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Silih tüccarlarının korkunç faaliyeti! 
lnqiltere silah fabrikaları karşılıklı 

harbeden/ere silô.h satıqorlarmış 
zaı oğlu 

Firdevsinin kepdisinden 
daha meşhur tipi 

Son sekiz ay içinde 3,5 milyonu 
~azi Hz. nin geçen bir satış 

eyanatı B k·ı· \ aşve ı ın gazetesi ln~lterede de, 
ğlubiyet nedir Amerikada olduğu gibi bir tahkik ko

a tanımıyorum,, misyonunun kontrola ge mesini istiyor 
Geçenlerde İıtanbu) auJaı. 

aeleın bir ı ·ı· d ma 
~ G ~1 ız enizciıi, Cüm • 
~r azı Hazretleriyle tesa -
uu.,en naaıl .... 
old .. ~- .aonıtıneğe ınuvaffak 

~•UllU Deyli T 1 . 
ne anlatınalctad e egraf ıazetesı-

11'. 

Bu 1ngili2 deni·-· .. 
~ _, . K -.ııının 1• • 
.ı:.QWln eliher' dir. ınu 

lngiliz denizcisi lstanb 1 .. 
Zel ne ı· u un gu. 

d zaret ı bir otelinde doatl 
;~.an birkaç ki§iye 2iyafet v; : 
ıgı •ırada C . H 

buraYı fi ll2ı. azretlerinin de 
l"d ıh tere endırdiğini ve fevka
a e araret v 

d ... k e le'V'gi ile karıılan-
rgını, end~i ·ı k 

da b d 1 e ar adaılarmın 
hed u ırra ~ nazarı diklCati cel -

erek refıkası ile bi l"kt G . 
Ha l r ı e azı 
l zret erinin maaalarrna. d 
undu1darını anlattıktan avet o
da geç ko sonra ara 
lisa e:: ktnu~mayı §U tekilde hu

e edır. 

"G . 
-d ba~lıh Hazretleri konuıınala
• &U a ı aaaa ik' 
nınret • 1 noktaya ehenı-

'J venyorlardr 1 
<Dev:ınx H ııeo. de) 

lnsiHz Bqvekili M. Makdonal
dm gazetesi olan 'The Newa Let
ter,,, de, ailih ticareti için, lnrilte
rede de Amer.ikada olduğu gi
bi muhakkak bir istintak komi
tesi teıkili lazım geldiği ileri sü
rülüyor. 

Bu gazete yazıyor ki: 'ı\f eaele
yi ıiddetle takip etmeliyiz. Bilhaa
ıa harice •ilah satmak ancak hü
kiimetin resmi müıaadenamesile 
olal>ilmelidir.,, 

lngilizce "Deyli Herald,, gaze-
t .. "Bu 1 eıı ıae, , ıon zaman arda ln -
giltereden harp eden memleketle
re satılan ailihlardan doğma bir 
meseledir,, demekte ve Çinle Ja
ponya dövütürken her iki memle
kete de lngilter~den gönderilen 
ıilahlarm bir hesabını vermekte -
dir. 

O zamanlardaı bir ay zarfında 
Çine, 

10.000 tüfek kurıunu. 
12 tayyare topu. 

12.000 tayyare top mermisi. 

a.rğına!'8dS:~~ Karaman nıahallcain de Safi Muhittin camünın bir odasına 
evlatlık ola-~ çocukla babalan aç kalmı§lardrr. Çocuklarmm dördünü de 

• aoı.. vermek b . . 
bqinct 98 f mco unyctindc kalan bu zavallı adamla görüştük. Yazı· 

i>~a'ba~ . 

12 tank. 
Gönderilmiıtir. 

Hemen ayni devrelerde, bir 
kaç ay içinde Japonyaya da hayli 
miktar mühimmat ve makineli lü-

(Devamı U ncU de) 

"rakiyecl Hacı' Mehmet mahallealnde belediye •e~lml 

Belediye seçimi hararetle 
San humma 

Aşısı bulundu mu? 

devam 
ediyor 

Dün gelen bir ajanı ıarı hüm
J nt iha bın yarın ·daha ma denilen haıtahk için Tunuıta

ki Pastör müeueseıi tarafından 
hararetli olacaği bir aıı keıfedildiği haberini veri -

anlaşılıyor yordu. 
Bu meıele etrafmda malumat Şehrimizde belediye intihabatı 

gittikçe hararetlenmektedir. San - almak için bir mubarririmizi dok-
tor Osman Şerafettin Beye gön -dıkJar her gün saat 8 de açılmakta (Devamı u nen de) 

ve akıam dokuzda kapanmakta - ========-...:::===== 
dır. Bu müddet zarfında ıandık mıt ve if1erini bırakamıyan hal -
bqlarmda muhtelif hatipler ha - kın rey vermeıi temi11 edilmi1tir. 
raretli nutuklar irat etmektedir • Y arm cumadU'; halkın daha genit 
ler. Bütün reyler C. H. F. namzet- mikyaıta rey vereceği muhakkak 
)erine verilmektedir. Dün sandık- olduğundan ona göre tedbirler a
lar mahalle aralarında doJattml .. lmacaktır. 

Rüstem 

Zal Oilu Rüıtem Firdevıt• den 
çok daha evvel biliniyordu. Fir• 
devıi' den evvel bi~k tairler bu 
hayali kahramanın maceralarım 

yazmıılardır. Fakat hiçbir kimse 
Firdevsi kadar kudretle yazama-
mıttır. 

Bulgaristan 
Türkigeden gelen mek
tuplara sansür koydu 

Mlhallofun ka~ma•ına 
yardım eden yedi kiti 

tevlılf edildi 
Sofya mııNbirinıiz yazıyor: 
Bulıar fiükümeti, kimhilir, ne 

dütünce ile, hariçten ve bilhaaa 
Türkiyeden gelen mektuplann •· 

(Devamı U nctı de) 

Kapal~ çarşı 
Yıkılmak tehlike

sinde midir? 
Her ıene kapalı çarfmm yıkıl

mak üzere olduğu, çatladığı, ta • 
mir edileceği hakkında bir takım 
rivayetler çıktıjı ,malumdur. .Bu 
rivayetler ~ ıene de ç.,kmıfbr. 

Hatta bu ıe~pten dolayı dün ba· 
zı seyyahlar Ç&J1ıya kadar gitmiı- . 
ler, fakat içeraine girmemiıler, 
yalnız kapıımdan bakıp dölllllÜ'f
Ierdir. 

Bu vaziyet çarıı içindeki bazı 
eınafrn, bilhaua antikacıların ti • 
kayetini mucip olmaktadır. 

Bir rivayete göre yıkılmak Ü • 

zere bulunan binaların belediye 

taraf mdan yıktırılması lizmııel • 
diğinden kapalı çartmın da yıktı
nlmuı icap etmektedir. Her hal • 
de buranın l>elediye mühendisleri 
tarafmdan ciddi bir surette mua -
yeneıi ve neticenin ilan edilmesi 
MmmdD'. 
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Suryede 
' Komiser lskende-

riye gazetecilerine J d lh 1 h 
=~e~~Hua!~~u- aponya a, su Ü si a SIZ• 

riye yüksek komiseri Kont Dö • 1 d b 1 
=..ı:::.:~:ate::~~ anma a u uyor 
yaqıtta bulunmuf, Berut limam • -----.------- -----------------

Dm seniıletilmeoine bqlan.1ı1mr. Sterlin ıhzan müzakerede yeni 
Suriyeyi lraka baflıyan demiryo • Japonya evvelki 
lunun ıüratle yapılmakta oldu. du·· şu·· yor kabı.ne 
iunu, Şam - Bağdat fOHIİpin MUahedelerİD 
yakında bitirileceğini söylemiı ve 

bundan soma Nuturi meeeleıine "Beynelmilel para esasını f eshİnİ İstif ece k 
IÖZÜ getiren komiser fUDl&n söy • kab ı edeı· d. 1 

romen efkarıumumiyesine 
göre nasıldır? lemiıtir: a ıın,, ıyor ar 

''- G-en aenenm baziramn • Londra, 3 · (A.A.) \.. lacilia liruı-
-~ nm devamlı surette clütiiıünden tek 

Cla lraktan iltica eden 550 Nutu • tük endiıe edenler ftl"dır. 
riyi muvakkaten Sariyeye yerlet • 

· drdik.Budunlar demetinin anusu 
üzerim hu tene ele hu mUltecile • 
rin .lrakta kalan ailet.inin Sari • 
,.,. plmelerine milaade ettik. 
~ bazı Saft7etller kendileri • 
ni fraka dost Te karClet ilin et • 
me1erine raj1:aen ba bldileJi el • 
İerine dolaclı1u ft hbe hicum 
:nalleai~. 

Mominı Post pnteıi diyor ki: 
Paramız diiftükçe ve albn Ja,meti 

yükseldikçe, altın biriWrenlerin o .... 

bette çoia)mumdan korkulur. :Ameri
b altm esaamclan a,nlclıiı nmu, 
beynelmilel bmhiyo piyuumbld 
herdbnercin artmumdan ve ..,_ı. 
milel ticantin ele hinMtlee ......... 
meainde korblmUfla. H..U..t, lla ~ 
tahminleri teyit ettL Şüphesiz küçfik 
bir JNU'llt harici ticaret için muvakkat 

SmiJıede b1lliln iktidar mnldbı- 'bir müaehbiJltir. Fllbt unutm•awh· 
ya ki, lnciltere. ihraç ettijinden zi)'ade 

Ü bulunan Tacittin hükGmeti Su • ithalat yapmağa mecburdur. 

a;iJ9 .. Jaymtdi iti• ıönnekte 
Ye hD JOmen aafm Te lmwteti lıer 
a&n arbnakta&hr. Bilhu.a ver • 
~yapılan indirmeler ve yer· 

• • • 
Londra, s (AA.) - Londra 'ban

kerlerinin senelik ziyafetinde M. Ne
vit ÇemMrlayİn 111 aösleri sö:rlemit-
tir: 11 anatlann laimayeal tetfbirleri 

5a 1ı61dlmetin metkOr faaliyetle • 
.,__ır. Kabinenin meTkii •i . 
iİnldD'.,, 

Pi listinliler vppurdan 
kız alıyorlar 

Geçen muta BriTen vapuru 
... limaNna uinmıltn'.. Bıı 
yapıar;la Yunan tebaamMlan 38 

PD9 Y a:Jluill 1mı tialmıuJor"du. 
Yaparım fwnana ıiıımesiMeıı Ü 

bç saat IOm& Fllistinaen 37 kiti· 
lilt bir y aliaeli liaru.i p)ımİf Te 

~ ln&rwt M.llC.,.. 
par&iaki ld2Iarla eYlpcekterini, 
liiiktm.etiD l&m aellla ....,,ele· 

1.-;..J• yl 'JÇlllMlm lttem1'-- ,.ır. 

-Geçen 111, ·tahaldmlnı beyneJmi. 
lel ticaret Gwine mlellir olaeU he· 
a p,.Jerdm WaMltiflmİ hlıbrlıJO .. 
ram. EseGmle llltla .,_.. itima-
._ ............ bPdW. peıa 

etaamm kabulünde itrar ıbniıtim. Bu 

...,.,.. lnı .... ele :yakl.pmf 4leiiU.. 
Buna mdbltil l..WZ puuı son •:r· 
laHa htikrmm milllemmelen muh • 
faa etmlıtlr. ~ t.t.lin H
ruı Wıa ...ı a~ Fllbt t.. h 
meulmde her w slrlJGr, ~ 
lııir byfi}'9ltir. Bmnmla heraher, lat.-
lüia maane11 Wr hatte tut&h.w• 
fazla elaemml,.t ..ıım.m..ı flJirln • 
cleyfm. şwı,. bdar ...... t .. lalar..,......... ............. .... 
ai,....d, tlmcllld ...... Jdlrla ...... 
nm lttUddal maWm etmllden ... 
rettir. 

Seatle "lnıiltere,, 3 ~(AA.) -
Londrada ihzari deniz mu.kere
lerine iftirak edecek olan Japon 
murahbaıı Amiral Y amunoto, 
matbuata beyanatta bulunarak, 
vazifesinin, V qiqton ve Lon • 
dnı bahri muahedelerinin fethini 
bildirmek ve dünya aulhu için 7mi 
bir plln teklif etmek olduiunu 
IÖylemiftir. 

Mumaileyli Ciemiftir ki: 
"- :Amerika ile lngiltere, l;u 

fethin hakiıkt sebeplerini öğren • 
dikleri zaman münuebatmıızda • 
ki pürbler ortadan kalkmakta ge 
cikmiyecektir. . 

Japonyanm auRi pllftı, teca.U• 
ıilihlarmm azaltrlmur eauma 

::...&-J&a.:.. ı..ıı Jimj --!il--'- -mu.-••Ue UM •• ........-

rin kendi aellmetlerini temin e • 

decek bdar ıilihlara malik ol • 
malan ve batb memleDtleri teli· 
419.t edeMleceıi mldarC1a .n&1l .. 
JunClurmamalarraır.,, 

Biikret, 3 (A.A..) - ikinci Ta· 
tareako kaMneıi hakkmda Romen 
efkln umumiyeai çok mütebalif· 
tir. Bazıları, bunu, 6ncekinden 
dalia mütecaniı bulmakta Te yqr
J&C&inu ümit etmektedirler. 

Bir kımn kimteler de, hiç bir 
feYİn balledilmediii Te ıiyaat Ta• 

ziyetin ıimdi etkiıinden daha Ta• 

him olduia fikrindedirler. Ukin 
lierbı için, uıl meaele, M. Ti • 
ttilellionun yeni bbinedehulunup 
if)ulummyacağıdır. 

"Dimineaça,, guetesi; resmen 
vaki olan istihbaratına midteni -
den, M. Titüleslwnun, sonunda 
bbul edeceti " aelecek hafta 
hqmda Bdlirete tlöndüğü vakit 
kenditinin kabineye iştiraki tekli
nin göriifüleceiini yazıyor. 

Bu gazete, ayni zaman<la, 
}jqyekilln, 'buut hir mahfilde 
vaki olan beyanatını da kaydet • 
melcteCliT. 

Bat•eld1, M. TltGtetlıio..,..,...... 
ziyeti Jiakkında sorulan bir suale 
cenhen Clemiıtir ki: Sovyet memuru memle

ketine ne halde döndü? 
- KeıuHıiyle anlqaca'ğız. O

nun "8na edecek: bazı sitemleri 
Molko•a, 3 (A.:A.) - :YlladiTOt - olduğunu hiliyonım. Ben de o • 

tok'tan Mldirlliyor: na içimdekileri söyliyeceğim. E-
JllpOll - Mançari memar1an 21 '/ 7 minim iri anlqaca.iız. 

lulWn&le lınldf ettldlrl Bd ..,,. P. Diler bir riTayete göre, bqTe• 
.-.,_ ......,... R•ı ....._ iDi törle Clemiftirı 
n+letmlt1erdlr. aa.ı., ,..._ ...._ M. Tiitül-..a:._ • •• 
.. • _...._-.L ...._ - ııı:ıımAV, prennp iti • 

........... mıır ..........- ..,.... ıt:-~ı k L:......ı • • • _._.___ '1.:.--... 
po11a1a ı.-....... ....,.. laaWlliJan.. uany e auuı eltiiin;i, ..--t ..,.. 
m 16Urmlf!...tir. Yapılan bbbi mu· lnılünün bazı §&Ttlara baih oldu· 
.,... ... h·.,.,11 _,.,_ .... imıu bana telgrafla bildirdi. Ben 
'"mlana .....,_ ..... cA 'ıalle de kencUeine ayni cnaJ;ı Terdim. 

Grevcilere mitralyöz ateşi Cumhuriyet baJramma rW t.laftıl ltla ... .., ... ..wıw. Görliıeceiiz, ~in Te an· 
Marie1la "~ 3 '(AA.)~ • hamhk m llnm llrCIWtllr. Jqacairz. 

RıDmecle on iki haAahk tnr arw ... '-'-- 3 ·.(HUlall)' _ C-•••a- Buda bir hafkuı C-e-la-1 _b_e_y_M_an_a_v_ga-t'ta 
illa eCUldl~-! ....... ~ • ~ .. _..._ 3 (AA). - JCaM. · a._._ı __ 3 ( a. A) - lkt=--· •u• riyet .. ,.... .. lttlraJi -· 1- .,._..., AU1om,.., ~ ...., 
met, oraY.& 500 liatlar ıulier leY'IC zere .Ankaaıa malatellf _,,.,, rcmk'tan ~ı. Vekili Celil Bey, vali ve Antalya 
e&neie Jlazır)annnp. Merler imim plecü hlallerlD lmaalda- PoU., Mapea ~ ÇID melaallan ile beıaber ha •bab 
11 mitralJls, 400 tGftli, .&nclt, ma Jll-'71e Maulf Yeklletl al- 1-tE ılmendifer 11W1ı•larma ak saat 7 de Manaıvgad'a hareket et-

Maarifte 
Bir çok müdürler 

yeni memuriyetler 
aldılar 

Ankara, 3 (Huıuıi) - Urfa 
Maarif müdürü Bedri Bey Diyan• 
bekire, Muğla maarif müdürü 
Fevzi Bey Amasya ya, Sinop maa• 
rif müdürü Şefik Bey Meraıa, Di· 
yarıbekir maarif müdürü Retit 
Bey Erzuruma, Amasya maarif 
müdürü Halil Etem Bey Muğlaya, 
Gazi terbiye enıtitüıü pedagoji 
mezunlarından ilk tedriıat müfet• 
titi Husamettin Bey Beyazıt maa· 
rif müdürlüğüne, Gazi terbiye 
enstitüsü edebiyat şubesi mezunu 
Bergama ikmal mektebi müdürü 
lbrahim Tuinıl Bey Sinop maa• 
rif müdürlüfüne, SJTU lieeai ta• 
biiye hocaaı Macit Bey Slftl ma• 
arif müdürlüiüne, Merq maarif 
müdllrii Osman Rahmi Bey Kırk· 
lareli müdürlüiüne tayin Mildi-
ler. dl e, AJ 

"•klller 
Ankara, 3 (Huıuıl) - :Anka

ra erkek lisesi franıızca bocur 
Salim Bey musiki mualim mek· 
tebine, Erzurum erkek muallim 
mektebi tabiiye hocasiyle beden 
terbiyeıi hocası Ziya Sabri Bey 
buranın müdür muavinliğine, Ba· 
hkeaiT kız orta mektebi kitibi er• 
kek muallim mektebi lrltiplijine, 
lzmir erkek muallim mektebi tat
bikat muallimi Orhan Bey batınu· 
allimliiine, Gelenbevl ruiın mu
allimi Ekrem Bey Kadıköy erkek 
orat mektebine, lstanhul kız ~elC· 
tebi tarih hocası Şadiye ~ 
Eyüp orta mektebine, Erenköy 

.. ,; . ~~ 
cip Nadir ey 'san ul erkelt İı
ıeıine, Buna ukert liaesl n 
ye muallimi Cemal Bey latanhal 
erkek liıuine nakledibnitı.dtr • l 

Ziraat Vekaletinin Meri
nos yetiştirmekteki tedbiri 

Ankara - Yün iplik faitrika· 
lan için llznn gelen ~rlnoslarm 
çiftçi tarafmdan mr, yoksa hükti • 
met tarafından mt yetiıtirileceli 
meıeleıi etrafında ziraat Tekili 
Muhliı Bey ıunları .CSylemiftir: 
"- Teıkil ettitimiz komiqon 

meseleyi çok iyi tetkik etti Te bir 
prosram hazırladı. Bu proaram• 
da nud Merinoa 7etittirileceii 
lsah edilmittir. Prosram muci
bince biz hem k&yliiye Merinoe 
•ereceiis, hem de Karacabey h .... 
ruında koyun yetiıtireeefıs. Ba 
ıuretle iki usulü telif edeceiiz.,, 

pz .... balan ile mücthlieadir • rapl&ja bqtadı. ldiibii ifpl ...,,..._ miflerclir. Açıkta kalan muallimlerin ... t ~ • • ' ., .. _. ... __ _.._ ... ____________________________ • , 

maaşı 

Almanya-lngiliz ticaret Sahalı gazeteleri ne diqorlar? ...... ~<!!-.::!~ 
münasebetleri , ... - .......... -------------1111!9~------~ ... -. .... , .... ~ .... t-..t~. -.-• ... ~· ... ~._ ı hocalarmm 11mcll1• kadar ... .nı • 

( ... --~ Z~ :v AKIT - BatmU1aardt Kebm.et tep açmak azım ttldllf,nl ta)'lGyor.I caıt mGDaaeuw-a 1illATIJ9 - • ......... 1 ·ım. • 
t;ondn, 3 AA.) - -.-: .y '.Asım Bey Yunaniatanda Reieicilmhur Aliettin Cemil Bey her ıehrin, hallan du&uma blldlriJor. Ve muhtenm mt.- ••ıt ~ maat annm Yen 

.. cMt, t..p&s b ...... ..,. ...... eeçimi yaklaf."1ia9ı do1aymiyle. Çalda- mizacına glSre yapılacajmı bir metot firlerlA pJall1annda !lftg mllltdnl ... ılne butünlerde 'bqlanılacaktır. 1 
lllaı.ul Slr Fwdrlı ı.,t • ..._ rls ve Veniselol tlıİ'lftU1anmll tıesim dahilinde çahıacaimı blldltdikttn IOanl 1lalhJOr • 
:Ala.. ldlWIDitile ,.....,. ..... .... mGcadeleeinde e~klerl fulipt Avrupanm muhtelif merkezlerinde bu ZAMAN - •tct ........ .... Beı ki ıiden dördü yandı 
-i)nwlıN llit ....,.._ dmJll •a.r. ft pHnlardaıı bahsederek, Veniselo. it için namı enstltlUer kUnılduğunu ya- Ela.ta •• Ka1Hfldelır:I ,atı mektepleri BitoP, "Alnerfıka,, 3 (A.A.) _ 

trlmlli ı••I ı' ' >•Jtima ...., aıuı Rell!ctimhtttlufa rwnıeE aGrllldG- arak: "Bu blh'9te 1ıılzilll mD1etQe. r.t- Iiğvedllcllll tclll bu talebenin lıtanbuta · 
~ daimi mahi,.ette herhaaP ğil takdire!~ ÇatdariÇlerln intthabata çe kaybedilecek bir dıkib, beDd bir geldtll " buradaki yatı mekttplırinl Bir Amerika ukerl tayyaHll a • 
Q.. m•..- tmma maJaalif Wm- lftink etmlyeal1detlnl 11yıu,or. eaniyeftıls yoktur. Geçen amr1arda do14ıırduktaft ıaonra Jmmen a~ bl- inler lçemincle, ciırar ela ... -.bar. 1"acarl ~ Jaaaumda he- Sonra, diğer bir hal yolunu aııJa.. kaybedilecek \'Ultltrl fulUUe kaybet- dıit yuılıyor. dUpıUftllr. içindeki 'beı ldttden 
.. ~ W. aıedea "'•"'...,..ftll'· S.. &yvr. Buna •6n fimdild Reüicümhur tik..,, diyor • Buradaki ,atı mekteplerltıln t!e 111- J&hılS 1.lriıl paraıUtle athJarÜ · 
mn ~ M. fMM......., taraftat.. ZahnWn phm Uzeriılde bütün bir fu\. MiLLiYET - Muhterem misafir - vedttecell haberi Gıerlne, EbUlll)'& sa- lcwtulmuftur. ' 
im ala•• aGDe ............. kalamı anlapmı menuu bahistir. Fa- terim.iz ineç VelWıtl Prens GnttaT de Bq, yobul gocuklann unutulma • 

ft• pi lllJm aDl'lılll "8 ~ kat emeller o bt1at ıyn fd, bu da mtım- A461f Huretlerl Prenaee Marl Lult ııu: " konuıma11 tllerinı mevcut mU· .......................... ,. 
1ı1r kün olmıyacaktır. •• PrlllHI lc!lncrff ft :Pten111 Beta euetelftln saten yetmedlltnl Ued lil· 

:1'11111....a.Wlıl&I.,... .•• 
a- iri, :AluwwwJllldD Fnm1adna -. 
............ l[E[ ... 

