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KARABEKİR'LE 
---------------== 

Bazı İstanbul gazetelerinde, çifte tedrisatın kaldırılması 
.. hakkında bir kaç yazı okuduk. 

Maarif vekaletinden kaldırılınası ıtemenni edilen çifte 

Çekler Macar topraklarından çakiliyorlar. Vazi
yet tehlikeli bir şekil aldı.Macar hududa 

İstanbulda 
İz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

--~~~~{!]~--------
tedrisat meselesi üzerinde darınayı fıYdalı bulduk. 

H~tırlardaki Maarif vekaleti, her fi artan talebeyi mek
~:psız b~.rakmamak için son . bir te~ir olarak bundan bir 
k ~ ç ~ıl once çifte tedrisatın ıh~asınl mecbur olmuştu. Ve
aletı hu mecburiyet kariısı r.da l)llunduran iki mühim 

sebep vardır: 
1-Q~v t \v 
2 

gre men az ıgı, 
- Mektepsizlik. 

Elde mevcut istatistiklerin her ,ıl ) ühs-!!en rakamları, 
tedrisatı maalesef zaruri k:lnıaltadr. Bugiin çifte tedrisat 
Yapıldığı halde çocuklarımızı nk!-<ta>lt!rt: ycrlc~tirm<.!k husu

3 fırka asker gönderdi 

sunda bir çok zurluklar çekm~ t fl . . 

Vaziyet böyle iken, ~iftc tf:i!. Jıtı ltaldır:.cak olurcak, ' 
· Çoc~klarımızın yarısını açıkta hralJDış olacağız ki bu durum 

hugunkü kültür ihtiyacımızla tcif s:abuJ etır.ez. 
.. Maarif vekaletinin öğretn: en 'e tina meselesini halldtiği 

gun,_ cifte tedrisatı kaldıracağııa ;üphe yaktur. Zaten çifte 
tedrısat yuk·arıda söylediğimiz ~i~, Vekaletin şimdilik ihti
yacı ka~şılaınak için aldığı zarıri ve muvakkat bir tedbir
den. ~aşka bir şey değildir. 
Bııım hu sözlerimizden çifttearisatın ınürevvcç ve taraf

tarı olduğunıuz kanatı çıkarıl~u11alıdır. 
.. En büyük tahminimiz, Ve~letin bu ihtiyaçları bir an 
o_nce karşılayıp tedrisatın da~ normal şekli olan tek ted
rı.~atı ~apabilecekaduruma geıesidir. Bu temennimiz, bü
r1buak Ttt~rk şairi Fuzulinin bu , ınez mısrailc tekrarlamaktan re ır: 

"Elimizden na gelir ayır duadan gayrı,, 
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Buda peşte, 9 u(Radyo) -- Çeklerin macar topraklarından 

1 

çekilmemesi Macaristanın her yerinde heyecan uyandırmıştır. 
Budapeşte, 9 (Radyo) - Macar hükumeti Çek hükume

tine bir nota vermiştir. 

Budapeştc, 9 (Radyo) - Hududda öldürülen beş Macar 
zabitile onbir neferin cenazeleri merasimle kaldırılmıştır. 
Budapeşte, 9 (Radyo) - Dün Çek hududuna üç fırka 

asker gönderilmiştir. Dün Budapeştede Çekler aleyhine 
büyük bir nümayiş yapıldı . 

•....... ·········••f······································ ................................................. . • • • 
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Herşeye evet demiyece : adam
lar aramağa başladılar 

Londra 8 (Radyo) - İn- nın mevkii adam akıllı sar-
T teleri kaaar umu- sılmış olacaktır. 

gıA ız gfak:e d Ç b l yn'ın Ayni haberler böyle bir 
mı e ar a em er a . . .. 

h t . l IAk dar netıce karşısında Ingılız umu-
Roma seya a ıy e a a a A fk A . İ T k b. . 
olmağa ve şimdiye kadar mı e arı ngı 1~ .a ınesıne 

·· ··ı · b' ekı"lde ha- herşeye boyun egmıyecek ve goru memış ır ş · . A . . 
ti. ·· k 1 d bulun- lngılterede askerı hızmetı re ı muna aşa ar a b · k 1 k ·1· mec urı ı aca ve rngı ız 

mağa başladılar. ··f k d t' · · · nu uz ve u re mı yıne cı-

Bu münakaşalardan sonra hana tanıtmak ricalin geç-
~lde edilen neticeye göre, mesini talep edecektir. 
lngiliz Başvekili bu defa da ~ 
Romada Hitler ile Mussoli
ninin her dediğine evet di
yecek olursa B. Çemberlay-

Narlıdere 
Civarında 
İki kamyon;çarpışarak 

devrildiler t' ~~ ~ ...... .... ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

isı••buı <?z~~~b~~ . Me~di~enden ~ıka~sc:ı... _ 
eı1canına . g. B ~n hırının yazdıgma gore Pangaltıda hır otomobıl hır kasap duk-

Seferihiserdan bugün sa
bahleyin saat yedide hareket 
eden iki kamyon Narlıdere
ye 4 kilometre mesafede 
birbirlerinin önüne geçmek 
için yarış yaparlarken çar
pışarak biri devrilmiştir. 

e1irmek ~ır~ış!. u gı bazı dikkatsız şoförler biraz daha gayret ederlerse dükkanlara 
egıl Istanbı k' "k' k 1 1 d" 1 . d d b"ll dt~ıkmakta .. ' .. k a ı on, on ı ı atı apartman arın mer ıven erın en e otomo ı e 

tİ:>irer kolt gkç!u w ç:\.ecekler. Yalnız otomobil İçerisinde bulunan müşteriler yanlarında 
~f=>eıi taşınıu l e?ne;»irer şişe oksijen, tentirdiyotla birer paket pamuk ve biraz da sargı 
\'İ~or de: a arı ıca 'cek, fakat o zaman davetlilerle, davet :edenler arasındaki telaşi 

4 İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Yolculardan 3 kişi yara
n- ıştır. Jandarmamız derhal 
v.:ık'a n .. halline yetişerek ya-
r .ıhla: ı ~,Iemleket hastanesine 
kaldırmış ve tahkikata baş
lamıştır. 

