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Dizginler Çekilecek mi ? 
~~~~[!]--~~~- 1 

Bazı İngiliz gazeteleri sabırlarını kaybetmeğe başlamış 
gibi görünüyorlar. Bunun içinde Roma seyahati münasebe- 1 

tile Başvekillerine, İngiliz umumi efkarına tercüman olarak 
demek istiyorlar ki: "İngiltere sulhun dostudur. İngiliz Baş
vekili B. Çemberlayn da sulh mükafatına layık ve musta
hak olacak derecede sulh ve sükun dava ve siyasetinin en 
hararetli bir avukatıdır. Münihte Hitlerin ayağına, Romada 
da Mussolininin konağına ayni dava ve ideal için koşmuş
tur. Bunu anladık. Fakat anlamak istediğimiz bir nokta daha 
vardır ki oda: Bu istenen şeye buyurun, alınız, daha bir 
arzunuz ve emriniz var mı? Politikası ne va kite kadar de
vam edecek ve bunun sonu ne olacaktır?,, 

Kolay kolay soğuk kanlılığını kaybetmiyen İngiliz mille
tinin hu sabırsızlığını sezen Çembarlayn biraz ağzı değiş
tirerek bu defa Romaya her şeyi "evet,, demek için gitme
diğini bağırmağa başladı. İngiliz milli müdafaa nazırının 
son beyanatıda bu vurdum duymazlığın daha fazla devam 
edemiyeceğini göstermektedir. Fakat politika işlerinde, bil
hassa İngiliz siyasetinde fazla kehanet göstermeğe çalış
mak hiçde doğru olamaz. 

Şimdilik gerek Fransada ve gerek İngilterede yeni emel
ler ve hülyalarla şahlanmış bazı ihtirasların dizginlerini 
çekmek zamanının geldiği kanaatı hasıl olmuştur. Fransız 

gazetelerinin hücumlarına bakılırsa bu zarr.an çoktan gelmiş 
ve geçmiştir. 

SIRRI SANLI 

FİLİSTİNDE V AZİYE.T 
• ............... " .. ' "'"" .. ""' ==::; ,111uuuu111ın11ıuı11uııuun 

Bir lngiliz müfrezesi pusuya 
Düşürüldü •• . . "" 

·i • 

.. 

Paris ·15 - Kudüsten bildiriliyor: Bir İngiliz •müfrezesi 
Nablus yolunda Tulkerimde tedhişçilerin kurdukları pusuya 
düşmüştür. Şiddetli bir müsademe olmuştur. 

Paris 15 - Filistinden gelen son haberlere göre Hay
fada karışıklıklar devam ediyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
--iFcC-=-=-

Et Ucuz Satılacak 
Devlet ziraat kurumu, evvelce şehrimize gönderdiği iki 

müfettişin yaptığı tetkiklerden sonra lazim gelen tedbirleri 
almıştır. Kurum şimdilik hayvan borsasından hayvan satın 
alarak mezbahada kestirecektir. 
Buğday piyasasında fiatlerin takdirinde ziraat bankasının 

oynadığı nazım rol gibi ziraat kurumuda hayvan borsa
sında hareket edecektir. Ve hükumetten aldığı direktif ile 
bir kar temin etmeksizin halka ucuz et temin etmek gaye
sile çalışacaktır. 

Halkın ihtiyacını göz önüne alan alakadarlar etin pahalı 
satılmaması için çalışacaklarından halk duyduğu kıvanç ve 
sevinçle teşekkürlerini sunar. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
- ---

Bugünüq:ü 
nutku 
······•············· 

Yakında orta 
ı 

anadoluyu gezecekler 
Seyahatinde Boluyada uğrı
uğrıyacaklar her yerde mil
letle yakından temas ede
ceklerdir. 
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[ İktısad vekili 

Adliye Vekili söyliydcek 

-

İsmet İnönü , Kastamoni 
ile civar vilayetlerde yaptık
ları seyahetten edindikleri 

intibalar üzerine hükumete 
direktifler vermeğe başla

mışlardır. 

Cumhurreisimizin yakında 
Orta Anadoluyu gezecekleri 
hakkındaki haber, büyük bir 

1 İstanbulda 
• 

sevinç uyandırmıştır. Orta 
Ankara, 19 ( Hususi ) - Anadolu, İnönünü karşıla-

Büyük Şefimiz İsmet İnönü k . · · d"d hazırlık- Ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumunun dokozuncu arttı
rım ve yerli mali münasebe
tiyle bu akşam Hariciye 
Vekili Bay Şükrü Saraçoğlu 
Ankara Halkevinde bir söy
lev verecek ve bu söylev 
pryao ile neşredilecektir. 

yakında Orta Anadoluda bir ma ıçın şım ı en 
tetkik seyahatine çıkacaktır. lara başlamıştır. 

----------------[!) ---·------------
Heyeti vekile dün mühim 

bir toplantı yaptı 
------111111111111------

Ankara, 16 (Hususi) - Dün öğleden sonra Ziraat vekale- "Para . biriktirmek ıçın 

tinde Cumhurreisi İsmet İnönünün riyasetinde icra vekil- İstanbul, 16 - İktıc;ad ve- yalnız çok kazanmak değil; 
hesaplı harcanmak lazımdır.,, leri heyeti toplanmıştır. kili Şakir Kesebir bagün -------İrak kralı 

Saat 20 30 a kadar devam eden bu toplantıda köy ve şehrımize gelmiş ve istas-
ziraat kalkınma plan ve kongresi hazırlıkları tetkik olun- yonda merasimle karşılan-
muştur. mıştır. 
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.JAPONY ANIN EMEL~ 
Çinde bütün demir ve beton köprüler 

berhava edildi 

Londra, 15 - Tiyen-Çin- .+ 

den bildiriliyor: 
Japonlar bu şehirde ecne

bilerin imtiyazlı mıntakala

rını abloka etmişlerdir. Ala
kadar devletler bu harek-eti 
şiddetle protesto etmişlerdir. 

V Rşington, 15 - Japon
yanın Vaşinton sefareti müs-

1 
teşarı Merlen üniversitesinde 
bir nutuk söyliyerek Japon
yanın Çini zaptetmesi kabil 
olmadığını, 400 milyouluk 
bir millete arzusu hilafında 
tahakküm edilmiyeceğini, 
Japonyanın hedefi Çini zap
tetmek olmayıp bu memle-

kette Japonya aleyhindeki 
zehirli havayı kaldırmaktan 

ibaret olduğunu söylemiştir. 

Hokong 13 ( Radyo ) 
Çin ordusu kumanda heyeti 

Kuantung ve civarında bu