Mfhmet All8l ..,. Y&&Aanilfanda tilin eeyahatini m~uu bahıedtrık, rerü umumi ıurette maarif ve çocuk 
bu fırka 'f'Uiyetinl tüatlerl tükenen Türklerle tarihi mUnanbetini anlatıyOr: liyllethnla4en blhtedlyor. 
Ski pehlinn haline beueterek neticenin Milli mllcadelene ıonra Türkive ile Neticede diyor Id: "Maarif Vekltett 
bibi! 1ı:ettldl~ellfd yazıyor. tık ticarel mlinalebetine glrifen İneç- mektepleri kaldmnak delil, ~otaıtınak 

COMHURIY!T - Bugtinkft tiat- mer otduğtJnU ~ytUyor. \'e yetti Tilrtd- ınecbutfyetindedlr. Zengin bakmak, 
)'Ul1I ltt.ebtıl nıeb'utu '.Alletttn eemn ye hakkında g&terllen bu itlmadr hiç gengin ~oeututıu okutmak 'kolaydıt.,, 
Der yazmqtır.. ŞehkcDiği an1ttlyor "ft unutanuyacatımisı ,uarü, Vetfalit Ve kendi çocuklarımızla bir kıyas ya
bmımı fçfn mGfebams yetiftirmek, me1C- Hazretlerinin yeni seyahatinde de ti- parak vaziyetin ehemmiyetitıi anlatıyor. 

DW •JlllllSda çakan "C...U 
Malumacha •nüm,, mableıW. Wr illi 
tertip yuhıı blnuftn". Buıalana ea 
m8himml ••ota •~ seae ellnclen tellblai 
dUpnlyen .. .,, tamnda dlz1len .Wlf. 
Dolnaa11 tuc1ur: "Otuz üç aeae eHndea 
kıhcı t10f1lllyen ... .,, ., Oku:rucularamz • 
dan özür ~ 



~'4' _qötilşiüK: - ~ _ ___., 

Ya çok aürültü, 
ya tam .akitl 

M!~";;.~..::_~ Gayrimübadil bonoları son günlerde 
dım •. Bea ~o kolalar;.._ •• k 1 • 
bçanm 0 ı.taJar.. Niha1eJ .bir yu se mıye 
alaç halarak tınnandnn •• Hlıl başladı 
•ıa. korkunç ... ,..., bunamMlan 
aoluldar aalarak, lserime saldırı
yor.. KllJnlimm clilnnlt. kanlı 
ıiizlerini deftrmit, hoJnmu ile 
yeri lrazııor " haımrlJOI': 

-Mööaöö ... 

._ MIU .• 'Mall .. 

Bu, Wr ·~ •üre1di atlrekli 
düdük ... etiydi .•• Anıa ne 
ferpt.. BtlmJor.. Saate hak
bm: Allcak Jedi... Pencereden 
d1"ft ..... ilitti. Günlük .. 
lik.,. Sil bile Jolr.. IUDet-

Sia olaa hile, ha tte r 
• ~iik Yapurl.:: ~.:::: 
lllD ııleıneın leri · e , onların da meae-ll ..... 

, 
1 ~ daha hafif bir i-

taret •enneı.n, aürekli düdükler-
le aıtaıl.lL L • "l..!-L _ 

~--· uınuume btınamalan clır. 

•'kt°;• içindir ki, tehirde nurl 
......... driiltü 

)'01'1& ....... yapbn)m .. 
• ' • da da Japtmlm«z L , 

•nuı~ 

Ya hem kmııiıa.ı.:.: L. _ _ _ 

Bir ay evvel on yedi 
iki liraya 

liraya 
kadar 

olan bonolar 
çıkmıştır 

• • 
yırmı 

Ga:rrimübadillerin idibbkla· ı ödeyeceklerinden müzayedeye it· ı yonu reisi Faik Nüzhet beylerle 
rma kartılık olarak verilmekte o • tirak etmeden evvel bono tedarik f tapu müdürü beyin iftirakile bir 
lan bonolar aon aünlercle yükael- \ etmektedirler. Benoların son ıün· komiıyon tefkil edilmit •• bu hu-
meye bqlamııtır. lerde yükaelmeıiııin aebebi buclur. I autta buı maUarm kıymetleri fa.-

On yediye kadar düpDüt olaa Müzayede ile sabbtcak olan hit olarak takdir edildiği ıörüle • 
bonolar dün yirmi bir lira otu ku· metruk mallann miktan mevcut rek kıymetleri yeniden tahmin et• 
l'Uflan almıp aatdmakta1'!1· Bunun bonoları tamamen ~ılıyacak tirilmiıtir. 
ıebebi, ıon umanlarcla sıraat ban miktardadır. Verilen habere ıire Ve bunların tapu kayıt)~ 
kası tarafmdan fula miktarda bo l lık .1 et çıkanlnıumm kolaylqtmlmuı 1-

karılmaa d no ata kartı g&terı en m • • .1:-- ._L21 bel • d b maim müuyedeye çı ı ır. ruk ali el • d" kad • çın m.aı7v uw.u fU enn e u • 
Metruk mal satın almak iatiJeD • m ar an ıım ıJe ar an lunan 90 tarihli tahriri emllk def• 
1 • übadil olsun olmum, cak onda biri müzayedeye çıka • terlerinin tapaya demi teslimi ma 

becler, 
1ı~~ · iibadil bonotu ile nlmıttD'. Müzayede ile ... tılac.ak yafık ılrülmü._n ... 
e ını PJl'UD daha pek çok mal ftJ'dır. ~ 

Heyetimiz bugün Bu malların tapu kayıtlarman Maarif müstecan 
çıbnlmuı Te tahminlerinin icra· Y 

gı• diyor ıiyle müsayedeye konulmaamm gı· diyor 
telrii win lbımıelen tedbirlerin lraala A.fıanntan arumclald ·7 Bir müdclettenberi tehrimizde 

haclat ihtilifmı tetkik edecek o • alınması bundan mel Maliye v.. bulunmakta olan maarif müalef&• 
lan ordu müfettiıi Fabrettin pap.• klletinden emredilmitti. Bunun n Rıdvan Nafiz bey bu akpmki 
nm riJU9lindeki ukert heyeti• üurine Ziraat Baıikaaı müdürü trenle Anbraya gidecektir. Rıd • 
mb bqf1n Toroı ekapreeiyle Hale Ahaen beJ takdiri kıymet komia • •an Nafiz bey dün Alınan liaeaini 

be hareket edecektir. He.Jet Ha • -----------ı ıesmiflir. 

--l~:ll. IODl'aı...;.lr,-.ana1111ıi"'°decek,!• u..:~~ ~ .. '•ı L ~T I -------' ., • .-,..... _ • ~ Rıhbm Şirketinin sahn 

Komünistlerin muha
kemesi 

Komlniatlikle ...... n mev· 
lmf halunan Doktor Hikmet, kar· 
.. S.lilti T• .... Vwf ~ 
...,._ .... danp düii alucesa-
da ..... edilerek bam p.lütler 
dinlmmiftir. Dil• phitleria seti· 
rilmeli için mahaJseme baıh IÜM b.....,.... 
Ticaret odasanda intihap 

Vuruldu 
LGka efendinin idareaindeki 

motoeildet din Sirkecide demi • 
mit kendiai •• Artaki i•iade bir 
yolca~. ..,, ........ 

inekçi h\mctlc•n ffuanm bir 
ceket Te aJ&kblmnu pU abı
kalı Bayram ,.Dl&ımllfbr. 

Kiremit 1111.-
Bebekte cami aThumula Wu

nan kiremitleri çalmak iatiyen •· 
bakalı V..U. it Userincle pkalan· 

.,hnması 
lııM• tll--~~lıL Xa. 
-.~ Ddclblelladar 
Anbrap ai"-*ktir. Şirket mu· 
diri Ankarada adliye vekili Sara • 
çoğlu Şükrü beyle eıuları parafe 
eclilmif :0lan bt't itilifaameri 1111-
al..,.caldır. 

Müdire itiWnameJi kat't 
amette iımalamaıı lcin aalihlyet 
pl•ittir. 

Yeni itiWa sin, lriildlmatin 
tirket merkezim fainb olarak Te 
receli para lmk senede ödenecek· 
tir. 

Rıhtım ıirketinin 1 kinamua· 
ni 9U ten itibaren hOkemetimise 
ıeçerek ,.ni liman idareai tara
fıiıclan idareai malıtemeldir. Şir • 
ketin 30 memanma pi ftl'ilmit • 

SİYASET 

Fransa, ltalya ve 
Balkanlar 

BuıünJEü vaziyette, aiyuctia mer
km ılkleti Yugoslavyaya geçmiı cfbi· 
dir. Yugoslavya ile Fransa - Sovyet
Ttlrldye grupunun milnuebeti hak
kında mUphem ve biribirine nt yanlar 
yudmaktadır. Bunlardap iki tanea~ 

aiyaıet ıütunumusda nqrettik. Bu
gün de (Near Eut) gazetesinden alın· 
JIUf UçUncO bir yazıyı takdim ediyoruz: 

Almaapam Anupada tek bqn:a 
rol oynamak İl~ ,7Üm Frama -
ltalyan münasebetlerinin ..,,,imi.....,. 
ıine delil, Küçük itilaf dnletleri ara• 
muta da derin hir anl•pmya ~ ol• 
mutlu. 

Fransa ile ltalJUUD bansi ha1USta 
ualafblduı henü belli delildir. Fakat 
hu anlapna tuanara, ~ ltillf 
duletleri uumcla lıir telif ayandınmı· 
br. ltalya n YqollaYJ& he,..U.deld 
Serıinllfia ft IOD aene1..de Mrtanf 
edilmesi ihtimali nrdı. Bana ltalyaa
Fnma anlapm• eet fllsmittir • 

Baiıte Yqodavlar zararlı plmnf
lardır. Zin, ltalyanlarla •• ....,. 
nldt kalmaclaa Fransa hiw1vi ....._ 
1ıac1aa terbdiJmittir. v....,.ı.-. 
l'ID ltalyanlarla anlapnalan ke,fi,.tl, 
Awıturya - Macariatan m•tlelerl 
dola,...U. bnfmııtır. Bu halin M. Mta
aolininia fikrini cleiiftinnealnclen zı,.. 
de, Franmluaa onun fikrine ittinık et
meainden ileri relmeıi mahtemelclir. 

Hailumrda Küçük ltWm aiyueti Wr 
çok iıtikametler almaktadlr. Oç dnW 
Anc:hluu meseleainde ft ~ 
nn a.deti huaaaunda ayni ıarette dii
ı&mnekte iken, c1iier taraftan RomenJ.. 
rin " Yqoala•lüm Wr lmml ._ poli
tika aleyhinde, ÇekOlloYakya w H..._ 
... .........._ a..ı.tiai, Anlhn'J8, 
....... .....,..._ ilhaldan lautal• 
la ...... •nıa ı.Uretle .............,. 
L •m • 

Mlflditola noldaı y....._.,.._ 
iki müttefikinin So.,et Raaya De dlploa 
mab1c münaaehat teıiıetmiı olduta hal· 
de kındiünia bala bu Jhtiraa ~ 
anı+ ı ilr. 

Rcıman,. ... ftldlialat 8elpada .,. 
,.ı.11 mf Wr mnl•t laanıbtl olaaü 
ı.fair ediliJw. Bu airant ._. • _.._ 
ICnl ıt...laa Y1lplla.,. ..,.ı.all U. ...._.be ... M. Ta-...onan,,.. • 
tattan latihde ...._ Yqoela• hl
lran.tlala R M•&jW Sottatler• brp 
sittiiil po&tBat,a ................ 
etmeel Wil ... ...,..... ..... 
Heceli ~. ...._,.., 
Kral Karo!, Belsrad .,. Pariae mata • 
aaner ae,.Jaatinl ,.pmadan, Kn1 Aleli
aandr Pariae sitmedeu w M. ButJaoa, 
M. Maaolini ile PriiPDedea enel .. 
....... kat'I Wr .. aa,w.. 

IGriilt'" ........ uem d.mde 
-.~.. .. Od 7ercle bü-

Oç Maec1e bir. yapılmakta olan 
Ticaret Odur mecliai halılı HÇİ• 
ml k tene ,apılacakbr. Oda mec
liabaia ..Uddeti lrlnmmenelde 
bkeuliho. intihap ifleıl,le •et • 
.................... ftaWr 
~ eeollwMlr. ....... 

Çocul•...,.. 
tir. Bu memurlar iki maat Dİlpe • --lll!!!!l!!l!!l!mm-!1!11!!!!1191!1 ___ _ 

CVl·NG) 

tinde ı.._inat almaktadJrlar. 
iskan davası Şoflr Salııe'e•ttinin idareebacle-

Kula matecaYiz aaçlua olu ki otomobil din Tepebqmö het Mekteplrde talebe fazla 
iıkln aaiiatimall danama tltln a • tatlarmdald Recebe çarparak Ja• Bittin mektepl_. 8' ,anden-
iırcezada b.ıkılmq, aaçhalardaa ralamıtta'· ŞOflr ,.Jral•mnqtır. beri 41...ı.e ı.t1anmqtır. Bu ııl 
Sabri bey ıelmediii için muhake- R y ~kllete gönderildi ........, orta meldeplerde " ill 
me hatb güne kalmıttır. apor meldeplerde olmyan talebe pek 

GibDrlk t.fmüdiri SeJfi •• fulaclD'. Orta mekteplerin ımıf 
Kaçakçılar mahldim oldu .. ..,._•-••el·~ Haua ~ meYCUtlan elliden qa1ı diipıe-

Kapfsplık auçandan dola71 ı. Pire ................ ,.. aeferlerin- mekteclir. 

dolmzuaca Bıtlau mükelDeliae &le yolca epellDID ftPUl'Cla mua • ilk mekteplerde lıer muf .. .,. 
lft'lreclDen H_arlk, Arif, Meh•et reneei lmhll qlap olmatlıiau tet • cmla 10 _ 80 talebeden qaiı de
iwindeki ~ aac1amm darapn&Ja- kik etmitl...U. Ba haauata ........ s:ı..1• B:IL F-&!L • a.1...--

, .. Wtiri • • ""'1ete a&ıderil • •-il'. uaa... .. .. Y ,__..~ 
171olhmtla A-.ıı •• ·~ l'I lmit, .... ~fl a.1e1mer ., ~ rapor .... aemtleriadeki mekteplerin amıf • 

.. nah w...._'1111 lalübi ...... •e1.lrt,,, edilmiıftlr. tir. Raponla, Z:lcalara lrola,.lık lan pek kalabablmr. ilk-mektep • 
._., 11.iW - '---- ~·•-••iJlealmecako- 1--~ -•-- tal be 15 biad ~ ........ ... ..... ~. __ .. bit emlmit .... arue uauJaD e ea 
...... a 9CDehi '-1aiı CAal 1er11A11ertoptatbnbyor lan ~~ ~ .' • • fula olaıt;alatq-. ilk mekteplere 
lh ~. lcldlaal,le. do'-"** .Eald tiatem el teruileri llçtl ft lete blldinJmiftir. Velril~tin tu • bu fd plaa 927 •e kısmen 928 o::.:,w.....u.. ~t· - .. ...,ettitQlliııı:e toplatb • ..ılıl llııerin• lranrm Wbilana ... doiamlıilar kaW edilmektedir. 
..-....., ıs l>rind '-lriıade :. ::"!..ldıı~: ~~d-;aı çilecektir. Yazılma m&clfetinm lltmlf ol· 

• ... ..... .......... • ı • L--!:. ma11na ralmen mürac•e.tl•nn u-
lecdstir. Ş... bira., wfmcla SOO iki promtUr mezun bar almmq delildir. 

el• fu1a uld Iİltem ten.si top- T• ,...._. Pıofealrlerindea Dün bir çok •eliler maarif mi· 
latbnlMıfbt. ~ U. Lipwe8 .,U.i aia dürlültlne plerek eocuJdanm ı.. 

Sütçülerin ictimaı 
Sütçüler cemi,etinin 7eni ida

re heJeti aeçİllli din yapdmıım. 
Yeni iare heyeti intihaptan aon
ra derhal toplannnt Ye seç nlde 
kadar ıilt daiıtma iti &zerinde 
ılriifnrilttllr. lataabalun ıtlt meae
leainin halline çalıtdacakm. 

Firma davası 
Hanri7et admda etn&tti ima• 

pallJUllUll kapat besleri &serin • 
d-e kullanm•kta olduiu klpek ba· 
ıı firmaamm lam mi11•11eler ta • 
rafından taklit eclildiil iddiuile 
açtıtı dan7a din ikiDci cea 

hk !-..1- a_._- .-.1:1-:.a:. .... ....lllG9 'llT- ____,.... 

Dan; T....,m mahkememıden 
naben ıelmifti. Dünldl eehede 
ttaba uyulmuı, ehli wkaf din• 
lt-nerek yerm!ı olduklan npor 
ha kblda kendilerine ilcinei defa 
yemin, ettidlmiftir. Muhakeme, 
karar Yerilmek için hatb bir si
ne 1ıraJnlmııtır. 

Tıp alcültemne rafbet 
~ ~ .,...... 

ma lt'ni• de.em edilmektedir. 
.. .. ..... falddtısliae ralbet 
wlır. Şi•.U,. 1-lar 14 talebe 
b;letlmDlitb'. IJaaa mubhlt Tıp 
............ milncaat fazladır. 

allcldetle meaaea Anapap ıit· u mazeıet aebebiıle JUdıra· 
mitlerdir. madıklarmı .a,.ı-iflerdir. Maa· Kalbi durdu 

rif müdilrltip 1ııa .. i ~ T ..... ı ~ ..,_unda ba
Hasan Ali bey geliyor .. me~..W Hilm•I• tara RalD Efeacli clifn bip dar • 

alakadarlara blNlrmiıtir. ~--~ •t-A.6A-
Orta leÜilat umum miidürl Merlceade ~ılan ıekis ilk mü- ma11111Gan v .... ...,-. 