[ Şanlı asker ve büyük terbiyeci Kaz·m K -ırahekir 
( Yedi Gün ) arkadaşımızın çok mühim bir mfılfıkatım 
(Halkın Sesi) ne aynen almakla bahtiyarız. Bu miilakattan 
İzmirin mes'ut istirdadını müteakip büyük :ı sker \ t dcrinJ 
terbiyeci general Kaz ım Karabekiı '.ın başrr urar: irimizin 
evinde geçirmek lütüf ve tem·zzülünd.e bulunduğu unutul
maz bir saatın şeref verici intibamı y.uacağız. J 

Bu yazıya başlaına t1 an 

öne '.! karilerimiz .! yazacakla
rım hakkında bir fikir \'er
mek isterim. "Yedigün,, be
ni, yeni İstanbul saylavı G ;
neral Kazım Kara beki ' .e 
bir mülakat yapmıya g.)n
derdi. Fakat mevzuun d l!r
lenip tesbit edi!işindcki hu
susiyetleri, her zaman oldu
ğu giLi takdirime bıraktı. 
General Karabel<ir gibi ol
gun bir tarihi sima ile gö
rüştükten sonra üç beş ke-
limede bir makale çırpıştırı
vermek, hem de maksadı 
anlatmak elbette kabil de
ğildir. Bunu değme gazeteci 
yapamaz. Elverir ki, teces
süsü kısır, görüşü kısa ve 
kalemi fazla yük ve alakaya 
tnhammül edemiyecek kadar 
z:-yıf ve süreksiz olsun .. 

i 

General Karabekir'i, Bü
yük Millet Meclisindeki mev
ki ve vazifesini almak üzere 
intihap dairesi olan İstaubul
dan Ankaraya gitmesinden 
iki gün önce Erenköyünde-' 
ki köşkünde ziyaret ettim. 
B ::!nimle fas!usız dört saat 
ır.eşgul olmak külfetine kat
landı. "Yedigün,, karileri 

İST ANBUL MEB'USU KAZiM 
KARA BEKİR 

adına ibzal edi 1 miş bu ilti
fat , haiz oldugu alaka de
recesinde belirtebilmem için, 
ben de üç muhtelif yazı yaz
mıya karar verdim. 

-Devam edecek-

Fransızlar, İtalyanlara Bir 
Ders Vermek Zamanı 
Gelmişdir, Diyorlar 

-----------00----------
Paris, 9 (Radyo) - Bay manı gelmiştir. Mealinde 

Daladiyenin Parise avdetin- şiddetli neşriyata başlamış-
den sonra yaptıgw ı beyanab l k l I · F ar ve ma a e erıni ransa-
ve Cumhurreisi ile vukubu- nın kimseden korkmadığını 
lan mülakatı müteakip Fran- ve yalnız başınada Fransıı 
sız gazeteleri lisanlarını topraklarını ve istiklalini 
büsbütün değiştirerek İta!- .- kurmağa muktedir olduğunu 
yanlara bir ders vermek za- ilave ederek bitirmektedirler. 
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Halkıı.ı Sesi Hakkın Sesidir 
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Tramvay caddesi 
lzmirin en güzel semtlerinden biri olan yalılar tramvay 

caddesinin bazı mahalleri bozulmuş ve çukurlaşmış oldu
ğundan yağmurlu zamanlarda oralardan geçerken insan yü
rek çarpıntısına, gönül üzün~üsüne uğrıyor. Hepimiz, ha 
bir otobüs geçip elbiselerimizi berbat edecek, ha bir oto-

