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ÇETiN • ... 
Ankaral<.A.y A NUTUKLARINDAN BİRİNİ SÖYLERKEN 

afia Ve,k~? ~ Hususi ) - tir. Halk 100 ila 35 lira 
dyo teıni . :t~ baJka ucuz arasında radyo alabilecek ve 
duğu tet~i~~ın yaptırmakta 35 liralık radyolar beş lam-

t sona ermiş· balı olacaktır. 

MİLLİ SEF 
~~---w. ••-~~~-

Paraşüt Külesindeki talimleri 
Takib Buyurdular •• 

Ankara, 17 ( Hususi ) -

"Cümhurreisimiz İnönü dün 

Ankara stadyumuna giderek 

paraşüt kulesinde yapılmakta 

olan tecrübe talimlerini alaka 
ile takibetmişlerdi'r. 

"Milli Şef, stadyumdan av

detlerinde, İstanbul mebusu 
Emekli General Kazım Ka

rabekir'in evine uğrıyarak 
bir müddet orada kalmış

lardır.,, 
.......................................... >••••••••' •••••························· 

Milli Müdafaa 1 

vekili istifa etti ' 
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K. KARABEKİR'LE 
İstanbulda 

• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

~----~~[!]~~~~~ 

Hayat, General Kazım Ka
rabekir'm kızhnndan birinin 
adıdır. Ötekinin adı Emel... 
He r ik isi de şimdi ilk mek
te bin beşi n ci yılındadırlar. 
V e General bu yıldan i' iba
ren not tutrn~.k v;ızi~ (sini 
onlara bırakmıştır. Her i l. i 
yavruya da kt:ııdi in z 1sı ; }

tında bir dv!"Le•· hediye d 
mişti r. H er İk i yavn• c a 

hatıra larını Lıı ddterc kcı~ 
di ya zılarile zr ptedi) orl<~r. 

Haya t ile EıreJ'i n-i;rn ive _., -
ve Y edigün için bcı abt.'ı-c _ 

resimlerinin dınmasma rr.ii 

saade rica etmiştim. Az sor. 

ra iki gürbüz, sevimli ve 

haluk kız içeri girdiler. Ne

zaketle elimi sıktılar. .. Fa
kat birbirlerine ne kadar 

benziyor yavrular. Arada 

bir dışarı çıkıp girmek za

ruretinde kaldıkları zaman 
t eker teker girerlerse "Ha
yat 11 ı "Emel,, den ayırt ede 

rr: iyordum. Hangisine ne 
isi mle hitap edeceğimi şaşı
n ordum. 

Fakat güzel iki isim de -
v · ı ·7 A k gı mı. nca ben, bu isim-

leri bir yerde ' işitmiş gibi y
e im. Hem her ikisi bir ara-, 
( ';"" ... 

Tahminimde yanılmarr.ı-
ş, rr.. Nitekim az sonra sa) ·n 
~ ..... ..... ~"; .... """~~ .......... ~__.. ....... , 

General 
anlattı : 

bunun hikayesini, 

- Çocuklarının ~dını, 
doğmalarından birkaç ay 
evvel koydum, dedi. 0 arkta 
yetiştirdiğim y.!tird.:r için 

yapt ğ.m s:ın~t oyununda 
''Alet v...: s an'ut 11 ı ı.ı ~deni

yetin iki su nbol il o~a r:ık 
"Hayat v...: E r:c1 , diye isiıı: 

lemi.ştim. Bu oyunda sanat

karlar, kullandıkları aleti ve 

çıkardıkları 

g östererek : 

İşte hayat, 

işi seyircilere 

işte emel 

Vatan için s.:-ğlam temel. 

Derler. B_unu yaptığım za

man içime bir his g.:!lmişti: 

İki çocuğum olsa da, birine 
"Hayat,,, birine "Eme',, adı 

versem demiştim. İki çocu
ğum birden dünyaya geldi. 

Kendil~rine bu isiml!!rİ ver
dim. 

Bu sırada Kazım Karabe

kir'in vecizelerinden birini 

ihtiva eden küçük bir levha 
daha gözüme ilişti. Yazı 

masasının tam karşısında 

görünüyor. Ve üzerinde şu 
iki satır yazılı : 

"Bir milleti kurtaracak 
Meşru yuvadır ancak,, 

Hikmet Münir 

-Devam edecek-
~- ..._. .. ,,..,._.:~ .... "~ ..... ~ ~~ :.. ..... ~ 

Y arı~~an iti.haren gene (YEDİ GÜN) Refikimizin değerli 
muharrırı B Hıkmet M·· · -·· s·· ·· k M · u nı. ın uyu Vfi! uzaffer Kuman-
d an ~eneral Kazım Karab~kir 'le çok kıymetli Askeri ve 
T abıyevi hatı~alarla, dolu Hususi Müzesinde yaptığı alaka 
uyandırıcı ve ıbret verici oülakatı okuyacaksınız.] 

Sesidir -
Halkın Sesi gazetesi yazı iş-

leri m~d~rlüğüne 
==-====P...~== 

Kaderin tahsilini tamamlamasına mani olduğu birçok biz 
yaştaki gençlerin noksan kalan tahsillerinin hiç olmazsa 

orta kısmını ikmale medar olmak üzere İzmir Halkevimi
zin diğer kısımlarında olduğu gibi bu kısımda da kurslar 

açmak suretile bizleri de yetiştirmesine delalet buyurmanızı 
ve halkın ızdıraplarile çok yakından alakadar olan gazete-

?.izlede icab~~en makama duyurmanızı bugün bu tahsili 
ucret mukabılınde tamamlıyamıyacak .benim gibi birçok 

~ençler namına yalvarır ve bu vesile ile de en samimi say
gılarımı sunarım. 