lunan bütün köprüleri dina-

mitlarle havaya uçurmuçlardır . ............ ·-···· .............................. . 
~urultay 

Ayın Yirmi Altlsında 
Toplanacak 

Ankara, 15 (Telefonla) -
C. H. Partisi fevkalade ku-
rultayının ayın yirmi altısın
da toplanacağı vilayetlere 
bildirilmiştir. Kurultaya bazı 
vilayetlerin valileri parti reisi 
sıfatile iştirak edeceklerdir. 

Bağdat, 15 (Radyo) - I
rak kralı Gazi, tamamen iyi
leşmiş ve eskisi gibi devlet 
işlerile meşgul olmağa haş
lamıştır. 

İRAK HüKOMETİNI 
DevirmeK İstiyenler Yakalandı 

Bağdad, 15 (A.A) - Devletin emniyetine karşı Komplo 
yapmak suçundan tevkif edilen şahsiyetler 1937 senesi 
Temmuzunda öldürülmüş olan general Bekir Sıtkının ya
kınlarındandır. Bunlar evlerinde mevkuf bulunmaktadır. 
Aralarında sabık müdafaa nazırı Mahmud Şeh, General 
Bekir Sıtkının sabık yaveri yüzbaşı Ali Halis, sabık Lon
dra ateşemilteri Albay Şakir vardır. Baroya mensup beş 
kişi de mevkuf bulunmaktadır. 

İSTER GUL İSTER AÖLA 
.... ~ .. ~...,,...~~::... ~ ~ ·~ ~~ ~ ~ ~ ~ ........ ...,.._..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .... ...-~ 

KADIN DÜELLOSU! •• 
Lehistamn bir şehrinde iki kız, bir kıskançlık yüzünden düello etmeğe karar vermişler 

ve ellerine birer rovelver alarak düello meydanına gitmişler. Fakat o anda anlaşılan kız
ların akıllarından şöyle bir tablo canlanmış: "Rakibim beni öldürürse hemen ikimizin de 
sevdiği delikanlının kollarına atılacak- ve rahat rahat zevk ve sefalarına bakacaklar. Onun 
için tabancanın bir felaket, bir hainlik yapmasına vakit bırakmadan ben sevda düsmam
mın boğazına atılayım.,, diyerek birbirlerini tırnakları, dişleri ile parçalamak için iki horoz 
iki koç gibi - malum ya tavuklar, koyunlar dövüşmezler - birbirine saldırmışlar ve birbir
lerinin saçlarını yolarak, yüzlerini, ağız ve burunlarını kana boyamışlar. 

Eskiden horozlar hır birile tavuk için dövüşürlerdi, şimdi de tavuklar veya piliç-
ler bir horoz için cenk etmeğe başladılar. Erkeklerin böyle kıymet peyda etmesine şaşar-
ken kızların da haline: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
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L Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene 
'r~ı:f~"'"(iü;R~ Saygılarımla 
1 • 

ıır b' - 3 -
~ I a ıat o kadar s kin ki :+: belli ki buraları şehrin kenar-

nki 21 yıl ön 'Üzerinde 1 ları, biraz daha yüruyoruz. 
1pan kıyameti unutmuş, Artık şehrin içindeyiz, Mun
ptığı ~ vak'aları~ehem- tazam ve yeni binalarla güzel 
yetsiz telakki eden bir j bir şehir. Otobüsten iniyoruz. 

1hraman gibi mütevazi ve Balıkesir palastayız. Şimdi ! 
siz.. yürüyoruz... T eneffüz büyük, temiz ve muntazam 
va yavaş yavaş bizi kendi- bir otel... 
rimizden uzaklaştıriyor. Balıkesir: Bandırma - Soma 
Şimdi o büyük kahraman- hattı üzerinde, bağlar ve 
rın hayalleri dimağımızda bahçeler ortasında güzel bir 
isbütün büyüyor, değişyor... şehirdir. Marmara sahilinde 
mdi burada yurd için iskelesi bulunan (Bandırma) 
·vğili . canlarını veren kah- işlek bir limandır. Limanda 
ımanların hiçliğine, fanili- bir de dalga kıran vardır. 
.ne mukabil Türk yurdu ve Vilayetin adalar denizinde 
usu için ne büyük eserler Edremid, Ayvalık, Burhaniye 
~cuda getirmişler. Herbirisi kasabaları vardır. Buraların 
tr milletin tarihine bedel!.. zeytinyağları ve sabunları 
O büyük, başlı başına bir meşhurdur. Vilayet arazisi"lin 

lrih olan kahraman Türk güney ve batı tarafları dağ-
tüdafasıni, o, yüz yılların hktır. Kuzeyde Manyası ve 
ırihinde bir "bası badelmevt,, Günan ovaları vardır. Yük-
arakası yapan şehitlerin ha- sek yerlerde ormanlara rast 
rasını ifade eden mütevazı gelinir. ekim ve biçim iyidir. 
bideye bakarak Seddülba- Hububat, bakkaliyat, keten, 
irden ayrılıyoruz. pamuk ve tütün yetiştirilir. 

,.,,~,·, Maden itibarile de zengindir. 

Boğazdan hayli açıldık. 
:oğazı,n etrafını süsliyen gü
el Anadolu, sahilleri çok 
·eride kaldı, biz gittikçe 
zaklaşıyoruz .. Güneş Adalar 
lenizinin enginleri arasında 
~ayboluyor. Bu yaz gurubu
un denize dağıttığı ziyalar 
•avaş yavaş eriyor, denizin 
nızu gittikçe koyulaşıyor 
imdi, biz yürüyoruz, büsbü
ün gece oldu artık. Fakat 
tekadar sessiz bunaltıcı bir 
'ece... Deniz çok sakin.. bi
·az rüzgar olsa!.. Yürüyoruz .. 

Japurun makine gürültüsün
~en başka birşey duyulmı
(?.r :: ~zaklarda titrek ışıklar 
,,orunuyor .. soruyorum "Mi-
.:lilli,, diy?rlar, gayri ihtiyari 
nerhum lsmail Safayı batır
ıyorum: 

"Nazar ferih manzaran Mi
dilli ey güzel ada 

Cebellerin latiftir ! Ne hoş 
liman bu ortada! 

Semada kah toplanan bu
lutlara naziresisin 

Denizlerin içinde bir nazı
rsiz ceziresin,, 

Hududlarımiz dışında kalan 
iAdaya göz yaşlarile bakıyo-

rum ... Vapur uzaktan geçiyor, 
Midillide arkamızda kahyor. 
Balıkesire giziyoruz. Yolun 

sağında ve solundaki bina
lar ufak ve gayri muntazam 

(Susığırlık) çayı bu araziyi 
sular. 

-Arkası var-
~~~~ ............... ~~ ... , ...... ~" 
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Iskenderiye 
Seferleri yeniden bas-