Huaa AB ı.., 15-.-. kaMr.. _... ı..-r..W-Wr aç..-. iirac- olan watlercle UJpn 
rimise ıelecektir. , tep daha -cıı.,ktır. Mektebe Ilı· araamaldadır. 
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lHABER'in 
hlk3yesi Y ağmurda-n -ka-ça-rk-en-.. Dört yavruya uzanacak bir 
Bir Fra?ı~z anlattı: 1 Kadınlar büyülenmit gibi, ol-

. ··· Bu hidıae, beQİm memleke- duldar.ı. yerde duruyorlardı. Mon· 
tımde, hal'p zamanmda oldu. lulu lr--ıp w: ... • '' . ~ ..... ı. 
:ıemt~rılerimizden Monlulu si· Havadislerin ne çabuk yayıldı· 

lah aeaınden hotlanmazdı. Bilhu- ir §ay• ... ı ha ett' ç k . .. ._. yr ır. o geçme-
ıa, a~l~hların diier marifetleri de den, tepeden tırnağa kadar müael 
zevkinı .~ktamazdı.. (Harp et~- lab eıkiyalann civarda dolqtık· 
amda böyle L--=ıleri olmak hır lan L-w.~ bunl 1 b'l h·· k k . . -t'~ 1 

, ua .. 14 arm ev ere ı e u-
er e. ıçın ne feci, dejil mi? •• ) cum ettikleri fuyu buldu. Bütün 

Bır müddet, korkusuna bakim memleket aranarak taranarak, 
0~ istedi. Ukin. ~ ona mücrim bulunabilirdi. Fakat, tim· 
hikinı oldu. Manaaaı aıperden iı- dilik ku etl h k ı 
tirahat için aynlm19b ki o da nıan mu~ ;: er, c~p e~~lesevd oh~ 
gadan aynldı. Gecenin karanlıiı sarf -~ r ~err~ır.n E ı a: ~t 
içinde kaçtı. Bir baJTan nıarp 1 -~ ı ıd enmıyor u. aa~~ mh : 
diz' b=-~· tııı-! • k n- e.-ue olqanı açlık, '°•ua te dıt 

ıne lllUl. , .. me &raamda on etm' d 
altı aaat aakb durdu. So ıyor muy u 1 
rece dqan çıktı G nra, gene Bütün kapılar, yüzüne kapan· 
yonl::::•ı • eçen kam IDlfb. Gözüne kestirdiği evlere 

- Ark.adat! Be I . . yaklaıarak dııardan haykınyor-
. n, il lya gıdıyo- du • 

nmı... a-i bır lcaç aaat ötür • 
-diye ,.nwdı. 1 ··· - Ya yiyece1C verin, yahut da 

Falat, ordugahı ateı ederim. 
enel ineli. Kaıab ara nnnad~ Bazan bir kapı aralanıyor, a· 
ti... &ama dofnı gıt- cele eden bir el etik üzerine yiye-

Maki denen fund ldr cek bırakıyordu. 
.ef-'dnden daha L~1~, her Monlulu, bunu alarak kaçıyor· 
L..L L__. ~ tenha idi. Mon- du Ma "garasma aı~nıyordu. Ba-
.nau, uuraaa, harb" . ıs• 
~a karar ın .IODUD& kadar zan da, tehdit me1ktupları yazıp 
ra, İfÜb verdı. Ondan aon• gönderiyordu: 

UJdlD'du. uy·· !:t_ l .. ta • 
~ un çorap, mum, çm:o a ıa-

lerde ~' hele ~m, maki- tiyonmı. Bunlan filanca ağacm 
iilcli ,.. _ kolay ı1lerden de- altına bırakın, yoksa ıöyle yapa· 

• ~ne de bereket • ~lar nrdı 'y lda ıel~m, ~ nm, böyle yapanm.,, 
..ııL L!u • oıran, uü- Ekseriya, tehditlerine aldmnı· 
3 .. IUll' pösteki bi ba · bir ÇUıta, ..... 1--ıt. , r ttaniye, yorlardı. O da, tehdidini yerine 
~· muvaffall olmuftu. setinniyordu. 

~' yeglne llet Te edtnatty- - :Ammada ... _ CI ı 
Clı ~ • • • -'..: :ı - a am ar ... 
~ '.ı'lllldi de, yayıp ıçeccK şey.ıer ..(fiyordu.· Ya aöylediklerimi Mhi-

nıAk zenıreti vardı. den yapacak olsam .•• 
Enell, kö,.lerde sadalia iste· Bir gece münzevi evin~e yal· ...... - a , 

yerler;:' ;_"!-· 1..&Mn, blabalıK nrz olduğunu 1bildiği bir kadına 
soa Jandarma Tard On _,.: 

gözlerini dik k 1
• a tasallut etmek ıiatedi. F&Kat, me· 

yorlardı E ~r~ . ~~ uzun bakı- lerae kadının itıkı varmış ve ya• 
. n ilyısı :aumlnldrta .. 

TÜyerek u·· 
1 

' yu- mnclaymıt. Pek kuvvetli olan bu 
cra ev ere girmetct· F at, aeceliyin f ı;__ 1

• a· adam, Monlulu'yu epeyce patak· 
imlca111 da Tar, ~na ~ıla~~ ]adı. Sonra yakalrya.rali jandarma 
9Yi İ7i aeçmeliydi nun JÇlln, gıreceği lara teslim etti. 

Bir onnan ~1 ; • • Vaziyet aıiklrClı. idam etlile-
diğerle . d YJ nıCla rızlenereli cekti v·· dun iki kortun ere 
t' nn en ayn bir e.de 11d ih, ... ucu u ond kt. Ukin 
ıyar kadının yqadıfını f : lerek bayata veda e ece ı. , 

Bundan d~ha ala ,_~ketti. zindanda ağladığı ıırada, kilisele-
K yer Ouunazdı . ld M·· --'- ·1 .. apıya yakla§ıp d A · :n.n çantan ça ı: ütaT"CAe ı an e· 
seaine bir heybet ;ır ::ıc dçıl~~, dilnrifti. ıBu sayede Monlulu kur

- Bana elrımek~r ' edı ki: !Una dizilmekten kurtuldu; küre-
ihtiyar kadın k ı.: __ k ie mahkiim edildi. Fakat, caniler 

lu, . , orlUlTa Monlu k d·ı!....11_ .. ak 1 yu ıçerj hft'akt ~ k HT e ı ıraen, o, anJıne y a an· 
rnan bir et P&rça ı. kr oca- dı. Bunca zamandır mepkkatlere, 

- Bu eti bana
11 ~lııyordu. .oiufa, açlığa tahammül etmeıine 

Korku içinde :l itaat raimen, dağ D&tlarmda hastalan· 
etti. ' ar' mayrp «la burada haatalamnaaı 

- Şarap da ilterbn. 
Kadınlarm en ih • 'letiTdt....... tİJ'an, ıarap 

•llQ:en sonra: 

:ı· -MAh ... Ben bunu tanıdım.! ·de 
ıuı.- onlulu'nun il 

O 
o u ..• 

ğlannı ödü koptu: 
- Bunu aana kim .. 1 d.' 
- Sakal bır soy e 1 

' 

ni · • a1anqıın amma, ıe· 
lYl tanıdım., Sizin çtftr "· 

ıbnda benim de b. • ıgın ya-
lllek ki uh ır evım vardı. De 

m are'beden geldin 
- Koca kan! Buraya bak' ş 

Yet bunu bir yerde aöyler-- k. fa
ili iaranm. -u a a· 

f&§ılacak teYdi. 
Monlulu, mütevazi bir liutalia 

nenin oldukça rahat bir yatağında 
öldü. 

Zazallı adam! ... Cephede baım 
dan her ne geçmİ! olursa olsun, 
bu maceradan daha feci hir iki· 
bete mi uğrayacaktı? Hakil<atte, 
yağmurdan kaçarken Cloluya tu· 
tulmuıtu •.• 

O atelrk manevi cihet ... Birin'Cıe, 
cemiyetin ta'kdir ve tazimi, ötekin 
de istihfafı ... 

MUterclml (Hatice SUreyya) 

·~ Şarap demıini, eti elCme.,,.. 1 uı. T·-- bu d ' gı a - 1ı1.--ııııımwmı:amuzmmaaw:.m:aıawa .. 
-.u eana a, gözüne k" 

de dllraıı bir tüfek İlifti• ' O§e- 10 Ve 15 liraya n 
- Kinıin bu? • kışlık palto Ji 

ı;ır:k Orman bekçiıinftı! ll;u,aya Son moda ve sailam yerli 1ıu.ji 
t'B' rp Ç411ıdan ,eker alnıağa git- maılarclan ölçü üzerine 48 ... t ii 
ı ıraz IOJ1 1. ..f :ıt. •• 
~a ~~ ıp .tu eısinıi alacak. zarfmda palto siymek iatiyenler!: 

:.ı _ • tüf eğin yanında bir Ankara cadclainde Orbanbey ba.ii 
ge çam. ıörd .• Yokl :nnula "Kol l .. .IL T-=L--...! 11

1 
d f" k u. •Ynıca, için· ayDK ._..._.._,..,, ne: 

tıt~ .ı'.ed dolu olduğunu farketti. ı ınÜl"acaat et.inler. İl 
ıKUmı e Ollıuzladı. 1 Gerek kumqlann nefuetinc1eniı= 

- Eğer ._._._ · ı: .. ·--'- ._.. c1an ..... ,___ • • ı· 
D~1tcıye oeırm geldifi· •---• ~an -~ iti·!i 

ıml 13yleraeniz ·1~ • • .-2 _ ...,. de çok memnun blaealdanbr.!i. 
1 • , ' txın zı ae yaka-

nm ... ,~ Dıuaunuz lioca : (3176) il 
-~ ' kan- 1 :1 

şefkat eli yok mudur? 
Anneleri öldü, zavallılar mektebe gireceklerdi, babaları 

sağ olduğu için almadılar. Zavallı adam aç kalan 
çocuklarını başkasına vermek zaruretinde ... 

Dört çocuk dün ıece aç yatb- bile ikartılandı. iki resmi makama 
lar, belki bu gece de bir fey yiye
miyecekler ... Ti ki babalan it bu· 
luncıya yalı\ı.t ta kend"lvi hami· 
yet sahibi, inıanbk ıcveT kimseler 
tarafından almıncıya kadar •••• 

Ea bü~ğü .. ~k:z, en küçüğü 
dört yaıı.,.!a "''"n bu çocuklann 
alaceti ne olo:.cak7 AçH~tan naıd 
kur~u1..!lca!daT?. Btıbô\lar~, çocuk • 
ları uiruna uh'1.!'lJini t~ybeden bu 
zavallı adamda artık takat kalma· 
dı, yavrularına bakamıyacak, aç· 
l&tan gözü önünde ölmelerine ta· 
liammül ec1emiyecek f 

Onları, tlört yavnılUJ'IU bu feci 
akıbetten kurtarmak için, babalık 
ve insanlık hislerini öldürerek on· 
lan, manevi evlat edinmek iatiyen 
l~re vereceli •••• 

Bu dört yavru böyle sefil, aç, 
perİfan mı kalacaktı? Eier anne· 
ieri ölmeıeydi ... Ölüm bu yuvaya 
da yetitti. Küçüklerin anneleri bir 
gün ölüverdi ~fte ... 

Ölümü ile yavndanm beClbaht 
eden talisiz kadın Erzin~ idi. 
On Mne evvel Mehmet Efendi ile 
e•lennıifti. Bir aene aonra Ahmet 
Samiyi, bir aene eonra da LCitfiye· 
yi doğurdu. Sonra Ali Rıza, aört 
ıene evvel de Osman Halit dünya· 
ya geldiler. Erzincanda karantine 

memuru olan Melimet Efendi so
addarma ço1' iyi bakıyordu. Bir 
aralık Menine tayin edilmiı, J;ura 

ya CJa çocuklannı aldmnıftı. Liit • 
fiye ile Ahmet Sami illt mektebe 

yeni bqlunııtı. Bir gün zavalh 
anneleri hastalandı, haatalianeye 
lCaldrrdılar. Oç gün sonra 'da ••• Bir 
aaball ölüm haberi geldi. F eliket 
te ıef alet te bundan sonra. batla· , 
dı. Mehmet Efendi gene Erzinca• 
na döndü... Bundan iki sene eT• 
vel. .• Çocuklanpı gene mektehe 

yazdırdı. Bir yandan vazifeye gi • 

diyor, bir yandan da çocuk1arma 
bakıyordu. Fakat 'bu kabil mi idi? 
Dört çocuk bakılmak, yedirilmek, 

siydirilmek illerdi. Sabahleyin va 
zifesine giden, aktam evine, dört 
çocuğun bir kötcsine büzüldüğü 
yuvasına dönen hu adam ne yapa
bilirdi?. Çocuklannm ve kendiıi· 
nin :naf akuından ne ayırabilirdi 
ki bir kadına venin de yardımını 
iateain ! Bunu da yapmadı 'değil, 
yaptı •.• Gelen kadm bir ay sonra 
az para ile dört çocuğa bakamadı, 
çekti, gitti. Kaldı çocuklar gene 
Mehmet Efendinin ibqma ... 

müracaat etti: 
- Elimizde yapacak bir teY 

yok! dediler. 1 

Mehmet Efendi pentan kaldı. 

Sokak ortaımda parasız, aç, sefil 
kaldı. Mektep zamam gelmit, ge
çiyordu. Bu, bir taraf.aı bırakrlım, 
Mehmet Efendinin parası da yok· 
tu. Bütün tehlikelerin üstüne açlık 
kendilerini tehdit ediyordu. Ka· 
ırmpqada Karaman mahallesin • 
de Safi Muhittin camii içindeki 
bir odaya sıgmdı. Penceresine ö • 
len karıamm dokuma çal'§afını 

perde diye ger<li. Tek yatağını bo§ 
odanm bir köteıine serdi. Bir ba .. 
ha, dört yavru. Bir haftadan beri 
bu oClanm kö§esindelö tek yatak • 
ta yabyorlar... Konu t{om§u bir 
liaç gün eKınelC verdi. Fakat, iki 
aktam f'vvel bu da kesildi. Cami· 
nin önünde <Jolaıan dört yavnı ak 
§am oluncaı odalarma çekildiler .Ba 
t>a .... Beyi görmege gitmişti. Çün· 
kü "o bey sana belki yardım eder,, 
demitlerdi. ~ama eve dönmege 
gcikmifti. Çoıcuklar karanlıkta 
korktular, kamı.lan da acdanıtb. 
Baıladılar ağlamıya... Nihayet 
bedbaht adam yetiJti. Be, on ku • 
nış bulmuştu. Ekmek aldı, zeytin, 
pe,filirle doydular ... ve yattılar .... 
Fakat dün ıece ..• 

Bu ne biT mullayyel romanClan 
ne de bir f adadan alınma bir par

çadır. Bu batlı batma: bir facia, 
batlı batma bir hakikattir. Kahra· 
manları sağdır, yaıamaktdrr. Ama 
!bilmem .. Yarın yatıyacaklar mı? .. 

Tahta, küçül( evlerin araamdan 
yilrüdüm, camie yaklaftım. Arka· 
larmda çizgili basmadan birer en· 
tari iki sevimli yavru yanıma doğ· 
nı koftular. Önümde birer asker 
gibi durdular: 

- Hangimizi alacaksmrz efen· 

liam: 
Yürüdük. Ba\iala.rı yoktu. Ca· 

minin bir taıma oturdum. Sekiz 
y&§mdaki LGtfiye ile dokuz yaım· 
daki Ahmet yanımda. Ali çenber 
çeviriyor... Lutfiye, bu sevimli, 
sıhhatli yavru anlatıyor: 

- Annemiz öldü. Erzincanda 
Fırat mektebine gidiyordum. Ba· 
bam bize bakamadı. Burada bir 
yatı mektebine vermek istedi. Gel 
dik, !imdi mektebe almadılar be -
ni benimle Abmedi... Ali daha , 
küçük. .• 

Meıhmet Efendi çok feci bir va· 
ziyette kalmıttı. Bir yand&n so- Baıbam parasız, iısiz ltaldı. Bi· 
cuklar bakilmak iniyor, bir yan - zi evlatlık verecek artık ... Hem de 
dan da vazife kendisini çağırıyor· ıenetli, sepetli ... Ben gitmek iste .. 
du. Nihayet dütündü, tqındı. lı- miyonım. istemiyorum amma ha· 
tanbula gelmeğe, iki çocuğunu ya bam vemıek istiyor ... Önce ba· 

h mektebine venneğe karar verdi. bam? 
Vazifesinden istifa ederek bir haf - Kızım Lutfiye ! Sen zayıfım, 
ta evvel lıtanbula geldi... Son Ü· belki döverler... Hasta olursun ... 
mit burası idi. Dumlupınar Yatı OzülünUn, diye beni vemıiyecek· 
mektebine gitti. ti ema ... Nedense sonradan caydı. 

"- Babası olan çocukları al· Ben de babama acıyorum. Gidece 
mayız.,, ğim kim isterse.. Babam annem 

Dediler .. Başl{;a yatılı meldep - ölmeden evvel 75 kilo geliyormuş. 
lere gitti, ıene, "alamaJ.U.,, ceva· Şimdi 56 kiloya dütmÜf ... Hep bi· 

zim yüzümüzden ... Babacığım. Bi· 
ze o kadar iyi bakardı ki ... Tırnak· 
]arımızı keser, yıkar, aaçlarımızı 

düzeltirdi. Yemek pitirir, çama§ır 
yıkar, evi süpürürdü. Hele bir bö
rek yapardı ki... Küçük kard"!i· 
miz bile ondan yerdi.. Şimdi bir 
şeyimiz kalmadı ki .. Yiyelim .. Ar
tık babamın da takati kalmadı. 

Bizi bir, bir dağıtacak •.. Bir ha
nım beni istedi. Gideyim dedim. 
Dedim ama o kadın babama: 

- Efendi, kl%mı artık ölünciye 
kadar görmiyeceksin! Diye tart 
kofUnca babam: 

- Ayda, iki ayda bir olsun gö• 
reyim dedi. 

Hanım olmaz diyince ba\Mlm 
da vermedi. Babamı severim. O 
da beni, kardeılerimi çok sever, 
fakat ne yapsın ki bize bakamı• 

yor .. Ellerinin damarlan mavi, ma 
vi görünüyor .... Gideceğim. Beni 
dövmiyecek, sevecek, mektebe ve• 
rip muallime yaptıracak kimse o • 
na gidceğim ... 

insan yüzünden belli olur. Ev • 
vela yüzüne bakacağım, sonra .... 
da: 

- Haydi baba beni ver ... Artık 
gidiyorum diyecek, elini öpüp ay· 
nlacağım babamdan... Karde,Ie· 
rim de kimbilir nereye gidecek· 
ler ••• 

Babaları, bu zavallx bedbalıt 

adam geldi ... 
lstırabınm, eleminin büyüklü • 

ğü yüzünden okunuyordu. Belki 
de çocukları gibi açtı ... Belki değil 
muhakkak ... Çocuklarmdan evvel 
b.rnmı mı Cloym-acaktı? 

Mehmet Efendi yazımın baJın • 
daki macerasını anlattı ve ıunları 
ilave etti: 

- latanbulda çocuklarımı mek 
tebe veremeyince §a~ aç, bitap 
kaldım, zavallı çocuklanmm dör
dünü de hayır sahibi namuslu kim 
selere evlatlık ol&raK vereceğim. 

Ben aç kalsam da ehemmiyeti 
yok. Ölürüm nihayet ... Fakat yav· 
nılanmın ya§amasıru; millete, 
memlekete yarar insanlar olması• 
nı isterim. ikisini ilk mekteoe ver
miıtim. İkinci ıınıfa geçmitlerdi. 
Tahsilleri de yanda kaldı. Onla· 
rın yüzünden itimden de oldum. 
Dördü de sıhhatli, sağlam, gür'büz 
dür. Okurlarsa adam olurlar •. 'Ar· 
kalarmdaki entarilerinden başka 
giyecekleri yok. .. Kış geliyor, bir 
yandan, açlrk bir yandan. .. Ne ya• 
pacağımı p§ırdnn. Deli gibiyim ..• 
Merhametli insanların sığındığım 
yere ıefk&tli ellerini uzabnalannı, 
yavıvlarımı açlık ve sefaletten kur 
tarmalarmı dileniyorum ... 

Mehmet Efendi daha fazla ıöy· 
liyemedi.Söyliyemezdi de .. boynu 
nu büktü ... Dört bedbaht yavrusu· 
na baktı. Baımı yana döndiiTdü ... 

Yerdeki top;aklann arasında 
iki damla göz y&fmm yuvarlana • 
rak kaybolduğunu gördüm. 

Yelda baıD 



SaqlıA öqiittul -- ~ - - -
Veremden korunmak 

için ne yapmalıdır? 

