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Çemberlayn'ın Sözleri 
-·ouuınu•ıifl.,ın1u11u ıı:ıı :ıuuıı111111111111111111uıı11uıu 

İngiliz Başvekili Çemberlayn'ın sözleri el'an Fransa, İtal
ya ve Almanyada hazan sevinç dalgaları ve hazan da hid
det ve infial fırtınaları koparmakta devam edip duruyor. 
İngiliz diplomatının "İngiltere; İtalyanlar tarafından bir 
hücuma uğrayacak Fransaya yardım etmek için hiç bir 
muahede ile bağlı değildir.,, mealindeki sözler Fransızları 
ne kadar gücendirmış ise, İtalyan ve Almanları da oderece 
sevindirmiştir. Fakat Çemberlaynın "Fransa ile dostluğu
muz her türlü hukuki ve siyasi anlaşmalara lüzum göster-
miyecek kadar kavi ve muhkemdir.,, mealindeki beyanati de 
Roma ve Berlini son derece küplere bindirmiştir. 

Hele .Almanlar bu işe ve bu zözlere o derece içerlemiş
ler ki İngiliz Başvekilinin son beyanatım dinlemek üzere 
davet edildikleri halde bu davete hiç nazikane olmıyan bir 
ş~kilde icabet etmemişler. Muhakkak olan bir.şey varsa oda 
bu beyanatın Roma, Berlin ve Fransada büyük bir alaka 
ve heyecan uyandırmasıtır. 

Son posta ile gelen Fransız gazeteleri son sözlerin son 
tesiratını fevkalade canlandırarak büyük bir coşkunluk 

gö5termekte ve yaşasın İngiltere, bravo İngiliz Başvekiline 
diyecek kadar ileri varmışlardır. 

SIRRI SANLI 

BÜYUK SEFİMİZ .,. 
------111111111111------

BugUn Tekrar Seyahate Çıkmaları Muhtemel 

Ankara, 20 ( Hususi ) -
Büyük Şefimiz bugün ikinci 
seyahatlerine başlamaları 

muhtemeldir. 
Reisi Cumhurumnz evvela 

Ayyaş, Beypazarı Nallıhan 
kazalarını ziyaret edecekler
dir. 

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

Milli Müdafaa 
Vekilimiz 
• 
lstanbulda. 

İstanbul, 20 ( Hususi } 
Milli Müdafaa Vekili Gene
ral Kazım Özalp bugün şeh
rimize gelmiş ve istasyonda 
merasimle: karşılanmıştır. 
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Vekiller heyeti 
toplandı 

Namzedler arasında Genral Kazım 
Karabekir de Var 

Ankara, 19 (Hususi) -
Münhal bulunan mebusluklar 
seçiminin C. H. P. büyük 
kurultayından sonra yapıl-

za Nurla esbak Sıhhiye ve
kili doktor B. Adnanın ve 
Londra büyük elçimiz B. 
Fethi Okyarın ve Hüseyin 
Cahit Yalçının namzetler 
arasında bulundukları söyle
nıyor. 

Ankara 20 ( Hususi ) -
Büyük Şef dün General 
Kazım Karabekiri iki defa 
kabul buyurmuşlardır. 

sonra İstanbula gideceğini, 

tekrar Ankaraya döneceğini 

söylemiştir. 

Valimiz Ve Murahhaslar 
Ankaraya Gidecek 

Vali ve Parti başkanı B. 
Fazlı Güleç önümüzdeki Cu
martesi günü Ankaraya gi
decek refakatinde diğer mu
arahaslar bulunacaktır. 

Üali B. Fazlı Güleçin baş
kanlığındaki İzmir heyeti 
Ankaraya gidince Cumhur 
başkanımızı ziyaret ve İz-
mire teşriflerini rica ede-

cekler, İzmir vilayeti halkı
nın çok candan olan bu his
siyatına tercüman olacak
lardır. 

Valimiz Milli Şefimizin hı:
zurile açılacak zıraat kongre
sinde de bulunacaktır. 
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Mısır kralı 
Suriyeye devet adildi 

Ankara, 19 (Radyo) 
Fransadan suriyeye dönmek
te olan Surıye Başvekili B. 
Cemil Mardanı bugün İsken-
deriyede kral Faruk tarafın
dan kabul edilmiştir. 

B. Cemil Mardanı Suriye 

Papa 
Hastalandı 

Vatikan, 19 (Radyo} -
Papa on birinci Piyu; şid
detli soğuğa rağmen akade
miye gittiğinden tekrar has-
talanmıştır. 

Papa, bugün sabahtan ak-
şama kadar yatakta kalmış-
tır. .................................................... 
hükumetinin davet mektubu-
nu krala vermiş ve kral da 
bu daveti kabul etmiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
==-=-==:--~== 
• • • iskan Işlerı 

İşkan işlerinini kökünden temizliyecek yeni bir kanunun 
hazırlandığını. memnuniyetle okuyacaksınız. Bu iskan, mu-

Ankara 19 ( Hususi ) -
Vekiller heyeti, saat 17 de 

Büyük Milet Meclisinde ve 
Cumhurreisimizin riyasetleri 
altında toplanmış, uzun müd
det müzakerelerde bulun
muştur. 

Cumhurreisimiz, müzakere
lerden sonra iki buçuk saat 
mecliste kalmışlardır. 

masi kararlaştırılmıştır. Me
busluklardan birine general 
Kasım Karabekirin parti ta
rafından namzet gösterile-
ceği hakkındaki haber te
eyyüd etmiştir. 