hyacak • 
D enizbank 1935 tenberi 

gemilerimizin dahili kabotajı 
dahi tamamen teminden aciz 
bir vaziyette olması dolayı

siyle tadil edilmiş olan İs
kenderiye vapur seferlerini 

1 
tekrar açmağa karar ver-

miştir. 

1 
Son zamanlarda Romanya 

hükumeti seyrisafain idare
si Köstence - İskenderiye 
hattı için Danimarkada se
kizer bin tonluk ve 20 mil
den fazla süratli T ransilvan
ya ve Besarabya adlı iki ge
mi yaptırmıştı. Bu yeni ve 
süratli gemiler Köstence İs
kenderiye arasında munta
zam ve lüks posta seferleri 
yapmaktadırlar. 

Bu vaziyet karşısında Ro-
manya seyrisefain idaresiyle 
mevcut vapurlarımızla reka
bet etmeğe imkan olmadı
ğını gören Banka, süralli iki 
gemi almak için teşebbüsle
re başlamış. 

Matluba muvafık ve sürat
li gemiler bulunarak satın 

alındıktan sonra İskenderiye 
seferlerine derhal başlana
caktır. 

ENHO 
bayanlar için cilt doktorudur 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömler~ mağazası. 1 
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ELH A MRA ~'!::ees~rn~ema':!11i Kütüp-

B U G 0 N 
SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 

TAKDİM EDER 

AŞK BAHÇELERİ 

1 
Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi 
Baş rolde: son senenin en güzide 

Fransız yıldızı 

vıv ANE ROMANC ~ 
PIERE ERNOIR LOUIS JONVET 

Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat lde - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat llde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR 

(HALKIN SES/) 
- ----

iSViCRE BASINI 
=====:--:::::;== 

Ata ürkt~n İsmet İnönüye 
Journal de Montreuksden: ~+J nadolu cumhuriyetini, uz gö-
Meşhur bir darbımesele rüşlü ve hiç bir maniden 

göre her gidenin yerine ge- ürkmiyen enerjik bir şeften 
len olurmuş. Fakat hakikat- mahrum ediyor. Atatürkü 
te bu, daima varid değildir. istihdaf iddiasını bihakkın 
Zira bir adamın popüler ol- ileri sürebilecek tek bir in-
masında hazan onun hakiki san vardı ki, o da ismet İn-
kıymetiyle alakadar olmıyan önü idi. 
bir takım yabancı unsurlar Buna sebeb, Türkiye İs-
rol oynıyabilir yahud ancak viçre medeni kanununu 
fevkalade hadiselerin teba- kabul. etmeden evel dahi, 
rüz ettirdiği bir takım me- şanlı ismet Paşa ismini taşı-
ziyetler müessir olabilir. Hiç yan adamın, cumhuriyet ha-
şüphe yoktur ki, Mussolini ı isinin en iyi iş arkadaşla-
veya Hitler günün birinde rından biri sıfatiyle. onun ' a 
yok olurlarsa, onlara bir ha- birlikte bütün tehlikelere, 
lef bulmak icap edecek ve bütünn mücadelelere iştirak 
bu halef de kolaylıkla bu- etmiş, velhasıl Atatürkün en 
lunacaktır; ancak kat'iyen iyi yardımcıliğını yapmış hu-

k lunmasıdir. İsmini taşıdıg.; ı 
i isinin de yeri dolmıyacak-

ınönü zaferi ise ona genç 
tır. Zira gerek Hı'tler, gerek cumhuriyetin bütün minnet-
Mussolini, tamamen farklı, tarlığını kazandırmıştır. Bu 
tamamen başka bir devrin itibarla İsmet İnönü Gaziyi 
İnsanlarıdir ve işgal ettikte- -belki daha az bir prestijle-
ri iktidar mevkiine çok hu- fakat herhalde aynı otorite 
susi ve dramatik şartlar da- ile ' istihlaf etmeğe layıktır. 
bilinde gelmişlerdir. Bu gi- Genç ve dinç Türkiye 
bi şahsiyetlerin ellerinden cumhuriyeti, mukadderatını 
bırakmağa mecbur oldukları kemali itimad ile onun ıyı 
dizginleri yeniden yakala- ellerine terkedebilir ... 
mak ve kullanmak gibi mes
u i;etli bir vazife ile mükel
ld olacak kimseleı in ise, 
hf rşeyden evvel prestij de
n" len o mühim nesneye ma
lık olm ıları lazımdır ki, bu 
da kolay kolay her kese na
sip olmaz. 

Aynı şey, birkaç gün ev
vel, a ltmış yaşında olarak 
yani daha hayli genç iken 
şan ve şeref içinde ölen 
Türkiye Reisicumhuru ıçın 
variddir. Bu ölüm genç A-

........ ()········ 
Bakan 
Müttefikleri 

Lüzümun::ta altı mllyon 
asl~er çıkaracaklar 
Londra, 15 ( Radyo ) -

Balkaniarda yetmiş milyon 
nüfus bir kütle teşkil etmiş
tir. 