İzmirde Basmane Posta Telgraf 

Muhabere Memuru 

S. SEYHAN 

Aldığımız bu mektubu aynen yukarıya naklettik : Halkı
mızın Kültürü ile pek yakından bir baba ve öğretmen 

alaka ve şefkati ile meşğul olan Halkevimizin buna da bir 

çare bulacağından zerre kadar şuphe etmiyor ve bu husus

ta himmet ve delaletini beklivoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Tarihin meşhur sporcucsu 1 

Deli Mustafa 
TARiHi TEFRiKA -8- Y zan: Yaşar Adatepe 

.. Jtt•"':r•-::uı::::&::::t:mmem§m=m~m~p 
~~~~~§~§~~~ 

Mustafa; Blzansın parlak simasına bir göz atb, . 
her taraf uykuya dalmış tek bir insan 

sesi bile yoktu 

Bu kadın, yanına yaklaşa
rak yarım yamalak bir Türkçe 
ile kendisini prensesin Su
larda "Kağıdhane,, deki köş
künde görmek için bekledi
ğini ve köşten verilecek bir 
işaret ışığı istikametine gel
mesini söyldi. 

Mustafa; 'o gün Hipodrom 
meydanında başına tac gey
diren ve ziyafet sofrasında 
kendisıni bakışlariyle ezen 
prenses olduğunu anlamakta 
güçlük çekmedi, derhal mu
vafakat cevabını verdi. 

vimli 
Onun 

Kartalı görmek oldu. 
bulunduğu kapının 

onune vardı. 
Daha henüz kapıya yak

laşmıştı ki, içeriden sahibinin 
geldiğini hisseden atı Kartal 
sevinçli bir kişneme savurdu. 

Mustafa; kapıyı açtı, içeri 
girdi ve doğruca atının ya
nına yaklaştı ve: 

FRANSIZ BASINI 
Vatanseverlik 

ram anlık 
ve kahra-

• 
mır ası 

Kemal Atatürkten ismet İnönüne 
( "Petit Journal,, - Paris, 

30/12/938) gazetesinde yu
karıdaki serlavha ve A. K. 
Boulakbek imzasiyle çıkan 
bir makalede deniliyor ki : 

"Cumhurriyasetine intiha-
bından birkaç gün sonra 
İsmet İnönü Cumhuriyet 
Halk Partisi reisliğine inti
hap olundu. Kemal Atatürk 
ün dahi partinin "Müesses 
ve ebedi Şef,, olarak ilan 
edildi. 

Bir halk evladı olan ve 
halkın elem ve ıstırablarını 
hissetmiş bulunan Kemal, 
ideallerle dolu olan ruhu
nun sevkiyle hararetli bir 
vatanperver olmuştur. 

t Makalede bundan sonra 
Atatürk'ün eserlerinden bah
sedilmekte ve denilmekte
dir ki : 

" ... Atatürk 'ün vücuda ge
tirdiği şeyleri anlamak için 
ancak eski Türkiyeyi tanı
mış olmak gerektir. 

Atatürk'ün harici siyase
tinde, ecnebi devletlerden 
şunun veyahut bunun tesir 

ve müdahalesine kat'i suret
te imkan bırakmıyan hald
katen müstakil bir Türk si
yaseti tesis etmiştir. 

Atatürk, Yunani~tan, Yu
goslavya ve Romanya ile 

Balkan antantını; Afganis-
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1 İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NELER DıNLEDıM? ••• 
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f Başımızdan aşa2-ı şellilemsi 
ı sular akmağa başladı 
ı -===~==-= 
1 - Benzjyor değil , tam 1 - Eyvah be yanlış 

kendisi... çaldık, belaya çattık!. He· 
- Öyle ise kapıyı çal ! men sıvışalım, dedi. 
Evin kapınsındaki taş Sıvışalım amma gürültüy" 

merdivene güçlükle çıktık. işiden mahalle bekçisi biıı 
Kapı önünde bir iki derin f 

kovalamağa başladı. Zar zor._/' 
soluk aldık ve kendimize yakayı sıyırdık. Evlerimiziıı 
(sözde) biraz çeki düzen ver- l ·· b 1. b ld k 

O günün ve o gecenin 
üzerinde yaşattığı tatlı hatı

ralarla saraydan ayrıldı. Ciba
lideki ikametgahına doğru 

"Ne var Kartal, ne oldun?,, 
diyerek onun yüzünü ve 

boynunu sevdi ve okşadı, 
yeminin ve otunun tam olup 
olmadığını kontrol etti. Her 

şeyin tamam olduğunu gör
dü. 

Fakat, hayvanda bu gece 
bir başkalık varıdı, o yat-

Kemalin vücuda getirdiği ' 
eserin anlaşılması için, in
sanları birbirlerine katmış 

olan hadiseleri, cografi va
ziyeti dolayısiyle her millet
ten ziyade karışmış olan 
milletinin tarihini, sayfa say
fa tekrardan okumak lazım
dır. Garbın kapısında bulu
nan ve şark medeniyetinin 
doğduğu diyar olan Türkiye, 
herkesten ziyade sarsıntılara 
ve hücumlara maruz kalmış
tır. 

tan, İrak, Türkiye ve İranı 
birbirine bağlıyan Saadabad , 

paktını akdetmiş ve fakat, 1 

yo unu guç e a u u . ıu el) 
dik. Arkadaş elini tokmağa f h'k b d ·ı 
götürdü ve tak tak tak, şte ı ayemin ura atl§ı iyi 

sanrasına gülmek mi ve ağ kahı 
çalmaça başladı. 1 lamak mı lazım gelir. Onfapın; 

Evin üst katından bir pen- okuyuculara bırakıyorurd -
ilerliyordu. 
Mehtaplı bir gece, Kostan-

taniyenin dar sokakları-

nın sükutu içinde giyordu. 
Bu güzel diyarın karlak 

semasına göz attı. Her taraf 
sykuya dalmış tek bir insan 
sesi bile yoktu. 

mamış, dinlenmemiş sık sık 

kişnemelerile sevdiği sahi
bini çağırmıştı. 

Kartal, sahibini görünce • 
1 

yılışık çocuklar gibi, dudak- 1 
larile kollarını eteklerini tut-

mağa çalışyor ve sanki se
vincine iştirak ettigini veya
hud o gece bir felaketin 
doğacanı söylemek istiyordu. 

1 

1 
1 

Bölce bir müddet daha 
yürüdükten sonra, saraya 
geldi. İlk işi o gün Hipod
rom meydanında kendisine 
şan ve şeref kazandıran, se- -Sonu yarın- 1 
aıwı lllllllımııııııımıııınmımmnımıummmaıwııuııaıııııımıımrınrınıın uııııa nıııuı ulllll mıımmmn11ımımııwıunım4J1111ıuııınnıımı 111ımıoııı m11n11 1 • 

Dünyada Lonrada 
~eler Oluyor Ne kadar ecnebi var? 

=======~======= ~ 
ilk defa saat kordonu 

taşıyan adam 
İlk defa saat kordonu ta

şıyan insanın ismi Olivier'dir 
''Cep saali,, saatincadından 
çok sonra yapılmıştır. İlk 
yapılanlar bugünkü saat
lere hiç benzemezlerdi. Bun
lar kalb, çiçek, hayvan şe
killerinde yapıhrlardı. Bugun
kü ceb saatleri tarzında sa
atler ilk defa Nürenberg'de 