En büyük zenginler 
Amerikanın petrol Kralı buqiin 
30 000 000 000 dolar sahibidir/ 

:v....., beklrmda beldmliiia ilmi 1 Yaftf yavq fakat miltemadi ...ID 
ubumda ne laıdar çok yazı 7Ulhmı olan tmwılu n mikrop 111tllllılan 
.,. ne kadar .. 711ız tetlr:ikler ye eser • hutahim ıörünmeai için en 11J'pn 
ler wredilmiıee, içtimai ..ı..- da .ul,.ıi ba.zlrlar. Metlaar Wr F.....-

-.. mü-'eJ!!nı•n d-..1:ii ...ibi: (Verem, me-ı..Jla ba butabk haklqnda ayclmlat - ~ cw ·-
malı, bana tutulmamek, tutulaac:a ilk deni,.et hutablnbr.). Ye her aman 

=-··-·n ...:ı..::n.a... a.oz...r-M, '-dem • alimetlerini ıören halla derhal teda- ... __. ~ ..... ...., •-
_:u.-! ..,_........:_.a... hitia ricuchma Ja • 

ftJ• kottunmk için o kadar w net - ~ ~ 
n:rat yapdmııtır. ,..ım.k için flnat lleldi,.. mikroplan 

halmalg imkim 'ftl'Clno. Ve ita.mı mmel-
Fabt bütün hunlara rajmen, lla huta mek 1tqiin imkanın.dır. Şu halde 

hk bakkmcla ne kadar P :razıl-. u mikrohan hiç almmamau imldnmd .. 
ıönnek Jimndır. Bilhusa bizim mem- ~ '--unda Yiicadl makaftmlettir • 
Jeketimizde.. •• -r 

-- .,. - mikroplann anı,.-. 'P-
Anupanm Ye medeni ~ 7'hatma mui olacak kadar bnedi 

,Wik .,. Wtabk ıueteı.incle, kon· halanmak li.mnchr. 
feramlarda, mekte.,ı.de lla alurda Banu DUd elde ederis? Ba haau .. 
ıöaterilen pyret, ..mdi1ea ..... in- ta ,-apdaak Wr çak ..,ı. ftl'dlr. Ve 
.... haynte dlfüriir. Bir pis t9tek • ........... Yylk Wr ..... da p ko • 
küller, ........... Wr pis ............ lay, ~ laMit pyJ..-.. O ...._ ld, 
k~ cmpamerci, - dalma, 'bir 1mmm okmken 1Mp wı•pm. 
7emek wrid ilah.. bir pis p)..i,.t • ..,ı. m,....ti•i•. Füıat itte itina• 
ler heGnde daima 41anmdan, .......... m - ,_ bnfı 1Nruı. 
den fuli,ettedir. Son -ı-u .. Bildiliniz .,. WW1iiniz ·~ ..... 
de ... hak&uwtlıııı, HiJilWm+wln, ~ mmND Te ~ ts!tW .... 
.. , .. b571• dispan...-, --- • nk tatWk etmediiWs. ... ettiii • 
yamlar Jaftf Jaftf ı..ım,_. FMat nia 11a mal._t ~ ...,._. • 
~ Mli huırd.ld adetleri w P- yananu. Baalaraa ~ 
bpeelen uı1 ihti,.a ~ .a. ıldll'ınlfw. E~ 
.... çok uzaktır. habl'latMaian " ,........... .... . 

ı 
Ve daha mnm Wr ...,,,.n, 1lanua .W. ld, P latlfacle ........... S. 

luıkikat w. -'mesini c1e Wdeım- tim• lıir bg mbal .a,11,.,m.1 Ok .. 
·- ..... Wr _.... ............. liraı.t mek lbanm~ ~ 

Nihayet Pa1t Wr Wltp.,.. W pa- .niiW .tik Wr sak Mıı ..... Wr ı. 
n m11elell oı.a lla it heldgnııla _.. ldm lrac1ar WHy.. Fabt ..._ WJmi. 
fazla w.. ~ eB71emiJeoelim. Ba laat- ,.ı...la Wlenlerdea çok oldalıma e- Bütün Cliinyada en zencin in· 
~ .-,..ıan, Mltla ~-- m1a elaaa. ' unlar kimlerdir?. Hayli zam•n 
...... ralmm ...,.. .._. lla ™'™ ıc.-• Wr sriPB .,..-.. arb- enel, en. sensin deyince 79hbdi 
1••r••• • bm ,...-.. oı-.. · - tli...- ,.hat elW...,..... ih- Roçild ailesi hatıra plinfi. Sonra, 
• _....,,_ içindir. Omm ._ ..., t1pa Mı.-.... .-..: '+ ld, Pik hanların yerini Amenblı Van • 
.. eltaDdül ilE tı1IW ..........-- -... derhilt tuttu. Fakat, bugün onlar 
... p mihhn, ~-~ ... ..... Bir ......... aiH1 ... ...... • • 1---1- 1 •eWmk p miadele ..,Laalıetia • ·ı en zenıın Ouara& tanınmıyor ar. • ...._.w ._.....,........ - aıiı•et ..,_....... ffelrjlgıa. o-.ı ...... ••PN, aMk y.... 
._ .. , •• ,., , " nlr __.. er ı"lt a·ııeJen· • • ,~~""feııtıca.ta(lıe 
•- Wr ftnllllidir. Fakat düıünün ki, o· "' 

Yalıııa ım W S.. .. ısm ld, mm ........ a,nl a.... tllipnelE zenıhıdirler, ama ne ilk kaydet .. 
timdi,. bda- INm bllW • 11.W. w.ıa..;...a., oldaianm: için tiz düa tifimis aile beynelmilel mali 1& • 

Wkmıla Pnl&k pntel .... lıir pis ••'- hada para ikrazı yolunda eskiai 
1aadar '" WU.ı• Wr tok ..,..t mn. ...... J - tlolrtt ebl • ail>i rol OJDıY&biliYor, ne de ikin· 
s*mqtlr. Nnk ima W.-~ • .._ ci aikrettifimiz aile, yeniden va • 

Bcmllllm -..W, , ..... oiB7aa lit Wr ..... ._, mi ,...,., .ıa. 
'bir maltmat flratlak ı..,.-. 11apı. 1ra aröetwawlı: lsia ,atalım ebu 1, parcahdıc ve demiryolu tirketleri 
ı.raJr, ..- ilml ıUltıl_... ... ilmi hatta .. .....,. ima ,..._ lcıkulaak kuruyorlar! 
topı.-Jarda ,_ .......... icap edm Jaftf " •••iiii aörilpnW hep :vçtr· Şimdi ismi en zenPıterin l>a· 
mnsün tahlil ... _. ....... ..-.-. im ilati~. ımda ıelen, ıeçt*ıde doban bet 
m. HaDa hit •'iWer elliıiJ• " Diılnlnb ld, .ıw..m.c1e, Jüzi • Jafm& buan .Amerikalı milJ&I'"' 
ebWi ilatiımli olmı:raD "Akli ;ılr... ..._ "••·• t.p.ıilma mi17.GD- dv RokfeUerdir. Ba petrol kralı· 
lamat benim koaapmlanmlla Jfllt t..ı- larca mikrop ........ Ve eoyanmedm, 
...,aaıkbr. a...- .._. ..... ., , .... ,.. .. ........._ toeald- • mn Hneti, otuz milyara varmıt· 
Wraclar ec1ecek abrlmr, .......... • ramıa da ._ ı.a.tahk atdıJaWlir • tır. Ondan ıoma, gene Amerikalı 
mühim ncıktün, .a.,.tia ....ı ..... .W.. Anclreu Mellon geliyor. Bu a • 
iu, Midin iacelilderiyle aöatısllecek K-1IE h ..... ,...._ dam, alüminyom '1-alı olarak ta· 
w llanden korunma puılni tıetlA °" ......._ ılftQI .. ı..t.lıık iatilmH nmm•ıtır. Onun babası da zen • 
laaaaıldlr. ........ y..ı ..wdıııdt .-s•cle sindi. Bangerdi. Bunlardan son· 

.... tetlr-Mdw aDıi. - _ ... ., -
Çhldi tizi~.........._..... cinai .. ....,.._ 41a .....m. Ye ha • la kauçuk kralı Vrigley sıradadır. 

finde ,._. nmlatelil .ı. .. 1• 11 ~ ı.m Mitin pJNti fnaal ... Weolak· Bu adam, ıeçenlerde ölmüttür. Ni =-::.-:::.... ~ '"..:. lata- taht• • eLbr, HeB.lıi, ild • hayet Baroda Mehraceai, senede 
aeçtiii, ... haaan ae aaretı. ldQ • eialn tle ~.......,.. luıcWi u- kırk milyona varan geliri ve bun· 
h~ öldiirllni1ec:eii alabclar ..... tmda pllE olmüla ......_., dan 1>aıka milyonlar deferinde 

Ş..... maklrlrahr ld, •ş.1u1 W. miic:evherleri ile, en zengin prkb· 
ımuhha" Wltiba haatahkJmııdan ko • Flllrat, .. -.uta w..Mmn dır. Ondan ıonra gelen, Aga Han· 
rnnneM • Wbik roll OJW'• -Ve • ~~ .w:=· .::~- dır. Aıa Hana cedlerinden miras 
rma• c1e .. ı.utahklu arumclachr. ..111..1- ' •an --etm• ·-'..A-.u, ,.,.k yük· n wti celubtııs.. Flılaıl .m- t. Kal _.. " .,e&un r-
v_... _... ........ -rrl '" Ti • _. '-ln•d-. tMnc1 .,. -. Wr ıektir. Fakat, bundan bqb ken· 
collıwmda mm)J• mG.W.. w ma • teldlde ....... 
bvrwet -•w.n •alrmt inpnlen waialw. diaine mensup olan iılam Hintli • 
-. v ...... mikroba ._ ,_. ....._ Verw, 1wtgJaw-k ip. ,...ta • lerde l>ar yergiıi denilen bir ver-
__.. - tedWrW .............. ...... 
thr. Ve laer wn ..,_ ...... da aın aın ,. •lw. Baa11aw ... ıi alır, ki 1nı Yergi de, daimi vari· 

Bilh•SM hleJ.Jwk ~ ... lbMla tmeffüM, .-.,.. ....,... cin- dat mahiyetindedir ve çok para 
.... ~ ,_..., slDetsis..., a .......a.etlen,....., p1qma ~ ıetirir. 
laıaDerc1eı ,_la ......,._ ..._ pk Janna .st olan en iJi pldD.n .. W1- Bir de lnailiz ariıtokratlarm • 
........ ıeaa-lı .,. ...._. ....... diswiiau. dan Çarl8 of Derbi, 1nı saydı zen· ....... ,.... ........ ---
...... 1ıiıa .... ._ ..._ ...._ l•-----------.•I liderden biridir. Şatoları, çift • 

ro, •- " u.. ,.._. siJıi __. YA v u z lilderi, muhtelif eanayi müeıseıe • 
bpa1r, haTUm .,.._ w Jlbl•ca ._. )eri T&rdır. Kendi•i, tam manasile 
tGr1i1 aaa De _,_., inMnlmD top. Lorddur. 

laadliı ........ ,..... iı•? •• ..... Katlm" erkek tereui Petrol kralı Con D. Rokfeller, 
ı, ........... ..,.. icia -
eh.itli J•laclU. ICem&lı: .-..... Bütiln t1ldar 11ep onda sifi- aon zamanlara kadar pek cömert• 
._... " tmlarm J9Pbiı blif bı1... mr· le•. Her L---e •• her ·-·· çe hareket ederdi. Meseli, her pa• 
b lllaetia l11siliaj ~ ,.....,. ~ a -ı " .. .,.,. 

Ja anun elhüeniai ancak ora• zar ıünü çiftliğinin yakınındaki 
da J&Ptuabilinlnis. Tarritovn kiliıeıine ibadete gele-

lstanhal y eni.,.,..ahane kar- rek, lJiı.ıden sonra, o civardaki 
pmada letafet Han. mektebin o hafta en ziyade çalış· 

l d bklannı mektep müdlrinin bildir-
---. diji talebelerine, para daiıtırdı. 

br. 

v ... ..-.t•ıkw. ....... 
......... ~· .... wınt.r. 

v-- tatalmak isin ....... Wr 
c1efada hol miktarda mikrop ahmk - ....... 

Beş bügük zengin 

Y ukanda aoldan a&la doin11 
Petrol Kralı Con Rokfeller, '.AHI· 
nrlnyom Kralı '.Alıdreas Mellon, 
Kauçuk Kralı Vrigley . 

Ataiıda 90Jda: Ağa Ban. Sai• 
Cla: Lord Derbi. 

Son zamanlarda daha az para ver 
meie baılamııbr. Bu miktar uL
iı, beyaz renkte para ~ tan kini du:rarlardı ! Ba ._._ aıtlı•, 
renkte para wwm.ek teklinde ken· 
dlDI *6atermittir. Sebebini kendi· itte böyle aafa eürerken, daha ..,. 
ıi §Öyle izah etmiıtir: "Çocukla. cak orta Jath oluM, hinlmlliN 
rın, aan renkte para l;e1u renk • d&a,.p ılzleriDI kapallllfbr. 1 
te paradan daha zi7de lioiı1ar1Da BarcMla Mlhrace.i, lllMDMP 

1idi1or. Ba çil çil san paralan, ıervetine h.~:::i~,:~ . 
altm sanıyorlar. Onun için verdi· gelmiyen bir bahtiyar rr • 
P ~·~·il· ;det~· • im!,, karniyle Mıaırda yqıyan k mi~ 
en~e ~l"lii~t-...... _. .. ~ .... ,... ..... ,.1'19~-. 

&lan, ona iktııadi buhraıım ta .. 

aanııf lüzumuna iluu eltili yo
lunda bir tefıir tercila ediyoıiar ! .. 

Alüminyom mlı Andrw 
Mellon, HuYerin de.Jet reiılili 

zamanında Amerika. hükOmeti 
maliye nazm idi. Bir zaman da 

ıefir olarak Londrada bal11Dmut
tur. Bı adam da iktııadl hahran· 
dan az, çok urar •&nnlttllr. A
lüminyom itimle e.kİ8İ siM met-
gul oluyorsa da, bir müddetten'be
ri bu sahada büyük itlere girif • 
mele, para harcamak huausmıda 

mütereddit dawanıyor. Ba un• 
gin, tablo merühııdır. Eaki, 7• • 
ni büyük reıaamlarm eseri.mi, 
ötedenberi çok psra t•erek utı• 
nalır. Rıuyadaki Çarlık denine a• 
it bir kollekıiyon, on iki kıymetli 
tablo, aalmaldıiı eserler arums 
dadır. Sen Petenburatan Ameri • 
kaya getirttiii bu kollekıiyondan 
baıka, daha birçok kollekaiyonla 
mükellef Yilllmıdalri reeim ple
riıini ıüıliyen alüminyam krab, 
artık resim ahcnı delildir. Şim· 
d!ye kadar aabnaldıklannı aeyret• 
meii kifi görüyor. 

Kauçuk kralı Vi1le1 ae resim 
mereklııı idi. Onan Kalifomiya 
sahillerinde Katalina adaamda 
bir sarayı vardı. Pek botuna ıi • 
den Geymburulun "MaYiler ıiy • 
mit bir erkek çocuk,, iıimli tab • 
loaunu, bu tabloya tahaiı ettiii 
bir aalon kötesine yerleflirmit, o 
köteYi muhteıem bir tarzda dö • 
fetmitti. Sahille ada aramda, hu
suıt motörler itelrdi. Ba motlrl .. 
rin bathca hususiyetleri alt kııım 
lannl\' camdan olmaudır. Bu eu
retleo, motöte binenler, pdif ıelit 
yahut gezinti esnaamda, ayakla • 
rınm altında denizin dibini, ba • 
hklan ve 1aire1i MJl'etmek -.eY • 

da, gizli mahzenler ftrclır., 
buralarda Jllm yılm mlcnlıer 
aaklıdır. Pırlanta, ~ dmrlltt 
1eıim tatlan, 1nc:1w, ..- olmak 
iare, bu ad•mm eli altmııladır. 

Banlar arumda fpbllde iri, ı.
rikulade tüzel olanları halama • 
yor. Kendisi, 1nı kadar ._. ol
duia halde, miiarif delildir. 
Meml•etblM 1tiıpJr mektep n 
y6bek mektepler kurmUflur. JCa. 
rıaı da Hint kadmlarmm yükselme 
ıi için elinden ıeleni yapar. Ba itle 
para aarfederek ehemmiyetle al • 
rqan ilk Hintli kadmm, Baroda 
mibracesinin kanaı oldaiu 117ı. • 
niyor. f 

Aia Han, Clalia aiJade ~ft11-
pada ve bilhllll& lnıil•ecle ufa 
ıürer. En hararetli alibJJ, bdaa-

larla atlara kartı duyar. Jc.aa l>ir 
zaman enel, aenç Ye zarif Wr 
Fr&Dld kadmı ile nlendi. lnsll· 
terede yahut Framada JU11lara 
ittirak eden atlarmm hirlnci pi • 
dilini aörmek ODU pek amndirir. 
Ala Han, bin bir ıece ma•lla • 
nndaki l>ir prens ail>i, senten _, 
ke, ellenceden etlem:eye lropr. 

Lord Derl>inin ilmi not edUin
ce, mqbur at yarqlarmm hatıra 
ıelmemeai imklnıadır. Onun at
lan, bu yarqlarda a.denberi ıık 
ıık muvaffalayetlere e~ 1nai • 
liz atl~n iyi hir Jıalde Jletitmr 
ıincle, halia blma...,., OD• 
ıı;te!dili faaliJet, .._ 101 or 
ıaar. O, lnailterede lin ...._ 
tünlepnesi için çok çalııır. MI• • 
aeaeler karar. Muhtelif elektrik lr 
Jeri ona baibdır. Dimyanm amll' 
telif kıt'alanndalri 1riiyOk tirket • 
lerde lıitee aahibidir. . 

lıte, dünyanın 1&yıb zensln 
rinin tahsiyetlerini, t&Jle bir 
den ıeçirit !. ~ 

1 



r----...-------1 Hiçolmazsa Açıkgöz 

Vecizeler 
Kaybolan •&ınanlanna teesıUf et· 

meY.Je vakit kaybedenler uyüamıyacak 
kadar çoktur. 

Kadmlann lehinde bulunanlar lııacSm· 
lan iyice tannnıyorlar demektir; kadın· 
lann aleyhinde butunanlanD lae onlan 
hiç anlamadıklarına hUkmecSeblllnlniz. 

A:zu Ye ihtlraalannm anane ceçebi. 
len kimseler, bu hlalerl pek aaif olan. 
lardrr. 

Muhterem Uıtat. eaerlerlnla biç okun
madıfı halde bile, anethetnıek Adet ._ 
lan adamdır • 

Doktor Gnıidini 
lnamltti: 

-ta...1oklıa
nnMlendil cWl, 

lrocanızrn u:rlrada 
Uren lconupnuı. 
na mani olmak he
nila hbbm elinde 
dtiilclir. 

Kıulmcailz mll
teetair olclu, d(I. 

ıüno.li dütlncell 
durclu. Doktor si • 
--.. 7amna ,-. 
lattıt 

- Doktor~ 
J.if ..... • , •• : 

SaJamonun pa • 

raya lbti1acı nr • 
dıa arbdafı Ahra· 
hum klarak on

tlaa 1Mı lira~ 
iatedl. A'-1wn U• 

sun t..-.ddiit de• -
TGler1 pçirdikten 
eonra niha,.t ar • 
kadafnıa yardna 
ıtmel• razı olclu; 
f üatı 

~-.ıı diJderial ....... ... 
W..halde eö, ... . 

-Bet llraJJ OD 

rGn eoma on Un 
olarak lacle .... 
cekain. 

Sümnona para 
al içln Wr fq ,.. 

r-maz mamm? 

Tedbir 
lak .ı...u .aw.

.. :rapbnJOUIL .................. .... 
-Cepleri ... 

... ,....._? 
l..Jc ., ... 

...... itlerinden 
baıka 9eylerde, 
pek mGtkül pe • 
Nnt delildir, eledi , 
ldı 

-N...ı....._ 
....... y ........ 

Bir ,.. ıecealnln rOr•ıl ----· 

muh.Jdr•k Jamn"1J 

... teklUl ..._.. 
küal•tthlletll· 
...,. al... Llkla 
WrWtmetn ..... 
la altmlıtl ld, Alt-
rüam arbtlafmın 
.,...... kotta• 

-SaJamon. ... 
dl, 1-n aenl ene • 
rim. Senin 1MJhu • 
de yere para 

vermeni iıtemem. 

Tuamıfa da riayet 

etmellaln. Onun 
i~in aen hana Mı 
Ura,. .... Hü ta. 
......... Şimcli ..... 
.......... 1lra 

kat edin, cepler .. 
limden mümkün 
mertebe uzak bu· 
lunaun!. •• -----~-----~-------=-------• lmllmt ol8"1'l 

Niçin ge9 lcalmıı? Sarlıoşlıık 
ite bermutat geç kalmıftı. iki Geceyarısı ıon Harbiye • Fatih 

eaat sedkn• U. elini llıohmu sal· tr&mY&JJDA Galata•rayclan üç ar-
fıyarak ıeldiii zaman clükkin aa· kadq bindi. ~ de kendiı.rini 
lıibi onu hiddetle kartıt.dı: kaybedecek kadar içmitti. Tram· 

-Gene nerede kaldmıa?. diye vay KarakaJe ıeldiii ..-.n içle-
ıorchu rindea biri ıorchu • 

O, ıolukkanlılıkla cenp ._.. - Yahu! Saat Dç?. _... _. 
di: Yanında oturan arkadqı cip • 

- 5-çlanmı bitirelim. 
Adamcaiız büıbütün hiddet. 

lınmitti: . 
- lı zamenmda mı?. diye ho

llllriucb. 
- it zamanmCla ltlÇlanm un· 

Çare •• 
iki üall kODUfUyordu: 

- Cihancla aalhu temin etmek 
için eence çare nedir?. 

- Gayet huit 1riT çare Yar: 
Milletler toplanmalı ve harp çı • 
bna plibin hGttln muraflan a
dememeıine karar vermelidir! 

- Adamakıllı bir hizmefç1 butmak 
imkinaız .. En ıon gelen hizmetçi de ak· 
ıi tnl abl; geçen gUn payhyacak ol. 
dum. oda kapıauu vurup dipnya çıktı. 