Milli Şef eski silah arka
daşı Karabekiri yemeğe alı
koymuşlardır. Karabekir 
kendisini ziyaret eden gaze
te muhabirlerine Ankarada 
daha birkaç . gün kaldıktan 

I~ --. 
( lzmlr meyhanelerin-

hacirlik, mübadillik, harıkzedelik ve teyfviz işleri fevkalade 
ahval ve hadiselerden doğmuş meseleler olduğu için bun
ların hal ve faslında ilk zamanları bir hayli garib ve birbi
rini tutmıyan kararlar ve talimatnamelerle karşılaşmıştık. 
Bazan bir kaç evi olan bir muhacir veya mübadilin tek 
bir ev ve başını sokacak bir kulübe bulamadığı helde di
kili bir ağacı olmıyan bir adamın da koccman bir konağ.a 
sahip olduğu görülmüştür. Biz bu son satırlarla hüki'ımetı
mizin babaca bir şefkat ve halk severlik eseri olarak yap
tığı babalığı çok görmediğimizi söylemeğe lüzum bile his
setmiyoruz, çünkü fakir halkımızın bir yuva, bir çatı sahi
bi ettirilmesi için yazdığımız yazılar, hatta romanlar mey
dandadır. İskan işlerini en zor safhaya sokan şey ilk za
manlarda altı odalı bir Türk evini gene garib telakkiler 

Eski Sinop mebusu B. Ri-

İSTER GUL İSTER AGLA 

Kocasının Etini Yiyen Kadınlar 
Pasifik Adalarında yaşıyan insanlar arasında bazıları vardır ki insan eti yirler .. onlarda 

sevilen bir adamın yiyecekleri yemeğin içinde muhakkak vücudunun bir parça eti bulunması 
şarttır. Bununla beraber Barabo adı verilen bu kabilenin kadınları, kocaları öldükten sonra 
kocalarının vücudunu lokma, lokma doğrayıp yerler. 

Öyle zanderiyoruz ki buna, her zaman için karısının tükenmek bilmiyen eziyetlerine 
katlanan kocalar pek şaşmıyacaklar. Yalnız sevilen yemeklerde vücudundan bir parça et 
bulunma adeti ve bizde de kadınların yamyamlığa hevesi eğer bir moda halini almış olay
dı o zaman kim isterdi sevilmek ?ve Eğer Barabu kabilesinde vaziyet karşısında sevilmek 

istiyen varsa onun aklına : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

de neler Gördum ne
ler dinledim ] 

Ei!!5ill ea:a 

Bu güzel yazımızdan par
çalar : 

Meyhaneci rakısını ace
le acele içen ihtiyara : 

- Yavaş yavaş babalık, 
dedi, seni kaynanan mı 
kovalıyor? Sonra pusulanı 

şaşırırsın. 

İhtiyar şu cevabı verdi : 
- Benim zaten pusulam 

yok ki şaşırayım evlad ! 
Yelkeni açıp kendimizi 
koyuvermişiz. Rüzgar han-
gi tarafa götürürse o tara
fa dümen kırmaktayız, .. 

Ve eliyle 11 aldırma .. geç!,, 
Gibilerden bir işaret yaptı. 

neticesi olarak bir rum evinin tek bir odasına bile karşı
lık göstermek istemiyen garib bir zihniyettir. Hele bu pü
rüzler temizlenmeden, on beş sene evvel tevfiz edilen veya 
adi iskan suretiyle verilen evlerden ceri misil ve kira gibi 
ha~çlar alınmağa kalkışılması evine mukabil bir ev almış ve onu 
tamire koyulmuş vatandaşları derin bir üzüntüye sokmuştu. 
İşte böyle bir zamanda Cumhuriyet Hükumetimizin hazırla
dığı yem talimatname ve kanunla vatandaşların imdadına 
yetişmesi halkımızın en büyük minnettarlık duygularının 
coşmasını mucip olmuştur. 

Halkın Sesi halkımız namına bu şükran borcunu bu sa-
tırlarla ödemeğe çalışmakla bahtiyardır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 

Batı Anadaluyu nasıl gördüm 
-===-~======= 

"GEZi NOTLARI,, 

Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene 
~rl~ Saygılarımla 

-6-
Gediz nehri Muraddağları t yük bir çeşme: Balaban su

yakınlarından çıkar, orman- yu .. buz gibi güzel bir su .. 
Jık ve oldukça sarp bir ara- kana. kana içiyoruz. Tekrar 
ziden geçer ve aldığı kol- yola çıkıyoruz.. sağda solda 
larla İzmir körfezine dökü- ufak şirin köylere rastlıyarak 
lür. yürüyoruz. Saat altıya doğru 

Nehrin uzunluğu 350 kilo- "Balya,, giriyoruz. Şirin ve 
metre kadardır. Vilayet mer- zengin bir kasaba.. buranın 
kezi olan Manisa bu nehrin Simli kurşun maden ocağı 
hazası üzerinde bulunuyor. pek meşhurdur .. 
Bu havaliye İzmir - Afyon Yarım saat sonra otobü-
Bandırma-Soma hatları gibi sümüz hareket ediyor .. ka-
iki mühim demiryolu kate- sabadan çıkar çıkmaz yolda 

deVilayet arazisinde fazla virajlar başlıyor, ve gittikce 
mıktarda üzüm ve incir ye- yükseliyoruz. Epeyce yürü-
tişir. Bağları pek meşhur- dükten sonra bir viraj daha 
dur. Hububatta ehemmiyet- dönüyoruz. Aşağıya bakı-
lidir. Vilayetin kazalarından yoruz. "Balya,, kasabası aşa-
"Uşak, Gördes, Kula ve De- gıda kalmış.. biraz daha 
mirci kazalarında güzel ha- gidiyoruz artık kasabayı 
Jılar imal olunur. Eşme, Ala- gözden kaybediyoruz. 
şehir, Salihli, Kasaba, Ak- *** 
hisar vilayetin diğer kaza- Güneş karşıdaki sırların 
larıdır. arkasındaki boşluğa gömü-