İngilterede yapılan bir is
tatistikte, Londrada 116,688 
ecnebi vardır. Bunların 

33,646 sı Rus, 14,082 si Al
mandır. Geri kalanlar da 
muhtelif milletlere mensup 
durlar. 111 otel garsonu ça
lışmakta, 53 ü filim sanayi
inde, 1646 sı muhtelif sana
yi işlerinde iş görmektedir. 

Makedonyalı bir 
evladı olan Kemal 
ilk defa olarak 

ailenin 
Atatürk 
Abdül-

hamide karşı alenen kıyam 
etmek suretiyle kendini gös
termişti. 

Atatürkün zaferlerinin sil-
silesi o zamandan başlar. 
Atatürk Trabulus Garpte 
İtalyanlara ve 1912 senesin
de Bulgarlara karşı harbet
miş ve istirdad edilen Edir
neye ilk olarak girmiştir. 

1914 senesinde bütün Av
rupayı sarsan harbe herkes 
iştirak etmişti. Henüz 31 
yaşında olduğu halde Erka
nı harbiye reisi bulunan Ke
mal Atatürk Çanakkalede 
İngilizleri durdurmuş ve Er
menistanda Rus kıtaatını 
püskürtmüştür.,, 

1 bunlara rağmen, bütün dev
letlerle gayet mükemmel 

münasebetler idame edegel
miştir. 

Atatürk bir adam değil, 
fevkalbeşer bir insan idi. 

İşte Türkiye bugün bu fev

kelbeşer insana ağ'amakta
dır. 

"Atatürk, Sen ölmezsin. 
Çünkü Sen bir idealsin.,, 
Atatürk'e halef olan İsmet 
İnönü de, Onunla birlikte 

bu ideal için çalışmıştır. Türk 
Milleti İsmet İnönü 'nün Ata-

türk'e layık bir halef oldu
ğu imanındadır. 

Onbeş senedenberi Ata
türk ile birlikte ıelare ettiği 
eseri bundan böyle dahi 

idare ve inkişaf ettirmek 
gibi mukaddes bir mıras 

herkesten evvel İsmet İnö-
nü'ne düşen bir miras idi.,, 

---[!]----

Balı ~ ••• • 
gureşı 

yapıldı. ..................... ~ 6,000 Çocuk 
CENAZELERİNİ GÖV Mİ-

~ ~ ....... ~ ~ ~..,_~----~-- ~ ....... ~ ..... ...,,;:' 

MÜZMİN ROMATİZMALAR -----
Güreşen yalnız insanlar, 

yalnız develer, yalnız horoz
lar değildir. Balıklar da gü
reşir. 

YEN İNSANLAR 
Eski Zerdüştilerde, ölen 

bir insanın cesedinin bir 
insanın cesedinin bir diğeri 
olmadığı kanaati hüküm 
sürdüğünden, cesed, açık 
araziye, akbabaların, kartal
ların iştihasına bırakılırdı . 

v11an de~·i·si~iie·~ başka 
şey geymiyen kız!. 
18 senedir Cenubi Ameri

kada Paraguay'da bulunan 
bi.ı Avustralyalı kız, yılan
larla haşır, neşir ola, ola, 
onlarla şerbetlenmiştir. Şimdi 
bütün elbiseleri yılan deri-
sindendir. Geydiği ayakkap
larından tutunuz da sveter 
ve şapkasıea varıncaya kadar 
hepsi yılan derisinden yapıl
mıştır. 

-~· ... ·--
Doğurtan Doktor 
Amerikada Mişiganda J. 

B. Rogers isminde bir dok
tor vardır ki, dünyaca büyük 
bir şöhret kazanmıştır. Bu 
Doktor şimdiye kadar 6000 
çocuk doğurtmuştur. Ve 
Amerikada "Çocukların ikin
cı babası,, adını almıştır. 

--~-...... --
Hindistan .................... 
GUlyaği Alacak 

Öğrendiğimize göre Hin
distan, alakalı dairelerimize 
müracaat ederek bizden gül 
yağı satın almak istediğini 

blldirmiştir. Bundan başka 
Almanya da bol miktarda 
kuru kaysı istemektedir. 

----~~---im-----·---·· 

1 

SENOAİTA 
Kadınların en gijzell 

Şarkıların en güzeli 

Filimlerin en güzeli 

Senorita 
Jeanettc r Aacdonald 

VE 
Nelson Eddy 

Bu gün Elhrmra sinen·asında zafer tacı olacaktır. 

Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi pazallde baş!ar 

Müzmin romatizmalarda 
sebep aranırken diş çürük
lerini ve bademciklerin müz-
min iltihaplarını nazarı dik
kate almak lazımdır. Gizli 
gizli gelen zayıf ateşlerde 
de bunu unutmamak lazım
dır. Bunların tedavisile ro-
matizmenın ve ateşlerin de
rakab düzeldiği görülür. 

Aksi takdirde sırası gel
dikçe bu sütünda bahsetti
ğimiz gibi birçok zararları 
görülür. Mesela yaş ilerle-
dikçe bu hastalıkta ilerler 
ve ilerledil:p de vücut üze
rinde çok büyük tesirler 
yapar, ı o~atizma tedavi 
ec1

:
1r.::czsc i r.sanı kötürümlü-

ğe kadar götürür. 

Japon sularında yaşıyan 

bir nevi balık vardır ki, bu

lunduğu kavanozu bir ayna

nın önüne koyarsanız, ayna

da aksini gören balık der
hal hücum eder. 

Bu balıklarin güreşi ölc
siyedir. Bu cins ikı balığı 

bir büyük kavanoza koyar
lar, sonra kavanozun etrafı
na toplanıp güreşi seyreder
ler. Nihayet balıklardan biri 

ölür, suyun üstüne serilir ... 
Bu da böyle bir eğlence!. .. 

...... rx::ıc::~ ..... =· =•c:::ı ......... ,,..~ ...... 1111 .......... . 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Sinemamız sürperizinde muvaffak oldu 

. Proğra~ın ilk gecesi 
Sınemamız salonunu lzmirin müstesna şahsiyetleri dol

durdu ve proğram çok beğenildi. 
Bugün bu güzel proğramı sizde görün 

SIRNAŞIK KADINLAR 
OYNIYANLAR: Henri garat - Betty Stokfeld 

F ırmon Bernord 
AYRICA. Ekla jurnal dünya havadisleri ve Atatür t. 

kün cenaze töreni 

VE ~ 
seansla:~n~:3:~:.:·~:.50 21 de ~ 

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

1 cere gıcırtısı işidildi. Ve bir 
kadın sesi sordu : Bizim o gece yanlışlıkla çatırn sı 

- Kim 0 ? dığımız kapı meğer karımi~i .~i 
akrabalarının evi değilmi imi uz 

Arkadaş cevap verdi : d ı 
_ Aç ! Birkaç gün sonra bize gel2 ~ dı 
Penceredeki ses : diklerinde karıma geçenleftın 

S iZ 1 
- iz galiba yanlış gel- de bir akşam yanhşhkll. ılık 

miş olacaksınız. . dedi. l k h t kapılarını ça an i i sar oŞ dığ1 
Arkadaş! 

d nasıl ıslattıklarını anlatmıŞ1.k S\l - Hay i canım kapıyı aç l 
şaka dinliyecek halde de- lar ve bir sürü alay etmişler· -
ğilim ! fakat karım birden yeriıı sa al 

G k d · h t 1 .. k'' e iki ~ ene en i kendime: "ola- nı a ıramış.. çun u o g , ı sud 