-Tabii kovdun, delil mi? 
- Deli miyim kardeı? Oda kapm· 

nı ailrpledim r 
Aa.tri hapishonede 

Gardiyan- Bu ıabah banyo al· 
dmız mı?. 

Mahk6m - Hayır! Ekılk mi 

nr?. 

MANiLER 

ra tabakumı çıkararak baktı Ye 

~Tap Terdi: 
- Pertemhel - ......- ' __,.- -

Oçllncilaü hu cevap üserlne ale
lacele yerinden kalktı: 

- Ben de bu iatuyonda ine
cektim, Allaha ıamaraldık ! 

En igisi •• 
iki komıu kadm araamda: 
- Ayte hanım, ıiz hablarmızt 

temizlemek için ne kullan17onu • 
nuz?. 

- Birçok teYler Zehra hanım· 
cıiım. Fakat en iyiıi ı•ne ko
com! •• 

Pencerenden aül attmı, Cıpramı yakarım, • Geldi bahar çailan 
Toprak demedim ptbm, Yar ardmdan bakarım! Duman aldı dailan 

Vecizeler 
Kendiıine kartı likayt g8rllnen bir 

kadına lakayt kalabilen erkek pek az
dır. 

Bir kadına dünyanın en ıUsel g8ıle
rlne sahip bulundufunu s<syleyinlz; size 
adeta kızacak, batka bir yerinin. mese

ll atzının da gUzel olduiunu s<syliye -
celrtir. 

Bir kadına kalbini sormaymız, lesa
dUfen kendiılndıe bayle bir neme mev -
cut olabilir de aizc vermeğe kalkar! 

"BUtUn kadınlar blrlbtrlne benser,, 
diyen adam, muhakkak ki evlidir. 1 

- Hapı )'Uttuk 1 Ka~ ciğer-
<len hotlannnyor 1. ij 

Fındıkçı 
Hanım, hizmetçisini paJladı: 
- Km Ane 1 Nuıl olaJor el• 

dGn ... mutfakta ,.bana bir .... 
kekle ı...ı.r slnlGmT. 
Hizme~ im clGtlnchl, IODla 

mUtereclcllt •1r ta'ftl'la cenp ver • 
dl: 

- Vallahi ltUm .. liaunefen • 
dl! Belki de anahtar delliind• 
ılrmilfllniladllr 1 * 

Saadetin aırrıl 
- Amlm tecrilhe ile •ahltl 

M•'ut ailel• ucalc kan U. koca 
b\r-D>irlne ...._..,il taltclinJ. 
kail olüUl,orl 

- Ben de o flklftleJlm. Bumm 
içindir tel sensin hir imla evlea
mek emellnl sGciGJOftllll. 

~ -~ Kımaetlaa mırla ef, Ona sö• ko,.a ıözü yarsız diken ıörürüm, ""':4:'" 171 olıma •1 ftWado pi- Bir blpolıı ~ ,._ı Ateı olur yabrnal Mor llllıMlhı........... ltuuede bdm - Gene mi :reaıefe 
- Yit amma, ..._ ~l ı------..... -.....-............ ..._ ..... ____ ....... _, __________________ ... _..,... __ ...,... ___ .,__ .... ____________________ ... J ~!ı:-.:rmek bu1umJOf mu-

. 

Vecizeler 
Eter kadınlar kalpleri olmadığım bil

ıelerdi erkeklerin hali ftcl olurdu. 

Zamanınmda lnla{\lar her §eyin fi&· 
tlhı biliye>r, fakat hlÇ blr ıeyin layme -
tini bilmiyorlar. 

Ha,at blr tiyatrodur; yalnıı ban ta
lililer kulis aralanna &irtbillrler. 

Hiç bir suç ad! delildir, fakat adi
lik bir ıuçtur. 

.... • 

Unutmak için biç bir aman geç bJm. -~ bir otomobil lraaM oldla pllba, bir ptip 1M1ra1ım • 
llllf sayılamaz. - ille ,..,.-.... Buram 11..ıü. )'aftlD .. t bdar lllOmtbd• de bir ima ,._ __________ ... __________ ,

1
oıurı 



Kış ve kuşlar 
Tatlı, güzel bir uçuı 
Çırpındı pencerede; 

Baktım minicik bir kut! 
Acap annesi nerede? 

Aman da ne del feY 1 
Bileydim nedir adı? 
Dadım dedi: Ateı Bey, 
Bak, kınlmıı kanadır 

Sahiden de Jan1mq, 
Z"valh hasta biraz ... 
Ah bu kıt! Bu fena kıt 
Bitse artık.. Gelse yaz! 

Gilzel baharda, yazda 
KUflar çok ıen olurlar, 
Uaümezler ayazda ... 
Canım yaz, canım bahar 1 

Çiçekler açılırlar: 
Kırmızı, beyaz, aan; 

Her yerde saçılırlar. 
Kuılann kanatlan 

Böyle kınlıp sarkmaz. 
Ah ıüzel yaz!... Cici yaz 1 
:&enden sana bin ıelim, 
Kıtı ıevmem veıselim 1 

Halide llu•at 

Y,pbnda g_ördüğUn.Uz çocuklar g6neı banyosundan aonra nete içinde ı .. -_, _________ _ 
~emiz hava alıyorlar. Temiz hava alırıaJıc için. yüksek ve tozıuz yerleri seçmek 1 Bugünkü Bilmecemiz 1 
J.Azmıdır. Giineı banyosunda ~ on bet dakikadan fula yakmamalıdır. _ _ 

Bu sene plijlarda istifade eden çocuklann sayısı diğer senelere nisbe 
daha fazla idi. Bu, çocuk hutalılrl•n ••'rllılı' l ~~ı:murm da 

dikkatini celbetmiftir. c;oeuklammzın plijdan istifade · ~ için 
mebal dıl<'9ı ıım tavsiyelerini tutmak lazmdır. rt'emh havada çocuklara kUçilk eğlenceler bulmalı n hareket ettirmelidir. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Deniz mahlukları şundan Bundan: latanbulun aekiz barfli~.--
tiyjm. 8qtan dört harfim Wr ra-

F arelerin kıskançlığı kam ifade eder Sondan dört har
fnin tepesine çıkaraa.ruz, Marma-

Bir fıveç)i müdekkik, farelerin çok rayı ve İstanbul k11mmı çok iyi 
kukanç mahlWdar olduiunu keıfet • 
miftir. Erkek fareler, profesörün icldi- ıeyrederıiniz. Sondan iki harfimi 
- _...4P:ıfN••~· • it • 'lıltO ~- çmrlraenls, korkarım ki 
lan için, mütemadiyen döğerek terbi- onunla heni döversiniz ! 
T8 ecterlenniı. Profesör: Birinciye zarif bir 

" - iki fare kavsa ederken, duy- kol 'Saati 
duiunuz ince sesler, diti faienin fer • 
yatlandır. Oç defa ardı ura bağıran 

diti fare arkadaılanndan istimdat et • 
mekte ve kocasına kartı özür dilemek
teclir!" diyor. 

Ve ayrıca 150 okuyucumuza da 
çok değerli hediyeler veriyoruz. 
.!Bilmece müddeti 15 gündür. 

a~clamlı flil~il~: 

Çamur lekesi 
Çamur lekelerini çıkarmak çok ko

laydır. Kumapn çamurlanan kısmını 
derhal soğuk suya batınnah, biraz 
aowa ıhk auda )"kamal~cbr. 

Kahve, elbisenize veya beyaz ma· 
aa örtüsüne dökülmifae, lekenin Ü•· 

tüne derhal kaynar ıa dökmelidir. 
Kumat renkli ise ıuyu dölcmedea ., • 
vel, kumatın solup solmıyacağım an • 
Iamalıdır. Bazı kumatlar sıcak suyun 
temasiyle derhal ıolarlar. "' 

• Yeni Mlıaballamız • 
Çocuklar! Yarın ne olmak. istersiniz? 

Bugün, mektepli okuyuculanmız için yeni ve 
meraklı bir müsabaka tertip ediyoruz: 

''Yarın ne olmak ister.iniz?,, bu sualimize, o· 
kuyucularnnız, birer kelime ile (doktor, mühend~ı, 
mimar, diplomat ilah ... ) tarzında cevaplar vere-

rek, bu müsabakamıza ait kuponla birlikte 15 gün 
içinde matbaamıza göndermelidir. Cevaplar seçil· 
dikten sonra en çok rey alan meıleie cevap veren• 
lerdn yüz okuyucmnuza kıymetli hediyeler vere· 

Kaz boynu gibi bq1an uzun deniz 
mantarlan, tıpkı öteki resimde ıörüldü· 
fll gibi tepelerinden ıu alıp verirler. 
Bunlar denizin dibinde mihh gibidirler; 
etrafım yoeun ballar. Olduklan yerde 
bUyilrler ve bir tarafa kımıldamazlar. 
Kanadalılar bunlara deniz dibi ördeği 
derler. 

. ··--- --ı 1 Birinci hediyemiz çok tık 1 
ive kıymetli bir cep saatidir. i 
E 5 ·- . - . 

Makineden Adam 

:Almuıyada geçen seneden beri (Makineden adam) imaline çalqıhyor. Hal· 
lnı1d bu fikri otuz sene evvel AmeriJralı Dr. Hebert ortaya a~ ve makine ne 
lfliyen bir ~k heykeller yapmıştır. (Makineden adam) evde 'ft :&tellerde muay· 
wen hizmetler görmektedir. Yukanda gördüğünüz resim, (Mal 
~ adam) m bir küçük çocuğun ter-biye ve balam provalanru gösteriyor. 

ceğiz. 

Müsabaka zarflannı fu adreıe 
gönderiniz: 
HABER Gazetesi Çocuk sayfaıı 

muhanirliğine: 

~ara caddeıi - latanbul 

TALIHL LER 

Unkapanı Bıçkı F abrikuında 
Faik Bey 

HABER 
Çocuk Sayfası Kupomı 

4-10-934 

•l.Mhr n·' o ant eme • 

ı-· .. ····-.. --···· ...... --·--·-·-·ı i MUsabaka Kuponu i 
i isim • • • • • • ! 
İ ne olmak istersiniz? j 
=····-····························-···-·--·= 

Son zamanlarda Avrupada artistler 
yandı. Bir çok artistler işsiz kalarak, 
mağa başlamışlardır. Resimde 
giltereden Afrikaya giderek bir sirk 
ve mqhur olmuıtırr .. Artistin çocuğu 

Deniz altında görmediğimiz, bilm 
diğimiz ne garip mahlGklar vardır. Y 
kand'a resmini gördüğünüz mantar ıe 
linde ve pelte gibi yumupk mah1 
suyun dibinde ya~arlar. Ağızlan açık 
tır ve tepesindeki d"e'likten ıu alıp ve 
rirler. Küçük böcekleri su ile bera 
çekerek yap.rlar. 

arasında yılanlarla arkadqhk hevesi 
tedarik ettikleri yılanlarla para 
gördüğUnUz artist küçük çocuğiyle t 
hesabına bir çok yılanlar tedarik e 
cece yılanlarla birlikte uyumaktadır. . . 
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Figüran 
Yıldız 
Şöhret 
Sinema artiıtlerinin ekseriyeti, 

umumiyetle zannedildiği gibi, fi -
ıüranlrktan batlıyarak yavat ya • 
vq töhret bulmanutl~dır. Şim -
diki yıldızlann en mühim kıımı 
ıinemaya tiyatrodan geç.mitler -
dir. Amerikadakilerin birçoğu da, 
Lilyan Harvey, Marlen Ditrih, 
Şarl Buaye gibi; esasen methur • 
ken Amerikaya çainlanlardır. 

Mariyon Deyvia sinemaya bat
lamazdan önce "Zigfrid F oli,, mü 
zikholi artiıtlerindendi. Liyonel 
Barimur, Meri Dreıler, Con Bari
mur, Levis Ston, Moriı Şövalye, 
Helen Heys gibi timdi en büyük 
yıldızlardan sayılanlar da tanm • 
mıt tiyatro ve müzikhol artistle -
riydi. 

Fakat Amerika yıldızlarmdan 
mühim bir lmmı da ımemaya fi
güran rolleriyle bqlamıılar; git -
tikçe nazan dikkati celbederek 
daha ehemmiyetli rollerle timdiki 
töhretlerini kazanmıılardır. 

Bunlardan biri Con Krovford· 
dur. Krovford daha dansözlük 
yapmıı olmakla beraber film a -
lemine figüran olarak girmiıtir. 
M. G. M. müdürlerinden biriıi 

Nevyorıct. Wr. hU'cla C:On Xrov • 
fordu dansederken ~ he • 
ğenmit, genç kadını Holivuda p
ğınnıştır. Mukavele yapıldığı için 
istikbalinin temin edildiğine ıe • 
vinen müstakbel yıldız Holivuda 
gittiği ~aman kendisine kimsenin 
eliemıqiye~ •medijini görmüt, 
Nevyorka dönmeie hazırlandığı 
sıralarda bir figüran rolü alabil • 
mittir. 

Norma Şirer aile&iyle beralber 
Kanadadan Nevyorka gelmif, fa· 
kir bulunduklan için it ararken 
sinema ıtüdyolarma müstahdem 
temin eden bir idarehaneye ismi
ni yazdırmııtır. Bu suretle figü • 
ran rolleri alabilen norma, rejisör 
lrvinı Talber'in kendisine verdi
ii evvelkilerden daha mühimce 
'bir rol sayesinde nazarı dikkati 
celhedebi1mittir. 

"Pli.tin ıaçlı yıldız,, Cin Harlo
nun bir ainema yıldızı olacağı ak· 
lmdan 'bile geçmezken bir gün ar
kadqlariyle bahse tutuşmuı, ona 
bir ıtüdyoya müracaat ederek it 
iıtemeğe cesaret edemiyeceği, ce -
aaret etse bile muvaffak olamıya
caiı ıöylenilmittir. Cin Harlov he
men ertesi giln bir ıtüdyoya gide
rek it iıtemiş, ekzantrik güzelli • 
ii nazarı dikkati cel'bettiği için 
kendsine derhal bir figüran. rolü 
verilmittir. Birkaç hafta sonra ise 
"Cehennem melekleri,, filminde 
büyilk 'bir rol almııtır. 

Klark Geybl küçük bir tiyatro
da ehemmiyetsiz roller temsil e .. 
diyorken ıinemaya baılamağı dü· 
tünmüt, fakat biriktirdiği paralar
la gittiği Holivudda it bulamamıt 
tır. Sefil bir vuiyete geldiği aıra· 
tarda boyunun uzunluiu sayeein • 
de bir figüran rolü bulabilmiş, ıi
nema.ya böylece girmi,tir. 

Ramon Novarro iıe Meksika • 
dan Holivuda geldiği zaman bir 
müddet bakkal çıraklığı yapmıı, 
ayni zamanda araaıra da figüran 
olarak ıtüdyolrda çahpnıştır. Ra· 
mon Novarroya binlerce figüran 
arasından bulup çıkararak şöhret 
bulmaama yardım eden rejia8r 
Reb~ .. 

Anna Sten 
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1 KISA HABERLER 1 
•Con Krovford'un çevinneie hatladı ı • ~Pompeinin son süttJeri,, yeniden, 

iı son filminin adı "Romanı baıhyor!,, bu sefer Amerikada, filme a(macakbr. 

dur. 
•lnsilterede ikinci Abdülbamidin ah 

yabna dair bir film çevrilecektir. Fihn • 
de Abdülhamit rolünü Alman artisti 
Friç Kortner yapacakbr. 

•Çinli yıldız Aıma May Vona lqil 
tereclen Holivuda sitmiıtir. Orada corÇ 
Raft ile birlikte "Gece,, iıimli bir filmde 
oyıuyaeaktır. 

• Tarihi filmler meraklııı Seıil 8. dö 
Mil "Ehli salip muharebeleri,, adh 'bir 

film için bazırlanmaJctadır. 

Tamamiyle renkli yapılacak olan bu fil. 
min rejisörü Muin Kuper'clir. ---

• Amerikada yapılmakta olu "Allah· 
lama ıece bayatı!,, filminde canlanan 
heykeller sötterilmekteclir. Heykel ro
lünü yapanlar hep tanmmrı artistlerdir. 
Yirmi beykeltraı hu artistlerin heykel· 
lerini yapmıt. neticede )'Üze yakın hey· 
kel vücude setirilmiıtir. 

• Ber1inde çemlmekte olan üç Fran• 
aısca sözlü film tamamlanmııbr. Bu 
filmler ıunlarclır: Brigit Helm'in ''V o
ronzofun ıırrı,, , Kate dö Nasi'nin 
''Çin prensesi,, Turandot ve EdYiç Foy• 

yer'in bir filmi ... 

Koutana Benet "çelllni'nln apıarı,. S. 
mlnde. 

• Ceki Kusan tekrar sinemaya llıqla
mııbr. Ceki dokuz Yatında iken bir ... 
ne içinde 300 bin lira kanmnı1t tiyatro
da temsilleri için de haftada 25 'bin lira 
almıttı. BaJrelmı bu ıefer ayni derece
de muvaffak olabilecek mi? 

• Komik Lorel ve Hardi "Oyuncaklar 
memleketinde,, adh bir filmde ıene bir· 

likteoynıyacaklardır. •-----~---------------------

•• 
~ 

J 

Karikatür 
Müsabakası 

H• hafta..._ ta,.ıumda Wr 
artistin kariikatüriini ~ .... 
Okuyacalarmm bu karibtiriba ..... 
si ar&te ait oldaian,a bil~ 
"karikatirlerin hepsi ...,ndil&t.. 
loilra ce.-plannı topha..ollırak .-
temize pndereceklerdir. Cevaplarla 
birlikte, 'bu samda çıbclilr im 

pcmlarm da sömferllmeA Ye zarfla • 
rin üzerine (Sinema.~ F. 
M.) kaJdmm ilift edillmli Jaam .... 

Karibtiirlsin tamum mpecll
dikten sonra• cloira cnap .,.._ 0o 

kayacalanma UUliada Wıiuci,. ... 
~· • :a .. -..1.L -'---...! ikiuclıe ....... m·~~ .... ......, iki.,. .. ÜODeei ~. 

eayfada nqrolunmuıtur. 

\ 
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J _ - Çık;n ~~a;ı~-hlr lakj _ = =c ikinci Milletler Cemiyeti ! 
Ken1i kendisini /sviçred_e_'_'B_e_lJ_n_e_lm-il-el------posta işle-

lJılJen kurt ri birliği,, nasıl çalışır ? 
"VAIUT,, Kitap Yurdunun (Dün\ her hangi bir ro ramla a ı1madıiını 

~o l:ıırm) terı Umo kUlll.)atl ile lılr •· }" • p g y p 
anlcf't etrııfmcla mWUıa:ı:alar. soy ıyecefun. Bugün, her !ey, onu 

Y•Panlann ıahsi arzulanna bırakılmıt· 

T ercürne ve adapteden hangi
ıini tercih etmeliyiz? 

Ankara da çıkan "V arbk,, mecmua
sı, bir çok diğer meıe!eler araımda 
bir de bunu soruyor. 

Her halde ankette son tarafa alınan 
bu ıualin, o kadar yeni bir ıey olma • 
dıgını aoyliyecek olursanız, - ki Öte

kiler de aıaıı yukarı bundan farksız. 
dırlar - yanlıştır demiycceğim. Yal
nız, böyle bir sualin, bir çok ıebe 
lcrden, şimdiye kadar, bu d P-erece 
mevsiminde ablmadığını ileri - k 
• . • b' ıurme 
ısterım. Hatla, ıraz daha .1 • • . ı erıye gı-
derek, anketi yapanlann bile bö , 
b

. b .. '- , y.e 
ır ıualin ugun•ü rne,·kü . f k 

d'kl . . .. 1. nı ar etme-
ı enm ıoy ıyehiliriz. D'kk . . 
.. ·· tere·· 1 atlı hır 

soruı, unıc ve ad ta ap •Yon me-
ıeleainin, diğer Öne .. 1 .1. -'-I ıuru enler ara • 
ıın..... - erne v . . 
meydana r-1k azıyetinde olduğunu 

ır aracaktır. 

Adapt&Jyon b h · · · 
fa kar•ı ı_ a sını, ılk ve aon de-

:r •arııya gel k ·· zınrn 
1 

me uzcre, bu ya-
bizde y:~ taraf ı~a bırakacak olursak, 

. ancı dıllerden Türkçeye çe· 
vınne harck f . 
de~ld' e ının tarihi o kadar eski 

ısı ır. 

o .... 
t 1 

Çuncu Selim zamanında fen mekep .• 
erırun raJaLı d" .. ''ld .... d kik 1 ilk h ;ı U§unu ugu a a ar 
anık.et olmak üzere tercümeye hat 

~nıbauıtu. 

Hoca lıhak Efendi Orta Avrupa-
Ya do" ' 
d 

gru Yapılan bu akının baı tarafın· 
a, bu .. . • 

ıun ıçın taıalu Ye kimsenin ha-
lır.._dıil. .... .... ı..:. kim . "-••• * ......._ --... ıenın 
dikili bir taıbr. Bu : Wunemadığı 
lerdcn T" k n, yabana clil-

ur çcye ,.#'vi h---'- . • 
hirdenb' ... . ~ nne ~etını, 

• are deıııtinniıti. A~ rka 
bir kere .l-L. dö' "L...! fil 

UUI nUllDlyecfttİr. 

