliğ'.nin . u~ an sonra e an . 
redılen Sovyet tebliği: vazifesi dışmda bulunduğuxıda.n Hılmı Ura!'ın, Tr~zon ~eb uau 

1 Şub t ·· ·· kıt' 1 a- karar ver;uı:;;;.i bildirilmektedir: Hasan Sa!ka nın. 1 İkıncteşrın 1941 
a ,gunu a arımız uş - -.....; · ·h· d b ·· ._ d M ı· Ullan•n uJk t ,..ıp l · • Encümenin mazbatası 1 tarı ın en ugune ..-a ar ec ıse 

. rn aveme me.KeZ erını 1 IA ·ıı. f · ı · ··h· 
ıtahrib eder"",_ ·ı 1 m ;<, d •am Encüımen mazıbatası bundan son ge en Sjyııa.a ve te sır erın mu ım 

.,;\K ı er eı e,,e e\ ·· il · · dil · ld e'°ı.'lll;şleı•d•r. ra hadiseyi, Refah vapurunun du- ~e mustace ?rı. ın.taç e mıı o u. 
31 Sorrkanunda 7 Alman tayya- rumu, lha<liseye taıkaddüm eden hu gundan Mecı!. ı~~":~ını~ . 16 Mart 

resı diışiirü.mü~ür. İki Savyet susları, Rfaıh vapurumın ne su.retle 1z42 Pazartes: gumı tatılıne dair 
ta:ı•yaresi ıkavıbdır. tahsis cdilımiş olduğunu ve hadise. müşterek takr.ı.rlerl okunarak la • 

'İ'eblıV..~ ek mn Vekaletler ceJ)hesinden görü • ı bul edihni• ve Meclis saat 19.45 
Mos'kova 2 (A.A.} _ Öğ'le üızeri 

1 

nÜ!şÜ!r?Ü etnıfile anlatı:ıakta ve şu te İçt!maı~~vermiı~r. 
n_eşredilen Sovvet teblil!'inin ilave- ı suretle .. sona_ e~e~edır: • 
sın!de şöyle denilmektedir: . filrı:cumenımız.ın nudud ve sala. Amerikan filosu 

harekete geçti 
Mnı•'kez cephe<'inin bir kes:min. hıyetı anıcalk mevcud evrakı Oku· 

de bir Sovvet ıteıbliği 31 Sonlkanun- yarak ~ir kanaa.te varmakla mU
da 20 mahalli p;eri almıştır. Civar ka~yettı.r . . Ne .alaıkalıları ve ne de 
b~ lkcsimrle ba~a bir b'rHk de ü~ harıçten b,r kım:;eyı dınlemek ve-
illlaha~li .kuctarımıştır. Y~ lei-ıte ve aleyhte diğer delall cel (Battarafı 1 inci sayfada) 

Batırılan gemiler . bıne tı;ıve:ısül ödevinde olmyan en. Amiral Nimiız. düşmanın büyük 
MQsko,·a 2 (A.A.) - Resmi Tas. cümenımızin böyle iki sabık veltil, bir lhatb ıgemıaine tesadüf edilme .. 

ajansı, 'bir Rus dni?.altı gemisinin 
1 
melb"ua !haklarında veya birinin mi§ olmalcla beraber bir çok mua _ 

şimal sularında Alrranlar tarafın- hakkında tam bir mes'uliyet veya vin gemilerin batırıldıg·ını karaya 
_ n ışgal edilen bir liman dışın a 8 emı mes u ıyet kararına varması oturtukluğunu veya hasara uğratıl da . d d . • f" ı . 
:ıe~e pu._ıı<1a bı>kledikten sonıra mümkıün -0lmıyacağından hakikate dığ'ını bildirmiştir. 

Yeılkun 15 000 tonilatoluk 3 AL vüsul İse ancak tahkikatla mümkün Sahilde bulunan Ja.pon askeri te 
ma~ ta~ıtını lbatırdı.~ını haber ver_ olacağından eski Milli Müdafaa sislerine donanmaya rnensub bava 
me edır. ~ekili Erzi~can meb'usu Saffet A _ birlikleri ve topçular tarafından a-

y eniK-a~bı•J bu"yu"•k rı'kanla ~kı Münakalat Vekili Si • ğ:r dar.beler indirilmi,tir. Bir çok 
nob meb uau Cevdet Kerim İnce • tayyareler yerde ve havada tabrıb 

l • • dayı hakkında Meclis tahkikatı a _ edilmi~ir. Tayyarelerimiz bomba _ 
e ÇlmlZ ~lman elı:aerlyetle kararlaıtırılmıo- lar, torpiller ve toplarla mevzilere 

Anbra, 2 (Hususi) - Münhal tır. isabetler kaydetmişlerdir. Diğer ci-
bu]unan Kabil hiiyük elçiliğine Ha. Telefonla TerUen emirler betten dcnizüatü gemileri karada 
rİciye Vrl.aleti hulcuk müfavirle • Recelb Pebr, telefonla verilen düfmanın bir çok kilid mevzil~ini 
rinden orta elçi Kemal Köprtilü • emirler hakkında derniıtir ki: ~iddetle hom.bardıman etmişlerdir. 
nün ıta,ini kararia~mııtır. Kijıd.a yazıt lcırtasiyecilik olur, Denizüstü gemil"rimiz kendile _ 