bilir belki şaka yapıyor.,, di- ce beni sırsıklam gören kS 1 su 
ye söylendim. Epey bir müd- rıma bir evin önünden ge ila:. 
det bekledik. Biran ansızıs çerken pençereden döküle'ıiz h 
başımızın üstünden teneke suc1an tesadüfen ıslandığııı>. (Y~ 
çarpışmalarını andıran bir söylemiştim... lt ge 
gürültü işittik. Bu gürültü O akşam eve gittiğimO\Jike , 
işittik. Bu gürültüyü müte- kopan pandominayı talimi'l.Jyk 
akip başımızdan aşağı şela- edersiniz artık... •ka 

lemsi sular akmağa başladı. Bir daha içmemeğe töbBazı 
Merdivenden inip pencere- ettim. kt.ıkt~ 
nin altından çekilesiye ka- ayı v 
dadar ıslanmağık yerimiz s O N - edil 
kalmamıştı. Bu vakitsiz han- hnad 
yo arkadaşın aklını başına GÖNÜL EMRE~el ~ 
getirmişti. Bana ! .Aa sı 

!Dünya haritası'· fnsana kork~~:ı; 
Niçin yapılamıyor ? b• J~ so 
Amerika maarif nezareti Veren lr yO atıl 

coğrafya dairesi merkezi Amerikada Benton Hail fe ttı 
Avrupa hududlarınin gayri bur .~e~.rinin a.çıklarında ~rg:e 
müstakar bir hal arzetmesin- yol ustu~d~. ~.ır tah~~ levıf'll\ 
den dola bu kısımların hari- vardır lu ustunde şoyle t' ' ıra 

cümle yazılıdır: talarını çizmemeğe ve mek
teplere göndermemeğe karar 
vermiştir. Avrupa haritasını 
en mükemmel surette vere-

bilmek için siyasi vaziyetlerin 
düzelmesi icab ettiğini söy
liyen alakadarlar: "Vaktile 
yeni dünya bir çok hudud 
değişikliklerine sahne olur
du. Şimdi ise eski dünya bu 
durumdadır!,, diye ilave et
mektedirler. 

" K l 'd ı ıce rt ara gı er. ,, 
1 
.. 

Buradan geçen bir yabarıru un 
bu levhayı gördükten soo(ı Zel 
bir adım daha ileri gitme§ Ço~ 
cesaret edemez. Sanır ~ınışt 
ileride bir sürü kurt vard 
ve gelen insanı parçalı}1 lly 
caktır. r 

Halbuki o yol bildiğill' 1 ç .... 

vahşı kurtlara değil, "Kutli y· 
lar,, isini taşıyan bir kö) 2 
gitmektedir. -'n 0 

~------~z;:ıı~~~~t'fP"""'- r~ .. ..,-~ • '* 1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI na 1 
12 İkinci kanun perşembeden itibaren lk. 

İsmet Paşa , YENi• Si.NEMA 3 
-

Bulvarında tyah 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 ineı~ 

Size şahane bir proğram takdim eder t~ed 

İzmirdc ilk defa 

············O············ ............ ... ......... . 

Şangay Ataş Altında 
DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 

Kontes Valevska 
GRETA GARBO - ŞARL BUAYE 

Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 
Salı günü 1,45-4-7,45 

4' 10-1,45-4-7, 

_____ .... _ .... _ ........... Jii;.t;;;I---~ 



~ p I N ~ f~y:~-;;;lf 
YKUSUZLUK l.ktl.:ı:::t::n:~t;s;ıınıııı~.I 

ıu ekseriya k I ~ 
ti • • b uy usuz uga 
şı ıyı .. 
. k ır çaredir. Uyku-

g alıyorsanız şu tedbirle-
ıyapınız : 

- ö~ı ı·ırn g e yemeğinden 
· · bs.aat sonra evvel elle
t1Zı ır k .. Çeyrek saat kal-
i uzere 40 d . d ld erecelık su-
ı 2 a ırınız. 

ttı - Evinizde duş tıterti-
nız var . 

Jı ılık d .~a yatmadan evvel 
~d ~ uş yapınız. Bunun
'ilkgı . takdirde C süngerle 
'J su ıle ·ı· .. 
ı sı ı ınız. 

'. - Evinizde banyonuz 
v ~ka. akşanı Yemeğieden en 
e 1 saat 

suda b sonra 37 derece-
tı ı suy 

2 
anyo yapınız. Ba

e· ilavea SO gram garbonat 
efaiz t .ederseniz bekJedi

esır d h 
. (Y a a ziyade ar-

enıek .. 
ıt g uzerinden iki 
t • eçı:nedikce k k 
.'lıkelidir.) yı anma 
ılJykusuzlu ~ 
•ka bir gu gidermenin 
B Çaresi . 

1' azı dokt ı · 
ktıktan or ar banyodan 

sonra k 
ayı ,,e llrulanma-

ed' oturmamayı tavsi-
ıyor) B 

hnad ar. unlara göre 
E an on oubeş dakika 

Vel h 
:l anyo yapıp ıslak vü-
a sadece bir Pelgnoir 

1\:llleli ve yatağa girmelidir. 

J ~ :de banyo tertibatı yok 
atı?unup önce ılık suda 

ıı rnış uzunca bir gömlek 
bferek 

ro- sıcak tutacak bir 
~ c:oan ört"' · ;&nlll unnıelı ve böylece b1 ~. saat 
tirah mutlak surette 

at . 
tce o- etınelı ve uyku ge-

~ernen B 
.tı·Ulün s' . uyumalı. u 
~· ını ı·ı of~ Zeh· ) r ı ere, kansızlara 

ır en 
e~ çok fa llıe hallerine kar-
~ mıştır Ydalı olduğu anla-
d' • 

Y'lJ k *** Y usuzıu~ 
r Çare . el gu diğermenin 

ıJl 1 -. ~· e telkindir. 
u~i Y\i ırden yüze veya 
.. , ıe k d 0 2 - S .. a ar sayı saymak. 

Hasan ~ d~:-: 
·--N;-düşünü;;ü;- H;8an? 
--Boşaldı mı~ki kasan? 

Kalk gidelim-gezmeğe
Bırak pişsin~ prasan!.. 

Sen karına çatarsan, 
Onu yere atarsan, 
Evindeki -eşyayı 
Kumar için satarsan! ... 

* 
Karı durur mu sende 
Buna hak verdim ben de 
Gider isen kumara 
Boza pişer ensende!... 

Burhanettin Şarbalkan 

········«>········ 
YARASADAN BİR PARÇA 

Lokantada garsona sordu: 
- Bu tabaktaki ne eti ? 
Garson çalınan musikiye 

dalmıştı: 

- Yarasadan bir parça 
B. Hasan. 

········«>········ 
RANDEVÜM VAR 

- Küçük hanım, size re
fakat edeyim, ben yürek 
oğlanıyım be ... 

- Yazık ki maça ile ran
devum var. 

········<>········ 
KURUNTU 

Doktor Hasana söyledi: 
- Karınızıu ciddi bir has

talığı yoktur. Kendi kendine ' 
kurmuş kendisini hasta zan
netmiş! 

- Öyle İse doktor bende 
size vizitenizi vermesem de 
kendi kendinize kursanız 
vizite aldım diye düşünseniz 
olmaz mı? 

.. ••••••O•••••••• 
KOCASI ZAN ETMİŞ 
Bir baloda uzun etekli 

tuvalet giymiş kadının ete
ğine basmıştı: Kakın hıddet
le geri döndü, Ahmedi gör
dü yumuşadı : 

- Affedersiniz, Eteğime 
basanı kocam zannetmiştim 
de birdenbire kızmıştım. ......... () .•...... 

. SENİNKİLER İÇİN 
ihsanın dişleri ağırıyordu: 