Bir harp takdirinde Bal-
kan müttefiklerinin altı mil
yona yakın akser çıkarabi

leceklerdir. ................................................................................................................ 
Ankara Radyosunun 

~~~~~~~~--~ 

(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 (Türkçe eserler) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10 Solist Konseri pi) 
13.30-14 Müzik (cazband pl) 

18.00 

18.45 
19.00 

19.15 

19.25 
20.00 

21.00 
21.10 

22.30 
21.30 
22.15 

23.15 

23.45-24 

Müzik (T rk müzigi - ınce saz faslı) 

Konuşma (spor faalliyetleri) 
(Müzik Fanfar pi) 

Saat ayarı ve haberler 

Müzik (İnce saz faslı) 
Müzik riyaseti cumhur flarmonik okrestrası - Şef: 

Saat ayarı ve Arapça söylev 
Müzik (Tanbur, kemançe, ney) 
Konuşma 

ı üzik (şarkı ve taksim) 
Müzik (küçük orkestra) 

Müzik (romans ve balalayka) 

Hasan Ferit Alnar 

Son haberler ve yarınki proğram 

.~----------.... -:...... J» uz ••• 
7 Birinci Çarşamba matinelerinde İsmetpaşa 

bulvarında . 
Tet : 4065 yeni Sinemada Te1 : 4065 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izah a tlı Fox Jurna( 

1 - Kara korsan Türkçe sözlü şaheser 

2 - Bir milletin istiklali 
Kahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1.15 3-7 de 

16 BiRiNCi KANUN 

--------.---
Baynanamın beni sevdiği adamı ayartmaktan 

yok, derneğe kalmadı; baş çok beceriklisiniz ... 
yana 

köşeye oturttular... Ve hiddetli hiddetli 
İnadım inaddi.. yani içmi- gitti. 

çıktı, 

yecektim. Kadehlerini dol-
durup kaldırdılar ve bir sa
niyede uzattılar. 

- Afiyetle için arkadaş
lar .. yen hem inliyim .. 

--·~** 

Basmane kahvelerindeyim .. 
Yanımda babacan 'Qir 

adam var. Şundan bundan 
konuşmaktayız. Bir aralık : 

- Ben feleğin çemberin-
den geçmiş bir adamım!... 

Dedi. Ve elini salladı: 

Dedim.. fakat ev sahibi : 
- Y oook böyle halt et

mek olmaz! İçmezsen darı- , 
lırım valJahi .. hem canım iç
miyorsun diye kırk yılda bir - Hey gi i günler hey .. 
arkadaş evinde ufak bir ey- ı yalancı dünyaya inan olmı-
lentide birkaç kadeh parlat- yor ... 
maz mı? Haydi Allah aşkı-
na neş'emizi kaçırma ! 

Dedi. 
Öp babanın elini ... Tekrar 

ettim: 
- Yahu ben sizin nes'e

nizi kaçırıyorsam .. gidedi.ır .. 
rakıyı içtiğim zaman hiç naz
landığımı gördünüz mü ? 
Vallahi yeminliyim ! 

Dinliycn kim?... Üstüne 
başına dökeriz diye tuttur-

1 

dular. Eeeh şeytan da dürttü. 

- Neden? 
Diye sordum. Acı acı acı 

güldü: 
- Anlatayımda dinle!... 
Ve ilave etti: 

- Bir kahve ısmarlaya
yım., Kafamın yaylarını bağ
layaytm .. 

Garsona seslendi: 

- Çabuk şöyle hir kö
püklü soyundan az şekerli 
bir kahve ... 

- Bir zaman işim tıkı

rında gidiyordu. Diye söze 
başladi.. Eh namerde muhtaç 

Tabii başladık içmeğe ... Bir 
derken iki, iki derken beş .. 
ve senin anlıyacağın kör kü
tük sarhoş oldum gene ... 

, olmadan geçiniyorduk. Kise

miz dulgon diye her akşam 

güzel bir meyhanede kafa
ları tutuyoruz, tatlı tatlı va-

Ve işte o gündenberi na
sılsa arkadaşların elinden 
kurtuluş yok, içsem de iç- ' 

' mesem de bana ayyaş, diyor
lar ... Dedim ve ogün bugün- 1 

dür içmiyorum... . 1 

Sonra kalkarken şunları 

1

1 

söyledi: 
- Adamın adı çıkacağına 

canı çıksın ... 
Ve arkasından eğlendi: 
- Sizin gibi arkadaşlar 

eksik olmasınlar... Evelallah 

kitler geçiriyorduk. 

Bir gün biraz geç kalmış, 
bir arkadaş bulamamıştım. 

Yine bizim meyhaneyi boy
ladım.. Hava da biraz so
ğuktu .. 

Isınayım diye üst üste bir 
kaç kadeh yuvarlayınca ak
lım başıma geldi. 

- Aarkası var -

Sıhhat Balık yağı 
Norveçya ballkyağlarının en halisidir 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat 
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eczahanesi 

SICAK? • 
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) : ~J)·\\ ' Sicak havanın size haraı~t vermesi, kanınızı zehir-

- ---- (--;' ~ lcycn "Toxin" lerin viı,,:utta artmac;ındandiı:ı. Bu --=- z_., ,,, trhlikeli "Toxin,, lcri ENO "ME\'VA rl UZU n 

101" ~ / ... 1 iccn..:k def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
j f; ,/'\.r ::: ! : \ EN O ~ar: mızı te~i~ler.~ ~~cuddak.i zehirleri at~r, 

11L .. J!:ııı: . .li..··· 1 .\brarcrın ve k::ıbızı:1 onune gcc~r . ENO sıze 
~ ı!ü~:tınızı ve kuvYcti:1izi iade eder. 
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FAYDELI BİLGİLER 
-------(!]-------

kes Hen sut ne yapıllr? 
Kesilmiş süt birçok işlere 

Yarar. 

1 - Kesilmiş sütün su
}'Unu içmek sıhhatiniz ve 
renginiz için çok faydalıdır. 
Süt kesilince hemen suyunu 
süzüp içiniz. Geriye kalan 

kaymağın; süzgeçten ğeçir
dikten sonra bir kaseye ko-

yunuz, üstüne de lüzumu 
kadar toz, şeker ilave ede
rek bir çatal ile dövünüz 

yahud da şeker yerine bal 
karıştırınız güzel bir yemek 