-- -rr--- bürokM.sı olur, telefonla ııöylemek- rine doğrudan doğruya İsabet et -
te delail ortadan ~alkar, bırindsin- ! meyerelk yanlarında patlayan bom -
de it uza~ gene flkiiyet edilir, 0 balarla ehemmiyetsiz hasarlara uğ_ Şima:ı Afrikada lngilizlerin 

ric'ati devam ediyor bakie vekiller n~ yapsınlar? derniı ramLfludır. 
ve Milli Müdafaa Vekili aid olan 11 Amerikan tayyaresi ~]erine 

,• <B&e ~~fı. ı inci sa~fadat müateşar~ .bununla va~if~ar kılmış dönmemi~ir. 
resinde ~ağıılb!Y~ uğı:atm1'~ır. ve kendı~ın~ ~sbabı ıstırahat vesa_ insanca zayiatımız henüz mal.Jm 

iMusus uırı ~ ~1 çevremn_de ireyi lemin ıçırı ayrıca emirler ver değil9e de hafif olduğu zannedil -
se~ar kollarımız ~ud~faa faalı - miştir. inceıdayı da müdafaadan te_ mektedir. 
Y~tıne deva~ etme:..ttt7dırler. Dün Iefon alır almaz, İstanbuldan hir Filo bafk dan ~z1 1 
duş:rrıamn ·bır rnak:.nlı kolu taar • vapur tahşisini ist~mi.ş, netice almı§ uman rnın IO er . 
ruza uığraınış, 4 araba iğtinam e- ~ tında bukınan deniz nakliyatı Honolulu 2 (AA.) - Amerı -
dilıniş ve esirler alınmıştır. 1[an .. Ayetullaha derhal d".k.. ke:ıın ~ filosu başkumana~ı a -

Dünkü hareiketler devamınca i ~~.1 r~ı aid olduğu daireye v~r lnlral Mimi ta; Amerikan denız ~ -
hava kuvvetlerimiz kara hareket_ e. e. ıreBr tı •anımıyorum fak t. kını ıha'kk:ıında ~nları aöylemt~tır: 
l . .. . • d mıştır u za ... ' a ' P . f k .J 1 d k" J .. erme muessır su;retLe evam et _ .... )'." k" h' di~ vukua geldik . ası ı acıa d.rln a ı apon us~: 
rnişler ve bomba tayyarelerimiz 31 lgoru uyor l .a, .,· _.._ kendı"a"ın"ın d. lerıne çıok büyük hasarlar yapıklıgı 
S nıkA l . ten sonra mes u y..-..... e uh kk k . o anun ŞUbat gecesı Ageyla ,. ı. 

1 
"h . 1. · dü ·· k m a a hr. 

G d b . . d xrurlştrı ması ı tıma ını şunere Am" 1 h- h dd" k 
e a ıa çe\ıresın e mak neli taşıt b-· .. k b" r d .. §mÜf ve kendL ıra ; ucu.mu son a ıne a 

kollarına hÜC'UJTl'l c>tmi$1er ve yan- .uyu 1ld tı:, aşa u 1<vekil t 1 dar götüren Amerikan kumandan-
nınlar çııkar~ırşfardır. s.ne aoru ugu ~~ma~ b e e - !arını~ sert hareketlerini belirte -

.Şehri ta ~İV" et.ımemi,.den evvel f~nla ya?a~dı, ız~ 1 at ebrulvdermez_ rek ıdlcayı!:ılarımız hafif olmuştur. 
13· . . . .. d'İ» demıttır Hatta san an va 11;·· '-- . . . . k ınıgazıyı ve l•manı mudafaa et _ . ". h .k. iı kk d ucuma ıner tıpten ııemıler ııtıra 
rnekte olan 7 nri Hind pıvade tu- purun taheısı ve ta 11 1• • a m a ı etmiştir.n 
ğ~yı şimdi üsleor,ine dönmüştür. a~dığı ce~a~ı ıcyanında ıdım, bar;:: Japon tebliği 

miştir; I~rnııı ~ksek bir hava kuvvetmin Jşt.e bütün bu durumlar ..karşı-
lstanbuılda çııkan 1 Şubat 1942 hımayesıne sdkımak mecburiyeti sında müttefiklerin takıb etmekte 