Bir tanıdığı akil öğretti: 

- Benim dişlerim ağırmış 
olsaydı, hemen gider çıkar
tırdım. 

Ben de öyle, amma 
senin dişlerin için söylüyo
rum! 

KÜÇÜK BİLGİLER 
Bazan giydiğiniz ayakkap

larınızın ayaklarınızı fazla 

ısıttığından şikayet edersiniz. 
Bunu gidermek için içini 

hafifçe alkole banılmış bir 
bezle siliniz. 

b. oylennı . .. n ır k . esı uzun su-
b ehnıey· b' b' · F k 1 d k' d I na irçok ı ır ırı ar- ötr şap a arınız a ı pu -

ak. defa tekrarla- ra ve yağ izlerini temizle-
3 - Kend· . mek için önce iyice fırçala-

~>'ahat ed 1Pı bir trende yınız. Sonra hafifçe alkole 
5 · erL · ~lltf de p ~en uzun bir banılmış bir bezle silinız, 

ı.. encer d b kı d k k ~ Zederek k l e en a yor kuru u tan sonra te rar 
a l'tıak. fırçalayınız. 

"'-...~·--:::.......------·------------~ ' Sıhhat 
fior 

Balıkyağı 
"eçya bahkyağlarının en halisidlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

-
Radyoda dalma eserlerini dinlediğimiz 

bir musiki Ustadı: 

§ ÜROLOG OPERATÖR = Merkez hastanesi göz 
mütehassısı 

Dede Efendi 
Mütemadiyen radyoda ~+} bırakarak 1001 gün çilekeş 

"Dede efendi,, nin musuki olmuştur. Aynı zamanda e-
parçalarlnı dinliyoruz. 1777 serleri iştihar ediyordu. ,, Zül-
ile 1845 seneleri arasında fündeki bahtı siyahım" bes-
yaşıyan bu büyük üstad Sü- tesi zamanın padişahı üçüncü 
leyman ağa isimli Manastırlı Selimin hoşuna gitmiş, İsma-
(Kisriyeli) bir zatla İstanbul· ili huzuruna çağırarak iltifat 
da aldığı Rukiye hanımın 
oğludur Dede efendi kurban 
bayramının birinci günü doğ-
duğu için kendisine İsmail 
adı konmuştur. Babası ev-

vela Şehzadebaşındaki Acem
oğlu hamamının, sonra da 

ve ihsanda bulunmuş; sonra 
da Dede efendiyi mühasipli-

ğine, nihayet baş müezzinli
ğine almıştır. İsmail Dede 

bir, saraylı ile evlenmiş, iki 
oğlu, üç kızı dünyaya gelmiş 

Altımermerdeki çavuş hama- fakat üçüncü Selimin ölümü 

mının sahibi olduğundan la
kabı da "Hamamızade11 idi. 

Hekimoğlu Ali paşa ca
misine bitişik "Çamaşırcı,, 

ilk mektebde okuduğu sıra
da sesinin güzelliği ile dik-

sıralarında bir çok aile fela-

ketlerine uğnyarak annesini 
ve iki oğlunu kaybetmiştir. 

İkinci Mahmud ile 'AbdüJ:' 
mecid de Dede efendiyi baş 
müezzin yapmışlardır. 

Üstad, 1845 de Hicaza kati celbetmiş, arkadaşları 
arasında ilahicibaşlık yap- ' giderek orada vefat ett1. 

mıştır. Mektep civarında ko
nağı olan zamanın muziki 

üstadlarından Anadolu kese
darı Uncuzade Seyyid Meh

med efendi küçük İsmailin 
io;tidadını anlıyarak ona ilk 

musiki dersini vermiştir. De
likanlı Yenikapı Mevleviha-

nesinde ş eyh Ali Nutki de
deden de musiki dersi almış-

tır. Bu sırada tarikate heves 
ederek bir kaç sene evvel 
tayin edildiği başmuhasebe 

kalemindeki memuriyetini 

Dede efendi yüksek bes
tekar olduğu gibi ney çal

makta da meharetliydi. Na-" 
zımdan anlardı. Bestelerinin 

güftesi kendinindir. Şarki 

musikisinin hemen her şube
sinde mevcudiyet göstermiş-;:... 

tir. _ Eski_ kaidel~~!İay_.:.tk~rP 
olmakla beraber nağmeleri 

itibarile yeni ve müterakki 
eserler yaratmıştır. 

Rauf Yekta merhumun 
Dede efendiye dair 1925 de~ 
basılmış bir risalesi vardır.: 

--------~--------

Ankara Radyosunun 
--~---[!]~-----

( Bugünkü Pr ığramı ) 

T ürkiye R~dyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kc~./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri 
13.10 Müzik (küçük orkestranın devamı) 
13.40.14 Türk müzigi - (Pl) 

18.30 
18.35 
19.20 

19.30 
20.00 

20.15 
21.00 
21.15 
21.30 
22.30 
23.45-24 

Proğram 
Türk müzigi (Fasıl heyeti - muhayyer faslı) 
Saat, ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası 

(fiyat) 
Türk müzigi (Muhtelif oyun havaları) 
Konuşma (Hukuk İlmi Yayma kurumu) 

Türk Müzigi (şarkılar) 
Konuşma (Türkiye postası) 

Saat, esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası(fiyat) 
Müzik (radyo orkestrası - şef : Hasan Ferit Alnar) 
Müzik kfınuşmaları (folklor) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Kültürpark Sineması 
Telefon a1s1 

Dünyanın en muazzam iki şaheserini takdim ile 
gurur duyar. 

Aşk şarkısı 
Talih Güneşi Milano Iskala tiyatrosu baş 

Tamamen renkli 

Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 
March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 

§ bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
~ filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 
n artistlerin hayatı, artist MARYA MA YISNER 
~ olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikleri ! 

bir genç kızın enteresan dünyanın . en. meşhur opera n 
macerası .. Bila istisna her- ~ v~ op ~··etlerın en seçme U 
kesin hoşuna gidecek en r .ırça;~. ile süslenen enfes 1 
büyük filim.. V odv: 1 .• 

Seanslar: 3,30 - 5,15 - 7,20 - 9 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektrik tedavisi yaprlır 
ıkinci Beyler So. No. 2Q 

TELEFON 2542 
~~11111111~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HAST ANESi 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehıı<ısısı muayenhane 2 nci 
Beyler ı'hmanzade :.okak No. 5 

Her gün ü~lı:=Jcn sonra. 
-tı~~~Wll~ ı-~· . ~· -~-..... ---:~·~ ~ .. ~ ....... ~~ ~ ..:~~~ ~ -~-~ .... ~ :.-..::.:.-

Yün, "ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve3karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT~ 
DEPOSU ... 