olur. 

2 - Kesilmiş sütten çörek: 
Bir ölçü kesilmiş süte, ya· 

rım ölçü erimiş tereyağı ile 
karıştırılmış bir ölçü balı ila
ve ediniz. Buna iki yumurta 
sarısı bir ölçü de un, biraz 
zencefil tozu, bir çimdik tuz 

atınız. Üç çorba kaşığı su
da bir kahve kaşığı Bicar-

bonate de soude kaıştırıp 
hamur haline getiriniz. İki 

yumurta beyazını da köpük 
haline getirip ekleyiniz. Son-

ra bu hamüru tereyağı ile 
yağlanmış bir kalı ha koyarak 

fırınn atınız, üç çeyrek saat 
sonra güzel bir çörek olur. 

3 - Bir yumurtayı altı 
kaşık kesilmiş sütte çalkalı-
yarak halled · niz. Buna lok

malık hamur oluncuya ka
dar un ilave ediniz. Sonra, 

bir kahve kaşığile koparıp 

kızgın zeytinyağında kızartı

nız. Ancak tavanın büyüklü

ğüne göre birbirine yapışıp 

kabarmalarına mani olmıya

cak şekilde kızartılması'i"' a 

dikkat ediniz. 
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Nezle nasıl başlar 
Nezle tevelfüdünde rbaşlı

ca amil olan hararet tebed-
dülünün tesirleridir. Havanın 
bir soğuyup bir ısınmasile 
bunun bir insan üzerine olan 
tesirleri çok mühimdir. Bu
gün şiddetli bir cenup rüz
garı bizi terletip hemen sır
tımızdan elbiselerimizi atma
ğa mecbur ettiği halde er
tesi günü şimal rüzgarı poy
raz esmekle ~idddli bir so
ğuk hüküm sürüyor. Lodos 
sıcak ve rütübetli bir rüzgar 
poyraz ise soğuk ve kuru.
dur. Hava tahavvülü harare
tin tebeddülünü intac etmek
tedir. bunun ise insanın sıh
hatı üzerine pek büyük te
sirleri oluyor. Bir insan en 
soğuk bir zamanda vücudü-
nü muhafaza etmeği bilirse 
hiç bir ziyan görmez. Vücu
dün idaresi kolaylaşır ve 
alışır. 

Fakat müte~adiyen deği
şen hava velevki mutedil ol
sun bedeni harap eder. Çün

kü hararetin her tebeddülü 
vücud fabri~asının idaresin
deki intizamı ve ahengi bo
zar. Sıcak zamanında tatbik 

edilen hayat vazifeleri soğu
ğun zuhurile bozulur ve so-

ğuğun müsaid bulunduğu ha
le getirmek için haylice sı

kıntı çekilir. 
İşte bu mütenevvi kararet 

tesirile sıhhat bozulduğu gi
bi hastalıklar da artar, te
davi güçleşir. ........ ()···· .. ·· 

Pamuk lpllği 
Piyasada pamuk ipliği 

azaldığından fiatlar yüksel
miştir. 

KADIN 
Pratik güzelBk bilgileri 

Dirseklerinizi yumuş.-.:mak 

beyazlatmak için: 

Önce iyi bir sabun sıcak 
su ve yumuşak bir fırç J. ile 

fırçalaymız. 

Sonra birer çukur t c. bağa 

zeytinyağı koyup dirsekleri 

nizi birkaç dakika bat :ımz. 

Tabii çıkardığınız vab t bu 

yağı iyice içirir, soı;:a da 

temizlersiniz. 

Kaşlarınızın daima düzgün 
ve parlak görünmeleri için 

makyajınızı bitirdikten sonra 
parmağınızın ucuna bir par

çacık briyantin dokunduru
nuz, kaşlarınızı tüylerin git
tiği tarafa doğru yatıştırınız. 

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 
1':ı'::h1ar::.~~a YENİ SİNEMA'da 

14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 
lzmlrde ilk Defa 

1 H d t O v 1 (Arize>na --- ay u un g u sin) 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

2 --- Lorel - Hardi İsviçrede 
Kahkaha krallarının TUrkçe sözlü son şaheseri 
AYRICA : TÜRKÇE İZAHATLI FOKS JURNAL 

......................................... 

Tarihten bir yaprak 
~~-.:~~~ 

ABDÜLHAMİDİN Ki LARI· 
ledi. Muhteviyatı , yirmi, yir
mi beş bin2cildi mütecaviz 
olup bunlar meyanında p ek 
muteber asarı tü rkiye ve 
ecnebiye ve yazma kitaplar~ 
ve pek ı~ü( methi yat mev- ~ 
-c~ttu. Fakatesef ohi'; ür- ki 
wkitapçı denilen hafı-;;-küt~p_:: 

lar kendisinde bulunması 

lahit olan, lisana aşina ol
mak, ulfımu mütenevviaya 
gibi evsaftan mahrum olduk
larından zavah kitapların 

""anziminde hiçbir tertibe 

Temiz dövülmüs, itina ile • 
hazırlanmış her cins baharat 

5 ve 10 kurusluk anbalaj-• 
/arda ·iayet olunmamıştı. Mesela 

Evliya Çelebi seyahatname
sile binbir gece hikayesi, 
Fransızca büyük ansiklope
di ile Tiycrin Fransa ihtila 
li kebiri tarihi yanyana ko
nulmu~ tercüm~ k alemind.! 
Fransızcadan tercüme oh
nan cinai bir rorr:an H ~kirr 

başı Salih efendi ml'rhurr t n 
ilmi nebatata mü ealli k e ~ _:
r i kıymettarı ile bir sıra;a 

~11111111~~11111111~11111111~ 

DİKKAT! 

Abdülharr idi 1 kitapları, 

ünüve si+e kütüF han _sine ge
tiri lmi.ştir. Eserleı in herren 
hepsi cinai roman l :ı:·dır. O-
nun >.a t ~n bü~ün gccele:ini 
c;nai ı oma• lar okun-akla 
geçirdiği rr atum. Y<lln;z bu 
kitaplar l· ak~orda esk i rr ü
beyn mütercimlerden Sırrı 
"Saray idaresinin iç yüzü,, 
adlı bir seri yazısında çok 
entresan malumat vcrıyor, 

Bu malumat şudur : 
"Kitapçılar kütüph~neye 

mt:.mur ve kitapçıbaşıya ta
bi idiler. E\'Yelleri Yıldız 

sarayında kütüphane < hla
kına layık bir şey yokken, 
bilahara Abdülhan:idi Sani 

l:u hususa ayrı ca eh ' rr miyet 
vererek, bahçenin münasip 
bir yerinde gayetle güzel 
bir dairei müştagile inşa et