tarihli baz1 gazetelerde Ciiınhuı.ri- k~ı.nc:a builuındWtlal"l!l• kabul olduıkları program bu.gün için Ja
yet H~Iık Pa~~isi ta:a.fında~ ~~a - etmek lBzııındır. ~caba Ingiliz!er 1 ponları!1 cBirımanya-. n~ cSiııga. 
ye edılmek uzere ısıınlerı Ünıver bu !hususta ~meri:kalılara yardım pur.. ıstikametindeki akınlannı 
site rektörlüj!'ü tarafından tesbit edemezler mı? Y.apılan hesalılara önlemekten ibaret kalacaktır. Ok.. 
edilmekte olan yülk.sek tahsil ta.le- n~ran cep!hefo!-n _bu.ı?iinkü vazi - yanrıısta ise anütıt:fiklerıe .Japoı1lar 
besinden rnedburl hizımete tabi tu.. yetı karşıs:ında Ingılizlerin Uza'k _ arasıonda ikat'i ve kıyasııya muaz _ 
tulmaları için taahhüd senedi is- şaııka ancak 2 ~~ffı._harıb Remisile, zam bir <ieniz V<' hava muharebe. 
tenilmeıkte oldu.ğuna ve Parti Ge - 2 .~ayy.~re ~e::ıısı ı.;onderebilmeleri si için !her iki tarafın da hazırlık.. 
nel Sekreterliğinin bu iş hakkında muımlkuın go~ejctedır. !arını yapmaıkta olduklatı ve Ja
malürnatı ıbwluırıımadığına dair ya- • Bazı ~emı.leırmin tamirde oldu. poınlların bu rnuharabeyı yapmak 
zılar gör.lilımü~ÜT. gu kabul edılecek olursa Ameri • üzere bir an evvel vazivct ihdas 

Halbulki Oıima:ve istiyen ve sa - kanın da 15. ~ffı harıb gemisin - etmek istedikleri anlaşılmaktadır. 
yısı binlere hali~ olan talebe için- den 10 tane:*ı_:ıı. 7 tayyare gemisin Halbuki mü.tıtefikler bunu müm 
de hakikaten çalışkan v~ yardıma de~ 5 tanesını harekete geçirebile~ küın mertebe ,gc>ciktirmek ve ~ 
cidden muihıta~ bUılunanlaı-ın tefrik c~ anlaşılmaktadır. İngilizlerin muharebe ic;n tam manasile ha _ 
edilebilmesi jçin tahsil derecesinin Yaırtl.ımını <la ıbu hesaba katarsak zırlananış olmak istiyorlar. 1942 
en aşağı iyi olması ve ayni zaman- cem an 12 saffı ham ~emisile 7 senesi içinde İngilizler K'~ 
da mecburi lhi71metin ka:bul edilmiş tayyare ~inden ibaret bir Gmv Gevııge sıınııfmdan yeni bir gemi 
buluı11ıması IJıükılmetle Parti ara - Vct eder ·ki .Japonlann bugünkü iJe itki tavyare Remisini denize in
sında evıveke ikararJaştırılm.ıs e - Qdlc kwvveıtli stra~ejiık vaziyetleri direcekleri ~ibi Amerikal!lar da 4 
saslı ~artlaJXhr. Ve rrıilletin parası k~rı_ıda. e}de'kı bu kuvvetler 9Ü'l'atli kıruıvawrle 2 tayyare ge _ 
ile vetim:ıeik istiven bir vatand.asa mutieliklrın ııı:r hanın bir tehli • misinin inşaatını sene octalar~nda 
bu !kadareı.k b;r külfetin vülk1t!tiL key~ .a~1lmak ıstemıyecekleri pek bitinniş olacaklardır. Hü1asa ola. 
mic: "''...,ac· t:ıbii ve zaruri ~-0.rül - bedi?ı.dır. Japonların_ 12 saffı harb rak mütteftklerin mebzul mikyas
~c;i ~-!zımdır. gem~;ntıen lO tan~nı. 8 tayyare ta mu!hriblerle beraber harekete 

gen}'sınden 6 tal'!esıni harbe sok - geçecek odk lkesif bir deniz ve ha. 
tuıkları kabul edilecek: olursa kara va kuıvvetile Japonya üzeri yük. 
tiıslerindelki hava filoları sayesinde leınırne« ist-..l:ft-1eın· ve b ne d 

lngiliz ve Japon'a"a g'"re 
Singapu .. da harb vaz yeti 

l&şıaraıa ı incı r,:ı.yraclal 

b !k ""-" lb" · ı· d ,_ l::'U~ unun a u uvvı:~ın :r mıs ı ana arta - pek yakın olmadığı .söylen bT 
ca~ kahul Olunabilir. Bundan baş Mltat ..;u:ıc1~j 