~~~ .. ~~ 
Dr. Demir Ali 

Kamçı oğlu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

DiKKAT! 

Peşiıı ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z l 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ıuıun111111111ıııııııııııınıınııınıımııııııınııc ııııımııımııııııııııuııııııwııııu:ıa11 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
lBilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

uııım ııııuı•ıııııo.!!ı 1111 qıııuı ~ww 11111 ııJ!.ı11111111111ı~mıı ııımıırnıımım11n111ıııı!.!J!lıınııuıııııııuıR 1111mıqııuumııııı ıı11n1111111111 umııı n11nn1111111ırııııw 111111 

ECZACIBASI 
• 

S. F E R 1 T 
-....u.. !> . 

----~ '1 
ALTIN o ·AMLASI 

Kolonya "Ve yağsız Kremi 
r 

DEPO 



(HAC.KIN 

~ş~HıR~ 
~HABERLERİ~ J 

-------
. , . , .,~'! ~- _; _ .• -. ' ' 

. S O N . D A. K İ K1"A .. 
. ' ..... 

-~ ~~~~ .. ....... ~-..s~ ...... ..1 
İtf aiYe - -~ ~ . 

Komutanı 

Bir konferans verdi. 
Dün saat 14 te İtfaiye 

merkezindeki konferans sa
lonunda İtfaiyenin kıymetli 
komutanı İbrahim Günay 
tarafından polislerimize za
bıtamızın yangınlardaki ödev
leri hakkında meslek ve tek
nik bakımından çok faydalı 
bir konferans verilmiştir. 

-~:.~"-

•• 
Oğretmenler 

Arasında 
_,.. .... ~-

İzmir Kız enstitüsü mezun
larından Dilşat Erkli Devrim 
okulu biçki - dikiş ve ev 
idaresi yardımcı öğretmenli
ğine, Amerikan kolleji me
zunlarından Galibe Suray 
Devrim okulu İngilizce yar
dımcı öğretmenliğine, beden 
terbiye kursu mezunlarından 
Kenan Onat ayni okulun 
beden terbiyesi öğretmenli
ğine tayin edilmişlerdir. 

Tilkilik orta okulu tarih -
coğrafya öğretmeni Kazım 
Kayabay erkek lisesi staji
ycrliğine, Lise mezunların
dan Salahettin Erhal Gazi 
orta okulu Türkçe ve tarih 
- coğrafya yardımcı öğret
menliğine, Lise mezunların
dan Sabiha Sevik İzmir or
ta okulu riyaziye yardımcı 
öğretmenliğine tayin edil· 
mişlerdir. 

Kanuna aykırı mektup 
Memleketimiz içinde bir 

müessesenin şehrimizde bir 
müesseseye Türkçeden ayrı 

bir dille yazılmış bir mektup 
gönderdiğinden takibat ya
pılmaktadır. 

-~~~:--

Vilayet Daimi Encümeni 
Vilayet daimi encümeni, 

dün Vali B. Fazlı Güleç'in 
reisliğinde içtima etmiş, büt
çeniu bazı fasılları arasında 

1
münakalalar yapmıştır. 

Kızllay Balosu 
Kızılayın yıllık büyük ba

losu için hazırlıklara başlan
mıştır. Balo komitesi, ya
kında toplanacak ve balo 
tarihini tespit edecektir. 

-:..~ ... ~--

Halk evinde 
Konser 
Yarın akşam saat 21 de 

Halkevinde neşeli müzik 
neşriyatı yapılacağı öğrenil
miştir. 

-======-

.. .................................. ,~ ...................... .. 
Yüz Elli Milyon Marklık Kredi Moka-

• 
velenamesi imzalandı 

Berlin, 16 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Yüz elli milyon Marklık kredi mukavelesi bugün saat 12 de hariciye nezaretinde müs

teşar Baroz Veizaecker ve orta elçi Clodius ile haricive umumi katipi B. Numan Mene
mencioğlu ve Antalya meb'usu Cezmi Ercin taraflarından samimi bir hava içinde imza 
edilmiştir. 

Muamele Vergisinde Muafiyet •• 
Ankara, 16 (Hususi) - Münhasıran el tezgahlarında dokunan yünlü pamuklu kumaşları 

ütüleyip katlıyan müesseselerle kürk ve av derileri satıcı ve boyacılarm muamele vergisi 
muafiyetinden istifadelerini teminen Temmuz 1958 tarihinden 'lıuteber olmak üzere mua
mele vergisinden muafiyet listesine ithalleri Heyeti Vekilece kararlaştı . 