mobil rüzgar . gibi uçup ne üst başımızı ve ne de yüzümüzü 
gözümüzü sağlam bırakmıyarak bizi bir çamur banyosuna 
boğacak korkusu ile nasıl yürüyeceğimizi, nereye barına
cağımızı bilemiyoruz. Belediye reisimizin yol ve caddelerin 
temizliğine, intizamına verdiği ehemmiyeti belediyemiz için 
bu işi de eline almasını halkı;ııızın ve şehrimizin nezafet 
ve intizamı namına rica ediyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Tarihin meşhur sporcucsu 
Deli Mustafa 
~~~~~~~~~ 

TARİHİ TEFRiKA -1- Yzan: Yaşar Adatepe 
•rı--:::ıı:rı-:::ıı:mmm_m-m_mmmmmr 
•ı;::::t::ın;:;t::1:~ı;::t;:ı:~~~~=ı;::t;:ı:ı;::t;:ı:~ı;::t;:ı:&;;;;t::iil _ 

Bizans merkezi Kostantani~ 
Hipodoromun~a bir Türk genci 

Tarihimiz baştan başa Türk 
kahramanlarının destanlarile 
doludur. Dünyanın dört bu
cağında Türk gençliğinin, 
Türk kahramanlığının ün 
salmış şecaat ve cesaretle
ryile harıkalar yaratan ve 
akılları durduran yiğitlikle
rini okudukça göğsümüzün 
kabardığını sevinç ve 
iftihar dolu yüreğimizin çarp
tığ~nı duyarız. Çünkü; Tür
küz o babaların oğullarıyız. 

İ~te; inevzuumuzu teşkil 
eden bu yiğitlerden biri de 
bınci Murad devrinde Bur
sa dan kalkup Bizans impa
ratorluğunun merkezi olan 
Kostantaniyeye gidereh Hi
podrom meydanında göster
diği cesaret ve meharetlerile 
kazandığı muvaffakıyetlerini 
ve geçirdiği hayatını yaz
dığımız bu milli ve sporcu 
kahramanımızın spor alemin
de harıkalar yaratan bu 
Türk gencinin maceralarını 

okuyucularımıza sunuyoruz: 

Deli Mustafa 
kimdir? 

Del! Mustafanın kim oldu
ğunu ve delilik lakabını ne
reden ve ne suretle aldığını 
okuyucularımıza aşagıda sırası 
geldiğinde anlatacağız. 

Bir Mayıs sabahının gü
neşli ılık havası Bizans im
partorluğunun merkezi olan 
Kostantaniyenin güzelliğini 
bir katdaha arttırmıştı. Bu 
güzel şehrin yeşiı tepeleri 
çiçekli bahçeleri ve kekik 
kokulu çayırları görülmeye 
değerdi. 

Uzaktan Marmaranın mavi 
rengile içinde sıralanan çam
lıklı adaları, bundan başka 
da boğazın girintili çıkıntılı 

sahillerile şirin ve yeşil bir
leşik tepeleri de bu parlak 
şehrin güzelliğine katılıyor
du. 

Böyle yaz mevsiminin bu
lutsuz güneşli gününde; Bi
zans imparatoru Emanoel 
Palalug'un, Asya ve Avrupa 
devletlerine gönderdiği mek
tuplar neticesi, Kostantani
yede tertip edeceği müsaba
kalara iştirak etmek üzere 
her devletin intihap ede
rek gönderdikleri bu seçme 
sporcular Bizans merkezinde 
toplanmışlardı, bunların ara
sında Bursadan gelen genç 
Türk sporcusu Deli Mustafa 
da bulunmakta idi. 

Bizans imperatoru; devlet
ler tarafından gönderilen bu 
yüzlerce sporcuları memnun 
edebilmek için muhteşem 
tertipler yapmış ve bin sene· 
lik haşmet ve galibiyetinin 
topladığı zinetleri hep mey
dana dökmüş, mutantan ve 
muazzam bir ziyafet hazır

lıyordu. Gündüz Hipodrom 
meydanında kılıç, mızrak, 

oyunları, güreşler; gece de 
meş'aleli alaylar, oyunlar ve 
saire verilecekti. 

Avrupadan, Asyadan gelen 
sporcuların her biri tahsis 
edilen bir tarafa yerleştiri

liyor ve bunların arasında 

bulunan Deli Mustafa da 
Kayserin misafiri olararak 
hususi bir surette hazırlanan 
Takforlara mahsus Ciba)i 
taraflarında bulunan bir sa
rayda bulunuyordu. O gün; 
Mayıs günlerinden bir pazar 
günüydü. Yer bulabil .ek 
için geceden itibaren Bizans 
sokakları adam kalabalığile 
dolmuştu. 

Günlerce çanların çalın-

ması, münadilerin bağırması, 
trampetlerin gürültüsü Bi
zans semasına yükseliyor ve 
hepsi de bugünü ilan edi
yordu. 

AtyahutHipod 
rom meydanı 

Bu meydan, şimdiki Sultan 
Ahmed parkının yani Dikili 
taşların bulunduğu yerde ve 
fakat, Ayasofya müzesinin 
önünden itibaren Kadırga 
yamaçları; yani Cinci mey
danı sırtlarına ve Gülhane 
yamaçlarına dayanır, bundan 
başka Sultan Ahmed camii
nin bulunduğu yer de dahil 
olmak üzere Binbir direk ve 
hatta Çenberlitaş da bu koca 
alana dahildi. 

- Sonu var -
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Ödemiş hapishanesin-
den kaçta 

Ödemişin Adagide koyün
den kara Abdullah oğlu kel 
Mehmet hırsızlık ve gaspten 
ıs sene ıı ay 20 gün hap
se mahkum olup Ödemiş ce
zaevinde mevkuf bulunuyor
du: Evvelki gün hava almak 
üzere diğer mahkum arka
daşlariyle birlikte hapishane 
bahçesine çıkan kara Abdul
lah oğlu kel Mehmet hapis-
hane duvarından bir fırsatı
nı bulup atlamış ve kaçmış
tır. Mahkum takibine çıkan 
jandarma tarafından yaka-
lanmıştır. • 

- ----·----Bütün genç kızlar.,. Bütün kadınlar,.. Bütün münev-
verler ... Bütün sinema seve;:-ler ve nihayet, haftalardan 
beri telefonla veya bizzat müracat ederek, - Ne za
man gelecek? .. Ne zaman rröstereceksiniz diyerek bizi 
mütemadi suaf yağmuruna tutan muhterem müşterileri
miz .. Hepinizin gözleriniz aydın olsun ... 

İşte merakla beklediğiniz ... 
Bu sene VENEDİK beyn !lmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK altı ı kupa mükafatını kazanan 
şaheser: 

Günahkar Kızlar 
Er:nsalsız bir san'at v ~ deha abidesi bugün 
matinelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 
Seanslar: 2,ıS- 4,30 - 6,45- 9 cumartesi pazar 12de başlar 

:...a ................. llC:l ..... ıc:::.. ................... .=--:;. 

(HALKIN SES/) 

Nevyork sergisinde toprağa 
vesika dolu bir 
mermi gömüldü 

c:::=:: ~==:ıı 
Bugünkü insanların bun- Mermi, bak.r, krom ve 

dan S bin sene sonra gele- gümüş halitasından mürek-
ceklere bıraktıkları "mektup., kep bir madenden yapılmış-
kutuya atılmıştır ve 6938 tır ve bu suretle, 430 derece 
senesine kadar kalacaktır. hsrarete dayanabilecek kabi-

Bu, şüphesiz,, alelade bir liyettedir. Deniz suyuna da 
mektup değildir. Dünyanın mukavemeti olduğu için,' beş 
en ağır mektubu diyebilece- bin seneye kadar Nevyorkun 
ğimiz bu vesika evvela, hır altı üstüne gelse, topraklar 
mermi şeklindedir ve 363 ateşler içinde kalsa veya de-
kilo ağırlığındadır. Merminin nizin hücumuna uğrasa bu 
boyu 2 metre 30 santim. kut- mermiye yine bir şey olmı-
ru 20 santimdir. yacaktır. 

Bugünkü medeniyetimiz 5 
Merminin içi üstüste 6 tahin sene sonra gelip orasını 

kazacak olanlara öğretmek bakadan müteşekkildir ve 
üzere vesikaların toplanarak bunlar de dökme olarak ya-
konulduğu bu mermi Nev- pılmıştır. İçindeki hava da, 
york sergisinde ıs metre vesikalar konulduktan sonra 
derinliğinde toprağa gömül- boşaltıldığı için madenin ha-
müştür. va tesirile bozulması yoktur. 

.1ııınıııuılillıınıııo111111uı11mııuııımıı 111aııımıııııınııuııııııuıııın1. 

§ DOKTOR 
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Bel. oğukluğu ve 
felaketleri 

Burada gençliği bu fel a
ketten korumak için söyle
necek vaki tedabir çoktur. 
Gençlerin spor, musuki, jim
nastik ve kültür sahasındaki 
meşguliyetleri bir çok defa 

kadın ihtiyacını azalttığı ve 
giderdiği muhakkaktır. Bun
lar hakkında yapılacak içti
mai ve sıhhi tıbbi tedbirler 

pek çoktur. Fakat ben bu
rada bunlardan bugün. bah
setmiyeceğim. Bu gerçi çok 

mühim bir meselei içtimai
yedir Fakat her ne şekil ve 
şerait tahtında olursa olsun 
bir defa bu felaket ve bu 
derd başa gelince ne yap
mak lazımdır. Onu burada 
mevzu bahs edeceğiz. 

İlk akıntı başlar başlamaz 
derhal mütehassıs ve cıddi 
bir doktora müracaat etmek 
lazımdır. Ciddi bir tedavi 
ile belsoğukluğu hiç bir ih
tilat göstermeden bir buçuk 
iki ay zarfında tamamee iyi 
etmek bugün tıbben çok 
mümkündür. Bugünler de 
perhiz yapmak içki içmek, 
suiistimal de bulunmamak, 
fazla yorulmamak laz1mdır. 
Tedavi lavaj ve gene lavaj
dır. Meşhur bir mütehassısın 
dediği gibi mütemadiyen 
bıkmadan usanmadan kabil
se günde iki defa lavaj yap
mak lazımdır. Belsoğukluğu
na aşı ve ~.:!:i!en idrarı te
mizleyici ü: otropin cinsinden 
ilaçlar el:: F- !~ ziyade fayda 
ve ı:. 

Dünyada 
Neler Oluyor 
====~ ~ 

METRESİ KAÇA 
- Metresi kaça? 
Hayır bu bayan kumaş is

temiyor. Ya ne istiyor? Bo
- l 1 ga yı anı .... 

Vaka Fransada Şatöle ci
varında büyük bir mağaza
nın yılan dairesinde geçer. 

Satıcı izah ediyor: 
- Yılan metre ile satılır. 

Uzunluğuna göre fiati de 
değişir. 

- İki metre istiyorum. 
Kaç para vereceğim. 

- 500 frank. 

İki sayici yılanı yakalıyor
lar. Duvara çakılmış olan 