•"'"' lüyor, etraftaki ağaçların 
Yeni yapılmış, Çanakka- dumanlı tepelerinde yaprak-

leyi Balıkesire bağlıyan şo- lar renkli bir fener gibi ya-
senin yanındayız geniş, iki nıyor şimdi ... Bir viraj daha 
tarafı ağaçlık bir bolvar... dönüyoruz, ovaya giriyoruz. 
Birkaç yıl önce iki tarafı Karşıda "Balıkesir,, görünü-
eski vapur, mavuna parça- yor .. 
larile dolu adeta bir hırda-
vat pazarı olan bu yer; şim
di ne güzel bir meydan ol
muş.. ağaçların dikilişinde 

hendese hakm, belli.. oto
büs müşterilerini aldı, kalkı
yoruz artık.: sağımızda şeh
rin ortasında bulunan eski 
mezarlık kaldırılmış yerinde 
muntazam bir park yapılı

yor.. otobüsümüz yürüyor .. 
gene sağımızda yıllardan beri 
harap bulunan bir okul bi
nası yıktırılmış yerinde 
modern bir hastane binası 
yükseliyor .. bir çeyrek yürü-
yüşten sonra sağımıza 

bakıyoruz: Yeni yapılmış 
büyük bir mezarlık, şehrin 
dışında Çanakkalenin bele
diyesi faaliyette.. . Bir iki 
viraj döndükten sonra Ça
nakkale gözden kayboldu. 

**"' 
Hava sıcak terliyoruz ... 

Şoför: "Balaban,, suyunda 
biraz durur serinleriz diyor ... 
Gene yürüyoruz. Etraftaki 
ağaçların üzerinde sonu 
gelmiyen seslerle ağustos 
böcekleri bu durğun yerler-
de, inadcı böceklerin sesleri 
hakim... Biraz daha yürü
yonız .. yem yeşil bir yer gö
ze çarpıyor. Sağımızda olu
ğundan bol sular akan bü-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ 

Mübadil İşleri 
-E!!i!IEE-

Kati Tasfiye Kanununa 
Ek Olarak Hazırlanan 
Layiha Son Şeklini Aldı 

Ankara, (Hususi) - Mü
badele ve tefviz işlerinin 

kkti tesfiyesi ve intacı hak
kındaki kanuna ek olarak 
hazırlanan kanun layihası 
son şeklini almıştır. Layiha 
meclisin önümüzdeki içtima
ında görüşülecektir. Layiha
nın son şeklinde ezcümle 
şöyle denmektedir : 

Bu kanunun neşri tarihi
ne kadar olan muamelelere 
münhasır olmak üzere mü
badil, muhacir, mülteci, gö
çebe ve hükumetçe nakledi-
lenlerin ve harikzedelerin 
hükümet tarafından göste
rilmiş olsun olmasın bidaye
ten işgal eyledikleri hazine
ye ait gayri menkullerin 
icar ve ecri misiller için açı
lan davalar ve icra takible
ri durdurulur ve alınan adli 
ve idari kararlar katileşmiş 
olsalar dahi infaz edilemez
ler. Tahsil edilmiş olan icar 
ve ecri misiller geri verile
mez. 

------

ENHOSKremi , 
~======::! ======ı 

bayanlar için cilt doktorudur 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. ........................... ____ __ 
ELHAMRA İdaresinde Milli KUtUp-

hane sineması 
Ses-renk ve güzellikler meşherin nefis bir 
mevzu içinde şahane sesler-şahane renkler 

şahane güzellikler ve 

Şahane Çılgınlıklar 1 Meşhur ÜNİTED ARTiST şirketinin Goldvin F olles 
şaheseri Programa ilave olarak 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün sesli sinemanın ilk ica
dında filme alınan ve bugüne kadar hiçbir yerde gös
terilmiyen Nutukları. 

SEANSLAR: 3,30 - 6 - 8,30 

(HALKINSESJ~~-------------------------------------2_o_Bl_R_lN_c_i_K_~_N_u_N __ 

SADRI ERTEM 
=========~~ ~====---

TÜRK EDEBİYAT VE EDİPLERİNDEN BAHSEDEN 
"POLİTİKA,, • GAZETESİ VE DEGERLİ MÜTEFEKKİR 
MUHARRİRLERİMİZDEN B. SADRI ErTEM HAKKINDA 
ŞU SATIRLARI YAZIYOR: 

1 
1900 senesinde doğmuş 

olan Sadri Ertem, "Korku,, 
ve "Bir şehrin ruhu,, eser-
leriyle hikayeci olarak gü
zel bir şöhret kazanmıştır. 

Bunlardan başka "Bir var
mış, bir yokmuş,, ve "Çık
rıklar durunca,, romanlarım 
yazmıştır. Sadri Ertem ken-
dinden bahsetmeyi sevmek-
le beraber; mülakat esna-
sında "Step,, adlı bir ro-
roman yazdığını beyan et
miştir. Sadri Ertem eserinin 
herhangi bir siyasi gayeden 
beri olduğunu beyan etmek
le beraber, bana kalırsa, 
tam fevkalade enteresandır 
ve yeni Türkiye tarihi ba-
kımından semboliktir. Bu 
roman, stepten sahile inen 
ve fakat sahile alışamayıp 

tekrar stepeye dönen bir step
linin manevi metamorfuzını 

tasvir etmektedir. Bngünkü 
edebiyat hakkında Sadri 
Ertem bana dedi ki : 

"Avrupa tesiri tanzimat 
ile başlar. Fakat bu tesir 
ecnebi bir kuvvetin tazyiki 
şeklinde ortaya çıktığından 

tesiri satıhta kalmıştır ve 
müstemleke maneviyatına 
giriş addolunmalıdır. İnkı
lab başlangıcına kadar Av
rupa zihniyeti v.e dini düşü
nüş birbirine karışmış bir 
halde bulunmakta idi. La-
yik fikirler ancak cumhuri
yet ile galip olmuşlardır ... 
Evvelce edebi verim çarşaf 
ve kafes ardında gizli bu
lunan kadına münhasır iken 
ve muharririn dimağını ateş
lendirirken, bu günkü ede
biyat problemler ile dolu
dur. 