---------·••&•-------
Karaya Oturan Vapurlar 

Ereğli limanından alakadarlara gelen haberlere göre, büyük fırtınada 
vapurlardan birçoğu kurtarılmış, yalnız Kaplan, Mete, Galata, Samsun ve 
kalmıştır. • .. 

karaya oturan 
Şadan vapurları 

Teşviki Sanayi Kanununda 
Yapılacak 

De2-işiklikler 

İstanbul, 16 (Hususi) - İktisat vekaletinin teşviki sanayi 
değişiklikler yapmağa karar verdiği, sanayicilere gösterilen 
bildiriliyor. 

kanununda 
kolaylıkların 

esaslı ve geniş 
genişletileceği 

---------1111111.1111111111111111---------

y e ,. i Seçim İlkbaharda Y apılttcaktır 
İstanbul 16 (Hususi) - Ankaradan gelen haberlere göre, yeni seçimin ilkbahardan 

evvel yapılması ve bu maksatla seçimin tecdidine kadar verilmesi hususunda Büyük Millet 
meclisinde kuvvetli bir cereyan baş göstermiştir. Vaziyetin yakında tevazzuhuna intizar 
etmek lazım geldiği bildiriliyor. Malfım olduğu üzere Bfıyük Millet Meclisi) beşinci intihap 
devresini dokuz buçuk ay sonra ikmal edecektir. Diğer taraftan parti grubunun yarınki 
toplantısın C\1 huşusi bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

ııııııııuıııııııııııııı --------

Mısır Harbiye Nazırı istifa etti 
Kahire 17 (A.A) - Son kanunda çekilmek arzusunu izhar etmiş olan Harbiye nazırı 

Hasan Sabri istifasını vermiştir. Harbiye nazırı istifasında hükumetin takip ettmekte ol
duğu şiyasetin Mısır ordusunun istiklalini ihlal edecek mahiyette bulunduğunu ve ordunun 

baş kumandanı sıfatiyle krala müracaat hakkından da mahrum ediımesine binaen istifa
dan başka bir çare bulamadığını yazmaktadır. Başvekil bu istifayı kabul etıniştir. Gerek 
harbiye nezaretine gerek münhal bulunan ziraat nezaretine tayin edilecek zevat araştırıl
maktadır. Mamafih harbiye nezaretinin istifası üzerine bir kabine buhranının da çıkması 
muhtemeldir. 

Londrada Altı İnfilak 
Londra, 16 (Radyo) - Altı infil ktan insanca t Jefat vuku bulmadığl anlaşılmıştır. Yal

nız Mancesterdeki infilak neticesinde üç kişi yaralanmış ve bunlardan biri hastahaneye 
nakledilirken yolda ölmüştür. 

Alakadar mehafil, hadisenin büyük ehemmiyeti haiz olduğunu saklamağa lüzum gör
memiştir. 

~--------.. mm:ıw•-~~-----~~---
Ss.or Yurtları Kuruluyor •• 

Ankara, 16 (Hususi) - Talebe spor yurtları hakkında hazırlanan talimatnameye göre, 
üniversite ve yüksek mekteplerle liselerin ikinci devrelerinde, muallim mekteplerinde, tica
ret lisel.erinde, erkek san'at ve kız enstitülerinde spor yurtları kurulacak, Ankara, İstan
bul ve lzmir gibi büyük şehirlerde de kümeler vücude getirilecektir. 

Mekteplerde kayıtlı talebenin, mektep haricindeki spor teşkilatına girmeleri, kat'i surette 
yasak edilmiştir. 

------------------... 11111 .. --------------------

Bu mesele muharebede hallolacak •• 
Roma, 17 (Radyo) - Bir Fransız zabit:::in sözlerine atfen malul bir Fransız neferinin 

on İtalyana bedel olduğuna dair yazıya İtalyan matbuatı şu cevabı vermiştir : 
"Bir Fransız neferine bir İtalyan verce 'ğiz. Diğer dokuz İtalyanlar da onları mezara nak

letmek için lazım olacaktır.,, 

Telgraflar 
-i55!!5i!i!-

Bugünkü ·Hava 
-5:!!!55a-

Su Tarifesi Vaktinde tevzi olunacak Kaldırılacak pullar 
Cumhuriyetin 15 inci yıl 

dönümü münasebetile satışa 
çıkarılan Hatıra pulları 28 
2 inci kanun 1939 da harf 
inkılabı pullarının da 1 Şu~ 
bat 1939 tarihinde tedavül
den kaldırılacağı memleke
timizdeki alakadarlara bildi
rilmiştir. 

B u gün Doğu Anadolu ile 

Su tarifesi komisyonu, bu 
hafta içinde Nafıa müesse
seleri başmüfettişliğinde top· 
lanacak, önümzdeki altı ay
lık devre işini yeni su tari
fesini tesbit edecektir. 

Bazı yerlerde gecenin mu
ayyen bir zamanı geçtikten 
sonra telgraf tevziatı yapıl

madığı ve telgrafların saba
ha kadar telgrafhanelerde 
alıkonulduğu anlaşılmıştır. 
Daha ziyade acil bir ihtiyaç 
üzerine çekilen telgrafların 

Çuval 
23 

230 

imkansızlık müstesna olmak 
Cinsi F' t = == = ıa üzere tatil günleriyle, gece- Ko;ıtrplak inizamname~ i 
Üzüm 19 10 leri P.T. T. merkezlerinin açık K1Jntraplakların normalla-
Buğday 5,31 5,50 bulunduğu müddetçe geldiği ru.ı tesbit etmek, damgala-
Arpa 4,18 4,25 gibi derhal sahiplerine tevzi mak ve saire gibi hususla-

___ P_a_m_u_k ____ 4_1_4_B ______ e_d_il_m_e_s_i_k_ar_a_r_la:.:..:ş~m::::.:ı:::ş::.tı~r.~-- rını hükme rapteden kontrp-

Karadeniz ve Orta Anadolu 
mıntakalarında hava çok 
bulutlu, diğer mıntakalarda 
kapalı geçecektir. 

Ege mıntakalarında açık 
olacak. Rüzgarlar, doğu Ana
doluda durgun, diğer yerler
de garp ve cenubi garbiden 
orta kuvvette esecektir. 

.. i~k···~i;~;~;;~ .. si~i~ ... t~tbik~ 
ile bu ticaret sahasında müs
bet neticeler elde edildiği 
alakalılar tarafından yapılan 
tetkiklerden anlaşılmıştır. 