metreye geriyorlar, ölçüyor
lar ve bu işi mağazada bu

lunan herkes hayretle seyre
diyor. Amma bayanın yaptı-

racağı çanta veya iskarbin

ler halis yılan derisidir. ........ ()········ 
SÖYLİYEN KAYA 

Amerikada Kolumbiyada, 

bulunan bir kayaya "Mırıl

danan kaya,, ismi verilmiştir. 

Filvaki, güeneş çıktığı za

manlar, bu kayadan mırıltı 
gibi sesler gelmektedir. 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak İ3-

terseniz T. H. K. Piyango 

biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No S6ı 

T. 33ı9 Necmi Atıl 

1 ~500 KİŞiJJK TÜRKİYENİ~ EN ~ÜYÜK SİNEMASI 1 
·~r::r;,ar:;,~~a YENi SINEMA'da 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

............ O···· ....... . ............ . ......... .. 
Her ikisi İzmirde ilk defa 

1 - Moto haydutlar peşinde 
lS Kısım hepsi birden 

2 - Son Gangster 
Türkçe fe>ks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri ı0-2-5-8de 
Pazartesi ıı-2-S-8de başlar 

diğer günler 2-5-&le başlar 

------~------------------
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İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDıM? .•. 

9 IKJNC/ KANUN 

••Yazan: Gönül Emre·~-----lllliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii-.ı l -13-

: Müşterilerinden daha çokra 
içen meyhaneci 

=-==== .. _ ...... ======--= ~-o:; 

Dar bir meyhanede, etra, ,t 
fımdakilere bakıp dem çe, 
ki yorum. Yanımda iki kişi 
konuşuyor: 

- İçtiklerimiz yeter be! .. 
Şu kara tahtanın kenarın, 

daki çizgilere baksanıı .. Git, 
tikçe kabarıyor ... 

- Aldırma .. Nasılsa lirayı 
gözden çıkardım. İç içebif, 
diğin kadar ... 

Ülen bizim meyhaneci, ve, 
resiye iş yapan bir adanı 
değil.. Sonra bizim şu kirli 
muşammayı rehin alır bil
lahi... 

Üstelik bize karıdaıı dq
yak da yedireceksin sonra ... 

öunun üzerine her iki.Sİ-de 
ceplerindeki paraları yokla
dılar. Bir aralık yaşlı sura
tını astı. Fakat iç cebindeki 
bir yirmibeşlik yüzünü gül
dürdü ve meyhaneciye: 

- Borcumuz ne? 
T ezgahkar elindeki tqş 

tahtada yazılı çizgileri sardı 
ve neticeyi bildirdi: 

- ı2 tane ... 
Yaşlı adam, evvelce sayı~ 

hazırladığı parayı ıneyhane. 

cinin önüne koydu ve bir: 
- Eyvallah ... 
Çekip, çıktı gitti .. 
Şimdi meyhaneci ile 

yan yana idik... Kendi· 
si de bir kadeh doldurup 
çektikten sonra: 

- Siz bizim buraya pek 
uğramazdınız amma, yolunuz 
döndü galiba ... 

Dedi. 
- Evet, dedim, sizin mey-

haneyi çok met ettiler de 
şöyle bir görmek istedim ... 

Bu sözlerim meyhanecinin 
hoşuna gitti ve garsona: 

- Oğlum, beye benim 
mezemden getir! 

Emrini verdi. Biraz sonra 
cacığa benziyen fakat ne ol
duğunu bir türlü anlıyama· 
dığım koca bir tabakta bir 
kaşık kadar bir mezelik 
geldi .. 

Meyhaneci: 
- Nefistir beyim... Dedi, 

yeni mezenin şerefine bir 
tek daha çakıştıralım!.. 

İçtik. Sordum: 
- Nedir bu meze? 
Meyhaneci, güldü: 
- Üzümünü yide bağını 

sorma!... 

- Fakat merak ettim. 
- Canım... Bir az yuğ 

bir parça kırmızı biber .. 
Eh üstüne bir miktar 

sarımsak koydun mu ol 
bizim meze .... 

Bu sırada meyhaneci I< 
dehleri üst üste yuvarlıyord 

Bir meyhanecinin bu 
dar sürekli ve iştahlı rs 
içmesi nazarı dikkatı el 

betti. 
Dedimki: 
-Birader meyhaneyi kt 

din için açtın gibi geliyC 
bana... Nedir bu hal.. f 
şişeye yakın bir şey çekti 
daha da sonu gelecek g• 
ba ... 

Pişkin pişkin güldü: 
Sana benim nasıl rot 

haneci olduğunu bir anlat 
yım da sen de . ağız tadıO 
bir dinle!.. 

- Çok iyi olur ... 
Öyleyse şuracığa bir il' 

verelim de benim meşb 
hikayemi anlatayım.,. 

Oturduk, bir siğarayı ya 
tı.. Ardından bir kadeh ç 
ti ve elinin tersile ağ 

sildi ... 

-Sonu yarın
.J;:;;t:;:a Jii::t:::;il~llUllll ~1 

Tütünün elı 

olmıyı1:nlar 
TÜTÜN YETİŞTIRMİYE 

İnhisarlar vekaleti, 
mıntakasının bazı yerleri 
tütünün ehli olmıyan bir 
kimselerin tütün yetiştirIJJ 
başladıklarını nazarı dik 
te alarak tütün müstahsi 
tenvire karar vermiştir. 

Vekaletten Ticaret od 
na gelen bir tamimde 
gele mahallerde yapılan 
tün zeriyatının memleke 
çin zararlı olduğunu, 

~ulün nefasetine tesır 

hktan başka, çok taşkın 
oltelerin bu sene old 

tibi müstahsili zarara 
ettiği ve satışların no 
~ereyan etmediği bildiri! 
lir. Vekalet, ticaret od 
Zıraat odaları, beledi 
v~ inhisarlar idarele 
koylüyü tenvir ederek 
İSHhsalat yapmamaları 

S'llsunda propaganda 
111aııını istemektedir. __________ , -~ ------111 

6 Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

• 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Büyük İtalyan tenoru "Karuzo,, dan sonra sinema 
musiki aleminde doğan yeni bir yıldız ... 

Bu gUnUn ( Karllze>) su 
TİTO SCHIPA'YI 

~ . YAŞAYALIM 
Italyanca musikili - ltalyanca şarkılı büyük zevk, 
şam, zenginlik ve güzellikler filıninde tanıtacaktır. 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar ı2,30 4,30 6,50 9 
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SAHiFE 3 (HALKIN SESi) 

tr~~ K A D 1 N ~~f!j Köycülük ve ziraat bahisleri: 
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Vitamin çoçuk yiyeceğinde 
ne mühim rolü olduğunu 
annelerin çoğu bilir: Ancak 
hangi yiyeceklerde hangi vi
ta · · . tnının bulunduğunu ve bu 
vıtaminlerin her birinin ne
le.re yaradığını da bilmelidi 
kı çocuğa ona göre bir yi
yecek verilsin 

' 
a.) Vitaminin bir kısmı 

b" -uyunıeye yardım eder. Bi-
naenaleyh çocuklara son de 
rece lazımdır. 

. ~alatat fasulya ve ıspanal 
gıbı yeşil sebzede bu türli 
vitamin vardır. 
_ Süt kaymağı ile tereye 
gında da ayni vitanıinde 
bulunur. 

. b.) ~kinci vitanıin: (1) 1 

nır sıstemeni tanzim ed 
\re (2) lemessüle yardım . 
der. Şu halde bu da çoct· 
lar İçin pek lüzumludur. 

Hububat özünde, buğdaı 
kepeğinde, pirincin k._
ğundakı vitamin bundanr. 

c.) Üçüncü nevi vit~rı 
bugün arbk büyüklerdeu
lunmıyan fakat çocuklda 
rastlanabilen bir hastğa 
ınani olur. Bu hastaliğtu
tulan çocuğun diş etleırn
nar re . 'b' da ' ngı saranr, uyup ı 

l~r durur. Böyle bir cuk 
c "•taınini verilir v~ez 
de~hal iyileşir . 

u vitamin yaş mtala
r1n b"lh 
1 

1 assa limonla Puka-
ın suy d b d) un a ulunur. 

· Bu . M . sonuncu amın 
orına balığının ciğnden 

alınmaktadır ç - 1 k _ . · ocugba ı -
Yagı halınde içirilir.~emik 
h~stalığının önünü" vita
nıın budur. 

Garij k' . 't yoruz ı t cıns 
vı aminin d.. d.. d 
hayatile A or u e>cuğu.n 
... 'h alakadard1 Hiçbı

~ısını lı ınale hatta~siltme
ge ge llle:z. 

Şunu?a bilmek lın: yal
nız a vıtaıninle . d 

rı er ece 
ateşte kaynatılsalt t . ..,, a esır-
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1 

i 
1 

~ 
•. , 1 

ı 
j 
1 

\ 

ı 
j 

lerini kaybetmezler. Öbürle
leti, yani b, c vitaminleri 
aJ1cak çiy şeylerde bulunur
]ar. İşte bunun için sütü u
z~nuzadiye ve kuvvetli ateş

te kaynatmak doğru d~ğil
dir. Beş dakika hafif hafif 
J;aynattıktan sonra üç kere 
~abardı mı hemen ateşten 
indirmelidir. 'I 'Yoksa vitami
ııinden eser kalmaz. 

Sebzeyi de mümkünse bu
ğuda haşlamahdırlar . 

Neş'eleri yük
selten Mavi 

köşe 
Hayatta elemi amele tercih 

etmiş bir insanım. Bu zalim 
dünyada sevdiğimi ve sevil
diğimi bilmiyorum. Hayatta 
bir gün gülersem beş gün 
ağlamaka bir insanım. T ees
sürün tesadüf eseri olarak 
Mavi köşede kendimi bul
dum. Çok değil bir şişe Yeni 
rakı içtim, kederli girdim, 
neş' e ile çıktım. 

İşte neş'em Mavi köşede 

döndü. 
NOT: Mavi köşeye uğra

madan başka gazinolara 

uğramayınız. Meze ve servis
lerini görünüz. Bu reklam 
değil bir hakikattir. 1-3 

Jii::.!::i( liiö::.!::il:Jii::.!::il.llllllllJ;;;;t.:;;;IJ;;;t.:;;il ~ 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Tayyare biletlerini uzengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 

Diş Tabibi 
Nesip Dolunay 

Paris fakültesinden mezun 
Muayenehanesi Alsancak 

Şerafettinbey cadbesi No: 4 
4 - 1 

Sı~....,.;=t...__ B_a_)J-ky_a_ğ_I __ 

Norveçybahkyağlarının en halisidlr 

İJDEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
RBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

ımdi Nüzhet Çançar 

Sı~at eczahanesi 

TÜRKİYEDE KÖYLÜ 
NÜFUSU 
~~~~~l!J----------