Onbeş sene içinde Türkiyenin 
iktisap ettiği umran ve te

rekki hayrete şayandır 

Baştanbaşa yanmış, harap vazifeyi bütün ehemmiyetile 
olmuş bir şekilde on beş takdir eden bu zat geceli 
gibi kısa bir zaman içinde ve gündüzlü ifasına çalışmış 
Cumhuriyetin icazkar feyzile ve tekmil vatandaşlarının 
vucüda gelen umumi ilerle- samimi muhabbet ve hoşni-
me cidden şayanı hayrettir. dilerini kazanmıştır. 
Büyük inkilap şairimiz Na- Adanaya gelince; bu tarihi 
mık Kemalin, Millete umdu- şehir diyebilirim ki hu hava-
ğu feyzin şu veçhile inkişa- Iide terakki ve ümran saha-
fından dolayı ruh paki hiç sında kuvvetli adımlar at-
şüphesiz şad olmuştur. mıştır. 

Geçenlerde lstanbuldan Yalnız istasyondan şehre 
Bandırma yolu ile Adanaya uzayup giden tahminen iki 
kadar vakı olan seyahatim kilometre uzunluğundaki as-
neticesinde şimendüfer gü- faltlı geniş caddesi Adana 
zergahı olan kasabalarda için de çok faydalı olmuştur. 
gördügüm yenilik ve ümran Atatürkün şeref ve mu-
ve bilhassa Balıkesir ve habbet saçan heykelinin yine 
Adanadaki terekki ve ma- bu cadde üzerinde mebni 
muriyet beni derin bir hay- bulunduğu park bağ irimi 
ret içinde bırakmıştır. Balı- andırmaktadır. 
kesirde hususi bir işim için Muhterem vali bay Tevfik 
iki gün kaldım. Bundan on Hadi ile elele verip çalışan 
sene evvel çok iptidai bü- belediye reisi çok hayırlı 
yük bir köy halinde gördü- eserler yaratmıştır. 
ğüm Balıkesir şimdi modern Vali bay Tevfik Hadi, 
bir şehir olmuş, lüks bina- istiklal mücadelesinde de bü-
larile, asvaltlı caddelerile, yük fedakarlıklar göstermiş 
cidden eşsiz parklarile tanı- bir inkılab çocuğu bir şuurlu 
lamıyacak bir şekil iktisab bir idare amirimizdir. Ada-
etmiştir. Bu ilerlemenin faili nanın imar ve ihyasında 
amili 927 tarihinden beri gösterdiği meşkur faaliyetini 
belediye riyasetinde belunan Adanalılar hiç bir zaman 
B. Naci isminde bir zattır. unutmıyacaktır, 
Belediye reisliğini vatani bir NİHAT ERLA T .............................................................................................................. 

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

( Bugünkü Pr ... Jğramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Aııkara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 
12.30 Müzik (opera parçaları) 

13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10 Türk Müziği (Türkçe şarkılar) 
13.40-14 (Fanfar - Pi) . 
18.00 Tuk Müzigi (ince saz faslı) 
18.45 Konuşma (hukuk ilmi yayma kurumu) 
19.00 Müzik (hafif müzik pi) 
19.15 Saat ayarı ve haberler 
19.25 Müzik (liderler pi) 
19.40 Temsil (bir dram - oğlumun yemişleri) 
20.00 Müzik (Radyo orkestrası-Şef : Hasan Ferit Alnar 
21.00 Saat ayarı 
21.10 Türk müzigi Halk muzigi ve oyun havaları ve 

muhtelif şarkılar) 
22.10 Konuşma (Türkiye postası) 
21.15 Müzik (küçük orkestra) 
23,15 Müzik (cazhand ) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 
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Son kahvedeki notlarım ••• 
------[!]-------

Değil mi hazret ! ... 
Udi, suratını astı ve tabii 

cevap verdi. Sonunda da 
oyunu kaybetti. 

Şaşalcı Kemal bey, Meh
met Aliyı kızdırmak için: 

- Sen şu mahud "Bir 
numaradan,, vazgeç dedi. .. 
Hep ona güvenerek oynu
yorsun amma, daima da seni 
aldatıyor .. 

Mehmet Ali, dargın dar
gın cevap verdi: 

- Ne yaparsanız aramızı 

açamazsınız Bir numara iha
net ediyorsa bana ediyor .. 
Size ne oluyor yahu .. 

Kahveden çıkarken, Arif 
çavuş çiftçi Necatiye: 

- Merak etme beyim!.. 
Evvel Allah sayenizde şu 

öksüzlükten kurtulacağım .. 
Yakında kahvemde size 

filim de göstereceğim.. .Şim
dilik haydi güle güle .. 

Dedi.. 
Çiftçi Necati de şu muka

beled bulundu: 
- İnşaallah Arif çavuş 

inşaallah ... 

filimde senin de bir şarkın 
olmıyacak mıydı? 

Mehmet Ali garip garip 
yüzüne baktıı 

- Benim bir şeyden ha
berim yok .. 

Çiftçi Necatı atıldı: 
- Canım şu senin bir 

numaranın aşkını filime çe
kecekler işte ! 

İlave etti: 
- İstersen sana s:>yleye

yim de şua şarkyı bestele ! .. 
Hem sözlü, hem şarkılı olur. 
Ve çiftçi Necati aşağıdaki 
mısraları okumağa başladı: 

Cebinde varsa para, 
Senindir "Bir numara!,, 
Gam çekme Mehmet Ali, 
Değildir bahtın kara ... 
- Nasıl güzel değil mi? 
Mehmet Alinin sesi çık-

madı .. 
Arif çavuşu öksüz öksüz 

bırakıp yolumuza devam et
tik. 