Tirlıdy.._. t.cüme 
111 ustasından hareketi, ha aonra ne tanla .. - .. tir? >..,. 'YUl'ümuf-
faıdadan 

90
""- UZ\lll sayılabilecek bir 
ara, OD• Tanzimatla U... 

kartıya cörüyonaz. Geri 
1 

ha d" • 7• bir -. da-
. onınek ıstemiyor. n:1:.1...! _ • • 

gıt-..ı_ • • ._. ilenye 
... ~. lllı)en bir tabiati var p 

Etern ş· . · ertev 
Ye ınasıden aonra v ef'k p 

Jneydana y • 
1 a§ayı 

lü . erıyor. Molyer artık T" 
Yeınizde.tir. ur-

9.neti fü 
kenditincle b4l n~n edebinbna ıelince; 

Yiilc nur ..J-..:-1 •• 
bcı har.lcetleıiııi - .... ennın yara• 
nun edebiyatı Yeluneden Serveti fü. 

'onu le ...l.!h l' llU•- '-!'~: ka en... a ıne bırak-
.. DUuıh pdartQı ,r_....ı_ _ 

lneaine -:t b' ~ fora et-
"''6ınen, il' katil . . d terCWne .., 1 • Yazıyetin e, 

y J 
0 unu ııddetJe 

&hancı dillerden Tiirlı kapam~ıtı. 
harelcetinin gaflet dakik~e çe~ 
günlerinde ha 1 ha ihmal 
terlcedilnnıtir 1 Dıyahacaktn-: Edebi yol 

• a sonralan .. 
gazetelere btraıonaıı: )'enJU 

den kitap hali d uzere çekilip si • 
tercu" • b ~ e macera romanlarının 

meaa uıunlerde '--
•atı c d'd • -ılar. Edebi • 
J e ı e ıae, A 
tercr.-- d ğ"I V1'Qpadan Türkiyeye _...., e ı, Ya • 1' 
hut ta dofnıdan .L.~ 1 a~a~teler, ya
l'ecektir. vvsnıya ıntibal •eti • 

Bugün, hiç bi.r aa .. 
'••lcalad ll'da Cottennediti 
T&rldy e. Y•ta~t dalcikalannı ıöstenm 
'-tinin~ k uyiilr \ir tercüme hare
di1e lca apra~da t...lunuycw, Şim-
tGnceler ~hn=lıleı.::,sDit edilmiı dii
nıt '-zer .bi 1 a •her, iki ~ 

gı o "Yorun.· 
1 - Yahan d'll . 

•ine ldlaild cı 1 erden devıirme i· 
erden batlaınalıyq. 

bıra~~. klaaitderi, fİmdilik, bir •--~a 
nı...ac IQec}, • • d o.actll 

yade, biz unyetin eyiz. Daha zi. 
laznndır. e, modern 'bir kütüphane 

Bu ilQ 
ka 'bir ,..:Yanm münakaıaamı bat-
lralryonını. ~ med.uriyetinde 

ece, buıün, bu iki 
cereyandan ı.... .. 
Birinc:Wni, llaı daha kunetlidir?. 
11 B ~ersem Yakup Kad. 

ey tenıalt ediyor hd • 
Ji INı1h Mr !n"---• • ncı Yolun hel-
.ıı _ -n JOlrq da, dala . 
- çabıanwı '>lclu • • a zıya. 
ııı_ iunu ıtiraf etmeliyiz. 
-o, aadece, tet'eÜme kmulduuııma 

tır, Y ann kuvvetle gelecek bir ter
cüme devrinin bizde ilk büyük müjde
cisi olan Haydar Rif at Bey ve arka

daılan da bu hastalıktan kendilerini a
lanıamıılardır. Bununla beraber, ken
di kendine bırakılan insan arzulannm 
daha bllfka türlü hareket edemiyecekle
rini de teslim ederim. Nihayet, kendi 

temez yapacaklardır. Nihayet, kendi 
dünyalanna dair, kendi kendileri tara
fından verihnit hükümleri vardn-; 
ve onun hakimiyeti altındadırlar; bizi 
de oraya doğru çağıracaklardır. 

Ben, kendi hesabıma, geliti gü
zel hi11ini verecek bir tercüme hakimi
yetinden daha ziyade, programlı bir 
tercümenin lüzumuna kaniim. Bunu 
tek bir insanla yapamıyacağımızı bi
liyorum. Bu itibarla, Türkiyeye, tam 

bir akademinin lazım olduğu bir mev
simde bulunuyoruz diyeceğim. Bu, 
mütercimin bizim üzerimizdeki hakimi
yetini kaldmacaktır. Arbk mütercimin 
kitaplannda kendi arzulannı ıörmiye -
ceğiz. O, sadece bir memur gibi, bir 
kütüphaneyi, birer birer ve sadakatle 
n_ak~etmeğe mecbur olacaktır. 

Derhal ilave etmek isterim ki, Hay
clar Rifat Beyin proıramaız tercüme 
yapbjnu da ~lemek istemiyorum. 
BilAkis bir Proınnu olcluiaaa laiesedi
yoruz. Ve kat'iJYetle, ldia...._ da-

ha ziyade, bugÜne ehemmiyet verdifi 
de görülüyor. Bununla beraber, bu 
meselede Haydar Rifat Beyi Ko • 
nuımaya davet etmeliyiz. Tercüme et
tiği kitaplannın yanıba§ındaki büyilk 
aükiitunun biraz aiır •eldiiini itiraf e
deceğim. Bu konupna, kitaplanna 
yapacağı bir propagandadan daha zi • 
yade, bu büyük fikir hareketini ta • 
mamlryacak ve münakaıalan getirecek 
hir çalııma olacaktır. 

Adaptaıyon bahsine gelince; on bet 

Yİnni sene evvel, illi perde anamdan, 
edebiyatımıza 'büyük bir hile ile başını 
sokan bu kurt, kendi kendisini çok-

tan yemiıtir. Bugün, bu itin ticareti
ni yapanlardan aonra, temenni edelim 
ki, hir cüzamhya dokunur pbi, hiç 
kimse, ona bir kere daha elini uzat • 
malı ıafletinde bulunmaam. 

Kenan Hulual 

Hamit - Varlık mecmuasındaki an· 
ketin diğer suallerine, arkadatlanmm 
mccmualannda cevap vereceğim. Hay
dar Rifat Bey ve arkadaılannın kitap-
1anndan, bu kitaptan tedarik etmek 
fmsatınr buldukça, daima bahstcmek 
ar.zuıunu bealiyorum. 

Reaimde gördüğUnm kadın, yüz 
otuz yapndadır. Mariya Teodora 
Dottora ismindeki bu amdan fazlası
nı cörmUi kadın, Brezilyalıdır. Şimdi 
Oportoda yaııyor. Sapaaağlammı)! 

GağıUndelri ni§an, madalye ye kor-
donlar, dindarlılmr ft hayırseverll -
fi dolayısiyle, ruhant makamlar ve 
hayir cemiyetleri tarafından verilmit
tir 1 

bulunan bu teşekküle dahil olan 
40 milyar mektup teati edilir 

Yüzden fazla 
devletlerde 

azası 

bir senede 
Hariciye vekilimizin daha ge

çen gün dönüp geldiği memleket-

te hemen bütün dünya milletleri -
nin gayet mühim bir iıini yola 

koymuf diğer bir müessese var. 
Buraya "İkinci Milletler cemiye-

ti,, demekte haklıdırlar sanırım. 
"İkinci milletler cemiyeti., ne· 

dir?. 

Dünyanın bütün posta itlerini 
bir yola koyan, müıterek bir fiat 
teıbit eden, bir memleketin mu· 
habere işine bir kaza oldu mu he

men bir diğerini onun yerine ça· 
lııtırarak görüşme, mektuplaımı • 
ya zerrece halel getirmiyen bey· 

nelmilel bir posta işleri birliği var 
ki, Jsviçrenin "Bern,, tehrindedir. 

Bu senenin haziran ayında, 
Londrada.n Holandaya uzanan ıu 
altı telefon kablosu hasara uğra• 

mıftı. Bu kablo tamir edilinceye 
kadar Londra - Holanda direkt 
hattı işlemiyecekti. 

Hemen Belçika haberdar edil
di ve Holandaya Londradan Bel
çika hattı vuıtaıiyle muhabere 
temin edilmeğe batlandı. O ka· 
dar ki, Londra • Holanda hattı 
tamir edildi bitti, konuıulma "ta• 
bii,, fekli aldı. Fakat abonelerin 

hiçbiri bunu farketmediler .. 

itte Milletler Cemiyeti kadar 
mühim ve milletler arasındaki a -
bengi temin etmekte olan "Bey
nelmilel posta itleri birliği,, bu 
çetit bir it ıönnektedir. 

Birlik tam 1874 ıeneainde ku
ruldu. Bundan evvelki tarihlerde 
muhabere ıeraiti, ıayet berbattı. 
1874 e kadar mektuplaıma, bir 

insan seyahati aıibi güçtü. Parası 
çoktu. Bazı yerlerde, mektubu 
hem gönderen, hem de alan posta 

parası veriyordu. 

Bu tarihi senede laviçre bükU
meti, bütün dünyadaki devletlere, 
"Bern,, ıehrine birer murahhas 
göndermelerini teklif etti. Posta 
i11lerinde anlatmak, bir olmak is
tiyorlardı. ilk konferansa, tam 22 
devlet iıtirak etti. Bu da, insanla· 

1 ın ıayri muntazam poıtacılık it· 
}erinden ne kadar yılmq ve dü· 
zeltmeğe ne derece tetne olduğu· 
nu gösterir. Burada, bütün dünya
yı hudut.uz tek bir memleket gİ· 
bi saymak kararlaıtı. Birliğe aza 
olan her devlet, bu tartı tanımak· 
tadır. Beynelmilel posta itinde e

hemmiyet verilecek yalnız bir ıey 

var. Sürat! 

"Her memleket, herhangi mu· 
habere unsurunu, kendi mektubu 
veya telef onu imit gibi, en süratli 
ve emin tekilde yerine ıöndemıe
ğe veya nakletmeğe mecburdur.,, 

Memleketlerden dışan gidecek 
mektuplar, en yakın, komıu mem· 
leketten, en uzak, dünyanın öbür 
ucuna kadar -ayni fiatla gidecekti. 

Ve gitmektedir. 

Poıtalar birliğinin merkezi 
lsviçrenin "Bem,, ,ehrinde, bütün 
bu ııkılıklarla yakından alakadar 

olmaktadır . 

haber vermekte, merkez 'de dün • 
yanın diğer yerlerine o anda ha • 
her verip li.zımıelen tedbirleri al

maktadır. 

Birlik, dünyanın bir iki istisna 
ile bütün poata makamlariyle dai
mi muhabere ü•redir. 

istatistikler netreder, aylık bir 

mecmuuı vardır. Dünyanın posta 

havadisini bir elden bildirir. Pos
ta tafıyan vapurlann, tayyarele· 
rin bir listesini verir. Beynelmilel 
gayet mühim bir diğer ahenaıi te • 
min eder. 

"ikinci Milletler Cemi • 
yeti,, timdi, bir çok yer • 
lerde muhtelif sermaye sahip • 
leri elinde bulunan hava postalan 

ücretini de tesbit etmek, müteca
nis bir hale koymak emelindedir. 
Çok geçmeden bu da bir yola gi

receıktir. 

ikinci milletler cemiyeti, diğer 
ismiyle "Beynelmilel posta itleri 
birliği,, tıpkı Beynelmilel Parli. • 
mentolar birliği gibi, fakat bet se

nede bir toplanır. Son toplantıla -

nndan biri bu senenin batında 
Kahirede olmuftu. 1929 senesinde 
de Londrada toplanmıtlardı. 

Her i.za devletİll, kendi topra· 
iınm genitliği gönderdiği, aldığı 
mektup, yaptığı muhabe -

re işine 

nelik bir 

göre, birliğe se-
taahhüdatı vardır. 

Fakat pek azdır. Bizim paramız· 
la senede 100 lira ile 500 lira ara· 

' 11nda değiıir. En yüksek ücreti ve· 

renlerden biri lngilteredir. Bu pa

ra ile "Bern,, deki büronun mas

rafı görülmektedir. 

Toplantılarda, posta işlerinin 
daha çok ıslahı konuıulur. Nizam· 
namelerde tadilat yapılır. Yeni 

maddeler eklenir. Yalnız 1929 
toplantısında 1800 muhtelif tadi • 

lat göze alınmııtır. Posta ehem
miyeti ne derece artıyor ve . yeni 

mahiyetler gösteriyorsa, konfe • 
ranalarda o nispette tedbirlere 

bat vurulur. 

Birliğin bir de telgraf bürosu 
var ki, o da ayni tehirde, ayni bi

namn bir dairesindedir. Bu kon• 
ferans son toplantısını 1932 sene
sinde Madritte yaptı. 

Bu konferansta murahhaslarca 
ittifakla alınan kararlar, 1934 se • 
:ıeıjnin baılangıcmda tatbika geç· 

mittir. 

Nihayet, telefon tamamen u • 
mumileıtikten sonra, bir de tele
fon bürosu kurmak li.zımgeldiği 
için, bu tetebbüse giriıilmiı, an • 
cak telsiz itinde, merkez değİf • 
mit, Cenevrede kurulmuıtur. 

Postalar Birliği azasının sene
de teati ettiği mektup sayısı 40 

milyardır. 1889 da birliğe 86 
memelket gimıit, 1900 de bu ıayı 

113 e çıkmıı, 1914 te son büyük 
memleket olarak Çin girmittir. 

Japonya ve Almanya da bu 
''İkinci milletler cemiyeti,, ne da-
hildir ki, birincisind turlar. 

~ M. 

· Amerikada Ruzveltin takip ettiği mali politika, muhtelif vesilelerle muh

telif tarzda tenkit edilmektedir. Yukan daki resimde iki banknot görüyorsunuz. 
Bunlardan biri, çekildikçe uzamaktadır. Bu, diğer resimdeki ashna bakılarak ka
uçuktan yapılmt§tır. Takip edilen mali politika ile alay yollu yapılan kauçuk
tan banknotlar, Amcrikada hemen her şehirde satılığa çıkanlnuştrr. Bunlar el

Her memleket, posta yolunda le de dolaımakta ve çekildikçe uzayışı, Amerikan dUıünüşüne göre alay mahi

herhaqi anzayı hemen merkeze yetini almaktadır r 
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Anadoluda tetAiltler 

Bolu köylerinde söyleni
len dikkate değer maniler 

Bolu muhabirimiz yazıyor: 
Bolu köylerinde bir nevi "Kar

§ılıklı,, mani aöyleme edebiyatı 
olduğunu yazmış, hundan evvelki 
iki mektubumda bu manilerden 
birkaç nümune almı§hm. Bu mek
tubumda da birkaç mani daha not 
ediyorum: 

• • • 
Sevilen ihmalci delikanlıya 

genç bir köylü kızının aöylediği 
mani: 
O danı kireç eyle, 
Yüziinü güleç eyle, 
Bu derdi senden aldnn, 
Derdime ilaç eyle. 

Aldığı cevap kuvvetli olmakla 
beraber lnzı §afırtıyor: 
Odam kireçtir benim, 
Yüzüm güleçtir benim, 
B "'nim güzel yarim, 
A "' kım ilaçtır benim. 

Genç kız bu maniye kartı deli
lcanlıya §Öyle cevap veriyor: 
Karanfil burçak değil, 
Ucu tomurcak değil, 
Seveceksen ciddi sev, 
Sevdam oyuncak drğil. 

Sevdiği kızı görmeğe giden bir 
köy delikanlısı, tuhaf tavırlarla 
karşılaşınca §U maniyi söylüyor: 
Saçlannı dökersin, 
Aldırmayıp geçersin, 
Sevdiğim yavrucuğum, 

Niçin bencbn kaçarsın?. 

Kız, aralarından geçen l<edi
nin ne renk olduğunu anlatıyor: 
Kınian geldim yorgunum, 
Ben bu akşam durgunum .• 
Geçme kapını önünden, 
Çoktan sana dargınım. 

Delikanlı ise aralarındaki mu
kavelede böyle oyun bozanlık ol
madığını anlatıyor: 

Giil altında tahtımız, 
Ne açılmaz bahtımız, 
Gül yüzlüm ela gözlüm 
Böı le miydi ahtirniz .. 

Bunun üzerine, sevilen kız va• 
ziyeti biraz daha açıyor: 
Bir küçücük kuş idim, 
Göğsüne konmuş idim, 
Niçin ürküttün beni?. 
Brn senin olmuş idim. 

Faknt delikanlıyı hali. ıeven 
genç kız omın çok müteesair ol • 
rlueunu da anlayınca ayni zaman
da sulh kapılannı gösteriyor: 
Sandık üsti.inde nar var, 
Yememize bir yıl var.. ... 
Öyle kalbimi kırdın, 
Kırk giin kırk gece yalvar. 

Bu vaadinden çok memnun o • 
lan delikanlı cevaben onu bilerek 
kırmadığını anlatıyorr: 

Portakal dilim dilim, 
Darılmış benim gülüm, 
Ben ırülüme ne dedim, 
Kumsun ağznn dilim. 

Bütün bunlara sebep aşliın du· 
manlandırdıği bir bat olduğunu 
söylüyor .. 
Karşıdan gel karşidan 
'.Aynlamam eşim'den, 
Meşeler dağlar gibi, 
Duman kalkmaz ba.şnndarı. 

ken o şöyle bir maniyi münasip 
görüyor: 
Akan sular olaydım, 
Kız eline dolaydım, 
Gümüşten kollarına, 
Bir bilezik olaydım. 

Ve, artık bir cevap alabilmek 
ümidiyle ıoruyor: 
San kordelan ensiz, 
Sarardım soldum sensiz, 
A benim nazir yarim, 
Nasıl dumrsun bensiz?. 

Bu kadar yalvarma, bu kadar 
güzel ıözlerden ıonra genç kız 

aevgilisini affetmi~ ofoc~k ki ona 
vait dolu, müjde dolu bir mani 
söylüyor: 
Siyah çorap giysene, 
Yann bize gelsene, 
Seni artık affettim, 
Gözlerimden biJf.~me !.. . . ,,. 

Sevgilisi yanından geçtikten 
sonra bir delikanlı ŞU maniyi söy
lüyor: 
Su gelir bulanarak, 
Bahçeyi. dolanarak, 
Buna can mı dayanır, 
Yar geçti salınarak. 

Fakat geçerken niçin ona bir 
şey söyliyemediğini ikinci manisi
Ie ne güzel anlatıyor: 
Merdivenim kırk ayak, 
Kırkma vurdum dayak, 
Yar yanımdan geçerken, 
Ne el tutar, ne ayak. 

• • • 
Bir delikanlının aık hakkında

ki fikirleri: 
Karanfil ô~ste gider, 
Açılır dosta gider, 
Di.inyada yar sevmiyeı., 
Ahrete hasta gider. 

ı Karşısındakinin ondan daha 
çetin bir taraftar olduğu anlatılı-
yor: 
Karar-fil oymak oymak, 
Olur mu yare doymak, 
Yare doydum diyenin, 
Caiz boynunu vurmak! 

4 "' "' 

Bir köy delikanlısının etrafına 
bakınarak söylediği manalı bir 
mani: 
Şu dağlar kıştan ağlar .. 
Kebaplar JJİşten ağlar, 
!nce beli kemer sıkmış, 
Al yanak dıişten ağlar. 

f. Vasfi 

Aydın haberleri 
Aydın, 2 (Husuıi) - Şehrimiz 

ilkmektepleri dünden itibaren a • 
çılmııtır. Mektepler bu sene, ge • 
çen ıeneden daha yüklüdür. Ço
cuklarımızın rağbeti her türlü tak 
dirin üstündedir. 

Maden heyeti: 
Üç gün evvel tehrimize gelen 

maden arattırma mütehauıılar 
heyeti mıntakalarımızdaki maden 
ler üzerinde tetkikatını hitirmit 
ve dün lspartaya gitmi9tir. 

U. Evkaf müdürü: 

Ve kuaunınu affettirmek ıçın 
artık iltifat yağdırmıya bll!hyor: 

Vilayet evkaf itlerini tetkik 
etmek üzere evkaf umum müdürü 
Rüttü hey Aydına ıelmittir. 

Spor kongresinde: Evlerinde ~are, 
Vallah etmem medare, 
Benim bir sevdiğim var, 
Şu cın~nda bir tane. 

Sevgilisi, kendini pmardan au 
doldurmakla metgulmüt gibi göı
\erip delikanlının sözlerini dinler-

Evvelki gece Halkevimizde va• 
li Feyzi Beyin riyaseti altında ku
rulan apor kongresinde reisliğe 
Feyzi bey, azalıklara da Hakim 
Cevdet, Hüsnü, Hilmi ve Fikret 
beyler ıeçilmiılerdir. 