Memleketimizde ziraat ba
kımından nüfus vaziyeti tet
kik edilince şu netıceye va
rılır: 

34874 köydel2,297224 in
san yaşamaktadır. Bunlara 
10,00 nüfustan daha az nü- 1 

fuslu şehirlerde oturanları da 
ilave edecek olursak asıl 
köy nüfusu meydana çıkar, 
ki bu da 13422718 kişidir. 

Köyde oturanlar yüzde 
76.1 dir. Köylü nüfusu ise 
bütün nüfusun yüzde 832 
sidir. 

yiatından ileri gelmiştir. Bun
dan başka dünya ve istiklal 
harplerinde doğumun azlığı 
tesir icra etmiştir. Bilhassa 
bu cihet 1916-1920 senesine 
kadar daha bariz olarak gö
ze çarpar. Şimdiki halde 
evlenme çağında olan bu 
doğumlular evlenmenin az
lığından dolayı tekrar bir 
doğum noksanına sebep ola
bilirler. 1932 sayımmdan bu 
nun vukuu hissedilmektedir. 

Fakat küçük yaştakilerin 
nisbeti başka memleketlere 
nisbetle çok iyidir. Bunun 
gençleştiğine alamettir. Bi
rinci büyük sınıf bugün 15 
yaşırdadır. Ve bundan ev-
velki sınıflara nazaran he
men bir misli fazladır. Bunu 
müteakip 48-52 yaşlarında 
bulunan sınıfların hepsinin 

ihtiva ettikleri sayıda bulu
nan sınıflar hayata atılmağa 
doğru yaklaşmaktadırlar. 

Buna mukabil yaşlı sınıf
Ziraat siyaseti için bilhas-

lar ihtiyarlara nazaran tabii 
sa ehemmiyeti olan nokta 

İş taksimi bakımından Tür
kiye nüfusunun çok büyük 
bir kısmının ziraat ile meş
gul olduğu görülür. İş güç 
sahibi 4635523 erkekten 
3383269 u yahut yüzde 73.4ü, 
3285677 iş güç sahibi kadın
dan 3096799 u yahut yüzde 
94.2 si ziraat ile uğraşmak

tadlr. Şu hlde ziraat nüfusun 
yüzde 81. 7 sine iş vet mek
tedir. 

bir şekilde az olarak bulunmemleket nüfusunun yaş va-
ziyetidir. maktadır. Şu halde ziraat 

Türkiyede 40 yaşından ile uğraşanların sayısı gele-
yukarı olanlar normalden cek seneler içinde oldukça 
aşağıdır. Bu azhk harp za- yükselecektir. 