Çiftçi Necati bana: 
- Mehmet Ali için sen

den bir destan isterim ! 
Dedi... Gülerek cevap 

Mehmet Aliye sordu: verdim: 
--- Bize ne filmi göstere- - Olur hocam olur. 

ceksin Ali çavuş? Ve otobüse binerek ayrıl-
Kahveci güldü: dım ... 
- Bilmiyor gibi konuşu- [ SON ] 

sunyorbe hemşehrim .. Hani bu GÖNÜL EMRE 
.................................................. , .............................. . r 1

0 OK T ft R ı B. Vedr!!_~dim 
.ı Nevyork Sergisi Ko-

,,ırı11ııuııııııııııımıı ıınm ıııııııııııuıınıınııııııııııııııuııııııııı ıı .. mlserl Oldu 
Dizanteri 

Dizanteri halkın kanlı ba- İstanbul - B. Salahaddin 
Çam'ın Nevyork sergisinde sur dediği hastalıktır. 

Hafif ve ağır şekilleri 
vardır. Amip denilen küçük 
bir hayvancığın veyahud 
kendisine mahsus bir mik
robun kalın barsaklarda yer
leşmesinden ileri gelen bir 
hastalıktır. 

Dizanteri tifo gibi salgın
lar da yapar. Bunun seromu 
v~rdır ve emetin denilen 
ilacı da vardır. Bu sebeble 
şimdi eskisi kadar dizanteri 
salgınından korkmuyoruz. 

Dizanterinin arazı çok sancı 
ile çok sık def'i hacet et
mektir. Çıkan madde kanla 
karışık sümük gibi bir mad
dedir. Bu vecalar ve def'i 
tabii ihtiyaçları hazan saatte 
elli defaya kadar çıkar. Ve 
hastaları ciddi vaziyetlere 
sokabilir. Dizanterinin dedi
ğimiz gibi seromu vardır. 
İlacı da vardır. Bunlar sür-

Sıhhat 

Türk pavyonu komiserliğin

den istifası üzerine yerine 
B. Vedad Nedim Tör tayin 
olmuştur. ................... ~········ ....... " ................ . 
atle tatbik edilirse hastalık 
ta sür'atle zail olur. Dizan
terinin dahili ilaçlarından 

başlıcası Hint yağı veyahut 
İngiliz tuzudur. 

Ameli kesmek asla doğru 
değildir. Hastanın perhize 
girmesi lazımdır. Çay, pirinç 
suyu, pelte, mahallebi ve 
lapa gibi şeyler başlıca gı

dayı teşkil eder. Dizanteri 
büyük abdestten sirayet eder. 
Hastayı tedavi edenlerin 
bundan son derece kendile- . 
rini muhafaza etmeleri la
zımdır. Abdesthanelere asid
finik veyahud kireç kaymağı 
dökmelidir. çamaşırlarını ayrı 
ve müzadı taaffün mahlfıllü 
su ile yıkamalıdır. 

Balık yağı 
Norveçya bahkyağlarının en hallsldir 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 



SAHiFE 3 (HALKIN SE Si) 

KADIN BİR DOKTOR VE 
BİR ECZACI 
------------~===ıı------------~ 

Şen v:;~;;ı 
-~~~o;~uıııır~l;;:•:oa• Her kadın bunu yapma-

hdır Aldanış 

ıı====~==== 

Ayni şeklide kazaya uğrıyarak öldU ler 
Amerika'nın Şikago şeh- risi eczacılık birisi doktor-

tinde Armstrong inminde bir luk yapıyordu. Bunlar biri-
Cczacı vardı. Bu adam, bun- birlerini ilk gördükleri za-
dan birkaç gün evvel bir oto- man kendilerini adeta ayna-
ınobil kazası yüzünden öl- da g<?rmüş gibi olmuşlardı. 
nıüştür. O kadar arkadaşdilar ki, 

Keza aynı günün aynı sa- samimiyetleri ve biribirine 
atinde Litltryn şehrinde dok- olan vefaları ölümlerine ka-
tor Barri adında bir zat oto- dar devam etmiştir. 
nıobil kazasına kurban git- Ne harikulade bir tesa-
ıniştir. düftür ki, bu eczacı ile dok-

Bu iki hadise ilk görü- toıun boyları santimi santi-
mine müsavi idi. Bundan nüşte o kadar ehemmiyetli 

değil gibi değilmi? Halbuki başka ahlakları da yekdiğe-
b rinin aynı idi. Meslekleri bir 

ir de bu iki adamın daha d k 
başından geçen hadiseleri ~~:!u te::~~fl~:y:~l~~~ i~i~ 
görelim. 

sine aynı zamanda vaki ol-
Armstrong ile doktor Bar- muştur. 

ti can ciğer ahbap iki arka- Her ikisi de 28 eylfıl 1884 
daştı. Bundan başka bu iki de doğmuşlardı. Babaları 
ahbap biribirlerine son de- çiftçi idi. Her ikisi de ebe-
rece benziyorlardı. O kadar veyinlerinin birici~ çocukla-
ki, bir çift yumurta kadar rı idi. Aynı günde evlen-
biribirinin aynı idi. mişlerdi. Eczacinın iki oğln 

Eczacı ile doktor, umumi doktorun iki kızı vardı. Dok-
harpte bir askeri hastanede eczacı, oğulları ile kızlarını I 
tanışmışlardı. Hastanede bi- da evlendirmişlerdi. 1 ,. ... -... _ -~-~-::: ... _ ..... _.._ --_...,, ... -- -.---~- ----