tirip, kütüphane ittihaz ey-

sır alanmıştı. 
Binaenaleyh o mükemmel 

dolaplardaki asarı bulup çı
kararak istifade etmek mu
hal derecedeydi. 

Zaten kütüphane, hiç ol-
mazsa saray memurlarının 

olsun, istifadesi için yapıl
mış bir şey olmayıp , bulun
duğu yere yaklaşmak öyle 
zanolunduğu kada r da ko
lay değildi . ., 

Bu srtırlar kii ltiir na;nına 

ibz:!.tle- okunrrıya değer. Kü
tüphanesini cinai romanlarla 
dolduran padişahtan millet 
ne hayır görebilirdi? ... 

Niyazi A 1ımet 

· r. Fahri lsık Zengin Olmak Aşçıbaşı Marka 
ı Makarnaları 

İzmir Mc:nleket Hastanesi I İsterseniz 
R::mtk~::ı ~.:ü·_~hassısı 

Re>ntken Ve 1 

Elektr ik t edı:ı v "si yapılır 1 

İkinci Beyler So. No. 29 1 

TELEFON 2542 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe., den almağı unutma
sınlar. 

DOKTOR Dr. Demir Ali 
Tevfik Lütem Kamçı«>ğlu 

MERKEZ HASTANESİ Cilt Tenasül hastalıkları 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

Görülmemiş bir program........... Zevkine payan 
olunmıyan iki filim .. Bugün 

~ültürpark Sineması'nın 
lzmirin sayın halkına en büyük hediyesi olacaktır 
Fransızca Sözlü L h b 

Vicdan a a enera 

= 

Fr~~~!!!~!~~! 1 
en mümtaz artistleri RENE 1 

SAıNT - CYRJEAN GA
LAND - JULELES BERİ 
ve SİGNORET tarafından 
müsl:esna bir zevkle yara
tılmış heyecanlı büyük aşk 

Düyanın en büyük İnpan
yol danzöz ve şantözü asrın 
Karem eni 

Laarah Lander 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

- ----~ 

DOKTOR 
Hakkı İsmail 

Bilgeer 
Dervişe>ğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~)i;;;;t;;(J;:;:.t:;ıl; lll'~J;:;..·~~l;;;:t:i( 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
ve ihtiras macerası Mev- ' Tarafından yaratılmış enfes Fuat Se>yer 
zu tamamiyle aile hayatın- İspanyol dansları, şakrak ve Böbr~k, mesane, prostat, 
dan alınmış olan bu film, neşeli İspanyol şakırleriyle 
parasına, servetine ve her idrar yolu hastalıklarını te-
türlü saadet vasıtalarına bezenmiş olan son derecede davi ve ameliyatlarını yapar. 
güvenerek genç bir kızla nefis bir filim. 2 nci Beyler Numanzade No. 5 
evlenen ihtiyar bir adamın ~~~~ ~~~~ 
çektiği ızdırabı musavver 1 o o K J o R ., 
cidden görülmeğe değer AYRICA: FOKS JURNAL ~ 

büyük bir eser 11 Sal ı h Sonad ~ 
Fiatlar: 20 - 30 talebe pazar günü 15-29 diğer günler j 1 ~ 
10-15 kuruştur. Bıletler Kültürpark girişile otobüslerde Ciltt Saç ve Zührevi has-
satılmaktadır. j talıklar mütehassısı 
Seanslar; hergün Vicdan mücadelesi 5.10 ve 9da La- 1 ~ 2 nci Beyler sokak No. 81 
habenera 3,20 ve 7,lOda cumartesi ve pazar 11,45 te r I Jj Her gün öğleden sonra ~ 
Lahabernera ile · başlar. ~J;;:~t::aD;;;.~~l=~!ltt:;S;ij 

Peşin ve 
Taksitle 

En sık en ucuz elbisele
rınızı Kavaflar şaı şı c;ında 35 

No da 
1 E R Z 1 

Kazım 
Ş pı:ıgüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 
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Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı ply .nJ .> biletler 

nizi pek çok vatandaşlar 

servet, refah ve saadete ka 

vuşturan bay Receb'in Esi< 
mahkeme önünde (96) nu 
marada (Cumhuriyet) kişe 
sinden almağı unutmayınız . 
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Baro 
İdar-e Heyeti Seçildi 
Reyi işari ile yapılan se

çim neticesinde B. Münir 
Birsel ittifaka yakın bir ek
seriyetle yeni baro teşkilatı
nın başına geçirilmiştir. ida
re meclisi üyeliklerine B. 
Tevfik Fikret Adaman, Ce
mil Erkli, Saffet Hünler, 
Halil Sabri Güleç, Murat 
Çınar, Hulusi Selek, Emin 
Değermen, Nuri Erboy se-
çilmişlerdir. Yedekler bila
hara seçileceklerdir. 

-~~ ..... ~ .. -
• 
iskan 

Umum mUdUrU 
fehrlmlzde 

İskan umum müdürü bay 
Cevdet Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Sayin müdürü 
umumi dün iskan müdürlü
ğünde göçmen ve iskan mu
amelatını tetkik ve teftiş 
etmişlerdir. 

ıı ıTiifllnııuııı ıı nmıııııuıuı m ııı ııu 11 ı uıuııı uı ııı ıı. 

~A~ITA.1 
Kemer Tepecikte Pazarlı 

Hakkının üzerinde bir ustu
ra bulunarak alınmış ve hak
kında muamele yapılmıştır. 
~ Kemer Tepecik teneke

li mahallesinde Sadık Kara
pınar esrar satışı yapmakta 
iken araştırma memurları 
tarafından yakalanarak üze
rinde beş gram esrar bulun
muş ve alınarak hakkında 

nuamele yapılmıştır. 
§ Keçeciler Taflan gazi

nosunda Davut sarhoş oldu
ğu halde gazino müsteciri 
Recebe hakaret ettiğinden 
yakalanmış ve hakkında 
meşhut suç zabtı yapılmıştır. 

~ Karşıyaka Rayığan so
kağında Meliha, Fatmayı 
kızgın maşa ile yüzünden 
ve elinden yaktığı şikayet 
edilmiş suçlu yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

~ Çorakkapı Gerenlik so
kağında Kemal şahitlik me
selesinden Ali oğlu Mehme
di bıçakla hafif sarette ya
raladığından yakalanmıştır. 

§ İkiçeşmelik kestelli cad
desinde; Ali oğlu Süleyman: 