----------------[!1 ~--------------
Ankara Rad yosunun 

---------[!!-------
( Bugünkü Pr ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./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 (bir senfoni pl) 
14.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Müzik (operetle_· - pl) 
13.30-14 Türk müzigi (Halk türküleri Pi) 

Müzik (hafif plaklar) 
Konuşma (doktorun saati) 
T urk Müzigi (İncesaz şehnaz faslı) 

18.30 
19.15 
19.30 
20.15 Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

Türk müzigi 
(fiyat) 

20.25 
21.10 
21.30 
21.45 
22.45 

Müzik (Saksofonist Nihat Esengin resitali 
Konuşma 

Müzik (küçük orkestra) 
Sinema sesi. 

23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 
mııınıımııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııı1111111111111ıııııııııııııııııııı11111ıımııımıııııuııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııı ıııııııı11111 1111111111111111 111111ıı1111ıııı 

ÜROLOG OPERATÖR Merkez hastanesi göz 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

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

mütehassısı 

Dr. HalitBaran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. N o. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3151 

BUGÜNDEN İTİBAREN 
Dünyanın her yerinde en büyük hasılatı temin eden 

İki büyük filim birden 
Lüks Hayat [+~ Aşk için yaşıyor 

ve En büyük Fransız sanatkarları 
CAROL LOMBARD VİCTORFANCEN 

Lüks hayatınıza kapris ve 
garabet, sefahat ve eğlen
celerini gösteren sürpriz
lerle dolu komedi. 

Bu filimde kızlarının is
rafı yüzünden iflas eden 
bir Amerikalı milyonerin 
ıztıraplı hayatını bulacak-
sınız. 

Ve 
ZUZİPRİM 

nin beraber büyük bir kud
retle temsil ettikleri harika 
Bu filimde bir doktorun 
rakibini kurtarmak: için 
yaptığı; vicdanan ve ruhi 

Seanslar: 3,10 ve 
Cumartesi ve 

müc · : ~leleri hayret ve 
i~retl..-: göreceksiniz. 

7,20 - A;>k ;rl!.l yaşıyor 5,10 - 9 1 
pazar günleri 1,20de başlar. 

-=---lliilii-• 

9 iKiNCi KANUN 

KremE N H O S .,. 

Müstesna bir gllzellik yar1.1IJ1" her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri m~ğazası. 
~~ . ~=..:-:~~· ... ~~.....;: ~~ ·....-.::~~:~ .... ~ ...... ..;;.. ~ •: ~':+-:,:~~~::..:~:;..~~ 

Aşçıbaşı Marka r=nını=~ 
Makarnaıarıı l . Sal ıh Sonad. ~ 

Selanik sergisinderı birincilik 
madalayasmı kazanmıştır. 

Yün,gıpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~~~:_.:.~~~~ 

Dr • Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
. elektirk tedavisi 
lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

[ Cilt, Saç ve Zührevi has- ı 
rt talıklar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 

1 Her gün öğleden sonra ~ 
• Telefon: 3315 
~ ı;;;:t:;:;(~l:ö:.t;;I: ·~ ~~ 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektri ~ teduvi-;i yapılır 
ıkim i Be le ·r So. No. 29 

TELEFON 2542 
ı;;;:ı;:::n:;:t.::ou;;·~ ııı lö;::t;ö[ ~J;;;::t:::& 

DOKTO 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numaozade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

DiKi' AT! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z J 

Kazım 
Şengüder'e 

Y apbrınız.~ 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
ıııınıııııııınııııııııııımıııııııııııııınıı ıııınoıııııınıııııııJıııııı•ııı 11111111111 m111 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

nmıııııııııı ııınııııııu ı nııırı ıuııııı ıııı rıu ıınırı ı 1 S. F ~E ıı ıRııııııııulııı. ınıTııııınıı.;ımoııııı ı ıııım ımımu ıımı.ı ıımı ıhı ııınıııınn ıııııı ıııı ı ın ıı ıııı ıı ıııuııınııımıııııınıırıııııon111 

~ E C Z A Cıil B: A Ş 1 

A,L:T 1 N DAMLA S 1 
Kolonya ve yağsız Kremi 

_ ...... . 

DEPO ŞİFA ECZANESİ 
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B. Tevfik Fik
ret Sılay 

-ı:...:...~-

Yeni Adliye Vekilimiz B. 
Tevfik Fikret Sılay, 1890 
senesinde Konyada ~muş
tur. Hukuk tahsil ettikten 
sonra Adliyt1 teşkilatının 
muhtelif şubelerinde çalış

mış, Karaman İstinaf mah
kemesi azası iken Konyadan 
meb'us seçilmiştir. 

Büyük Millet Meclisine 
Medeni kanunu ilk hazırlı
yan Adliye encümeninde a
za idi. Uzun zamandanberi 
Meclis reis vekillerinden bu
lunuyordu. Evli ve beş ço .. 
cuk babası olan B. Tevfik 
Fikret Sılay, hukuk sahasın
daki çalışmaları ve dürüstli
ğile tanınmış kıymetli bir 
zattır. 

-~~- • 1 

Yoklamadan · 
Muaf Tutulacaklar 
Mütekait, eytam ve era

milnie maaş yoklama işle

rinde zorluk çektikleri için 
Maliye Vekaleti Tetkik Bü
rosunun bir layiha hazırla

makta olduğu yazılmıştı. Ha
zırlanan bu layihaya göre,ı 
m6tekaidler ve dullar ma
aşlarını bizzat almak şartiyle 
Malmemurlukları tarafından 
ntlfuı tezkerelerine meşru
hat verilmek suretiyle yok
lamadan muaf tutulacak
lardır. ----Karadeniz 
Ereğlisi •• 

-Baştarafı Birinci Sabifede
Karadeoiz Ereğlisi. Son 
facia Karadeniz Ereğlisi 
ilaünde vukua gelmiştir. 
~uldak vilayetinin bir 
kazası olan karadeniz ereğ
lbii bu sahildeki güzel şehir-
lerimizden biridir. Büyük 
bir körfezin kenarındadır. 
Nüfusu 5200kadardır. Burası 
şimali Anadolunun ağaç ve 
kömür itibarile zengin mın
takalanndandtr . Arkasında 
az işlenmiş büyük ormanlar 
uzanır. 

Ereğlide sebze ve meyva 
boldur. Harice çok miktarda 
yumurta, hayvan ve ceviz 
sevkeder. Civarda kısmen 
işlenmiş kömür, manganez 
ve demir madenleri vardır. 
Son zamanlarda yapılan Ir
mak Filyos hattile orta ana
doluya bağlanmıştır. 