=~~!~ş. bunlardan \biri batı- FiJpinlerde Ameri- 1 Mısır kabinesı: 
uSingapur dayanacak ıı 

ja!~::i~~h~~!\elsi:0~:~o:ı; kan muvaffakiyeti istifa etti 
bildiri~r: (Baş tarafı ı iact sayfada> .A -n-

hf 11 .ı-u.ws..ara 2 (Radyo gazetesi) -
Buradaki salalhiyetli ma e ex- ayni zamanda yapılmı~tır. Elde e - Londradan .gelen haberlere RÖra 

de söylendiğine Rfue, Singapua- a- dilen bir hava haritası Japon pla - M~ ~bmesi istifa t.rniştir. Yeni 
dası sorıuna kadar müdafaa edile. nını ve Japon ödevinin müstacel kabıneyı ,gene Hüseyin Sırrı Pa~ 
cek ve müstalh~em !da ta~rruztm mahiyetini göstermektedir. Halen, kuracaıkıtır. Bu !kabineye Sadi par 
Japonlar aleyfhııne. dooe~e~ı zama- topçu ve havan topu ate.tile destek.. tisi menswbları da girecektir. Lo~ 
~a kadar dayanabılecek.tır. ~d_anın lenen pİyademizle düşman kuvvet_ d.r d~""" ·· b · 1 · 
ıçme suyıu bakımından ıh.tıyacı . v • a ra .1'-""wıa ıı;tore u parti nw, .. 
h 11 d .1 . ı· S . h k lerı uasında daglık ormanlarda vah liz taraftan ve Mihverle siyasi mü 

a e ı m·s ır. uyun er ese rn.u. · b" h b k ·· 
•1_. d .1 . . şıce ır mu are e cereyan etme te- nasebatı !kesmekle şöhret almıştır 

~:Y'Ven ~1'~lar. a ve~tr;-ıesıl sayesı~- d'ir. Kuvvetler:miz düşmanı kıyıya Kahire 2 (A.A.) - Ofi • • 

eke ~e:"'. 1 J?lhamlıkırro:ıht" • ıvanc a:1
1
a!1

1
:h"'ae ı kad.ar atmışlardır. Deniz yolile kaç Şun Paşa Hüseyın !kabinesinin 

r sıvı a ın ı rv acı ı ı nı -, v _ıı..b·· d J 1 '-- _ istif .. · ·ı tal b · 
ye tmm edecelk ımDk.tarda su Ye ke- ~aga ıteşco. us e e~ ~pon ar oo - ası, unıversı ~ .. e es! tara .• 
za y:vecek tıuluınduıımak mümkün ~!muşlar, ımha edılmışler veya e. fın~an yapılan bır numay1ş net1 -
olacakt.r. sır ailnmışlardı;-. ces·nde vukuıbulmuştur. 

Tdkyo 2 (A.A.) _ D. N. B.: Doğu kesimınde Japonlar, 141. . .. .. . 
Dom · · b ·· t.. 142 ve 122 nci tümenlerin iştirak mit bulwmıaktadır. Buyuk hır ce • 

t·~· h' eı1Ja~stı~nı•v u~n nJeşre ettig~İ lbir kuvvetle 65 inci Japon aaretle mukavemet eden bu kuv • '" -. a~erı t-'1.1 ı,ge g'ore, aJJQn __ L ı ı. ı 
bah · · ub b" +-"""""k tüııneni başta olmak üzere bir cep.. vetlere me.nşU.U o an an.er er savaş 
C rıyes~n-: mİ ~li I . ırs·""'...,.., er, he taarruzu ve b• "ır çevirme lıareketi ıııonunde esir edildikleri vakit tes -

uma gı.ıınu nıgı z erın mgapur- . . b ı d k 
da askerleri ve sivilleri mütea~d-:d yapmağa teşebbüs etmişlerdır. Bu lım olmaktan. men:nun .. u un u -
taşıtılarla tahliye etmek ve a9keri kuvvetlerin bütün hücum kıt" aları larını. söylemışleıd ır. Duş:nan as. -
tes.sleri tahrib eylemek üzere ha- bilhaasa bu işler İçin fevkalade ta- kerkrıne haklı . tecaatlerı haaebılc 
zırlılklar yaptığını ~örmüştür. İn- Jim ogömıılit erattan mürekkebdi. icab eden saygı ıle muamele olun • 
gilizlrin Si~apuru mü<lafaa et _ Bunlar şimdi tamamen imha edil - maktadır. ________ .,. 
me'k içiaı yapacakları ~a~etlerin ~ - - -
beyQıudel:,ğini anladıklan mey<lan
dad r. 

Radyo fte§rlyatını tatH etmiş 
Bangkdk: 2 (A.A.) - Sin~apur 

rad-vosu, seibeb göstermeden neş -
riyat:m tatil etmiştir. 

Tarihi muharebe 
Tokyo 2 (A.A.) - Yomiuri ..ıa

zete.,ın~ Malcz:yndakı mızhabiri 
bild"riyor: 

·b'!ıor bo_ğazımn her iki tara -
f'ın<lnn topçu dıüJlosu başlamış, ta
rihi ırne\'<fan mu.hare-besinin ilk a
teşi 'bu suret1C' açılmıştır. 

Bir tehir işgal edildi 
Tcv1-vo 2 <A.A.) - Umumi ka • 

raııgfillın ıtelbl: ği: 
Jaı:>0n lkll'V'Vetleri 31 Son'.kanun 

~aırnı Mulmein şehrini iş_ga1 et ~ 
mi~lr"'t}:r. 

