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Belediye Reisi Kadınlar saylav 
• KISA VE AÇIK 

Tiirkivenin ilicenablıiı 
karşısında 

Türkçe koncışmıyanlara para ve hapis cezası verilmesini 
iıtiyen bir teklifin Kamutayda reddedilmesi, musevilerhı bir 

· çok yerlerden kovulmakta ve süriUmekte oldukları böyle 
bir zamanda öyle sanıyoruz ki elin Türkçe konuşmağı bir 
angarya sayan yalnız baEı yahudi vatandaılan değil, arab· 
cayı, Boşnakcayı, Bulgarcayı, Rumcayı, Arnavudcayı ve da· 
ha bilemeyiz neceyi, ana dili gibi kullanmakta inad eden 
dij'er bazı .. atandaşları, bir bayii utaadaracak, kızartacaktır. 

1 'ı kalesine giderek teşcir işle
rjni gözden geçirmiştir. Şeh
rin 1300 sokağına konulmakta 
olan numara işlerini de ayrıca 

Hükumetimiz memleketimizde' yabancı dil!erin konuşulma· 
sına tahammül edemiyen bir hükumet değildir. Bilakis 
mekteblerinde üç dört ecnebi lisanı öğrenmek için 
büyük fedakirbklara katlanmağı göze alarok Avrupa ve 
Amerikadan en m6taha1111 dil öğretmenleri celbetmiştir. 

tedkik etmiştir. Şehir bu ayın 

nihayetine kadar kamilen 
numaralanacak ve sokak 
isimleri numara~ ile söylene· 
cekti r. 
Ş.ubay ayni zamanda kö· 

kür i şltt11e de yakından ala
kadar oımuş ve ihtikar ya· 
pan kömürcüleri de tesbit 
etmiştir. Bademıs hile yap· 
mak suretile kömürleri ısla
tan toprak ve taşla karıştı-

Fakat Türkiye tibiiyetinde olub kanunların Türk vatan
clatlara verdiği haklardan istifade etmeli lazım geldiği za
man .. Ben de Tüt küm ,, diyenlere biz de hatırlatalım ki 
Tirk dilini, Tirk yuı dunun öz dilini konuımağa karar ver
mek için bir cezaya çarptmlmağı bekliyenlerin Türklüğün· 
den bugil• Türk camiası, fak at yarın da Türk bük(Lneli 
muhakkek surette şüphelenecektir. 

BiE gene sanıyoruz Ye umuyoruz ki Türkiye hükumetinin 
\tu Jeni alicenap "jesti" karşısında el'an Türkçeyi ana dili 
yapmamış olanların inat ve israrları kırılacak ve onları 
korkutacak bir cezadaıı ziyade hükumetin bu ıefkat ve in
aınlığı kendilerini yola getirecek ve şimdiye kadar bunu 
yapmadıklarından' dolayi büyük, pek büyük bir vicdan azabı 
ve derin bir hicap içinde barakacaktır. 

Belediye reisi doktor bay ı ran muhtekirlerin dükkanları 
Behçet Uz dün şehrin muh- seddedilecektir. 

•••• 
Başvekil 

1Delbos Hataya 

SIRRI SANLI 

Atatürk Hedi- Bir milvon vedi: 
ve Gönderivor 

latanbul, 14 ( Hususi ) -
Atatük Mııır kralı Faruğun 

yüz bin lira 

Kannıtayda beyanat
ta bulunacak 

lstanbul (Radyo)- Kamu· 
tayın Pazartesi günü kış ta -
tili için bir karar vereceği 
haber ahnmıştır. Meclis da
ğılmadan önce Başvekil bay 
Celil Bayar, dış siyasamız 
hakkında mühim beyanatta 

---··----

gidecek 

düiününde hazır bulunmak 
üzere Bolu saylavı Cevad 
Abbası Mısıra gönderec-ek
lerdir. Büyük Şef Krale mü· 

lstanbul (Radyo) - lstan· 
bul tramvay şirketinden alı
nan bir milyon yedi yüz bin 
liranın şehrin imarına sarfe
dilmeaı hakkındaki liyiba 
meclis ruznamesine alınmıı · 
tır. Liyihaya göre bu para 

1 
bulunacaktır. 

13 Çocuk Yandı ~ 
\ Prag 13 (A.H) - Klad-

him hediyeler hazırlamışlar
dar. 

yeni cami etrafına açılacak 

meydana sarf edilecektir. 
1 

noda bir amele evinde çıkan 
yangında evde bulunan üç 

1 çocvk yanmıştır. 
- --

18TER GUL iSTER AGLA 
Gelin Kaynana 

lıtaabulda ıöyle bir dev.a geçmiştir: Hak _ J 

yerine bat vuran bir bayan şöyle ıöy'iyor : ~-'WI!'~-----------==-
- Ben kocamdan hoınudum amma, o 

kaynanam yok ma ? Ah o kaynanam, bizi 
aevitmeğe rahat bırakmıyor, her gün çenesi 
y&z beyğirlik bir motor gibi iıliyor, bana 
neler aöylemiyor ? 

- Meseli birkaç tanesini söyleyin bayan? 

- Oğlum seni aevmiyor ki hem de ebe-
di aevmiyecek ki zaten, seni bana baksın 
diye aldı. Eter glln benim işlerimi görmez, 
geceleri benim odamda yatmağa razı ol· 
maz1an seni bırakacak, o bırakmadan ıen 
aikihından, nafakandan vaz geçte boıan 
baıka kocaya var, gençliğine yazık olmasın. 
Bay baıkan bu aözler her gün dinlenir, 
benim gibi benllE Oç aylık bir gelin bunlara 
dayanabilir mi ? Onun için evimize kaçtım. 

Kocaıı derhal abbr : 
- Hahır bayım, kaçmadı. Anneme şirin göriinıün diye nüska almağa gitti. Samiin kah-

kaha ile gülmeğe baılar, baıkan ve mübaıirler : 
- GOlenleri ıimdi dııarıya çıkaracağız. 

, 
Halbuki bayan Sabriyenin ıirinlik nüskaıı almıya biç ihtiyacı yoktu, çlinkü çok güzeldi. 
Baıkan bayan Sabriyeye hitaben : 
- Ôyle mi? 
- Evet bay baıkan, ben kocamdan memnundum, oda benden 

kayaanamın giizline şirin görilnaıek için. 
- Nasıl aen kanadan memnua muson ? 
- Şüpbeaiz bay beıkan. 
- Annen kaç yaıında? 
- Yetmiı. 
- Baıkan "hım" diye batını ıalladıktan sonra ıu sözleri söyledi : 

memnundu. Yalnız 

• 

- Haydi kızım, kocanla geçin. (Kocaya dönerek) Amma sen de -Allah uzun ömür ver-
ıia- annene meram anlat da çenesini tutsun. O söyledikçe tabii bu da gençtir, tahammül 
edemez. {Koca baıını ıalladı, aonra) Peki bay başkan amma ah bu kocakarılaıra söz anlat
mak kabil mi? 