~!~DÜNYADA NELEROLUYOR! 
~·~=~---~-~· ~ ~ ........-~ ~ ~ 

Merhametli Köpekler ihtiyar bir kaplumbağa 
Madrid civarında bir "kö- Son zamanlarda Küba a-

pekler yurdu,, vardır. Bu cası sahillerinde çok muaz-
yurda sokakta aç ve bakım- zam bir deniz kaplumbağası 
sız kalmış köpekler alınır. ele geçirilmiştir. Bu kap-

Geçenlerde yurda iki gö- lumbağa dört metre bi\yük-
zü kör ihtiyar bir köpek ge-
tirmişler. Bu köpeğe yurdun lüğünde olup (500) kilo 
sakinleri hürmet göstermiş- ağırlıktadır. Kabuğunun mu-
ler ve aralarında yiyecek ayenesi ile bu hayvanın (500) 
kapışırken, ona verilen ye- yaşındau fazla yaşlı olduğu 
meğe pençe atmamışlar. anlaşılmıştır. Yani bu hay-

Kör köpek tek başına ra- van Kristof Kolombun Ame-
hat rahat verilen yiyecekleri rikayı 'keşfi sıralarında ya-
yiyor ve hazan görmeyip hı- şamakta imiş, 
raktığı bir kemik olursa ö
teki köpekler kemiği alıp 
ona veriyorlarmış ... 

Be, bUyUk kaza atlatan 
iki dakdeş 

Dr. Fahri lsık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~ııııııu~~~ 

•• 

Bacakların, yürüyüşü gü
zelleştiren, elastikiyet ve kı
rıklığını muhafaza için çok
ça yürünecek günler sokağa 
çıkmadan önce ve eve dö
ner dönmez bazı tedbir al
mak lazımdır. 

Uzun bir gezintiden yor
gun argın eve dönünce ilk 
yapacağınız şey ayaklarını
zın, bacaklarınızın ağrısını 

sızısını dindirmek, onları bir 
an evvel rahatlandırmak ol
malıdır. Bir çokları böyle 
zamanlarda ayakları sıcak 
suya sokmanın çok faydalı 

olduğunnu söylerler. Fakat 
bundan daha iyisi vardır bir 
havluyu fazla sıcak suya ba
tırıp, bacağın yarısına kadar 
sarmalı. Bu kompres, banyo
dan çok tesir eder. 

Kulağında küpeyi 
Cevahir taşı sandım 
Yanağında ıslağı 
Gözünün yaşı sandım 

Mantoya börününce 
Karşıdan görününce 
Saçları örülünce 
Bir bebek başı sandım 

Alev gibi akarmış 
Gönülleri yakarmış 
Oki baygın bakarmış 
Ben onu şaşı sandım 

A. F. T. Batmazdiken 

••••••••O•• .. •••• 
Suç 

Koço can çekişiyordu. Pa
pası çağırdılar. Papas, du-
varda asılı duran lsanın 
çarmıha gerilmiş resmıne 

mumu tuttu: 
- Şuraya bak, dedi, şu 

başındaki dikenli çelenge 
bak, o çelengi sen taktın, 
suç senin ... Şu ellerine ça
kılmış çivilere bak... Onları 
sen çaktın, suç senin ... 

Koço inledi : 
- Dikkat et bay papas 

mumu yakın tutuyorsun, re
sim yanacak, gene suçu be
nım üzerime atacaksın!. 

••••••••O•••••• .. 
Ağlar mlsın? 

Kocası, bir otomobil ka-
. zası tafsilatını okuduktan 
sonra karısına sordu : 

- Ölürsem ağlar mısın? 
- Bu da bana sorulur 

mu? ... Ben, bilirsin, yok ye
re her zaman ağlarım! 

•••• .. ••O•••••• .. 
Sakladım 

- Yüz sene yaşamanın 

sırrı kitabım neyaptın ? 
- Kaynanam okumasın 

diye sakladım. 
........ o•••••••• 

Sır 

- O kadın fevkalade ro
m-entik bir kadın. Doğuşun
da büyük bir sır olduğuuu 
söylüyor. 

20 BiRiNCi KANUN 

S. Ferit Eczacıba,ı 

SELAMET 
Nezle 

Crip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 
hastalıklarına karşı: 

Depo: Şifa Eczanesi 
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Aşçıbaşı Marka• 
Makarnaları 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~111 l!J;;;;t:::;;(~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

. T' DIKKA • 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en u<;uz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z J 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

ıınııuııınııııııınıı ıııımıı nı 111\llll llll TIOOll nıo 111 il llRllllllKMllllPllll 

Amerikalı iki kardeş, 50-
60 kişinin öldüğü bir tren 
kazasından burunları kana
madan kurtulmuşlardır. 13 
metre yüksekliğindeki bir 
yeldeğirmeninin tepesinden DOKTOR 

Kompresten sonra da cild 
geyşemesin diye bütün ba
cağa alkol kamfre ile friksi
on yapmalıdır. Parmakları 
birer birer uçlarından tutup 
öne doğru çekmelidir. Frik
sion, alttan yukarı doğru 
yapılır. Fakat yol yürüyece
ğinize ihtimal oerdiğiniz gün
ler ayaklarınızı biraz kolon
ya ile oğmalısınız. Bu, onla
ra yeni bir enerji verir. Ça

- Var ya: Doğdugu tarih! 

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

aşağıya düşmüşler, bir yaban 
öküzü tarafından yaralan-
mışlar, bir kum fırtınrsından 
kaçmışlar. göle düşerek sa-
hile çıkmıştır. Her seferinde 
de en ufak arızaya bile ug-
ramamışlardır. 

Tevfik Lütem 
MERKEZ HASTANESİ 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade:sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim- Telefon 

lerlnln huzuruna çlkıyor 3151 

1 - Napolyonun metresi 
Tamamile renkli büyük tarihi film 

Oynıyan: Mırıam Hopkıns . 
Napolyonun Elbe adasına nefedildiği zaman avdetı 
esnasında cereyan eden velcayii tasvir eden bu 

film, mevzu itibariyle hakikaten görülmeğe 
değer kıymettedir. 