'Tokyo 2 (A.A.) - Domei aian
sının bildirdiğiırıe göre, Japon ha
va kuvvetleri, SinJ?apura şiddetli 
bir •a3ITUz vanmıslardır. 

.BI_], taarruzda 50,000 tonilatoluk 
!n,ır:Jiz yüzer havuzu batırılmıştır. 

~---

Bu Akşam SÜMER Sinemasında 
uar11 ..ııaauıa ılre• S J N G A P UR' da 

MARLENE DİETRİCH 
M 1 C H A A U E R ne beraber 7arı.Uı1ı 

7 Günahkarlar 
Filminde tarla söyUyccek. ıülecek, sevecek ve kendisini ~evdlrecektlr. 
MEŞ'UM BİR KADININ st"iGAPlJR'un SICAK GECELERİNDE ASKI 
ve Kl-Vi A.LE\'LF.NDİRDİGiNİ TASVİR EDEN Lt~s. ŞIK, MODERN Te 

iBTiRASLI BİR FİLl\IDfR. 

Yerlcrlnbl evvelden aldırınız. Tel: 42851 -"'-~-:::::::::.-.---------:--:--. ------"'~ --- Kumarda Talihsfzlilt olur_ 
Aşkta. Talihsizlik olur •• 

FAKAT .... Sırenaikamn dıojtusun<la bulunan dıkte ettırdı. yanında .ol?1asa}'(lı Tokyo 2 (AA ) 1 tor 
bu Üslere bu kU'\.'Vetler mevcudla..!yapmıyacaktım.ı demıştır. _Bunu lu1' um • ,. k •. Ah-eı:r~~-ra - Zo ~guldak meb'usu 7 SENE TALİHSİZLiK ve BEDBAHTLIK ÇEKİL.1\-IEZ. .• 
tından heımen hemen hiç bir kayıb d~ek için insanın ne kadar ınsaf- 1 Ş~~ı ~rhga ı t ıgı. ·1 'AB K. sı•NEMASJNlN 
Ve:rmeden avdet etmiş bul~nuvor~ sız olma.si lazımdır. rinden altr sa a .. ti tadyyare ged~.1 e~ Vefat ett\ 
l .ı M r ı kara • uvazor er en ve uş -
ar. ec ıs nhAd" f~ h kk d man mUhriblerı\'l.den mürekkeb bir Ankara, 2 (Hususi) - ZonguL b k - v• 

Alman tebliği Refah vapuru a ~ı 8 ın a filo, Marshall d 1 1 1 
gel_ dak meb·u~u Mustafa Bozma vefat Perşem e a şamı gosterecegı 

B~rlin .2 (A.A.) -:-- Re~mi teb1i~: Ce'Teyan eden uzun muzakerel~rden miştir. Japon ff}o:ua~i~l~~;rlabu fi- etmiştir. 7 s EN E B E D B A H T 
SırC'naııkte Afriika ordu_c:ıınu!l1 aonra doktor Sadık Konuk ( ur • ' ıo ·a d h l .. . . J --~ 

Zıırtııı t~ı.·11 . B ·ı ı Ab" ) Z""k"" Akın (Kırklareli) ve A } er a ~ucum etmı~lerdır. 8- H"nd den·ız' "ın·ın kontrolü 
iŞj?aJ etmt:"~', ~rdrı aTSe ı e e. ıarı ı: ;t" u T~uit vlu (Kütahya) bu eu: ponlar, bir kruvazörü tutu§tuımut- :Kahkahalar Filminde 

.. n. ır. e in ır og ' ler 11 ıd... · d .. ür ı~ tarafı 1 lncl sa.ırfadal 
Rava "'""~ıısı•na me .... c:•,.'L. rnuha - retle eski Milli Mi.idafaa Vehili Saf .: 1 .:ışman t_ayyar~ı ur - TEHQ Ll · ( NS r.~QSER'. 

,. ·ı ·~u<u 1 '' mus er dıge 1 -ı hasar ticaret vapurlarımızdan kat kat l •J ve f:j 1 \' ın t!"h<> te5ıkilleri taıkib nıuharebele- fet Arıkan ile eski .Münaka at ve- lar • .. ' . r _gemı en! ı.ı.g r. k -
rıne işt'rak ederek Marsa - Matruh kili Cevdet Kerim İncedayJnın ha- v ·~rmı~ler~ı;: Japon den~z uftv . miın sayıda ticaret vapurları inşa :sa..,uıa gelecek bir aşk ser&iizeştıdJr. 
clvar•nda d'Ü'qmanın malz"me de - --'~·etlerinde tahkiki ınucib bir nok- eıtleErı ~ek cu~ ı hasarlara ugramı~- etmemiz Mzımdır. I3 • da buıgüın 
'"'--1 re& tır Zıeuml b k"" ··k dı cı .ge <>aMb oJd .. ~umuz himaye filosun ~ 
""'J annda yanınnlar çıkarmışlar - ta mevcud bulunmadığını karar ai. : "-- e ır uçu yar ~ ~ A ..,.. W:. A'd 
dla' 1 ....... mı nasar görmüq diğer gemıler "e d~n QO' da"ıa kuvvetli ıbir filonun (BAY EL H ılıl& .nı a, 