Ey okayaca gelinin ıirinlik muıkaaı almak iatemesine, güveyin de idaresizliğine, hele 
J•tmitlik kaynananın her ıeyden kuvvetli çenesine: 

Paris 14 (Radyo) - Şu· 
bat ayında Ankarayı ziyaret 
edecek olan Fransız hariciye 
nazırı bay Delbos Ankara· 
dan sonra kara yolu ile An· 
takyaya gidecektir. 

lbnissuudu ziva 
ret edecekler 

• 
Londra 14 (Radyo) - ln

giltere valide kıraliçeıi Me
rinin kardeıi Kont dö Atlon 
ıubatnı nihayetlerinde Hicaz 
kralı lbnissuudu .ziyaret ede-
cektir. İbnissuud misafirlerini 
Ciddede karşılayacaktır. 

'f akdir Tamimi 
Adliye Bakanlığı Suçlu 

kanununun tedkikinde adli
yenin gösterdiği . muvaff akı-
yetten dolayı hakimleri ve 
adliye teıkillhnı takdir eden 

" 

KRAL BORlS 

sofya (Raclyo) - Başvekil 
Köse lvanof Kral Borise 

saylav seçilmerinin yeni ka· 
nununn imza ettirmiştir. Bu 
kanuna göre saylav seçimle· 

rinde sayliYların seçime iş· 

tirake haklar olmadığı gibi 
intihab edilmek hakları da 
yoktur. Kadınlar muhtardır
lar. Belediye ve husuıi mu
hasebe memurlarile beraber 
nazırlar da saylav namzedi 
olamazlar. 

Yakında yapılacak saylav 
aeçimleri eski Zağrep, Şümni 
viliyetlerinde Martın altısında 
Burgazda ve Plevne viliyet
lerinde Martın on üçünde 

SiNEMA KÖŞESi 

KÖSE IVANOF 

V arca ve Filibe viliyetlerin• 
de martın yirmisinde, martın 

yirmi yedisinde de Sofyada 
icra edilecektir. 

lngilizlerle 
Münasebatımız 

Artıvor 
lstanbul (Huınıi) - Hari• 

ciye nezaretine getirilen Sir 
Robert Vansitta'nın Türkiye, 

Iran ve Mısırla daha sıkı 1f 
birliğine taraftar olduiu•• 
ve bunun için çahşacainu 

Jngiliz gazeteleri yazıyor. 

Bugünden itibaren kendi küçük nam ve şanı pek btiyl~ 
sevimli ve cici yıldızı (Şirley) Tayyare sinemasında ı~ 
san'at harikaları gös~erecektir. 
.................. :lllli:::~M!B*mtM~·~::!'.'.!!l'~'a.!:2Jl!!!S.IZ'Jllll!mlB .... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
·~----------~---·· .. 

Hak ve hakikatın meydana 
çıkarılması 

Evvelki günkü nüshamızda yeni bitpazarlı vatandaflan11111 
tarafından gazetemize yazılan bir yazıyı aynen geçirmiftila 
Dün de Yıldız kereste ve kutu fabrikası sahibi Oımu ~ 
tabP.ş imzasile aldığımız bir mektubda : "Edilen tiklye 
haklı olmadığı ve kimsenin, fabrikasının tozlarından raba 

sız olmadığı ve şimdiye kadar bu çarşıda buluna• eına 
belediyeye, vilayete ve parti evine baı vardaklan naııacı 
kanuna aykırı bir hareket görülmediği için kendileriae 
ıey söylen111ediği , gelib geçenlerin de ağızlarının ve b 
)arının tozdan tıkanmadığı,, bildiriliyor. 

Biz, her şeyden evvel vatandaşlarımızın dilek ve fİklJ 
lerini ortaya atarak derman ve çarr.lerinin bulunmuam 
her işte hakikatin meydana çıkmasını bir ülkll ediadip 
den alakadar makamların bu meseleyi inceliyerek hak 
hibine hakkm temin ve tevziini rica etmekle iktifa e 
ruz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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rı DDnuanıı En Büuük Harb Dahisi lı Doktorun Nasihatleri au a 1 1 gı er · 
• T. • l k - ; Portakal 

• 

1 ı lmUr en. 1 ISinozitler Likörü 
il ~ Oıip ve ne1Ie salgıuİarı Bu n1evsiı11 evde ko

.J ayca yapı1abilir 
il Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkeku~ ve mevsim haştahkları devam 
4!fJmBED - 100 - ~~t!J~!) ederken sık sık tesadüf olu-

Timurlen kİ ordusu tasavvur- nan bir ürıza da sinozitler-
dir. 

iri ve ince kabuklu bir 
portakal, 45 derecelik bir 
litre ispirto ve 500 gram 
ince toz şekeri almah. ların fevki edir. O kadar 

dehşetli bir kuvvet ki ..• 
Timur başını salladı ve şu 

cevabı verdi: 
- Berhudar ol oğlum, git 

rahatına bak. Zamanında 

ben de sana olan borcumu 
öderim. 

Fazıl Timurlenkin dizini 
öperek huzurdan çıktı. 

Yıldırım Beyazide linıur· 
Jenke gönderilen murahhas 
heydioio döndüğünü haber 
verdiler, şu emri. v~rdi: 

- Buraya gelsinler. 

Elçiler huzura girdiler, di 

van durdular, Beyazid gayet 
şiddetli bir ifade ile sordu: 

- Bunlar yüce şehinşahım, 
- Ne cevab getirdiniz, 

- Köpeklerin başına inci 
ve elmasla tasma taktıran ve 
arkalarına ipekten çul giydi
ren hükümdar mutlaka çılgın 
ve savurgandır. Onlara ya
pılan bu masraf milletin ce
binden çıkmıştır. Askerlerin 
ve mücabidlerin hakkı olan 
b11 paraları kendi keyfi için 
harcamak idiliktir. 