17 iKiNCi KANUN""' 

Merak ve heyecan uyandırıcı yazılar 
.......................................................... ) ..... 

Korkunç dakikalar! 
Kampın dışı~a ç~karak beş (+J Büklümler sıkıştıkça, ne· 

on dak~ka gezındıkten son- fasim daralır gibi oluyor 
ra sağ yamacı süsfiyen ko- boğazımdan bir tek korultu 
ruluğa girdim. bile çıkamıyordu. 

Kuru galeta yemektense Son bir gayretle : 
bir av bulup · taze et elde ı· d ::ıı · d d' - m aµ... ım a ... 
etmek istiyordum. Diye haykıra bildim. 

Koruluğun otları çizmele- Uzaktan doğru kulağıma, 
rimin altında Çltırdadıkça bazı insan seslerinin geldi-
dört bir yandan bir sürü ğini sanıyordum. Lakin vü· 
kuş gavalanıyor, otların ara- cudumu sıkan koca yılanın 
sından fırlıyan ufak Afrika halkalari öyle daralmıştı ki 
tavşanları dört nala koru- artık hiç bir kuvvet sarfına 
lukta kayboluyorlardı. mecalim kalmamıştı kendim· 

Bir aralık, koruluğun sey- den geçtim. · 
rek ağaçlı bir tarafında gel- Ayıldığım zaman emirbe-
diğiınin farkında olmadan rım baş ucumda idi. Yüzü-
otlıyan bir gazal gördüm. me su serpiyordu. Kendime 

Tüfeğiıni omuzladım. Tam geldiğimi görünce : 
tetiğe basacağım bir sırada - Tanrıma şükür! diye 
ansızın sırtımdan doğru müt- bağırdı. Koca melfmu bıça-
hiş bir kuvvetle vurulan bir ğımla pırasa doğrar gibi 
sille beni sendeletti ve kur- doğradım. 
şun boşa gitti. Yılan bir kaç parça halin-
Kafamı çevirip te arkama ~e yanı başımda yatıyordu . 

baktığım zaman, gerideki Ömrümün en korkunç daki· 
büyük ağacın dallarından kalarını geçirmiştim. Geniş 
sarkan iri sarmaşıklar ara- bir oh çektim ... 

Arkadaşımın hikayesi bu
sındn bana doğru uzanan rada ·bitiyor. Fakat bu hika .. 
koca bir baş gördüm. Kor- yenin bende bıraktığı tesir 
kudan olduğum yerde bir 

emmım, ona verdiği korku-
taş gibi kaldım. Fakat bu dan çok daha kuvvetli. 
uzun sürmedi. Bütün hızımla Şimdi ben yılandan 0 ka-
tüfe~imi doğrultup gerile- dar çekiyorum ki, anlatarr.~m. 
mek istedim. Bu söğuk hayvanlarla karşı· 

Sersem sersem savurduğum laşmak değil ya, onların res-
kurşunlar boşa gitmiş olma- mini görmek bile beni fena 
lıydı. Fakat koca boa müthiş halde sinirlediriyor. 
surette ürkmüş ne yaptığını - Bu korkunç yılan hika-
bilmezcesine, ağacın dalla- yeşini de nereden dinledimll 
rmdaki büklümlerini gevşe- Diye kendi kendime ~söy-
terek yere kaymış ve bir Ieniyorum. 
saniye içinde kuyruğunu ha- Bu duygularımı anlattı-
caklarıma sarıvermişti. ğım bir hekim arkadaşım 

Ben bağırmağa niyet eder- bana : 
ken gövdemi saran büklünı- - Sinir meselesi! dedi. Se-

ler artcı ve nihayet bütün nin gibi bir kaç kişi daha 
vücudüm yumuşak fakat tanıyorum. Sizin yılanlarla 
cendere gibi kuvvetli halka- budaşmanıza imkan yoktur. 
lar içinde kaldı: T. D. 

Pariste İtalya Aleyhine 
Nümayiş Yapıldı . 

Paris, 16 (A. A.) - Yüksek tnhsil talebesi evvelkı gece 
Roma, T orino ve Milano gibi İtalyan şehirlerinin ismini ta
şıyan sokak levhalarını sökerek bunların yerine Caporetto 
ismini taşıyan küçük afişler koyınuşlardır. Tanzifat servisi 
bu afişleri kaldırmışhr. 

Ata türkün 
--~~:--

Hayatını Kurtaran Saat 
Ebedi Şefimiz Atatürkün 

hayatını kurtaran saatın ken
di fabrikasının mamulatı ol~ 
duğunu öğrenen İsviçredeki 
bir fabrikadan acentesine 
bir mektup gelmiş ve bu 
mektupda bu saatin nerede 
olduğunu haber verene 
2000 lira hediye vereceğini 

bildirmiştir. .................... 
19 kıymetli yeni 

pullar 
P. T. T. Genei Direktör

lüğü mevcut normal pulların 
yerine kaim olmak üzere 
19 kıymette yeni P.osta pul
ları bastırmağa karar ver
miştir. 

Pulların resim ve şekilleri 
tamamen tesbit edilmiştir. 
Üzerinde Devlet Reisimiz 
Milli Şef İsmet İnönü'nün 
portreleri bulunan bu pullar 
önümüzdeki günlerde çıkarı-
lacaktır. 

P· T. T. idaresi Ebedi Şef 
Ata.türkün ölümleri münase
tiyl e de 6 kıymette bir 
Atatürk hatıra serisi çıkara
caktır. 

~İş kanunu içiıı 
--:. ...... ~-

Baş veri.iletin mühim 
bir tamimi 

İş kanunu hükümlerinin 
tamamen tatbiki hakkında 
başvekaletten alakalı ma
kamlara bir tamim gönde
rilmiştir. Bu tamim şudur: 

"Devlet, vilayet ve bele· 
diyelere ait her türlü iş yer
lerindeki işçilerin iş kanu
nunun beşinci maddesine 
tevfikan vermeğe mecbur 
oldukları beyannamelerin ba· 
zı dairelerce verilmek iste
nilmediği ve bti hususta 
muhtelif yollarda itirazlar 
serdedilerek kanun tatbika
tının şümulünden dışarı çık .. 
mak teşebbüslerile vazifedar 
memurlara güçlükler çıkarıl-

makta olduğu İktisat veka
letinin 1/1/939 tarih ve 726 
sayılı tezkeresinden anlaşıl" 
maktadır. 

Kanunn tağyir ve tehire 
imkan . olmadığından hüküın' 
!erinin tamamen tatbiki lü
zumunun alakadarlara emit 
ve tebliğ edilmesini rica e
derim. 
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