• t1Dll a m1~~·T· 1 d 1 d k" ' h" b" wıcı.ıiiunu şart koşar. K bul olunan takrir aynen !fU- . ~ a er a 1 askeri tes .;;}er, ç ır 
wwww~ dur· a ıtoal-ıetc maruz kalmamıştır. 28 ölU Singapuır ımuıharebesinden bah- BAYAN K o MŞU M • En sevilen Fransı:a 

J[ J Z 1 LA Y 1 );üksek riyasr.te ve yaralı vardır. ::ı;r~ yüısbaşı Hiraicie, şöyle de- • Yıldwarının Şahl'seri: 
Aylık renklJ mttmua. ncrb 1 Okunan mazbata ve kay1ıdl~~an B -k- :;-n-t ~--.. - t Bnşhvan anu'harebe. Avootral .. EL\iRE POPESCO - ANDRE LEFAUR 

-·- ve arkadaşların konusrna nrınoan aşve a ıe mus eşar vajn. Felemenk Hindistanını Ku!':a- BAYAN KOM ŞUM. Pııris'in !t.ıo.ı......, bir maıa"'"' )d • .. V'-'ll in . ., u..., ... 
il Ç ki anlaşı ıgına gore ~ı er mcs • • ı·.., • tan büıt'Üın <ienizJerin kontrolü ve • 

af inde l l ulivetini belirtir bir dayanık gö - mUaVJll :gı Hind denizine hakimiyet manasına Şuh Hayatı 
lllrçok ta.ıunmıı muharl'lrleirn Te rülmemektedir.Buna göre noktai na An\ara, 2 (Hususi) _ Tokad ae]ir BAYAN KOMŞUM Herkesin tekrar tekrar görecetll 
res&a.ınlaruı 7azılarını zl'vkle oka.. za.rını vazihan belirten Receb Pe - valisi İzzettinin Başvekalet mlişte- .., B~lhrive söreüsü. Sing:ıpuruın su : Zevkine doyamıyacatı Fllın 

l )'aca&sına.. ker'in kanaatine uyar.ak Saffet A • şar muavinJ;ğine tayinı mevzuu kutunun b'r zaman meselesinden 
'9 rı:kan ve Cevdet Kerim lncedayı - bahistir. ibaret oldu~ınıu söylemiştir. \ı Perşembe Mailnelerden it.ibaı1e.u. , 

J 



YaTrUlannız lizfa eGtfiırilzdea eonra • Dlaiın muavin ııdayt tetkll edea Ta 1915 MDt9lndenberi 
her 197e raimen tenl&uhuz meeaiaıyle •ızlere hizmeti bir vatan borcu aayan ÇAPAMARKA her za.. 
man olduiu ıibi bucün de vazifenizde ıvardımıcı hizmetten ula ıeri ~uıml)'acaktır. 

Binaenaleyh eizlerden haM&ten ricam: • 
Fazla ihtıyatl telcl>irden doiacak hareketinizle kendiniz ıibi LakikS vazifec:lar analari Cla mGtkUI .,.... 

zi7ete •maktan tevakki etmenizdir. 
ÇAPAMARKA ~tahz:aratını IGtfen ihtiyacıniz kadar alınız. Bu münuebetle memleketin her tt. 

rafma f&IDil •tlf &atlarımız apiıda ıö.terilmittİL 

DOÔAN 

116011 A 110111 llllETI 
Çalışmalarına 

başladı. 

Mneue19 
Toptan 

Sabf 
Flab 

ı.tanbul'da Taf1"ada 
Perakende Perakende 

Sermayesi 500.000 Lira 
&atıf Babı 

• Fiab F.tatı 

PIRJNC UNU 250 Gramlık btularda il u.ı ıı 
MERCiMEK UMı 1 a • 11 

• • 
•• 

. 
a • • ' • 1 • • 

Rf:Zf'.I YE UNU a l 1 
IRMJK UNU . • il 
PATATES UNU ., il 
KatNFLOR (Mı•lr nltutuı) 1 il 
PIRJNç NIŞASTASJ • • • il 
YULAF UNU .- a • "30 

22.1 21 
22.1 u 
12.I U 
30 U.I 
JO 12.S 
JO 12.1 
12.I 31 

lstanbul - Bahçekapı, Taşhan 

Üçüncü Kat. 
IO 11 
40 41 
100 110 

BUCl>AY NlşASTASI 500 Gnunhk Tod>alarda 41 
PIRINc; UNU 500 Gramlık Torbalarda • il 
TANE YULAF EZMF.SI . 500 Gramlık Teneke Kutularda il 