Sonra Fazıl bey cebinden 
bir sürü kiğıd çıkardı, Ti
mura uzattı. 

topladığım vesikalardır. Yol- Timurun burnu biraz kırıldı 
lar ve askeri teşkilata dair· 

mı, yoksa?!! 
dir. Sonra Şiraza girdiğiniz 

Baş elçi cevab verdi: 
zaman dokuzuncu kapının 

- Ne diyorsunuz efendi
üzerine çektiğiniz ve üzerin· 
de atlı bir resim bulunan miz, gönderdiğiniz mektub 

çok ağırmış, büyük bir ku
bayrağmızı Anadoludan ka· 
çıp Beyazide iltita eden bau rultayda okunurken bayağı 1 
k 

elimiz ayağımız titredi. I 
umandanlar a işaret olarak 

verdim. - Siz de ne korkak adam-

- Bu ne olacak? larmışsınız. 
- Aman şevketli sultanı· 

- Meydan barbı yapıldığı 
mız biz yolunuza cao ver· 

zaman Beyazidin keyfine 
1 k b. k T k 1 mekten değil... 

o ara ır ço ür men er 
ve Anadolu beylerinin asker- - Peki, peki anlatın ba-
leri barbetmiyecekler ve he· kalım, nasıl oldu? 
men Beyazidi terkederek - Timurlenk bir gün şe· 
bizim tara.fımıza geçecekler- fakla beraber ikindiye kadar 
dir. süren bir geçid resmi yap-

Oolan temin ettin mi? tırdı, biz ve bütün Timur-
- Bilhassa kumandanları lenkin hükumet ve ordu er-

temin ettim ulu hakan. Yal· kanı bunu ayakta seyrettik. 
nız bizim tarafımızdan veri- - Aklınca, demek çoban 
lecek işarete bakacaklar. bana kuvvetini duyurmak is· 

- Buodan tamamile emin· temiş. E derme çatma askeri 
ıin değil mi? muntazam mı bari? 

Sinozitler gözün üzerinde 
kaşlarin altındaki boşluklarda 

ve yabud üst çene kemiği

nin içindeki boşluklarada ve 

nadiaen de azmı vetedi deni· 

len kazık kemiğinin ortasın

daki boşlukta iltihab ve ce· 

rahat toplamakla kendini 
gösteren bir hastalıktır. 

Şiddetli baş ağrıları sino
tiz ne tarafta ise o taraf ta 

ağrılar daha fazla olur. Bu

rundan fazla mikdarda cera

hat gelir. Burun i:razatı çok

tur, günde bir kaç mendil 

kirletir ve mendiJler leke 
yapar. 

Dereci hararet az çok yük
selir. 37-38 arasında tebed

dül eder. İşte bir sinotiz 
tablksu budur. Bir grip iyi-

le i tiği yani ateşler düştüğü 

bir zamanda tekrar başağrı· 

ları ile ateş devam etmeğe 

başlarsa ve burundan cera· 

hath sümük ifraz olunursa 
muhakkak sinozit olduğuna 

hükmetmek lazımdır. Bir si
notiz nasıl tedavi ediJir? 

Onu da yarın söyleriz. 
•••• • .. •mmn•••••••• 

Bu Yıl Vilavet 
Tahsilatı 
•• 
Onemlidir 

Bu yıl bina ve arazi ver· 
gilerinin tahsilinde büyük bir 

fark görülmüştür. Hususi 
besaplar dairelerine verilen 

bu vergiler çalışma ve ya

kından alaka dolayisile inki
şaf ettiği görülmektedir. 

Ağzı geniş kapalı bir ka-
vanoz iç~risine şekeri koy
malı. 

Portakalı yıkayıb sildikten 
sonra şekerin üzerine oturt· 
malı ve ispirtoyu şekerin ve 
portakalın üzerine dökerek 
kavanozun ağzına önce bir 
bez sonra kapağını koyarak 
sıkı tııkı kapatmalı. Kavaoo· 
zun bir dolaba, yabud kilerin 
rafına koymalı ve bir ay 
brakmalı. Arasıra kapağını 
açmadan {şekerle ispirtonun 
iyice hallolması için) kava· 
nozu sallamıh . 

Bi r ay so ıra kavanozdan 
portakalı çıkarmalı, kalan is
pirtoyu filtre ederek şişeye 
doldurmalı. 

Elde edilen likör (curaçav) 
küraso gibi olur. 

*** 

l{irpikJer İçin Ponıad 
Gözlere tatlı bir bakış ver

mek için kirpiklerin koyu 
renk ve kıvırcık olması la
zımdır. Bunun için birçok 
pomadlar vardır. Fakat bir 
kısmı göze zararlıdır. Tarif 
edeceğimiz pomad zarar 
vermeden kirpiklerin kıvrık 
ve koyu renk olmasını temin 
eder: 

Bain maride 100 gram bal· 
mumu ile 10 gram zeytin 
yağını eritmeli, sonra içeri
sine 65 gram (noir de füme) 
is ilave etmeli. İyi karıştır
malı ve kab içinde muhafaza 
etmeli, rimel sürer gibi bir 
fırça ile kirpiklere sürmeli. 

••••••••mmn•••••••• 

Yobaz 
Yakalandı 

- Başımı ortaya koyabi· Başmurabhas şu cevabı Hususi hesaplar daireleri Bursa (Hususi) - Evvelce 
lirim ulu hakan. verdi: geceli, gündüzlü çalışmakta hakkı olmadan dini elbise 

-- Başka? - Azametli efendimiz, Ti- ve bakayayı da temizlemek- giymek ve vaaz • etmekten 
- Ben kulun vazifemi · murlenkin ordusu tasavvur· tedirler. Hbıkası bulunan Baltacı 

t Y 'I t l h 1 f k' d d' O k d Mehmed adında bir adam yap ım. o. ırı s.ç ım u u a- arın ev ın e ır. a ar 937 Yılı içinde yapılan tah· 
kanım. Bu yollardan yürü· dehşetli ki.. silat 147,500 lira fazladır. gene bir suç işl~miştir. Bal· 
mesi kalmıştır. {Arkası var) tacı Mehmed, hakkı olma-

._iiiiiiili'iliiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiEiiiiil~ T • hs iJa tın artması vila Yet d ığı ha 1 de cübbe giyinip sa· 

D F A H R I• 1 fli: 1 K )tEEER büdçesinin genişletilme~ini rık sararak vaaz etmiş ve 
pBB>t r • ~ • • :. temin etmiştir. Bu yıl vila- suç üstü yakalanmıştır. Meh-
8 lzmir Memleketi Hastanesi Rontken Mütehassısı B yet içinde daha önemli işle· med tevkif edilerek adliyeye 
B RONTKEN VE B rin yapılması beklenmektedir. verilmiştir. 

1 Elektirik tedavileri yapılır ~ .. , ..---- Birinci sı:fM-::h:.---------t.I 
1 ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 1 I . Dr. Demir Ali I 
BlllUltliDBEflEEtSSBEESEEEBBRBEE 1 KAMÇIO\:iLU 

k 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

O•• su·· ru·· g"" u·· n 1 elektrik tedavisi 1 
lzınir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Te~fon : 3479 

·--mı::ı::8 s..,l!!Eiea:c8IEll!llli.l!IEliiil!C&1:l o~li!a!---ıl 
Mezlenin, Bronşitiu biricik ilacı 

!:! Herleczanede bulunur. Hem ucuz hemlçok!tesirlidir. 