2 - Şehir ateşler içinde 
Büyük Fransız artistleri 

Suzy Vernon -Gabriel Ga hrJo 
Tarafından enfes bir surette yaratılmış heyecanlı bü

yük aşk macerası... Hakiki bir surette iştial eden pet
rol kuyularındaki yangının arzettiği dehşet karşısında 

heyecan duymamak kabil değildir.. 1 
AYRıCA: FOKS JURNAML 

SEANSLAR: Her gün Napolyon 3 - 5,30 - 9;10 da 
Şehir alevler içinde 4,15 - 7,45 te 
Cumartesi ve Pazar 12,30 da Napolyonla başlar .. 
FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada talebe her gün 10 - 15 kuruştur. 

Iİillll!l! .............. lll!!!l!!!ll!!!!!!ll!l!J!ll!llllllllllllll .... 22 ...... . 

buk yorulmazsınız. 
Şu losion da faydalıdır. 

Formol 10 gr. 
Glycerind 5 

Alboolat de lavande 150 cm3 
Taban sinirlerini kuvvet

lendirmekle de bacakların 
kolay kolay yorulmamasına, 
yürüyüşün bütün elastikiyet 
ve ahengini muhafa etmesi
ne büyük yardım edilmiş olur. 

Ayağını her yıkadığıaız 

vakit iyice kurutmıya büyük 
bir ehemmiyet vermelisiniz. 
Biraz talk bndrası bu işi 
kolaylıkla temin eder, 

••••••••O•••••••• 
Yanhş tal 

- Karınla iyi geçiniyor
sunuz. 

- Katiyen. 
- Vay ben fala bakma-

sını bilmiyor muyum? 
- Fala bakmasını biliyor

sunuz ama, karımı bilmiyor
sunuz. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğluj 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

......... zcms:::::sm;ıaim\!liDDc.mEZDl!lllZl!!lmm .... ll!'.:2!!mlr:-

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 

i::ır::~~r~~~a YENİ SİNEMA'da 
14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 

İzmlrde ilk Defa 

1 H d t Ov} (Arlzona --- ay u un g u eı111 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

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

~mDOifôiim~ 
Salih· Sonad ~ 

Cilt, Saç ve Zührevi has- ~~ 
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~~~~~~ 

Zengin Olmak 
• • 
Istersenız 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den a)mağı unutma-
sınlar. 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins baharat 
S ve 10 kuru1luk anbalaj· 
farda 

Cumhuriyet 
Kisesi 

Yılbaşı piyanJ .:> Lbiletleri
nizi pek çok vatandaşlan 
servet , refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) ' nu· 
marada (Cumhuriyet) kiıe-
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Pazarlıksız 
satış kanunu 
İktısad Vekaleti pazarlık

sız satış kanunu tatbiki 
üzerinde muhtelif tetkikler 
yapmıştır. 

Vekalet Ticaret odaların
dan cetvel istemiştir. Ayni 
zamanda kanun.a aykırı ha
reket eden ağır cezalara 
çarptırılacaktır. 

Zehirli Gaz Maskeleri 
lzmirde de Satllacak 
Kızılay maske fabrikası, 

halkın zehirli gazlardan ko
runması için halk maskeleri 
yapmış ve bunlardan İstan
bul ve Ankarada satışa çı
karılmıştır. İzmirde de satı
lacaktır. 

Talebenin nüfus 
Cüzdanları 

Mekteplerde kaydolunan 
talebenenin nüfus cüzdanları 
mekteplerde alıkonulmrkta 

idi. Dün Dahiliye Vekaletin
den vilayetlere gelen bir 
tamimde, badema talebenin 
kayıtları usulü dairesinde 
yapıldıktan, nüfus cüzdanları 
sureti hıfzolunduktan sonra 
nüfus cüzdanlarının sahiple
rine iadesi bildirilmiştir. 

[Z
1

A
1

B
11

iuiA~ 
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Keçiciler Selcuk otelinde 
Diyar bakırlı Abdürrezzak 
oğlk Mithadın üzerinde :bir 
bıçak bulunarak alınmıştır. 

§ Çukur çeşmede : İzmirli 
seyyar balıkçı Şevki oğlu 
Muzafferin üzerinde bir ka
ma buluuarak alınmış ve 
hakkında muamele yapıl
mıştır. 

§ Güzelyalı Arap deresin
de İzmirli Ali oğlu Halit 
bir şahitlik yüzünden muğ-
ber olarak İzmirli Osman 
İsmail leblebiciyc hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 
~ İkiçeşmelik Namazgah

ta Bursalı şoför İsmail Hak
kı oğlu Hayri Malatyalı Ha
lil oğlu manav Mehmede 
bila sebeb hakaret ettiğin-
den yakalanmıştır. 

§ Çorakkapı Basmahane 
kapılarda beş vağon içinde: 
Çeşmeli Ahmet oğlu Süley
man, Erzurumlu Ahmet oğlu 
Zekeriya, Uşaklı Mustafa 
oğlu Celal, Kayserili Ah
met oğlu Yusuf Diya
rıbakırlı Ahmet oğlu Ah
met zaratmak suretile ku
mar oynarlarken 20 lira 5 
kuruş para ve bir çift zar 
ile suç üstü yakalanmışlardır 

§ Karşıyaka Alaybcyinde 
Cideli Osman oğlu amele 
Ahmet Cideli Ahmed kızı 
55 yaşlarında Zeyneli dömğ
düğü iddia ve şikayet edil
diğinden yakalanmıştır. 