Pamuklarımızın 
vaziyeti iyi 

Aydın, (Hususi) - Nazellide 
kurulan p~muk ıslah istasyonu 
müdürü Celal bey istasyon ve Ay

dın mıntakasmın pamuk vaziyeti 
hakkında §U malumatı verdi: 

"- Mıntaka kurak olmasına 

rağmen bu sene pamukların vazi
yeti çok iyidir. Şimdi sulanmıyan 

kır yerlerden mahsul devşirilme

ğe batlanmıı ve ikinci toplantı ya
pılmıştır. Bu suretle kurak tarla

ların mahsulferinin üçte ikisi elde 

edilmiıtir. Kurak tarlaların dönü
münden vasati 200 kilo mahsul a
lınacağını umuyoruz. 

Bu itibarla dönüm başına 150 
kilo pamuk kozası ambara girdi 

demektir. Bu randman çok iyidir. 

Geçen seneye nazaran yüzde 15 -
20 bir çokluk görülüyor. 

Sulanan yerlerde henüz toplan
ma itine baılanmadı. Bir hafta
ya kadar baılanacaktır. Buralarda 

mahsul geçen seneye nazaran bir 

kat fazla umuyoruaz. Toplanma 

işleri için hava çok müsait gidi
yor. Bir hafta daha yağmur yağ-

mazsa mahsulün çoğu ele geçmiı 
olaco.ktır. 

Tohum üremte ve iyileştirme i
tine gelince: 

Bunun için kanun ve talimatla
rımız geldi, İ§e batlamı§ bulunu -

yoruz. İstasyo b ğlı bir üretme 

çiftliği kurulacak, baharda faali
yete geçilecektir. 

Bu çiftlik be§ senelik program 
mucibince halka cinai tohum ye
ti§tirecek ve dağıtacaktır. Gele -
cek ıenedcn itibaren dağıtma işi 

bnşlıyacaktır. Bu tohumların mu

h::ıf azası için ayrı bir teşkilat var

dır. Beş sene içinde bütün Ege 
mıntakasının tohumları değişmiş 

olacak ve bugünkü sanayi ihtiya
cını karşılıyacak, gayet mütecanis 
iptidai madde elde edilmiş bulu
nacaktır. 

Üretme çiftliği istimlaki ve a
lat ve edevatiyle tesisatı masrafı 

için Merkez bankası Ziraat Veki• 
leli emrine bir kredi açmıttır. la-
buyonumuz için ayrılan tahıisa • 
ltn verilmesi bankaya bildirilmit
tir. 

ödemiş haberleri 
Ödemi§, 1 (Hususi) - Ödemiş 

ilkmektep muallimleri kongresi 

münaıebetile Halkevi mesaisi et
rafında görüşülmek üzere evvelki 

gece merkez ve mülhakat bütün 

ilkmektep muallimleri beyler ıere

fine Halkevinde bir çay ziyafeti 

verilmittir. Ziyafette köy mual
limlerimizin de Halkevi ile alaka
larını arttıracak ve bilhaua dil, 
tarih tetkikleri hakkında samimi 
görüşmeler yapılmıştır. 

Mevsim dolayısiyle tatil e'dilen 
Halkevi lisan kurslarının ikinci 
devresi dün geceden itibaren ders
lere baılamıştır. Birinci devrede 
olduğu gibi Ödemiş gençliği kurs
lara candan alaka göıtermekte -
dir. 

On bin kişi Halk 
ferine 

Fırkası namzet
verdi rey 

İzmir, 2 (Hususi) - Dün Kar
şıyaka da dahil olduğu halde ıeh
rin on beş ayrı mıntakaamda bele
diye intihabatı faaliyetine bilfiil 
başlanmıştır. Sabah saat tam se
kizde intihap sandıkları evvelce 
ayrılan mahallere konmuş bulu
nuyordu. intihap sandıklarının 
Üzerleri bayraklarla örtülmüıtü. 

Muayyen zamanda mahallat in 
tihap heyetleri sandık başlarına 

giderek sandıklann muayenebri 
yapılmış ve belediye azaları önün
de zabıt tutulmak suretiyle ıan· 
dıklar kapanmıştır • 

Sabahleyin öğlene kadar rey 
faaliyeti biraz sakin geçmiştir. 

Saat on ikiden sonra yemeğe çı

kanlar ıandık batında toplanarak 
geliş aırasiyle reylerini kullanmıt· 
lardı. Dün alqama kadar kullanı· 
lan rey adedi beı bine yaklaşmı,. 
tır. Kullanılan reylerin hepsi de 
Halk Fırkasının tesbit ettiği nam
zetleredir. Rey pusla1arı aynen 

taıvip edilerek kullanılmııtır. 

intihabatın ilk günü olması 
dolayıaryle birçok kimseler vazi • 
f el erinden ayrılarak reylerini 
kullanmak imkanını elde edeme
mitlerdir. 

Dün aktam iıçiler fabrikalar
dan ve çalıştıkları müe11eıelerden 
çıktıktan sonra Cümhuriyet mey
danında toplanarak çok alakalı 
ve heyecanlı bir miting aktetmit
lerdir. 

Saat bet buçuktan ıonra Cüm
huriyet Halk fırkasının Esnaf ve 
itçi teşekküllerini temsil eden bin
lerce Türk itçisi ellerinde bayrak
lar olduğu halde Cümhuriyet mey
danına akın etmeje bqlamıtlar
dı. Şehrin her yerindeki veaaiti 
nakliye, otobüıler ve otomobiller 

halkı ücretsiz olarak Cümhuriyet 
meydanına taşıyor, otomobiller, 
otobüsler !hıncahınç dolu olarak 
Cümhuriyet meydanında toplanı -
yorlardı. 

Saat tam on sekizde yüzlerce o· 
tomobil ve otobüı Cümhuriyet 
meydanında toplanınıfb. Sayıaı 
tahmini bir hesapla on bine \•aran 
geniş bir halk kütlesi Cümhuriyet 
meydanında, büyük heykelin ö -
nünde tekiıüf etmİftİ. 

Halk teıekküllerinin ellerinde 
bayraklar ve meıaleler 'bulunu
yordu. C. H. F. lzmir vilayet idare 

heyeti reiıi ve Yozgat meb'uıu 
Avni Doian bey halk kürailsüne 
çıkarak, çok alkıtlanan bir nutuk 
söylem ittir. 

Avni Dojan bey nutkunun so
nunda töyle bir teklif yapmııtır: 

"Kadının medeni ve ıiyaıi 
haklarına ıahip olmaaı Fırkamı -
zm en büyük ülküıüdür. Kadınla
rın belediyeye ıeçınek ve aeçil
mek hakkmı tanıyan fırkamıza 

İzmir hanımlarının büyük hir ala
ka i'Östereceklerinden f Üpbe etmi
yoruz. Türk kadını duyıu, ıefkat 
ve sağlıkta bütün dünya kadınla
rından üstündür. Şurada toplanan 
hem işgali, hem istirdadı gören 

İzmirlilerden büyük Gaziye ve o
nun fırkasına sadık kalmak içi• 
and içmeği teklif ediyorum.,, 

Bu büyük sözler üzerine on bi· 
ne varan Türk çocuğu co§kun bir 
heyecan içinde and içmiştir. 

- Sadık kalacağız, Halk Fır• 
kası namzetlerine reyimizi verece
ğiz !. 

Diye haykırmıttır. 

Dün gece §ehrin muhtelif yer
lerinde halk tabakaları meşalelcr· 
le gezmi§ ve tezahurat yapmı§tır. 

Saat 19 da, binlerce işçi Beyler 
sokağındaki Fırka binaıı önüne 
gelerek tezahürat yapmı§hr. Fırka 
binaaı balkonundan avukat Ek .. 
rem bey bir hitabe ile halkın teza
hüraıtna cevap vermiştir. 

Adana da 
Ticaret mektebinin 

yıldönümü 
kutlulandı 

Adana, 3 (Huıusi) - Cuma 
günü öjleden sonra saat 16 ela 

(Ticaret mek bi mezunları ce i
yeti) yıl dönümü dolayısiyle ha -
mi ve asli azalarına bir dondurma 
ziyafeti vermit, bu toplantıda bir 
çok konuklar da bulunmuıtur. 

Önce, cemiyetin faal azaların
dan Nihat Sadık bey, cemiyetin 
dayandığı ve yürüdüğü ülkü ve izi 
ve cemiyetin yüksek koruyucu 
batkanı, Cümhuriyet Halk fırkası 
batkanı ve Aksaray meb'uıu Sü .. 
reyya beyin cemiyeti temeli et tir .. 
meye yönelen değerli koruma ve 
yardımları anlatan ve ecmiyetiıı 

çağırışına uyup gelen konuklara 

teıekkürü bildiren bir aydış söyle
di. Bundan sonra, cemiyetin umu
mi katibi Halil Nihat bey, cemiye
tin bu günedek haıardığı itleri 
ıayıp dizen bir rapor okudu. Da'" 
ha sonra, Ticaret mektebi müdüriİ 
Nail bey, Adananın bir ticaret 
yurdu ve yuva11 olduğunu ve bur• 
nın bu bakımdan değerini istatis" 
tik bilgilere dayanan uzun ve 
fayda la bir konuıma yapmış, Ti
caret mektebi mczunlannın yu -
muflannı inceden inceye eleyiP 
dökmüştür. En sonra da, erke~ 
muallim mektebi FransızCt\ mual" 
limi Hakk1 Mahmut bey bütün ti
caretimiz üzerine verimli bilgile' 
anlatmıştır. 

Seyhan musiki yurdu .. 
Adana, 3 (l:lususi) - Seyhaa' 

musiki yurdu dün akıam yurt bi • 
nasında fevkalade bir heyeti uın"" 
miye toplantısı yaptı. Gençliiİ-' 
bir çatı altında toplu bir halde 'i~ 
hşmasının memleket için daha .,,. 
yırlı ve faydalı olacağı kanaatiY1~ 
Halkevine intikaline karar verd•• 
İntikal heyeti umumiye tarafınd,
alkıtlarla ve müttefikan kabul ~ 
dildi. Heıabatın tasfiyesi içio bit 
komisyon ayrıldı. 
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Amerikada on dokuz gün Herk P•rçua .,,, bir he,ecanla olmaacak macera, 
11kançlık. i-..t; .p ye 1eyalaat NIBaDI 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN oGLU 

• • • • • 
11-

Yazan: 

Rıza 

Şek.ip 

Yliırlu. Di1'U' reiai Simo, Budinin 
enifteei oluyordu. 

Afrikada iki kabilenin birbir • 
lerile akra'ba olduklarına pek az 
tesadüf edilir. 

Onlar, daima, kendi kabileleri 
kızlarile eYleıirler. 

Atita akrabumm kendiıini 
kmtaranlan akrabalarmm kabtle
ıbae eüriiklmıifti. Yalan bir yer 
deiilclt Tam on bet süne yakın 
binl>ir m6fkülit i9inde yol almıı • 
1- Ye nihayet hedeflerine eriımit 
lerdi. 

ŞillUI~ Süleyman, Blant, Her
ıiil Atita reİIİ Sima'nm aaiz mia· 
ffrleri aJılıyordu. Sima her biri • 
ıae ayn bir kulübe -ve hizmetlerine 
de yirmiden fazla adam ayımuftı. 

Biitibı Tüitlerbıl aYla ıeçiri· 
yorlarclı. 

Diyurlar, Afrika kabileleri için· 
de madene en çok eheaniyet ve
-ı-.ıenc11r. Bunlarm maden o
.alan ...... ~erini hep ........ ,......... .............. 

Kadmlann YUlfell ~ ~ 
itidir. Kocalarına kulübe ,.. 
ken yardım ederler. Kulübeleri· 
Din 8alerindeld toprafı döierek 
wtletdrlrler. Bandan batb ço
cuklannm teı4tiyeaile uirqrrlar. 

~ --· oldakJanD. 
dan Wr q lradar pçmlfti. Al'tllc 
hGtiin kabile halla ile eenli Mnll 
olmutlardL 

Ba kaMle ..... badi .... 
tereinnanlık yapacak Wr 7erH ba
laltiJmitlerdi. Fakat ıae çare ki bu 
.._ çok illtiprdı. Her yeri titri· 

J'Ol'da. 
Bummla beraNr, çok itlerine 

P,l'lm1I, Sima'ya baılarmdu ıe-

CIÜri ealalm11& imJd.a haJmut • 
lanh. 

SlıM bJID WraderinİD l>qma 
selen felaketten çok miiteeuir ol
Bl1lftll. la .. bepten, Atitaya ıöe
trcliii allb11, onu Dinpblar elin
den kurtana ba beyaz adamlar
clan ela eairsemiJorda. 

O sin, &Ta ~--aklardı. Çalı 
,ümlannda, içine 791"lilenlen de 
pek çoldarma siımel• ceeuet .. 
demedikleri Wr ..... Ym'dı. 

Bir h.aftaclaa heri ba "°"* •• 
.. hamrbk ~ Yerlit. 
ria aılır clerielndea ,aptıldan ip
lerle llamrladıldan lkteleri aDdm 

·~ Alllmt kifiden fasla lrir bfil• 
IGaet çöllmeden yola çıktı. 

'AVA. ÇIKIYORLAR 
-Hersülll .. 

Ma l'tıaKET sıt.,mama ...ıeadlllnl ltitme-

lllllıllll•A•.-... ~ .... mitti. ..._ 

toprak altında kalan kız ! 
Kızı kaçıranlar, babasının zengin 
olmadığını anlalJınca geri verdiler 
Amerikınm, en büyük haydut 

Ye hınız 1atatı oldutunu dufllll• 
yan kalmamııtır. Al Kapon, Con 
Dilinıer'in atlan bili hafızamq • 
dadır. Dünyanın en meıbur adam
larından ve Amerikınm en çok 
aeYilen ta11arecilerindm Lind • 
hersin bile ollunu para koparmak 
için kaçıracak Ye öldiirecek dere
cede cür' etkir olan bu adamlara 
dünyanm baıka hiçbir yerinde te
eadüf edilenaez. 

Son zamanlarda Amerika .. • 
zeteleri ıene bu çocuk kaçırma 
vak'alarmdan ıık aık bahaetmele 
batladılar. Bu ftk'alarm b~lu 
çok hazin bir suretle bitmekle be
raber bir tawi çok ıarip earette 
neticelenmittir. lıin pralMtl Ju
ne Roblea İlmiade altı J&llllcla bir 
kmn baydatlar tarafmdan kaçın. 
tarak on dolaıs ıUn toprak alım
da aakl•'n•aııdır. 

Vak'a tudmı -
Bundan bir ay kadar enel A· 

merikanm cenup tehirlerinden bi· 
rincle M. F ernando Roblea ismin
de bir adamm Yune aimbade altı 
ıatmdald km ka1bolmafblr. y ... 
... bitin U'&fbmla)ar 1ı'5Wr 
fayi; 's in etm ı•lt wnhnlm 
kız bir tllrlG Wammamıftır. E
beveyn Imlarmm kaçınldıimı an· 
lamıılar, fakat ha.ıdutlardan fid· 
Jei necat iatediklerine dalr hiçbir 
mektup alamadıklarından kızları. 
D1D feci bir lrazap kunan slttill
ae hOlmıederek fnbllc'e mtite
eulr oJmatWdır. 

ZaT&lb lam....... . ..... 
tutarlar •e ailarlarlrea Mr ..._b 
bir polla memwa kenclU.W m.. 
keze çaimmftll'· Çocaldanam b
daYl'Ullllll balaadaha .-e • 
den MleJI w Madam Robfea 
merkae ı.tdilderi uman poU. 
komileri kendilerine bir mektap 
ftl'IDİflİr• Alel&de bir 1sQıt U.... 
rim uktilo il• pzdan bu mek
tupta ıu atırlar olamu7ordaı 

"Kat'iJJ• e.J1t etmeyinis. Kil· 
ç6k YUJle taitbr· Bia bndiaini e
heffınindea bilJUk bir para ko • 
parmak GmidiJle bçırmqtık. Fa· 
kat enelce M. Fernanti'm eeneti 
h•kkmda ,.,ıılıma taNrikatta 
aldandıtmmı anladık. M. Fenum 
do Robles'İD malilc oldaia db't 
miktarda ..... bir iki .... ka • 
dar dllfeCeldlr· .... emWd •• 
aenetl de obmdıiJndan bbe hiç 
bir Yakit z&.000 dolar ~iye
cektir. Daha as para için de hu 
alamet pse alm•mas. Çoc:ulr Ca· 
mnood ormamncla eaki ma•tbr 
barabelerincledir. ICencliabd 1"ıl • 
mak isin bodnam katma mec.aı-
nis. Orada bir katede daran çalı 
çırpıyı kaldmnano: toprala ~ 
mülil biJUk bir tahta ...... 
recebinis. itte küçük Yune ona 
l.ebeli ile opamaktadır. 

MeJdullama nihayet YerİrbD 
fUDU da il&Ye ed8Jim ki bisi an.• 
mala tefebbGa etmenis tamamen 
faydauzahr. Çilnldi ı.. mektabu 
aldıtma saman bis Melmi1aap 
ıeçmlt IRılanacal& Ara lı.tlam 
ed.U komiler 1-7 ı....tım... 

Halhakl zabıta 1'u mu•am 
liarabelerini bet altı clefa U'89lt' 
tr. MemaHaidan birçola ha sah 

HaıduUar 
tarafından 

ka91"llan 
klz ve 

.. 11ıand .. 1 , ... 

gördüler. Yalnız kız ayClınlılı ı&. 
rür g&rmez g6zlerini yumdu. Ha• 
zır bulunan doktor da derhal ıö .. 
lerini bir bezle sararak ziyanm 
ıirmesine mini oldu. Annesiyle 
babumcla1d aeYinci t&l&nur e • 
d..UU.. iki üç sin 10nra Yune ta 

çırpı '1fmmı liabrlıyorlardı. Yüz- mamiyle iyileıti ve P.zleri sün• • 
lerce defa önünden geçtikleri hal- tin ziyaama abıtı. 
de kaldırmak kimsenin aklına Yapılan tetkikattan anlatıldı • 
ıelmemiıtl. BunUala beraber mek· ima ıöre ba andıldw kaim bir 
tuba itimat edemiyorlardı. Bu tahtadan ve çok iyi bir ,.kilde ya• 
mektup haydatlvm bir tusalt da pılmqtır. Yanlannda hava için 
olabDinU. Biitibı tedbirleri alarak delikler Ye içinde bir pille aydm
hrbal onp hareket ettiler. Ma· tanan Jlmba ftl'dır. KilçUk bir 
.... ye M&yl Rohleain de kendi- yatak ye bir çotuk için müteaddit 
leriJle beraber bulunuyordu. oyuncaklar, ve ıekerlemeler de ih· 

Manubra ıeldikleri aman et• mal edilmemiıti. 
rafta hiç aea aada 7oktu. Derhal Küçük Y une burada on doku 
semin katma indiı.. ve çalı çırpı sün malapaa blmıfbr. Çocuia 
clemetinl bldınhlu. Yerde top • anlattıtma göre buradaki hayatı 
rak Tardı. Füat ilk kuma bir çok eğlenceli ıeçmit Ye kat'i11en 
tabtara ~üf etli. ~e kal· ı ıılolmamııtır. Beı kiılden ibaret 
clmblar. içinde bir aandık daha olan haydutlar da kenditlni çok 
ftl'dı. Samı da açınca filftld kü· teYlllitler ve mOtemadlyen bonbon 
çilk Yune'i lmc:aimda bebeli ile bitk6i, tekerleme tafımıılardır. 

' 
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sını kolaylaşhranlar beyanah lsveç Veliahtı Hz. 
(Bq tarafı 1 incide) 

Şimdi gelelim Zal Oila Rüte

Bunlardan yedi kili 
hapsedildi 

1Yan Mibailof'un Türkiyeye il· 
licumı lmlaylattıran kabahatliler 
haklmıda yapılmakta olan tahki • 

b.t bltlrilmit ve maznunlar müda· 

faal fttan kanununun 9 uncu mad 
desi mucibince kefaletle tahliye e
Clllmıemeleri prtile hapaedilmit
lerdir. Tedif edilenler: Dr. P. Ba 
darof, a Stimbof, M. lliJa Yanef, 
Manol Çolonld, Y...W Karolef, 
IY&D Golef, K. Atanuof'tm. 

Nakil vasıtalan 

Geceleri kontrolda 
devam edilecek 

Nakil ftlltalarmm ıeceleri 1•· 
prlmakta olan kontrollarmdan çok 

fayda ılrillcfülünden bu kontrol
lara dnam olanacaktır. 

Ba Jmontrollar anuıada nakil 
neıtuı aalaiplerinln banç Y-si
alnl nrlp Yermeclilderi cı. alsden 
ıeçlrllmektedir. 

Ruam mflcadeletl "'°N1ebetl
I. binek •• JGk araha:larmdald 
lla)'ftDl&na ruam mOcadele iı • 
taqonlarmdan muayene Jriiıt)a • 
n alniaa mecburiyeti lmmnaftu. 
ICaatrollar emumda bu kllıtlar 

- 80l1llmalctaclı. 
Kan~ Ye ruam mGcaClele ki· 

fıtlan OlmlJUI nakll vuıtalaraun 
pllb1an llldılerek eeferdm me • 
nedilecektir. Se,oriitef ......... 
!uma hu hmaata amit tallhlyet 
yeriJmlftir. Bir aenedenheri A Tra • 

pada ee,rillefen:Uik t.ı.iline si • 
Clen aJtma tahe mGdGrG Faik be1 
tüaailinl bltinnlttir. Şimdi mahte
Hf tehirlerde tatbikat yapmakta • 
Clır. Faik bey klmmuev.el 80DI'& • 

rmdalatanbuladanec:ektir. 