M.~Deoo, S.'Ferid Eczacıbaşı 
Şifa Eczanesidir 

9 Evlül Baharat Deposu 1~ 
Baharatın döğülmüş ve· döğül· 

memiş tam çeşitleri, YALUVA
nın taze mahsul Ihlamur, ıS

PART A'nın meşhur Salebi 
zarif kutular-A t• marka ku
da, garantili r 1 maş ve 
maranğoz bo)·aları, her cins asit 
karpit, gomlak ve diğer maran-

1 

gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 

Hasan ecza depo 
sunun her cies kolonya, losyon
ları ve çok zengin tuvalet eşya· 
sı ile gazoz özleri:ve.özlü unları 

' 

Radyolin, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 

Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-
rılmııtır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3882 

Okul kaçağı 
-----------------0000-----------------

- Baş öğretn1en Ahsen'e -
YAZAN: SIRRI SANLI 

[ Manzum Okul Temsil ] 
(Sahne açıldıkta bir arı 

ve bir gülü taşıyan bir gül 
fidanını temsilen iki kız ço • 
cuğu görünür. Bilahare ya· 
ramaz bir oğlan ve daha 
sonra da kelebek şeklinde 
geyinmiş diğer bir çocuk 
gelir.) 

Arı [Etrafına bakınarak) 
Oh, tabiat bugün ne hoş 
Yürekleri yürü, gez, koş 
Diye zevke eder davet 
Dünya olmuş sanki cennt"t ... 
Fakat işsiz, zevk, eğlence 
Bir zebirdirdir, zehir bence .. 
Bakmak için biraz keyfe 
Gerek önce iş, vazife. 

Arı (Gül fidanına dönerek) 
Ey çiçekler hakanı gül, 
Güller saçan ağzınla gül .. 

Görmek ile doymaz gönül.. 
Seni ey gül, ondan bülbül 
Senin için öter, öter ... 

Sen de bir gül, bu naz yeter. 
(Gül bu iltifata katşı gül· 

meğe başlar] 

işte güldün, güldüm ben de 
Gönlüm olsun sana bende ... 
Gül-Bu iltifat pek çok fada 

Buna sebep ne acaba ?. 
Arı - Bir garazsız meftuniyet 

Başka yoktur suiniyet 
Gül-Pek san'ath sözleriniz 
Ateşlice gözleriniz. 
Arı-Kelebekle, arı, bülbül. 

Taparlar hep sana ey gül 
Yazamazsa sana dair 
Bir şey .• Kimse olmaz şair .• 
Gül-Yeter, yeter bu iltifat, 

Söyle nedir bundan maksat 
Arı-Emrediniz bendenize 
Atılayım ben denize .. 
Gül-iltifatlar yeter artık 
Maksat neyse söyle açık .• 
Arı-Size sunmak bir arzuhal 

[Arı eğilir ve gülden biraz 
bal toplıyarak uçar ve uzak· 
ça bir yere konarak çaldığı 
balı kursağına yerleştirmeğe 

koyulur) 

-Gül-Maksadı hep çalmak
mış bal. 

Bir ders olsun her genç kıza 
Kapılmaıın hiç yaldıza 
Bize muhtaç ·olanlardan 

Gelen sözler hepsi yalan 
Onlar bunda birinci .. dir. 
ilk sözleri bir incidir 

Lakin sonu pek incidir .... 
[O esnada çocuk elinde 

bir top, kolunda asılı bir 

kamçı olduğu halde görünür 

ve top ile oynıya oynıya 

ilerler: ) 
Şükür, şükür hava açdı 
Vermiş idi kabak dadı 
Soğuk, dolu, bora yağmur 
Beli aşan kara çamur 
Pazar olur yağmuf başlar 
Pazertesi güneşl~r var 
istediğim zevke tapmak 
Güzel günü tatil yapmak 
Vekil olsam emrederim 
Pazar olsun hergün derim 

Arı (Çoçuğa hitaben] 
Bırakma hiç sen mektebini 
Mektebe git dinle beni 
Mektep bırakan bir çocuğa 
Gelir yüzbin türlü bela 
Çocuk-Surda da hep söz, 

nasihat 
Of çekilmez böyle hayat 
Okul zından kırlar cennet 
İster isen ortaklık et 
Oynıyalım biz beraber 
Göreceksin bak sen neler 
Arı-Ben işime gidiyorum 
Fakat tekrar ediyorum 

Okul bırakmak cinayettir 
Bunun sonu nedamettir. 
Çocuk-Bunun ıonu bil eY 

ahmak 
Gezmek. gülmek, uçmak kof 

mak 
istemezsen hiç eğlenmek 
Arabanı hemen seo çek 

[Kamçısını göstererek] 
Yoksa seni kamçım ile 
Okşarım ben güle güle 

[Arı kaybolur gider ço" 
cuk gülün bulunduğu tarafa 
döner) 
Çocuk-Aman bir gül.. ne 

hoş çiçek 
Borcum olsun onu kesmek 

[Gülü koparmak için elini 
uzatır eli bir dikene batarak 
acı bir seı çıkarır] 
Aman aman battı diken 
Kan akıyor ah.. elimden 

(Cebinden mendilini çıkara" 
rak kanayan elini sarar o 
esnada bir kelebek gelir. 
Kelebek - Oh ne boş bu gil' 
zel bava ben gezeyim, koşayıdl 
Dereyi, tepeyi her yeri aşa· 

yım 

Bulunsa bana da bir küçük 
serseri 

Arkadaş gezeyim onunla her 
yeri 

(Çocuk kelebeğe reverans 
yaparak kendisini takdim 
eder) 

İşte senin aradığın arkadaş, 
Bulamazsın benim gibi bir 

. • yoldaı 
Bak çocuklar oynıyorlar hep 

futbol 
Gidelim biz şurdan yakın bi· 

ze yol 
Kelebek - Biz küçüğüz iki• 

mizi ezerler 
Düfürüp te üstümüzde ge· 

zerler 
Çocuk - Sen hiç korkma 

bak elimde kamçı var 
(Elile kelebeği çekerek sü

rükler) 
Yetişelim şimdi onlar baılar· 

lar 
(İkisi birden çıkarlar) 

Gül - Korkarım ki bu ço· 
cuğun başına 

Gelecektir bugün pek çok 
dert, beli 

Mekteb ıe'lmez, iş [istemeJ. 
' hep oyun 

Almış yazık aklını bu çocu· 
ğun 

(iki dakika sonra çocuğun 
sağ eli omuzuna bir bağ ile 
bağ'ı, dizi bir bez ile ıarılı 
topalhyarak ve kelebek de 
bir kanadı kırık olduğu hal· 
de avdet ederler) 
Kelebek - Akraaile oynamı· 

yan afacan 
Çocuklar hep böyle olur çok 

pişman 

Çocuk - Mahzun olma hiç 
ııkılma hurda kal 

Gidib timdi getireyim sana 
bal 

- Nereden bu? 
- Bir kovandan 
- Seni sokar arılar 
Merak etme bak elimde 
kamçı var 
Kelebek ( Çocuğun kolile 
kendi kanadığı göstererek ) 
Bu kamçıyla ne kol kaldı 

ne kanat 
(Çocuk çıkar biraz sonra 
ağlamaları işidilir.) 
Ah ne oldu? duydum acı bit 

feryad 

- Sonu 4 Bncücle -



COCUK SAYFASI 
Telefonda 
Niçin yavaş 
Konuşmalı? 
Telefonda bazıları bağıra

rak konuşurlar. Onlar sanır
Jarki: yüzlerce kilometre 
uzakta of an arkadaşımıza 
duyurabilmek için bağuma
hyız: Halbuki yavaş ses te
lefonda daha iyi işitilir. Çün
kii telefonda işitilen ses bizim 
sesimiz değildir. Biz konu
şurken havada bir takım 
dalgalar meydana gelir. Suya 
atılan taştan husule gelen 
dalgalar gibi. Bu dalgaları 
telefonda kendine çeken lev
ha, bir elektrik ceryanı basıl 
eder, bu ceryan teller vası
tasile arkadaşımızın telefo· 
nuna kadar gider. bu suretle 
bizim sözlerimiz arkadaşımı