Nuh oğlu Mustafanın odasi
na anahtar uydurarak 52 li
ra parasını çaldığı şikayet 

edilmiş ve suçlu yakalana
rak hakkında meşhut suş 
zabtı yapılmıştır. 

§ lkiçeşmelik çukur çeş
me mevkiinde Mehmed kızı 
Sultan; Ali ve Ali oğlu Meh
med: Mehmet oğlu Ahmedin 
eşyalarını çaldıklarından ya
kalanmış ve haklarında meş
hud suç zabtı yapılmıştır. 

~ Alsancak Mustafa bey 
caddesinde. Ahmed oğlu A
li: Mehmed oğlu Avninin 
elbise ve sairesini çaldığı 
şikayet edilmiş ve suçlu ya
kalanmıştır. 

Hem 
Hem 

güzel, 
ucuz 

Alacağınız eşyayı hem 
ucuz almak ve hem de be
ğenmek istiyorsanız (Ucuzluk 
sergisinden) alınız. 

(HALKIN SESi) 

AFLAR 

SIHHAT MEMURLARI 
--------·-l!:l••---------

Ankara, 15 (Hususi) - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, otuz yıl hizmet etmiş 
memurlarının ikramiyeleri için hususi idareler büdcesine tahsisat konulmasi lüzumunu vi
layetlere bildirmiştir. 

Çinde Kolera Afatı Devam Ediyor 
HUkOmetimiz Mühim Miktarda Aşı Gönderdi 

Ankara, 15 (Hususi) Çin hükumeti Çinde şiddetle salgın haJinde bulunan kolera hasta
lığını önlemek için hükfımetimizden kolera aşısı yardımında bulunulmasını istemiş, bu ta
leb memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Sıhhat Vekaletinin husususi merkez hıfzıssıhha müessesesinde ihzar edilen kolera :aşı
larından bir milyon santimetre mikkabı Çine gönderilmiştir. 

Memelde Almanlar Kazandı 
Bertin, 15 (A.A) - Memelde yapılan son seçimde, Alman listesi yüzde 97 rey kazan

mıştır. Bu kahir ekseriyet, Memelin Alman olduğunu isbat etmiştir. 

Altın kaçakçılığı yapan Yahudiler yakalandı 
İstanbul 15 (Hususi) - İstanbul - Filistin ve Bulgaristan arasında altın külçe, İngiliz 

lirası ve Türkiye banknotu üzerine kaçakçılık yapan bir Yahudi şebekesi, Sofayada Bul
gar zabıtası tarafından keşfedilmiş ve şebekeyi idare edenler hepsi yakalanmıştır. 

İran petr~llarından istifade edeceğiz 
Ankara, 15 (Hususi) - Iranda yeni bulunan petrol kaynaklarından bizim de istifade 

etmekliğimiz tensip edilmiş ve bu sebeple bir Türk İran anonim şirketinin tesisi karar
laştırılmıştır. 

Bingazi Limanı Harp Limanı Oluyor 
Roma, 15 (Radyo) - Bingazi limanı büyültülecek ve icabında harp gemilerinin de ba

rınmasına elverişli bir hale konacaktır. 
Bingazide donanma ıcin bir telsiz istasyonu vücude getirilmiştir. 

• ITALYA MATBUATI ., Atatürk'ün 
Andı ------------~a&il------------~ 

Tunus, Koksika Ve Cibuti 
Solhan Verilmezse Kuvvetle 

Alecağuz Di '1>rlar 
Roma, 15 ( Radyo ) - italya matb!.latı, italya - Fransa 

ihtilafı etrafında uzun makaleler yazmakta devam ediyor. 
Gazeteler, vaziyetin yeniden tehlike) e düştüğünü ileri sür
mekte ve Tunusun, ister istemez İtalya ya iade edileceğini, 
ıtalyanın Fransa ile hesaplaşacağı günün hulul ettiğini ve 
şimdi siyasi sahada bulunan Tunus, Korsika, Cibuti mese
leleri sulhan halledilmezse, yarın kuvvetle hallolunacağını 

kaydetmektedirler. 
--~ ----.:::::::::::::: :=.=::.-----

İskenderun da 
Bir liman yapacağız 
İskenderun, 15 (Radyo)

Türk ticareti için İskende
run serbest mıntakasında 

bir liman yapılacaktır. Bu 
limanın planları yerinde ha
zırlanmaktadır. ........................................ , ....... .... . 
Feci Bir Kaza 

Beyoğlu 
~aymakamı 
Istanbul, 15 (Telefonla) -

Beyoğlu kaymakamlığına, 

Bakırköy kaymakamı B. Ah
med tayin edilmiştir. 
. ........... ········ ... ················· .......... . 
söndüremedikleri için zavvllı 
yavrucuk, feci çığlıklar ko
pararak yanmıştır. 

Derin yanık yaraları alan 
İki Yaşında Bir- Çocuk ve dün sabah saat altıda 

Yanarak Öldü bir ötomobille Alsancakta 
Turgutlu kasabasında Kur- bir hastahaneye getirilen 

tuluş mahallesinde feci bir İbrahim, tedaviden yarım 
vaka olmuştur. saat sonra ölmüştür. 

Çiftçiler sokağında oturan Hadise tahkikatına Müd-
Ari.f oğlu 2 yaşlarında İbra- deiumumi muavini B. Mem-
rim, evvelki akşam evde duh Karazencir tarafından 
petrol lambasının iştia i yü- el konmuş; Kasaba müddci-
zünden elbiseleri ateş almış, umumiliği vak'adan haberdar 
evde bulunanlar, yanan ço- edilerek tahkikat yapılması 
cuğun elbiselerini kolaylıkla bildirilmiştir. 
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İzmir Valiliğinden: 
Bronz beş ve iki buçuk guruşluklarla nikel bir kuruşluk

lar l Kanunsani 939 tarihinden itibaren tedavül mevkiin
den kaldırılacağı ve bunların 1 Kanunsani 910 tarihine ka
dar bir sene müddetle malsandıkları ile Cumhuriyet mer
kez ve Ziraat bankaları tarafından kabul olunacağı maliye 
vekaletinin iş'arı üzerine ilan olunur. 4398 

TAii komisyonu yarın 
toplenacak 

Ankara, 15 ( Hususi ) 
Atatürk için yapılacak anıd 
hakkında mütahassıslarin 
tekliflerini tetkik edecek 
tali komisyon yarın Başve
kalette toplanacaktır. 