I 

Tatra i~ln l.tanhulclaki anbarlar .. l.tad>ul için plyaudaki mafaWara nakil, aanclık T• ~enher 
murafları mU111111n1n ,üarıclaki •tıı &atına dahildir. Kısa Telgraf adraal: DOAANTAŞ • ISTANBUL 
~-Be lkta - ÇAPA MARKA M. Nuri ÇAPA-~ 

usiki alemimizde mohim bir hadise 1 SPOR 
(Baıt...ıa 1 lacl ..,,.._) 1 rım. bislet'mi ifade edf!\.-ek kud -

bence kMf bir &ebeb!.. retten ~ uz* kalmıttı.r. Garb 
Yıllarddberi. ıarb telmilinin mwriki•nin 4 asırdır ortaya attıAı Tek·ırdag"" lı ı·ıe Ad a 

llld>alijma sanlı, tek eeer vere - meaeleler, çok ses gibi eeY'ler, mU;.. n n 
mjyen • belki hakb, beliti lıabız - dtiyi o kadar aıgin bır lisan eek- d k • 
kempozitörlerimizin arasından bir line dmuaıtur ki, bu lisan ıaye - arasın a 1 gure~ 
chd>Jıre Cemal Reiidin. beJDel .. sinde arhk iman zekisuım battl "I 
milel akisler yapacaiına uıa ._ tlhteefuurwıun bütilıı incelikle - Pazara yapıl ·yor 
be etmedil.ım bu 10Dat11 aan'at &- rini ifade eden eaheserler çıimuıf • ' 
lemımızde bir bAdiae olacaktır. br. Onun için, ~ürk mus''ki - B' müdd t ı mı ..... a·ı .a. .... _ da bı-...ı. 1..n .. k ...... ır e evve A ... re~ı e 

.nın...,a , • ....,.. uuyu oı-a.es. sine bir nazar atf eriten ancak. o baflıy I! tak maruf ele-
tralai'ı idare etmil olan ve Korto zamanki muaikieinaalann mua"ki ani ~....:ı~- wnın . 
glb bir aan'atklrı tef deAneı nln karlaındaki billerinl duJm&ja m ar.......u Adlan. u.zwı bır ha• 
alıblı lnut lan Ce ı Re 'dl. .. zn1*taıı BOIJl'a Tekirdajlı Huae • 
dfln ~'~--~.. bil-~: bir :, • ~~yret efmeit l~ Halbuki b~ • yin ile kaqılapak fırsatını bul _ 

~.......--. ,r.c tün ifade telı:mil modem muaiki mllllıur Tekirdath Hüeeytn de bu 
nalın. bet laollu abajurla aydınla- aan'atımn zen«inlıline malik ol • maça r"a.zı dld·..Ao.· 1 .. ,.. milsabaka 
nan ~ odasında piyanosunun ba.. 1 . ..ı- B .-.a.ı :ı..:-: ._ __ ,_ ·ddt b .. ~... """" 
pdi bWdum. Avrupayı b?11 cbi ma ~. u .,... muslJUU'n IUU"-. • cı ır mucadele halinde geçe • 

. terine ya1datmak şyesile bo 1>81'· cMür. 
dlb de var!• di,t>ilecelimiz ~lll camda kuDanc:bbm polifoniyi. ayni .Adnan - Tekil'daAb macı öoo -
bat! kıymetlerden biri olan wı at zamanda yüıiiyen, itllyen ser • nıüzxleki Pazar gOınta Maksimde 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NEVRAUI, KIRIKUK VE BUTON ~RILARINIZI DERHAL KESER. 

lıllrm ırd~ bdar tevazuu da den. bir tek ses hiSlı elde etmek yapıılacaktır. AJal ~ Mersinli 
;:"1 dald ~ ~ ~ ~ fikri esas ctrnu,,tur. Garb eserler- Ahmed de Karacabeyli Hayatı ile 
4'lınız. bNeP azem Blllidln rinden farta da, naJme}erindekı Jwo4ı:lqacaiıtır. Güreelue saat 14 

lcalnnlla .anıl• 3 hfe lllına6ilir. H• y.rtl• Palla lmı.lan ..arı. Uf~ 

~ olmtl.llYch. ziyarettiJen. renk ve naJlnielerin birbirlerile im d ~anacaktır. 
blaklarmı tatlı musikisile dolu, tizacmdakl tarmr.• K.p.lı aalon Mletlma .........,, 
Mat mudab not defterim bOll çı- Cemal ~din bu izahatından .Atletizm ajanlıjı tanfınıdan ha.. 
bealabm. Bır kere daha tekrar • da afryorurı ki; musiki Ale~7' Eırlarıan kapalı saJon atlama bi -
Jamama ıdmaacle ediniz. san'at l • ete bu tarz bir eseri ilk defa dinli- rincilik müısabakalan önümüzdeki 
lemiDde bir bAdı.e olacaima ula yeceiiz. Pazar~ saat 14 de BeJO!lu 
'°'31ıe e1medilim bu 10Datı bana Bana güızel operet ı>arçala • Haltevinde yapılacaktır •.. ·- .• 
le9lm1f ve delerll kompozitör (ijy. rile ne& bir mmiıki ziyafeti ve -
le anlatıtu ren Cemal Retf de, sahne hatırata- OtelciJi IOJ&Dlar )'ablandı 

(TIYAT80LAa) 
ISTANBUL BE' mtn:.sa 

1 
SEMiR TiYATROSU 

T epebaıı dram kı1mınd1 
Bu ._... .. , IO.SO da 

Rozglr Esince 
- Evet. 10 Sat için btr piya. rile de nee'ell saatler ~eçirten Ek- Bir •lılde& enea OrWulJ' ___.. 