-----•••••li za varır. Bağırsak bu dalga" 
lar karışabilir ve sesi~izin 
eyice işidilmesine engel olur. 

- Küçük 
Dostlarıma 

Sevgili yavrularım, 
Bu nushamızda yazı çok 

olduğu için siz küçük dost
larımla devami etmekte ol
duğum tatlı 'görüşmeden bu 
gün mahrum kahyor um. Yine 
bir iki kelimecikle olsun 
siıinle konuşabilmek saade· 
tini kaçırmamak için bu bir 
kaç cümleyi yazdım. Hepi· 
nize derin sevgiler yavrula-
rım. 

Hikayeci amcanız H. ---oo---
Çocukları n 

En Lüzumlu On İki 
Doktoru 

Oyun, gezime temiz hava, 
güneı, uyku. iş, açık pen· 
cere, istirahat. meyva, yı
kanma, burundan nefe1 alma, 
düz durma. • 

insanları besli
ven 25 nebat 
Buğday, arpa, mısır, yu• 

laf, çavdar, darı, kara buğ· 

~ ......... 
Çalışkan çocuk 
lar bövle iltifat 

görürler ---- - ,.._ 

Demek karnene göre 
sen smıfm birincisisin. 

- Neden olmıyayım anne· 
ciğim? 

- Akşam baban gelsin 
önce müjdeyi ben vereceğim. 

- Amma ben de takımile 
bir ansiklopedi isterim. 

day, hind darısı, pirinç, muz, (Okul Kaça~ı) 
üzüm, incir. hurma, yer el· ıa 

ması, patates, pancar, zey· Bu başlıkla sizin için yazı· 
tin, hiiıdistan cevizi, şeker lan manzum küçük piyes 
kamııı, fasulya, bezelye, bö· ikinci sayfamızın beşinci ve 

rülce, mercimek, soğan, kakao. albncı sütünlarındadır. _____________ ._..._,_ _________ ........-.. ______ -------~ 

Şirley iz mirde 

=Sinemada da gördüğünüz : kutlulamak için birbirine hep 
gibi Amerikanın bu sevimli bu zarif ve çok hoşa giden 

lyıldızı ve cici bebeği gittikçe k t t ı - d • ı d. 
t .. ü •1 b .. d ar pos a ı gon ermış er ır. 

ar an on ı e ütun &nya· B d d b .. 1 nın gönlünü ve sevgisini elde un ~n a .. ~ gu er yüzlü 
etmiıtir, Bey•z perde de ka- ve güler gozlu çocuk pek 
za•dığı sayısız paralardan çok dolarlar çekmiştir. 
baıka, bu yıl da binlerce ba· [ Birinci sayfamızda bu 
ıım evi onun cici resmini ve hafta Tayyarede gösterilecek 
güael evini kartpostallara bir filimde yine bu şeytan 
baımıılar ve bütün Amerika ve sevimli yıldız, lzmir hal· 

Türk ivi Dinle 

~-*"< 

'--~---~--~.--.......=.. ......... ,. 
Yurdumuzu kurtaran, ulu- t de pek ~ok sevilmek istiyor· 

sumuzu yükseltmek için ge- sanız okulunuza seve, seve, 
celi gündüzlü çalışan büyük sevine, sevine koş "tl ağa ve 
önderimi.~in, küçük, zeki, ~a · · derslerinize de pek çok ça
lışkan Turk çocuklarına gos-
terdiği sevgiyi, verdiği öne- hşarak ilerlemeğe ve gele· 
mi her gün işitiyorsunuz ve cekte de büyük adam olma-
görüyorsunuz. ğa ve bu suretle onun sev-

Herkesten fazla sevdiğiniz gisine yaraşu bir hale gel· 
yüce şefimiz tarafından siz meğe bakınız. 

Sazan Balığı Ve Yavruları 
Yavrularım : Sakınba ! Çıkmaymız dışarı, 
Çünkü çayın ovayı kaplıyan bu suları 
Birdenbire çekilir; 
Sonra insanlar gelir, 
Sizi kuyruğunuzdan birer birer tutarlar 
Tavalarda kızartıp güle güle yutarlar. 
Yavrular bu sözlere biç asmadılar kulak 
Suların kapladJğı ovaya, zıplıyarak, 
Hepsi birden geçtiler. 
Hepsi de çok gençtiler. 
Anneleri bağırdı arkadan, dönün ! Diye 
Yalan yalan 1 Diyerek bakmadıJar geriye. 
Çıktakları eski çay zevksiz, eğlencesizdi; 
Şimdi gezdikleri yer adeta bir denizdi. 
Dibinde güller vardı. • 
Mavi sümbüller vardı. 
Herşeyde göz alıcı güzellik vardı, fakat 
Çok sürmedi onları sarhoş eden bu hayat 
Bir gün sonra ovadan hemen çekildi ;ular. 
Oturdular karaya söz dinlemez yavrular. 
Akın akın insanlar, 
Fllerind.e kazanlar, 
Nekadar Sazan varsa topladılar hepsini. 
Verdiler fırınlara lozlayıp sini sini 
Çoluk çocuk oturup iştah ile yediler. 
Keşk~ bu çay har zaman böyle taşsa dediler' 

Floriyandan Ceviren • 
Ahsen Gürtin 

Kurtuluş Savaşında 
Darmadağınk siperler keşke mezarım olsa 
Alnımdan yaralansam da gözlerime kan dolas 
Anne benim için bundan şerefli ölüm var mı 
Şehid dedemin yanına gitsem beni kovar mı: 

~ezarım ister bir vadi olsnn ister dağ olsun 
Olürsem de ağlamayın yeter ki yurd sağolsun 
Niye dik dik bakıyorsun gözlerimin yaşına 
Bir çam ağacı dikiniz mezarımın başına 

Vatan için ölüyorum anntciğim ağlama 
Ben öldüm diye arkamdan sakın keder bağlama 
Yaralı kalbim ne keder ne de acı duydu 
Kanım şerefimle akta.. İşte istediğim buydu ... 