Bir ticaret şehri ve birçok 
gemilerin uğranması olan 
Ereğlide gemilerin barınma
sına müsaid bir liman yok
tur. Umumi harb esnasında 
Rusların batırdığı ticaret ge
mileri enkazile dolu olan bu
günkü liman temizlenmeğe 
muhtaçtır. Bu liman temiz
lenip asri tesisat vücude ge
tirildiği takdirde Ereğli şi
mali Anadolusunun birinci 
derecede büyük bir limanı 
olacaktır. -··-Bozuk Uskum
ru Balıkları 
Bugün Türkpazarında be

lediyece yapılan kontrolda, 
dün İstanbuldan gelen Us
kumrunun bozuk olduğu 
halde satışa çıkarılmak üze
re iken 12 köfe balık mü
sadere edilerek imha edil
miştir. 

(HA l.KJN SES/) 

~TELGRAF· TELEFON 
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HABEŞ RAS KU~ANDA~L~RI 
MEMLEKETLERiNE DONUYORLAR 

Bir askeri tren köprüleri uçuruldu ve 
otomobil kolu . da imha edildi •• bir 

Londra, 9 (Hususi) - Kahireden bıldi
riliyor; Memleketlerinden uzaklaşan Habeş 
Ras ve askeri kumandanlar tekrar şimali 
Habeşistanda\ planmağa başlamışlardır. 
Habeş mücahltlerinin Habeşistana girme

meleri için İtaly m zabıtalar tertibat al
mıştır. 

Londra, 9 (Hususi) - Cibutiden gelen 
bir habere göre Adisbaba'ya 75 kilomet-

redeki büyük bir köprünün üzerinden geç
mekte olan bir askeri tren dinamitle ber
hava edilmiştir. 

Londra, 9 (Hususi) - Habeş milli kuv
vetleri dağlardaki mağaralara iltica etmiş
lerdir. Milli çetelerin İtalyan garnizonlarına 
hücum etmekte devam ediyorlar. Deina 
gölü civarından geçmekte olan bir İtalyan 
otomobil kolu imha edilmiştir. 

DALADİYE PARİSE DÖNDÜ 
Paris, (Radyo) - Ameri-

... kadaki muhtelif Fransız 1 
bir kalabalık tarafından kar
şılanmıştır. Trenden iner 
inmez Daladiyeye Reisicum
hurun gönderdiği bir telgraf 
veriJmiştir. 

Gezdiğim Fransız toprak
larında yerli halkın tahmi
nin fevkinde Fransaya bağ-

• 

müstemlekelerini ziyarete gi
den Fransız başvekili B. 
Daladiye dün sabah saat 
10,20 de Parise varmıştır. 

Başvekil istasyonda büyük 

Paris P. T. T. radyosu
nun mikrofonu başına geçen 
B. Daladiye dedi ki : 

lılığı görülmüştiir. Onların 

istedikleri Fransızların yek-
vücud gibi birbirlerine bağ
lı olmalarını görmektir. 

, DEVLET Ş0RASI SEÇİMİ 
Ankara, 9 (Hususi) - Dahiliye ve Adliye encümenleri müştereken toplanarak Devlet 

Şurası reis ve azalıkları için gösterilen namzedin otuz üçünü tefrik ederek umumi heyete 
arza karar vermiştir. Umumi heyet bu otuz üç namzetten on birini seçecektir. Reisliğe 
şura daire reislerinden İsmail Hakkının seçilmesi muhakkak addedilmektedir. 
' 

Kazanç Vergisi 
. ' 

Defterleri 
Edilecek 

Yeniden . 
·Tesis 

Ankara, 9 (Hususi) - Varidat umum müdürlüğü kaza~ç vergisinde tarh, tahakkuk ve 
tahsilinde kullanılan bilumum defter ve nümuneleri yeni baştan tesis etmiştir. 1939 tarhi
yatı bu sistem üzerinden yapılacaktır. 

Adli Evrakın Tebliği 
Ankara 9 :Hususi) - AdH evrakın posta idaresi vasıtasile tebliğine dair kanun layihası 

üıerinde dahiliye encümeni yeni değişiklik yapmış ve bir kısım tebliğatın zabıta vasıtasile 
yaptırılabileceğine dair hükmü kaldırılmıştır. Bu yeni vaziyete göre, polis ve jandarma 
mevcut kanuni mevzuatla kendisine mevdu bulunan zor ; kullanılmasın icap ettiren adli 
tebliğ ve emirden başka hukuk işlerine ait tebliğeleri yapmıyacaktır. 

--------- mııınınıuıııınıııı --------

Zıraat Bankası Memurlan 
Ankara, 8 (Hususi) - Zıraat bankası memurları tekaüt sandığı 

Heyeti Vekilece tasdik edildi. 
nızamname projesi 

Talebe için sıhhat cüzdanı hazırlanacak 
Ankara, 9(Hususi) - Maarif Vekaletinin verdiği bir karara göre ilk okullarda okuyan 

çocukların muayeneden geçirilmesi ve rahatsız görülenlerin tedavi:erınin yapılmasına karar 
verilmiştir. Çocuklar için sıhhat cüzdanları vücuda getirilecek ve bütün sıhhi vaziyetleri 
buraya kaydedilecektir. 

- - --- -- p .. :...-"1 --------

yabancı müşahitleı·in manalı ifadeleri •• 
Paris, 9 (Radyo) . Berlindc bulunan bazı müşahitlerin ifadelerine göre Almanyanın 

bir harp zuhurunda ltalyan askeri kuvv ~Heri l e heman yardıma geçeceğini zannetmek doğru 
birşey değildir. Bu ifadeler Romada bir~a~ HitH.i tefsir olunmaktadır. 

Mi tat 
•• 
Oz.babacan 
-:~:::.....;:--

Karşıyaka dilsiz sağır ve 
körler müessesesi ambar 
memuru B. Mitat Özbabacan 
terfian lstanbul sıhhat me
murluğu sekreterliğine tayin 
edilmiştir. 

Her yerde umumun tevec
cüh ve hürmetini kazanan 
kendisini , sevdiren B. Mitat 
Özbabacanın terfiini tebrik 
eder ve yeni vazifelerinde 
muvaffakiyet dileriz. 

Lik maçları 
---~·~--

DOGANSPOR VE ATEŞ 
GALİP GELDİLER 
-· -~-.....--

Dün Alsancak sahasında 

karşılaşan Ateş - Demir
spor takımlarının maçında 

At .!Ş 1 - 3 kazanmıştır. 
Yamanlar - Doğanspor 

m<.çını da Doğansporlular 
büyük bir sayı farkiyle ka
zanmışlardır. 

Milli Müdafaa 
Vaklllmlzln imzasını 

takllt edenler 

İstanbul, 9 ( Hususi ) -
Milli Müdafaa Vekilimiz im
zalarını taklit ederek Ame
rikaya kırk tayyare siparis 
eden sahtekarların tahkikatı 
devam etmektedir. Mevkuf
lar Ankaraya gönderilecek 
ve orada muhakemelerine 
başlanacaktır. 