( Baı tarafı 1 incide) 

'7ürlriJenin hOtiln milletlerle 
doet ıeçinmek anua, hiildbnetin 
J(lbeltici siya.eti ve halkm talim 
Ye terbiyesi. 

Gazi Hazretleri Yunan ordu· 
sunan lmhuından ve lzmirin yan
mumdan ıu tekilde bahsetti: 

••Kendileri1le artık çok iyi dost 
oldafumuz Yunanlılar bir aralık, 
Cimhuriyetin kalnilıı olan An· 
karadan bir top atımı mesafeye 
ıelmltlercli. Milll varlıiımızı ko • 
nanak için onlan atmak vazüesi 
bana tndi olanmuıtu. :Vazifemi 
manffakıyetJe J&pbm. Fakat 
IOnr& Ymıanlılvla tekrar Clod ol
duk. Buna Türkün, kendileriyle 
d8füttGIO kimaelerfe ilelebet düt· 
man blmadıtmı anlatmak için 
taJJflJoram. 

''Aabrl tiaJ&tımda, mallll>i • 
J'eti ula tammıJorum. ÇGnkfl 
mili tmna•lıiwww mildafaadan 
hqka bir fe1 15in harbetmedim.,, 

Gazi Hazretleri lnsiltere1e 
kartı hit,uk bir teYeccGh be.ledik
lerini Te İJİ hielerle mOtehania 
olduklarım .B,.lediler Ye fU haya • 
natta bUmdalar: 

Ankara, 4 (Telefonla) - Şeh· 

rimizde bulunmakta olan laveç Ve 
liahb Prena Güatav Adolf Hazret· 
leri tıarafmdan Reiıicümhur Haz· 
retleri terefine bugün İsveç sefa· 
rethaneıinde bir öile ziyafeti ve
rildi. Ziyafette Gazi Hazretleri ile 
Bqvekil Pqa ve refikalan, Ka· 
sım Pqa Ye refikaları, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Bey, Ankara 
Valiıi Nevzat, Baı yaver Celal 
Beylerle mihmandarlar bulmıdu • 
lar. Saat 16,30 da hveç sefiri tara 
fmdan Prem ve Prensesler ıerefi· 
ne lıveç aefarethaneıinde bir ka • 
bul reımi yapılacaktır. Saat yir
mide de VeJ:aht Hazretleri Kara• 
köy yoluyla: Bursaya hareket ede
ceklerdir. 

Talebe Cemiyeti 
kıkara, 4 (Telefonla)' - Maa· 

rif Cemiyeti talehe yurduna alma· 
cak talebelerin seçimi dün yapıl· 
dı. Talebeler Pazar günü yurda 
abnacaklardır. 

Maarif Veldll 

Ankara, 4 (Telefonla)"- Maa· 
rif Vekili Abidin Beyin yarm iz • 
mire sftmeti muhtemeldir. Abidin 
Beye hua.t kalem müdürü Nihat 

"Milletinizin mertlifini Ye dii- Bey ...w.t edecfttir. 

rilatlGIOnG takdir ecliJWW. Kral Franaa kontenjanında 
hetlncl Corca kup Mblk Mr sa:r- TUrk malları 
il Ye anıl ile mllellaımlm. Ça· Ankara, 4 (Telefonla) - Türk 

mın hikayesine: 
Rüıtemin baban Zal lranm Za· 

bol ıehrinde doimut hir kahra
mandır. Şu halde oilu Rüsteme 
Ke:hraman oğlu Kahraman dene
bilir. 

Zal Sümürı denilen bir kutun 
ıüdü ile bealenerek büyilmiiftür. 
Kuı ıütü tabiri de buradan kal· 
mıt olıa gerek. 

Bu kut yalnız kemik yerdi Ye 

tüyleri çok kıymetli idi. Bunlar
dan birini kim bulurıa derhal pa• 
diıah olurdu. 

Bu Jru, Zali büyüttUkten sonra 
kendisine, kendi tüylerinden bir 
tutam hediye etti. Zal müıkGl Ta

ziyette kalınca bunlardan birini 
yakar, kut demal yetifir Ye kendi
ıini bu mütkül vaziyetten karta • 
nrdı. Hatta lranda buna dair du
brmese11er de Tardır. Meseli doet
luğu ifade etmek için: 

"Ben ıenqı o Clerece dostunmn 
ki mütkül vaziyetinde bqmdan 
bir tel ıaç yaksan derhal Sümürg 
gibi yetitir ve teni kurtanmn.,, 
derler. 

Neyse maaaılı ıeçelim. Zal oi· 
lu Rüstem esatiri tarihin Keyhul
rev ve Keykavus devirlerinde~ 
§3.JJ.llfbr. Birçok dütmanlar ppb

fı mücadeleler OD1I- Wur. Biz 
baaludaa en mühim olan bazı1a-
rmı anlatacağız. _,.. 

ne'kkalede l~le harhettiii • Ofüçe Pariıten dün alman mali
mb uman da onları takdir em.it mata lire, Fransa hüktmetl bu 
o •man bile onlarla dm meiat ...,..;

8 
aommca aç a:rı için mem-

pralt içinde karplapaayı latemif- lekethnize aJll'dıil muhtelif mad· lıfendi1ar KettaJ;ea,.-. ~-"" 
tim. l...Ulzlerin · de Mlmakabele delerin konte~an miktan §Öyle • lrandaki &tetP41Jeatllk arDlnt 1m • 
TilrkiJ'flJe Ye Türk liderlerine br clir: ran Zerdilft bu zamanlar dünya· 
fi &JDi hlalerle mCltehutiı olduk· S400 bntal JUIDurta. 2000 ken· ya ıelmifti. hfendiJU Zerdiifl'ü 
larma kaniim.,. tat mmr, llSlolnıatal ~ 14000 .. Jıı...,..; • Z..li•• • "-

Gad Huntlerl daha sonra kental kepek, 68CJ' kental 'bakla, mukabil lıfendiyan oka.Jw:iı Jllll'" 

fUD)an aöylemiftir: 325 kental tanenli hulbalar, 1075 af yapmq. Yani ok JafendiJ'&l'ID 
"Ben Ye aıkadqlanm en kıta kilo 1ro,,_ Ye kuzu deriıi. rieuduna iflemes olmat-

Ye en ıllratli 7oldan memleketi Turhal 9eker fabrlkaaı Bu buaayı kazanan lsfendt,ar 
refah Ye aaade*e altirmek için Ankara, 4 (Telefonla) -Tur- da dofnıca kral olan babuı Ket-
çalqıyonaa. Birçok delifiklikler hal teker fal>rikaımoa inpab bit· tabeı'e gidiyor Ye: 
:J&PIDIJ'& mUYaffak olduk. Yakın- ti. Fabrikada bir haftadanberi ~ 
d !......---• ı..... 1 lanmıı 1 - Baba! .• Artık ok benim ri· a mwanner aayıımca meuep er •-- ietiltaaline bq tır. f 

acr cuduma tesir edemez. Artık kral ıarecebiniz.,, Lnkaaı .. -ı.- bÜl'Ola tefi Yuauf 
um_ ,_,_. olmak benim hakkımdır. Yerini Italyada halıcılık bey tetanbala hareket etti; fabri- bana ıerket, diyor. 

San humma Jrmm _ _. miidurü Kazım bey. - iyi ._ h li&fl .... A"'1 
' ''İl Popolo d'l~ .. u., IVA.bV. or: ı f h ·• d ..._.... .... et 

~ .J.-.J (Bat tarafı ı tncide)· e a nanm aç ma P--··-1 • zamanda Jaal olmak için kunet· 
ltabacla imal olunan hahlar e- derdik. Omıan Şerafettin bey ba rafmda ıörilfecektir. Fabrika bu li olmak da lizmıdır. 

l&I itibari1le iki büyük bma ar- bul L 1r'-- &J' aommda açılacaktır. Merasime -Pek aıA benım" de kunetim 
nhr. Biri fabrika halıları, dile- ha•bk Ye unan &flll u•~ Jriddbnet erkim ye gazeteciler da· aıa 
rl de elle yapılan hahludır. Ba • tla muharririmize ıu izahab Ter- Yet edlleceklerdir. 

nanla b.aber her Bri cim hah mittir: Merkez bank••ının - Bu klfi delil. Bana iıpat et-

var. 

San bimuu Wbmn s·- sa· ,11d8nUmU meliıin!. 

•• sansur 
~ (Bq tarafı ı lncideJ 

çılarak tetkik edilmesine karat 
Yermiftir. Bu karar hir müddettell 
beri tadtik eclili1or. 

Diler taraftan, ıardiikleri t&S
yik dolayııiyle hicret eden Türk
lerden ev, tarla ve en• satın alm
mamaıı bir beyanname ile Bulıat 
lara teblil edilmittir. Bu suretle, 
hicret etmeie mechur kalan Ye .. 
aaıen mallannı yok baha•ma el
den çıkaran zavallı Türkler ae"el 
)erinin binde birini itile ahnak iar 
kinmdan mahrum edilmitlerdir. 
Bu beyannameler hilhua Varna' 
da her tarafa uı\mlfbr 

• • • 
Şeyhi' de ort•dan ka,tioldalu

nu bildirdiiim apkkabıcı fenerci 
Halil wıtaı aradan bir hafta seçtik
ten IODra meydana çilanqtır. Ha
lil uttamn iki jandanna refakatia 
de SofJa'ra aötürüldüiü, lbir haf· 
ta mnlmf tutulduktan IODl'a aerw 
hat lmalaldıfı anlaplmJıtbr. Of
rendilime ıöre Halil Q9bnm lJd. 
betine ufrayan bet alh kiti daM 
ftnhr. 

Petriç'e sGrtllen Turan Cemi,. 
ti Reiıi 0mer lclpf Be,in lldlrGl
dülü f&yİ ohmq, faht .. pJlala• 
nn dolra olmadıiı anlat .. •""4· ' 

Silah tüccarlan 
(Bq tarafı ı fndde). ' 

fek ihracına me,dan mlmlftir. , ··-·-•ineli tlfek, tlfeli Ye aanchkl m&hinmw.t 
kargaıalık olduğu zam Pe 

nı, BoliYJa Ye Parapa7a rı6nde • .. ..,,~, . 
Ba senenin ilk tekis &JliMIBl'iıi 

da Jıııiltereden lıarice çıkan harp 
maJs ... lui miktarı iıtetiıllld• 
töJle teepit edU..ı,ıtr. 

1,419,714 aterlinlildilE mGhim • 
mat, 453,899 .terlinlik ıiWi, 

94,279 •terlinlik torpido "tahtel• 
bahir torpili, 138,801 .....ımlik ... 
kert Ye bahri llarp lnuımı, 

278,818 ...unlik bup cemu.I 
Y• 1,275,263 sterlinlik ta,.,...., 
lngiltereden muhtelif mahreçlere 
gönderilmittir. 

~ Çlbnlan tanaıelerin, 
hepsinin harp tayyaieel olmadıit 

elJ)enl,onia da, mllaim mldarda 
hup tanareai ilanç edilclili ... pt,uada atılmaktadır. Halı fab- · -r • _-.... • ? 

•Dl.bule, YU&tl Ye cenubi Ame- kıkara, 4 (Telefonla)"-Mer- - Nasıl upat ~eyma • 
rikalan IOD zamanlarda ço1' te • ribda icra11 hiilaaedm nlaim bir az Bankası umum müdürü Sala- - Gayet buit. Eler Zal otlu -------------i 
lr.amUI ~. Ba faJ.ri • maruchr • .ı- llimleriııclen No- hattln bey banbnm yıl d&nümü Rüatemi eli aJlliı lıailı <>larak hu- Aile geçimine yanlmı 

haldrakbr. 

kalar Piemontede Ye LOml.rdia- pc:Jai taralmdan ha lautalılm mGnuebetiyle dün gece halkmn• zuruma ıetirebilinen MDİD kuY- Maarif Vek&leti celileeinia 
da 1'alunmaldadD'. Toecm " mila-oha ketfedlldifine dair bazı de banka memurlarına bir alqam vetli olduiuna kanaat ıetiririm satı nmai191ini hais NEKTAR IC. 
Venedik ciYllrlannda dahi liuı aetriJat -· Fakat lnı ~ ziyafeti ,._ittir. ve sana yerimi terkderim. ZARUKY AN Biçlol ,,. dllıitia y. 
falm"kalan meftllttur. tablda ujratırken kendiıi de ya· ıran murahhaslar1nın lıfendiyar bana kabul ediyor. tün teferruat Ye incellderinl msa 

Jtalpda halı fahriblarmm kalamrak yefat eden Noautinin te9ekkUrU Ve Zal oilu Rüttemi eli ayalı rt ye ameli olarak eaulı ...ne lf 
mecmuu 31 dir. Ve bu fahrilcalar- ketfettili mikrobun an h6mma • Ankara, 4 (Telefonla) -An· ballı olarak getirmek üzere ıilih- ay zarfında Cilretir ft 
da çallf&D amelelerin adedi 3700 nm &mili olmadıiı eonradan ötre- karayı sezmeye rıelmiı olan Par- lanm Jruıamp Zabol yoluna tutu• ıebadetname ftl'İr. 
clır. nilmlftir. llmentolar birliiindeki lran mu· yor. Zal oğlu her zaman harada BeJollu Altm BaMEal 

Her sene zarfmda imal ohmaa Atı ı,.ıa.me celince: MiDoha rahl.atlan lstanbula hareket etti· ikamet ederdi. (lcadiJtt) cacldesi No. 83 
lialrlarm kıymeti elli mll)'OD Ue olnu,an •aetalıldana da q11mı ler. Maratılıaalar Ankarada gör .. Rüstem Jıfendi,an tanırdı. Ne --------------
albmt milyon liret arumcla te- ,.......k kaWldir. Çipk awuı bu • dükleri miu.f9ırperverlikten dola • iıtediğini aorduiu zaman lıfendi· lim ol. t 
.... 111; etmektedir. naa pyet atlklr Mr misalidir. J'I dahiliye Yeklletine resmen te • yar: -AalL. 

.. ı ...:ı.· .d U....!!._ etm• 1 dir L- la - Peki, a,ı.,.. atma Mn. Sl ] • • ..1_. _·..1 Tamaa rutlr mlwıı• •-• cı • fe.KKUr •t er • _ Senin elini a,almı IRli yrp 
Ba m•wm &tnngm iptiuu maa· llbwmı al w lmrtnna ıAll!j! ... 

delen• _ biU..Ma - ile L-1-- dl hir ml••••d• 'bö,le hir &fi O t• babamm huzunına ıötürecei.im. 
....... 7- uv.7.....- ... 1...-- L...-- emai-et etmek mec-I•- Doktor • pera ur •=-~! . . . d. , __ , benimle Y1ll1lfllllJa ~ 

liariçten celbolunmaktadır. Ha• ~- uuaa •.7 Böylece kunetımı ıapat e ıp ıuaı Zal Olhı ~,abus lr•tdr 
•-•---- . . i hariyetindeyiz.,, Ahmet Asım olacağım. R 
.IU&l"lllUDD ihracat nm1etı af& ı • ------1'!"----:.-- _Sen bunu yapamaznn!. .. sinin binebildili eht atlı 
da ,werilmittir· d.. ld• Dotum 'fe kadın baatahklan i" bindL Oklarım n Jalıanı aldı · Sumer Bank mü urii ge 1 mlteb .. 1111 - Yaparım. 1 ı brt çıldr. 

1932eenesinde1.782.000 liret- BI mOddeteneltetk&alla ba- -Yapamazım. - .. _,.....__ afenVı::.. ok=--'-
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Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur• 

-TELIFUNICEN 

' • 

BOUALA 8 lllADIERLIER VE-951. 
İSTANBUL. ANkAQA İIMi~ IS 

eyziati liSeleri Müdürlüğünden 
1 - Kız •e trkeld · · talebe k d er ıçın ayn tetkllltı maliktir. Ana, Uk, Orta, U.e 11aıflanna ı.,n, nehari 
2 _ K . ~Y ıaa baılanmııtır. 
~~~~ ô nesine mbra •-.mektebe yeyı Yeni postane ark111ada Buiret baaıada ıyol idareha· 

3 ı caat edılebilir 
- steyenlere mektep tarifn • . • . 

Arnavutko"' .. d •mea1 g6nderıhr. 
yun e tramva dd • 

Y ca eıınde • Çifteaaraylarda mektebin telefonu: 31.210 • Ozyolun telefonu: 2411& 

Kiralık hane 
BakırköYiind 

ıu caddesinde e ~rtaltepe' de Ak 
dalı ve 13 N Numaralı 6 o
tıik ıuyu ve uMmaralı 10 odalı elek· 

•rınara.'-
Z&reti ha · f k ..,. tam ne· 
Yük baı..-"'. ~v alide havadar bü· 

·~e ıçınde iki kö k 
rı •• biiyijk 1c·· t ayrı ay
lllen ki oık te tam veya kıı • 
IO

L raya verilecektir A 
• ,,-a meydan · Ya· 

c:add . d ına nazır Alemdar 
eaın e tr 

lcate batında 2 amvay durainıda 
Uıt katnıdak· 4 numaralı hanenin 
ve IUJU havi ~ai:da el!lctrik, ıa• 
lata Melek Han; de kıralıktır.Ga 
~t. (31:._;ara1• mü • 

Savo p·k . 
hallsk!n saçların 

Satıı: BahçeJc. andır. 
IU. Pı Z•maa ec:z. 

Fenni 
KASIK BAGLARI 

eı,u Uz•r• en 1U45 fltık 
clllaSları 

Tıbbi 
KARIN KORSAL ARI 
Mide, 88brelc, llalıraak 
v• ealr• allkadar ol. 

du§unuz cihazın hu· 
suei katalo§unu 

posta ile isteyiniz 

A. Kifideı: Beyoğlu lstiklll 
caddesi Poıta ıokak No. 1 

TüRK Eski LONDRA 
Lokanta ve Birahanesi 

Bu akıam açılıyor. Şehrimizin en ma· 
ruf ve yilkıek hanım ve ıan"atki.r )arını dinliyecekıiniz. 

Saz tam saat 18 de başlıyor. 

1 lstenbul Eeledlyeel ulınları 1 --------.J 
Sultanabmette Maarif Müdürlllğil ambHında mevcut 32 adet 

kabne aoba 6/10/934 Cumartesi gllnll saat 14 ten 15 e kadar 

mtlıa1ede He aatdacaktır. Almak isteyenler o ıUn orad1t bulu· 
nacak memura mDracaatlara. (6393) 

PASTIRMA 
ŞOKRO ZADE HAKKI 
BALIKPAZAR No. 16 

Eter bu pastırmadan bir dilim 
yiyecek olanamz ömriiniz oldukça 
baıka paıtmna yemeyecekıbini. 

YUMUŞAK GIDASI BOL. 

KUPON 
276 

4·10·1934 

Göz Hekimi AGIZDA ERiR I SiNiRSiZ 

ŞtikrU zade Hakla matuaamda 
satılan pastırmalar balla Kayseri 
malıdır. 

Dr. Süleyman Şükrü 
Bıbıtll. Ankara caddesı No. 60 

Telden 22566 1 

Komogene 

KANZUK 
· saç. losyonu 

Kepekleri izale ve ıaçları bealiye• 
rek dökülmeıine mini olur. Depo
su: Kanzuk eczanesidir. Belli bat· 
b ıtnyat mağazalannda ve her ec• 
zanede bulunur. 

İhtar: Kanzuk ıaç losyonu mü· 
mümuilleri gibi yaib değildir. Tesiri kat'i ve rayıhaaı latif 

bir loıyondur. 

F T 356 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Bedeli 

Lira 

Koca Muttafa Pata: da Leblebici sokağında 

eski 2 ve yeni 4 No. h ve 78 metre murabbaında 
la hane anuı. peıin para ile 117 

Kaaabpn Nifucı Melmıet Pata mahallesi· 
nin ba'nahı l:toatan 10kağmda e•ki 1 mükerrer ve 
yeni 42, 2, 4 No. h maa dükkan hanenin 1/2 hiı· . 
ıeaı. 

" " 
450 

Çartuyıkebir: Büyük Çarııda Papaı oilu 
aokaimcla eaki ve yeni 10 No. lı dükkan. ,, ,, 1000 

CarfuJJicehir: Büyük Çarııda Gelincik to

kaimda etki ve yeni 22 No. lı dültıkinın 1/4 hiı-

.-. " " 
32 

~ehir: Çuhacı hanının alt kahnda 

ikinci ;'dada t /1 No. lr oda. " " 
850 

Yukarclaki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 21 -
10 - 934 tannine miiıadif Pazar günü aaat on dörtte açık art· 
tmDa auretile aatılacakır. isteklilerin muhammen bedeHn yüzde 
yedi buçuk nilbetindeki pey akçe lerile müracaatları "M,, 6374 

iBER. 

HABER 
Akşam Postası 

ldarehanfth 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

1'elsral A.._h ISTANBUL BAB&ll 
1'elefan l'auı 18811 ldareı I010 , . " 

ABOnE 'ERAITI 
1 ' • il Qlıll 

l'Dr1d191 lJO uo - d&O &,... 
ICcaelll: ut Mo MO 1810 

ıLAn TARiFESi 

Sahibi ve Ne9riyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buddıll JWI (VAIUI') llath•• 