Hilmi Ôzgöcen 

Brahmen ile üç serseri 
Küçük bir kasabada 

Mitroşarma adında bir yağh bir koyun verdi, kibin 
brabaıen vardı, bu adam koyunun ayaklarını bağladı, 
kutsal ateşi mubaf•zasına ha- sırtına vurdu, evine çekildi. 
kan bir kahindi, yağmur Yolda giderken üç serseri 
ayında bir gün mitroşanf ma ile karşılaştı, serseriler aç 
ahaliden tanrıya kurhanhk kalmışlar ve soğuktan titri· 
bir koyun istemek üzere yorlerdı. Kahinin omuzunda-
köylere gitti . ki koyunu görlince, birbir le· 

Havvanların 
zekileri nasıl 
ayırd edilir? 

Amerikada büyük hayvana ~ 

bahçeleri Vd" ; r, burada her 
ci •S hayva ı h:ılunur. Bilı,{in

. leı bn hayvanla rın ruhi hi~
lermi inceletler, hısngı bay· 
vanlarm zekı ve hussas o l
duğuuu dt:neı it: . 

Bir gün yüksek bilginler 
deo birı hiç yılan görmemi~ 

olan bir may unun önüne 
bir sepet içinde bulunan 
yılanı kQr. Mayoıun bu aca 
yıb ha ... va ı.H hiç gö mt- m ş 
olduğu için dikatle bakrnağa 
başlar Y1 lan bir az kı rııldeı. 

yıoca maymun bea:l'"n :;ıçrar 1 ·: 
ve geri çekilerek dikkatle 
ve uyanık bir vaziydte yıla 
na merakla bakmağa çalışır, 
ufak bir hücum ğörecek - . . 
olursa deahal kaçmağa hazır çıkardıJa~,- sonr~ Hındbler •e 

bulunur, bilgin bu hareketinden lranlılar ogrendı. O dan ıon-
dolayı maymunun hayvanlar ra şeker kamışından ıeker 
içinde en hassas ve zeki ol· çıkarmak bütün diin} aya ya· 
duğunu kabul eder. yıldı. 

Şeker 
Şeker, vücudumuzun en 

önemli gıdasıdır. Sütümüzü 
onunla içeriz, tathları onunla 
yaparız, çikolatalar, helvalar 
hep onunla yapıbr. 

Evvelce İnsanlar şekeri 
bilmezlerdi. Canları tatlı is· 
leyince, üzüm, incir, bal 
yerlerdi. 

Elli yıl önce şeker çok 
pahalıydı. Evvelce şeke i 
Avrupadan getirdik, şimdi 

Uşakta, Alpullu ve Eskişe
hirde fabrikalarımız açıldı. 

Şeker neden yapılır? 
Meyvalarda ve bazı ağaç· 

!arda şeker vardır. Fakat 
ilk önce şekeri Şeker kamı şı 
denilen nebattan çıkardılar. 

Bunu önce Çinliler meydana 

Memleketimızde Akdeniz 
kıyılarında az mıktarda ıe· 

ker kamıtı yetiıir. En iyi 
şeker kamışı sıcak ülkelerde 
yetiıir. 

. Şeker kamışı Mısı: f:da
nına çok benzer, her ıene 

kesilir, gene fııkırır, fakat 
yeni filizler ilk kamıf kadar 
şekeri çok değildir. 

Şeker lnamııı olgun bir 
hale gelince dibinden kesilir, 
yaprakları ahlır, tepeıi de 
kesilir atılır, sonra kamıılar 
fabrikaya götürülür, burada 

kalan silindirler arasında ezi• 
lir, çok şeker vermesi için 

üzerine ıu serpilir. Su, ka· 
mışı yumşahr, ıurubu ziya· 
deleşir. 

Gelecek hıefta tekerin na• 
· sd yapıldığını okuyacakıımı. 

Şebrımiz " Şehit Fadd bey ,, okulu öğrencilerinden onbir 
yaşlarındaki küçük okuyucularımızın yazdığı bu aiağıdald 
manzumeyi diğer okul arkadaşlarına bir örnek olmak: 
üzere hiç bir yerini değiştirmeden aynen geçiriyoruz: 

iktisat Haftasında 
Bu gün iktisat günü, 
Budur, Türkün düğünü. 
Hiç onulma bugünü 

: Öğüt isfersen benden, 
Dileğim budur senden; 
Para biriktir lıemen 

Sen ey büyük Türk oğlu. 

istersen paran artsın, 
Türk bankasına yatsın 
Herkes hayretle baksın 
Sana ey büyük Türk oğlu. 

............................ 
şey yemedik. Şu herifi dal· 
gaya getirerek koyunu çır· 

palımda, karnımızı tıka, basa 
doyurahm dediler. 

Sen ey bliyük Türk otla. 

Avrupalı malını at 
Yerli mallarını sat 
içimize sevinç kat 
Sen en büyük Tlrk otl 

296 Fahrettin lirp 
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tekrar mitrotoma ile ku 
laştı. Ona, bana bak el 
Sea niçin murdar b lr ka 
omuzuna aldın? Brahme 

rin-: k&peğe, horoza, ve 
yalara-:-el ıürmesiai ka 

Zen in bir köylü ona çok riae: biz üç gllııdeıı beri bir 

Derhal içlerinden biri el· 
bisesini tersine çevirdi ve 
baıka bir yoldaa giderek - Soau 4 IDcUe -
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Tetkik 
Ve Ziyaret 
Geçenlerde yazdığımız gibi 

lzmirde tetkikatta bulunan 
Avusturalya meyvacılar bir-

liği baıkanı Mister Eohn Tür
kofiı direktörü ile birlikte 

( Halkm Sul) 

. S O N · ··D A K İ K A 
. ~: ı . ~ -

lngiliz heyeti Ankarada 
Ankara 14 (Hususi) - lngiliz müstemleke nazırlarından Mafinin riyasetindeki heyet 

bugün şehrimize gelmiştir. Heyet hükümet ricalile temasa baılamıştır ve bazı müessesele· 
rimizi de ziyaret etmişlerdir. 

Alakadarlar bu heyetin gelişine büyük ehemmiyet vermektedirler. 

BiR ÖÖRETMENIH 
ÇEKTiKLERi 

- INKILAB ROMANI -

Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KDltDr't 
1-

Anne ile kız arasında ••• 
Esasen fukara düşmüş bir babanın kızı, par 
babası zengin bir adamın oğlu için her zam• 

bir oyuncaktan1 ibarettir ... 