DO TeSitall lıaZJdacbm. Bılhama ilk rem Beside veda ederken. 15 Su.. ....... ....,... •lr ., ........... ı Avukat Ihsan lukbı"I Ben 
..,. olarak blmt IOllatlmı çata • batı kurak ve~ san'at b~ • • ....., '* ..... ._ .... llrua art 
alım- Ccılt em* verdiJtim bu I*'- mlzfn mwHri tadılan arasında ye. ......... .-. ...,..._ ..,.. ...,.. 
ç&Jl halamıza dinletebilmek iç n '11 bir filiz «ibl "516Y'Orum. _. • .,.....,..._ .-· ...... .._· 
1>u resital b r veai1e oldu. Bunun NUTd Sa.fa Cofkun u, mn ...._ ..._ ..... ~ 

y., .................... ' 
, ........... ) ...... llÜleMI. ... ..,. ~ ...... 

etrafJIU dotdurmak ve l)TO~ .,.... de ....._ ..,.,..._ ~'-• 
4 

bir vahdet temin etmek ıayealle. 1 locl tarihi komer nı1r ffa ..., •• ~. ~---------r 
Do 80Ut dalle koydum. Badıtan Kımı , ... ,... ...,... tertil» 91 • Neeml, Kemal. •-..... 98 Anc1re Z A Y 1 
bir P..UU. ki bir' sonat yerini tu.. ... wa.a .... ...-.. ...._... •• ., ... , .. ..,......... Mn T 1ae1 ..,.. (QellNha orta Gbllllldaa ....,._ 
lar, Betbowenllı en sonuncu sona- ,..._ ...a ıı te eeıaı" 'l'IJ'atl'On ko. "lrlmHtl ....,.._ le9'll .,.....,__ l/V/Nl..,..,. m •111& teefı1m •• 
tı. IJat ve .. nihayet benimki... _.. .._. ... ....,... nrDeocıldlr. •· ...,. ~ eMlm. YIDlllld ....,_... 

han. kendini ve eserini blta.. ...wnın kl1mıe&I )'Oktar.) 

=ar~ım~ m!'::: 1 lstanbul Vakıflar OiraktörlUgO lllnlan 1 , , Y= ::_et•• 
ilk. Zlldtitime gôre, bidtaç se- • • 
nedo-•• 1 baleti nılıiyem beni eski llebae •• &1biı 
muridmtzin bJllaklarına dolru s-u .,. •*•lhl CaMe ~·.-atı No. • Cbuı1 L iL 
~ Bu itibarla, bu eo - u Oda 
natta. b tıtab bqtOın ıarb musiki • 8lrbolıle oUMıılbaa bam tın utta 11 H 
slınlıı teknik hunerleri olmakla be U Cwl •• ...._., " 1 il 
nıbır' Mıu daha ~ eski beste - il Banlla •ü. 1 H 

"14armmm eörüflenne yaklae • ı ı! DM. : : 

ZAYi - Nltm ridınmı WW • 
aım. 1enleln aleeallmdul eülsl 1a• -
klWlııdlr. 

ÇafeJoenm Canakoı lr.6rincle U Ne. 
la 9Yde m tlelaml11 Ferhad otı. 

Pwbat ...... .... --·-------·----·· ...... _._ maktadır. ~ 
Malikmdur ki. eski muslk miz Ylllaında ,...ıa wahaJler 143 eenesl lla1IS ...... ..._ idrar• 'tll'lleee Soe POlla Matbuaıı 

tek naJJnell bir muaikıd r. Şüıpbe. ..._ ... ..._ ,._. ı.tmHJer 1S/81111aıtNI "- sini MM • .,.. .._. Mlıltlrl: Cllaa4I ..... *' 20 acl asria böyle blr mmi1d ..._ Otü•ltt .... ı.t.nw Velader........,...... Veluf Aarlar Ka. --.-
ban rulıwuı muhtelif duygula.. ...._ ••'-•>~.. (llU) 14ptwlı A. ar- q+gıMdJ. 

lmmı°7e 
llıMarl 

Ura 
1 IOMI IOOOO 
• 10.000 I0.000 
' 1000 I0.000 

to 1 000 IO 000 
.. 1000 toOOO 
10 IOO toOOO 

tOO 100 toOOO 
tOO IO 20000 

'°°° 10 '° 000 
10000 t 180 000 

~ Y.U.-... 
TDıl lailltlıt 11.M ~ -..., ... 
Tmm l>IM 1. Tmm. 1ılll* 1 Drtııılır. 

. . . . . . . . ... ' -