9 iKiNCi KANUN 

Merak ve hevecan uyandırıcı yazllar 

Hortlakla geçecek gece! 
111111111111------

Kurt uludu. Beyglrler UrktU, ondan böyle 
hızh gidiyoruz 

B~r kurt .dah~ .u~udu. . Bir aralık hızımızın gitt' 
Bırden bıre bırısı stslendı. çe arttığını farketmişti 

- Beygirler azmağ'a başladı. Arabacıya sesimi işittirm 
Bu, arabacıy~ı, fırtınanın için gırtlağımın bütün kufi 

gürültüsü, rüzgarın uğultusu vetiJe bağırdım. 
ve a~~bayı~ yeri, heışeyi dö- - Ne var? Neye buka~ 
ven ırı yagmur danllallrının hızlı gidiyoruz. • 
şakırtısı arasında bana sesini _ Kurt uludu da bey • • 
duyurabilmek için avazı çık- ler ürktü: 
tığJ kadar bağırıyordu. Ben-
de haykırdım: 

- Ne yapalım? Kis tem
leri.. 

Arabacı hiç karşılı~ ver
medi. Fakat eski paylo\un, 
daha korkunç gacırtılar çı
karak, hızını arttırmasınfan 
ve nal seslerinin sıklaşua
sından sözltr:min boşı tit
tiğini anladım, pencereeen 
kafamı çıkardım. Ne gez'r? 
Paytoncu gemlere asılaCtk 
yerde öne iğilmiş hayvın~
ra ha bire kamçı atıyordu 

Fena halde kızmıştım. 
- Sen deli misin be? d_ 

e bağırdım. 
Gene karşılık yok. 
Bu adam ne yapmak isti 

yordu? Yolun sağ tarafı dil 
bir dağ, fakat solu ber\>a\ 
bir uçurumdu. Ziganadaydık 
Dağın tepesindeki jandaroıa 
karakolunda ağır yaralı bir 
subaya operasyon yapmıŞ
tım. Gene Trabzona döne-

·cektik. Fakat herif tutturmllŞ 
- Gece dönmiyelim. Fe

nadır deyip duruyordu. 
- Ne demek [istiyorsun, 

diye sormuştum. Yolcunun 
gecesi gllndüzü olur mu? 
Arabacı, mühim bir sır fı· 

sıldarmış ğibi kulağıma ya
naştı. 

- Yolun ortaslnda yıkık 
bir rum ayazması var ya .. 

- Eyy?. 
- Orada hortlak vardır. 
Gülmek mi, ağlamak mı 

lizım;geldiğini bilemiyorudum 
Şaşırmış kalmıştım. Muhak
kak ki bu herif bu yo'dan 
ilk defa g"tmiyordu. Öm
ründe belki de yüzlerce de
fa ayni yolda yolcu götür
müş, getirmişti. Sanki hiç 
gece yolculuğu mapmamış 
mıydı? 

Ne söyledimse anlatama
dım. Arabacı bir hortlaktır 
tutturmuş, katiyen gece git
memeğe karar vermişti. He
rifi bu düşüncesinden cay
dırmak belki sopaya bile 
başvuracaktık. Lakin iş oka
dar ilerlemedi. Jandarmala-
rın bir sözü kafi geldi. Ve 
biz basan sisin ortasında, 
kararan göğün altında yola 
çıktık. Hava iyice kararmış· 
tı. Yolun tehlikeli olduğunu 
bildiğimiz için hız'ı da gidemi
yorduk. Bu hızla Trabzona 
ancak gece on ikide vara
bilirdim. Fakat ertesi sabah
ki mühim bir işim bana bu 
yolculuğu göze aldırmıştı. 

Karakoldan ayrıldığımız 
dan tam tam bir saat sonra 
anHzın yağmur başladı. Yağ

murla beraber korkunç bir 
rüzgar uğuldıyarak esiyor, 
çakan şimşekler, müthiş 
çatırtılarile kulakları tırmalı
yor, ortalığı yeşil bir ışığa 
boyayarak, her şeyi her a
ğacı bir heyyfıla şekline so
kuyordu. 

- Kıs gemleri 
Bizi uçuruma mı yuvarlı 
caksın? 

O, karşılık makamında bl 
şeyler homurdandı. Ara~id 
biraz yavaşlar gibi oldu. ra 

Sonra birdenbiri kurt ~n 
daha uludu. Ve hızımız g,f n 
ne arttı .. Artık ne araba~ 
laf dinlettirebiliyordum ~-r 
de söz söyliyecek halim kalö 
mıştı. fa 

- Aarkası yarın "fi~ 
mm~-e:~mry 

B. Adnan sı 
Milli mücadele yılların 1 . o ( 

devlet makanızmasının m v 
hin: vazifelerini muvaffa a 
yetle başaran kıymetli il" 
adamı Dr. Adnan'ın meb' şi 
namzedi gösterileceği yazı e 
dı. Halen Pariste, dünyan•' 
sayılı ilim müesseselerinddl'İıı 
olan Sorbon kürsüsünde f"ei 
rofesör bulunan Doktor Ad 
nan, istiklal mücadelesind~. 
milli vazifelerini nasıl büyil~u 
bir sadakat ve ferağatle b~0 
şardı ise, ayni aşk ve seV'8\sı 
ile yabancı bir memlekett\a1 
senelerdir Türk kiUtflr "' 
harsını yaymak gibi muka 
des bir vazife deruhte 
mektedir . 

Haber aldığımıza göre P 
rofesör, Türkiyeye anca 
Mayıs sonlarında dönebi 
cektir. Bunun da se 
oeynelmilel ilim tarihi aıec 
nuasında· çıkan makaleleri 
~Türklerde ili111 tarihi,, ad 
'ir eserde toplamıya kar 
'ermit olmasıdır. Bu ese 
~r Fransız kitapçısı tarafın 
~n netredilmektedir. 

Bütün talebelerine ve i ' 
· fllıhitine kendisini sevd· 

lllş ve saydırmıı bulu 
D. Adnan, uzun yıllard 
bei yaşadığı Fransayı hı 
kıl Türkiyeye döndilkt 
sO'ra burada yine memieke 

- hiı\ıetine nefsini vakfede 
· ceioe hiç şüphe yoktur. 

- se:iili 

Köylere 
Varidat 

tl"1üz belediye teşkilitİ E 
me\'~t olmıyan köy ve na'"' i· 
biye merkezlerinde açılacalı · 
sine~, tiyatro ve plajlarda ~ 
alin•'ak belediye resimleri , 
nin lcgy idareleri tarafında 
ya pıll\ası kararlaştırılm 
ve ke)fiyet Dahiliye Veki 
letind~tı vilayete bildirilmi 
tir. 

] 
Tiitünlerimiı · 
Anlılta , 9 (Hususi) - Til' 

tünlerİDlizin şöhretini inp 
terede ihya ve inhisar t 

mulatuııtı ora piyasasın 

sürümiin\i temin için inhi , 
lar idaresi munakale sure ' ~ 
le bütÇtsinde yüz elli bi' 
lira temin etmiştir. 
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