-4 

Burna vaya. gideı ek haşarat 
enstitüsünü gezmiştir. Bu 
zat akşama kadar enstitüde Yektayı batıran vapur - Doğru söyle kızım sen { madım. ( 

bu öğretmeni seviyor musun? - Okadar teliı ve heye 
- Bunu pekala bildiğiniz cana düşmeyiniz. Size ani• 

kalmış ve bütün dairelerde 
ayrı, ayrı tetkikler yapmış, lstanbul 14 (Hususi) - Köstence limanında Yekta vapurunu batırarak kaçan Noreeç 

halde bana neden gene bu tayım : On beı gün evvel ' 
suali sorup duruyorsunuz? çay ziyafetinde ben Ulus' 

mütehassıslarla uzun uzadıya 
görüşmüş ve mücadele su

retlerini ehemmiyetle dinle
miştir. 

vapuru dün limanımızdan geçerken yakalanarak haczedilmiştir. Ayrıca kaptan hakkında 
- Ona karşı beslediğin bir tango oynamak için o 

müddeiumumilikçe takibat yapılmaktadır. 
bu duygunun geçici bir he· söı vermiştim. Oyuna kal 

Yugoslav Başvekili Berlinde ves olması ihtimali yok mu· kacağımızdan iki dakika öO 
dur? Benim bu meselede bi- ce bay Cemal Arta'nın aı• 

Bavraklı vapu
ru Martta 

gelecek 

Berlin 14 (Radyo) - Yugoslavya Başvekili Bay Milan Stoyadinoviç bu gece Berline 
gelmesi beklenmektedir. Başvekil Berlinde iki gün kalacak ve Viyana yolu ile Belegrada 
dönecektir. 

raz ısrar etmekte bir mak- metli oğlu bana, onun taoı 
sadım var da.. dığı ve benim arkadaşı 

- Ne gibi bir maksad? olan bir kızı göndererek b 

iki - Dün gene bay Cemal tangoyu kendisi ile oynam 
Artan babanı görmüş ve se· lığımı istedi. 
ni ikinci defa olarak oğlu - Sen onunla bu tangoy 

davası 
Bayouna limanına girerken 

ufak bir kna geçiren Bay
raklı vapuru henüz bu limandn 
ayrılmamıştır. Vapurun yo)a 

lstanbul (Hususi) - Dün lstanbul mahkemelerinde iki davanın duruşması yapılmıştır. için istemiş. oynadın mı ? 

çıkarılması havalarm müsa
adesine bağlıdır . Vapurun 
geçirdiği kazadan dolayı ln-

Davaların biri Samur Sami tarafından Ahmet Emin Yalmab aleyhine, ikincisi de B. Sezai 
Nüzhet tarafından yine B. Yalman aleyhine açılan davalardır. Bay Ahmet Emin, yazıların
da tahkir manası olmadığını müdafaa etaıiştir, mahkeme oeşriyat müdürü hakkındaki da
vanın devamına karar vermişt i r. 

- Babam da benim, böyle - Ona, bu tangoyu baf' 
çok zengin bir adam tara kasına vadettiğini ve gele 
fından oğluna istendiğimi cek dansı kendisi kendisi 
gorunce telaşa düşmüş, oynamakla şeref duyacağ 

--------------- OO••Ot.J - - ----------- hülyaya kapılmış ve az ma- bildirdim. 

giliz kaptanı müteessir ola
rak hastalanmıştır. Vapurun 

Mart ortalarına doğru lzmire 
geleceği sanılmaktadır. 

Banka Faizleri 
Bankalar faizin en yüksek 

haddini 12 dea sekiz buçuğa 
indireceklerdir. 

Müstekil 
Olacaklar 
Şehrimiz erkek lisesine 

bağlı olarak birer muavinle 
idare edilen Tilkilik, Burno · 
va ve diğer orta okulların 
önümüzdeki ders yılından 
itibaren müstekil birer orta 
okul haline getirileceği öğ
renilmiştir. 

nüfus direktör
leri arasında 
Bazı nüfus direktörleri ara-

11nda yapılacak değişiklik
lere dair bir kararname pro· 
jesi hazırlanmıştır. Preje önü· 
müzdeki günlerde Başba
kanlığa verilecektir. 

Emin evi 
Dövenler 
Ödemişte oturan Hı cıhü · 

aeyin köyünden Mehmed kı
zı bayan Emineyi Nuriye, 
Hamide ve Saniye adlarında 
üç kadın bir meseleden do
layı dövdilklerinden adliyeye 
Yerilmişlerdir. 

Okul kaçağı 
- Baştarafı 2 incide -

(Ağzına konulan bir ceviz ile 
yanağı şişmiş ağlıyarak ço · 
cuk görünür) 

Kelebek - Ne oldun sen? 
Çocuk (ağlıyarak) 

Birleşince o zehirli başara t 
Yaptılar ah yanağıma ha-

camat 

Kelebek - Haşaratta bir-
leşirse kuvvettir 

Bu geçimsiz milletlere ibrettir 
Artık eve gidiyorum 

Çocuk - Selametle kelebek 
Kelebek - Yarın nerde na-

si b olur görü . mek 

Çocuk - Okulda 

- Okulda mı? Yarın Pazar 
Pazar günü bilirsinki tatil 

var. 

(Çocuk ayağını tutarak ve 
halini göstererek) 

Tatil olsun, pazar olsun ya 
bayram 

Bundan sonra okulumdan bir 
gün bile ayrılmam 

J E 
Jeneral Elektrik radyo ma

kinelerine meraklı olanlara 
ve arayıp bulamıyanlara müj · 
de!. 

Şemsi hakikat ucuzluk 
sergisine geldi, fiatlar çok 

ucuz olmakla beraber bili 
fasıla geceli gündüzlü dün
yanın her tarafındaki istas· 
yonları temiz, net, tabii bir 
sesle dinlersiniz. 

•**~*~******~*:**********~*~ ~ ~ 
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~BUGÜN Güzel ve sevimli yıldız DANİELLE DARIEUXıt 

( Paris sergisinde birincilmükafatı kazanan ) )t 

Suiistimal Davası ~ 
Şahane bir güzellikde temsil ettiği senenin en mükem- )t 

4C mel ve büyük Fransız filminde sanat hayabnın en ~ 
4C şaşaalı zirvesine yükseldi )( 

4' AVRICA: Foks Dünya Havadisleri >< 
~ _M 
ti . Seanslar: 3-5-7-9 ~ 

~:~~~~~~~~~~~~~~~-

aşlı öğretmen Ulus 'tan da _ O ne yaptı? 
buz gibi soğumuş !.. Öyle - Acele işi olduğu içi 
değil mi ? daha fazla bekleme vakti ol 

; srahmen ile üç Tunada Vapur 
serseri Yerine Kızak 

- Babanın, daha doğrusu, madı g-ını ve. bu şerefi başk 
Baştarafı 3 üncüde Bükreş - Soğuk sıfuın ·ı · · 'k. ı b · d·· aı emızın ı ı yı ~ an erı uş- zam•n kendisi kazanma 

ı kanunların yasak ett·g-ini altında 30 derecededir. Her t- - ·· k·•t•• · t" b"I' ugu o u vazı ye ı ı ıyorsun. istiyeceg-ini haber etti. 
bılmiyormusuo? tarafta sular donmuştur. Tu· ö 1 k b y e sanıyorum i u iş _ Sonra ne olda ? 