-~~-

Zabıta 
Vakaları 

Gazetecilerden gizli 
. tutulmıyacak 
lstanbul 12 (Hususi) -

Yeni pulis müdürü Sadret
tin Aka bilumum emniyet 

amirlerine gönderdiği bir 
tamimde badema vuku bu
lacak hiç bir zabıta vaka-

sının gazetecilerden gizli tu
tulmamasını bildirmitir. 
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•• 
Uçüncü Noter 

ı1 Süreyya Olcay 
Telefon şirketi karşısında 

Büyük Kardiçalı hanı altın-

ı daki daireye nakletmiş ve 
işe başlamıştır. Burada da 
mumaileyhe muvaffakiyetler 
ve hayırlı işler dileriz. 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 
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~~ ALLAHIN KAMÇISI! 
~~ -··········O············ "~ ............ . .......... . 
n~ "Dünyayı ben, islAh edeceğim.,, Diyen bir 1 

~ij delller doktorunun maceraları ! 
n~ ııııımmmıı 

~~ Yazan: Sırrı Sanlı 
l.™~~~ııının (a) ınııın~~~ 
Gücenmeyiniz amma, birçok kadınlar mevkllnl, 
zenginliği kaybetmiş kocaları aleyhinde söyle

nen sözlere o kadar çabuk inanırlar, 
inanmak isterler ki •.. 

Genç kadın bu defa me
rak ve tecessüsle sordu: 

- O halde neden ona 
bu işi, bu azizliği yaptınız, 

bu korkunç oyunu oynadı

nız! 

- Çünkü o, milyonlarını 
kazanmak için azmeden ar
kadaş, aldatmadan meslek
daş, yıkmadık ev, söndür
medik ocak bırakmadı. 

- Ne gibi işler yaptı! 
- Ona sonsuz itimadı, 

son derce büyük bir muhab
beti olan ilk ticaret ortağına 
oynadığı oyun. yaptığı hain
lik tüylleri ürpertecek bir 
drama kuvvetli bir mevzu 
olabilir. 

- Ona ne yaptı? 
- Ona neler yaptı diye 

sorunuz. Evvela ticarethane
lerinin katibini, muhasibini, 
kasadarını elde etti. Sahte 
telgraflar, sahte mektuplar, 
hatalı plançolar, tahrip edilmiş 
çekler, senedlerle ticaret ev
lerinin müthiş zararlara uğ
radığını, hileli bir iflasa 
doğru gittiklerini ve sonun
da iki ortağın hapishane 
köşelerinde çürüyecekleri 
kanaatini verdi ve güya ona 
son bir eylik olmak üzere 
şöyle bir teklifte bulundu : 

- Senin sıhhatin ve ya
şın ceza evlerinde yıllarca 

1 yatmağa müsait değildir. 
Bana bu kötü ve batak işi 

bırak, ben sonuna kadar 
mücadele edeceğim, ya va
ziyeti kurtaracağım veyahud 
ben de bir zindan köşesinde 
mahvolup gideceğim. 

Daha akla sığmaz bin 
türlü hile ve yalanlarla çok 
namuslu ve saf bir adam 
olan ortağını on parasız 

olarak ticaret evlerinin ka
pısından dışarı attı. 

Doktor Kansonun sevdiği 
kadın bu son sözler üzeri
ne haykırdı: 

- Bu ne vicdansızlık, bu 
ne alçakça bir hareket! 

- O rezil ve namussuz 
adamın zavallı, betbaht ar
kadaş ve ortağına yaptıkları 
bununla da bitmeyor ! 

- Bundan başka bir in-
sana ne yapılabilir ? 
-Adamın fakir düşmesini, 

parasız kalmasını, hep ku
marbazlık, safahat, başka 

kadınlar la hayat sürme, 
zevk ve safaya dalma neti
cesi gibi göstererek hayatta 
biricik dert ortağı karısını 

da elinden almağa muvaffak 
olmuştu ! 

- Peki kadın kaç sene
lik kocasını tanımıyormudu? 

Doktor Kanson sevdiği 
kadının sualine birden bire 
cevap vermek istemediği 

için biraz düşünmeğe koyuldu. 
Kadın israr etti : 
- Söyleseniz a, bu ka

'dın kocasının ahlakını, na
muskarlığını bilmiyor muy
du? .. 

- Size bir şey söyliyece
ğim fakat gücenmiyeceksiniz. 

- Söyleyiniz sizi büyük 
bir dikkat ile dinliyorum. 

- Bir çok kadınlar, mev
kiini, zenginliğini kaybetmiş 
kocaları aleyhinde söylenen 
sözlere o kadar çabuk ina
nırlar ki.,. 

Bununla beraber o kurnaz 
herife inanan kadın da ce
zasız kalmadı .. 

-Devam edecek-

Transatlantikler 

İngilterede yapılmakta o
lan Kraliçe Elizabet transat
lantiğinin bu yaz sefere baş
lıyacağı bildirilmektedir. Ye
ni transatlantik dünyanın 

en büyük vapurudur. Hacmi 
85 bin tondur. Süratinin 32 
milden yukarı olacağı tah
min ediliyor. Bundan sonra 
gelen vapurların büyüklük
leri şudur : 

Normandie (Fransız) sek
sen üç bin dört yüz yirmi 
üç ton, Oueen Mary (İngi
liz) 80774 ton, Majestic (İn
giliz) 56551, (Leviathan A
merikan) 54,282, Berenga
rid (İngiliz) 52,228, Reks 
(İtalyan) 50,000, Europa ve 
Bremen (Alman) 49864, 
Conte di Savoia (İtalyan) 
48,600: Olymbic (İngiliz) 
46,439, Aquitanla (İngiliz) 
45,647 İle de France, (Fran
sız) 43,153, Empress of Bri
tain (İngiliz) 42,500, Paris 
(Fransız) 34,459, Homeric 
(İngiliz) 34,356 ton. 

Vapurların süratlerine ge-
lince başta 3063 miUe İngi
liz Oueen Mary gelir. Bun
dan sonra en süratli 3 va
pur şudur: Normandie (Fran
sız 30,58 mil, Reks (İtalyan) 
28,92 mil, Bremen (Alman) 
28,51 mil. Bunlardan sonra 
en yollu vapur Mauretania 
(İngiliz) idi. Sürati 23,69 
mildi. Fakat bu vapur bir 
kaç ay evvel çürüğe çıkarıl
mıştır. 

Şimdi en . süratli vapur 
Atlantiği 4 gün, 3 saat, 2 
dakikada katetmektedir. 

---- - ---
Z~ngin Olmak 
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