Kabi:: kızarak: na üzerinde vapur ve kayık-
s , olursa bay Cemal Artan, es- _ Daha fazla beklemeg-

- en KÖrmüsün ki, koca lar işliyemiyor. Bunun yerine 
koyunu köpek görüyorsun? buzların üstünde kızaklar ki arkadaşı olan babana vakti olmadığını ıöyfecliği i 

D biraz da yardımda bulunabi- ben hemen onun kalkıp gı' 
iye bağırdın kurnaz serseri, seyrisefer ediyorlar. Roma· 

alçak gönüllülük göstererek na ile Bulgaristan arasında leceğini, pek açık değilse deceğini zan etmiştian, 
kızma bıramen. Nibolu, Ziştevi, Vidin kapı- bile, bazı kapalı ve imalı söz· Gitmedimi? 

Dedi. istediğin gibi hare- ]arı hükümetlerce kabul edil- lerle hissettirmiş ! Bunun - Ne gezer? 
ket et. Mitroşpoma yoluna miş ve gümrük memurları üzerine genç kız gülerek - Ne yaptı? 
devam etti ve biraz sonra buzlar üzerinde tahta yazı- dediki : - Ziyafetin verildiği e 
ikinci serseriye rastladı, ser- haneler kurarak işlemekte· - Babamın bu işte belki k k b hakkı vardır. Kızını zenain şık ve güzel üçü ayan 
seri belki bu senin oğlundur dirler. Bu arada motörlü kı- • nı alarak dans etmt:ğ~ e 
fakat bramenler bir ölüye zaklara dahi tesadüf edil- bir tüccarın oğluna vermekle refımızda dolaşmağa ''e biz 
el sürebilirmi dedi? mektedir. Otomobillerle kı- ihtimal hem kendisi için ve de yan yan ve alaylı alay 

Mitroşoro:a, kızarak: hem de benim için parlak bakmag-a b••ladı. zakların buz üstündeki yol- _. 
- Sen ölü çocnğu nerde bir iş görmüş olacaktır. Fa-ları ayrılmıştır. - Garip şey! 

görüyorsu?. Bu, bir koyun- kat ne yazık ki zavallı ba-s ""' k t - Mesele bununla kapao dur, dedi. 0" u an bacığım parasız, sermayesiz 
K 5. madı. 

urnaz serseri yerlere ka· 
0 
.. 

1 1 
yapmak istediği bu işten de _ Bunun dahaıı mı •ar? 

panarak : en er bir kir elde edemiyecektir. 
C 

- Tabii! 
- ehaletimi bağışla de- Sofya _ Bu hafta zarfında Çünkü bu büyük tüccarın 

1 - Bundan ıonr:a ne oldu 
ye ya vardı. Bulgaristanda dört kişi so- beni oğluna istemesi bir 

B h - Onun aibi -zengin b
0 

ra men : g-uktan ölmüştür. Yugoslavya oyundan başka bir şey de- 6 

D d . - · 'b. ı tüçcar çocug· una benim gi - e ıgın gı ı o sun ce· d I b b I g-ildir. an ge en a er ere göre, b .. f k. 1 · b. b vabını verdi. Genç kızın annesi bu defa ugun a ır sayı an ır a 
krallığın muhtelif yerlerinde b k t f d b0 t 

Kahin biraz daha gittik- k büyük bir telaş ve merakla anın ızı ara ıa an ., 
birerli, i işerli olmak üzere gonun esirgenme.sini bir türl 

ten sonra ormanda üçüncü bir h !lftada 00 kişi donmuş- sordu : 
serseriye rastladı. Serseri : - Zenginlerin fakirlere hazmedemedi. 

- Omuzundaki yükü kim- ~ ....... o• • - - .... .........- karşı oynamaktan çekinme- - Peki sen ona ba dall 
se görmeden çabuk at. diye kaldırdı. dikleri, sıkılmadıkları, hatta sın daha evvel baıkaarD•j 
bağırdı. Brahmenler eşeğe Kurnrz serseriler hemen pek çok zevk duydukları bir vadedildiğin iyice haber gö~ 
el sürmezler, günahlarını an· koyunu oracıkta parçaladılar oyun. Esasen fakir düşmüş dermemiş miydin? 
cak elbiseleriyle suya girer- şişe geçirdiler, ve kendi akıl- bir babanın kızı para babası - iiirazdan evvel söyle 
lerse affettirebilirler, dedi. ları ile övünerek tıka, basa zengin bir adamın oğlu için diğim gibi öziir eyleyere 

Mitroşormayı bir korku karınlarını doyurdular. her zaman bir oyuncaktan haber · göndermiştim. 
. aldı, omuzunda taşıdığını Cumhuriyet okulu beşinci ibarettir. O halde? 

( Arkası Tar) şeytan sanarak koyunu der- sınıf öğrencilerinden - Bundan birşey anla-
hal yere atarak tabanları Kaya Soydam SBll 0:(•:(•:(•:(·:~:, .4:•:•) 

000000000000000000000000000000000000000000000000 a 
Son Telgrafların Hulisası: il TAYYARE sineması TE\~PN 

-- - .... 
Hariciye Vekili Tevfık Rüştü Aras Kahireden Afkanis

tana gidecektir. 
§ Fırtınadan Ereğ' i açıklarında karaya eturan Sinob ve 

Tavilzade vapurları kurtarılmıştır. 
§ Müslüman Habeşler Filistin Arapları için iane toplama

ğa başlamışlardır. 
§ Fransız frangı müthiş surette düşmekte devam ediyor 

bay Şotan kabinesinin istifası bekleniyor parlamento gece 
yarısına kadar müzakerelerine devam etmiştir. 

§ Moskova uzak şarktaki ordular için silah, cephar.e ve 
harp tayyareleri gönderecektir. Ayni zamanda Stalinin ri· 
yasetinde askeri bir konferansta toplanacaktır. 

§ Romadan bildirildiğine göre Türkiye Cümhuriyeti bava 
kuvvetlerini ziyadeleştirmek üzere esaslı tertibat almıştır. 

§ Suriye milliyetperverlerile Suriye · ittihadı taraftarları 
arasında çıkan arbedede elli kişi yaralanmıştır . 

BUGÜN 2 filim birden E 
il 
i 1 - Ebedi Senfoni 
8 Büyük Fransız sanatkirı FERNAND GRAVEY taroi· 1 fından temsil edilen aşk ve musiki filmi 

1 2 Çin Çin 
B Küçüklerin sevdiği büyüklerin caııdan alkııladı 

= Şirlev Temple 1 tarafından yepyeni bir tarzda temsil edilen baıtan baıa 
a neşe ve heyecan veren en güzel filmi 

E ilaveten: Paramont jurnal 
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