Hem 
Hem 

güzel, 
ucuz 

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

(HALKIN SES/) 20 BiRiNCi KANUN 

~TELGRAF· TELEFON -~ -::.onn~=~g;rın 
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~ır;..., · · 11 ~ "Dünyayı ben, lslah edeceğim.,, Diyen bir 

U deliler doktorunun maceraları 1 
f. 

............................................................... 
BERTARAFTA KIŞ DEVAM EDİYOR 
Bulgeristanda iki Metre Kar Yağdı lmdad şiaretlerlne Gldllemi 

istanbul, 20 (Hususi) - Anadolunun bir çok yerlerinde bir kaç gündenberi devam eden 
kış Erzincan Dlyarıbakır Kars ve daha bir çok yerlerde çok şiddetli olmuştur. Bazı yerler
de de münakalat durmuştur. 

Karadeniz ve Akdenizdeki fırbnalar biraz hafiflemiştir. 
lstanbul 20 (Hususi) - Balkanlardan gelen haberlere göre kış bütün şiddetile devam 

etmekte Bulgaristanın bazı yerlerine iki metreye yakın kar düşmüştür. Soğuk Sofyada 
sıfır altında 30 Belgradda2 7 Budapeştede 20 Bükreşte 19 dur. 

Atina 20 (Radyo) - Akdenizdeki fırtınalar kesilmiştir. Fırtına Esnasında bazı İmdad 
işaretleri alınmışsada biraz sorra işaretler kesilmiştir. Bunun için vapurların imdadına 
gidilememiştir. 

Mussolininin Nutku Manidar Görüldü 
Paris 19 (Radyo) - Mussolininin Sardunya adasında verdiği mühim nutkunda Fransa 

İtalyan ihtilafından bahsetmesi nazarı dikkatı celbctmiştir. 
Paris 20 (Radyo) - Mu5solini nutuk söylediği esnada halk Tunus Korsika diye bağır

mışlaşdır. 

Karabük Fabrikası Martta Açılıyor 
Ankara, 20 (Hususi) - Karabük çelik ve demir fabrikalarımızın Martın birin '.le açıla

cağı kuvvetle tahmin olunuyor. 

Filistin Ar ahları Sadakatlerini Bildirdiler 
. Kudüs, 20 {Hususi) - Hebronun cenubunda Yafad kasabasında 3000 arap İngiJtereye 
lngiliz kralına sadakatlerini bildiren bir nümayiş yapmışlardır. Bu nümryişe iştirak eden
ler arasında 60 bin kişiyi temsil eden bir şeyh de bulunmakta idi. 

Prağ hayvanat bahçesindeki hayvanlar yandı 
Prağ; 19 (Radyo) - Hayvanat bahçesinde çıkan büyük bir yangın neticesinde hayva

-natın bir- kısmı yanmıştır, ıtfaiyenin bütün gayretine rağmen ateş miihim zararlar verdik
ten sonra söndürülebilmiştir. 

--~~----~--~-· .... ------~~---------
Çemberlayn'nın Son Sözleri 

Paris, 20 (Radyo) - Londradan Havas ajansına bildiriyor. . 
Dün Avam kamarasında muhalefet reislerinin istizahlarına karşı lngiliz Başvekili de-

di ki : . 
"İngiltere herhangi bir ihtilaf zuhurunda Almanya, İtalya, f aponya ve Franko ordularile 

çarpışmaktan asla çekinmiyecektir. Fransız dostluğunu mevzu bahseden Başvekil Fransa 
ile dostluğumuz dostluk çerçevesini dahi aşmıştır.,, Demiştir. 

Fransız Parası Yükseldi 
Paris, 19 (Radyo) - Hariciye nazırının beyanatı üzerine borsada Fransız kıymetleri, 

ezcümle yüzde 3 ve yüzde 4,5 faizli tahvilat 3 - 4 puvan fırlıyarak 1935 senesinden beri 
görülmemiş bir seviyeye çıkmıştır. 

~~~~~~~~~~-4 c ~~~~~--~~~-

İNGİL TERE TECAVÜZE 
UGRARSA 
--------[!]~~~~ 

Fransanın ·Bütün Kuvvetleri 
Emrine Verilecektir 

Paris, 20 (Radyo) - Par
lamentonun dünkü toplantı
sında Hariciye Nazırı Jorj 
Bonne Fransanın hariciye 
siyaseti hakkında mühim bir 
söylev vermiştir. 

Hariciye Nazırı nutkunda 
hariçte bizim siyasetimizin 
esası şunlardır: 

- İngiltere bir tecavüze 
maruz kalırsa Fransa bütün 
deniz hava ve kara kuvvet
lerini derhal kendisinin em
rine amade kılmağı taahhüt 
eder. 

Jorj Bonne, son zamanın 
mühim siyasi hadiselerini 

ile Fransa arasında imzala
nan dekralasyonun, iki dev
let için yeni bir devir açtı

ğını söyledikten sonra, İtal
ya-Fransa ihtilafından bah
setmiş ve şunları söylemiştir: 

- Korsika, Tunus, Nis 
ve Fransa Somalisi sahilleri 
için İtalyada yapılan nüma
yişler hakkında İtalya hükü
metinden aldığımız cevapta 
hükümetin alakalı olmadığını 
bildirmişlerdir. Aksi sabit 
olmadıkça İtalya Hariciye 
nezaretinin verdiği bu ceva
ba itimad etmek zarureti 

• Doktor Şaht 
Berlin, 19 (Radyo) - Al

man devlet bankası genel 
direktörü Şahtın avdetinden 
sonra resmi bir tebliğ inti
şar etmiştir. Bu tebliğde ; 
Şahtın, Londrada İngiliz 
maliyecilerile beynelmilel 
mali vaziyet etrafında ko
nuştuğu bildirilmektedir. 

İngiltere - Çin 
Yolu 

Londra 19 - İngiltere Çine 
yapacağı mali ve iktısadi 

yardım cümlesinden olmak 
üzere Çin ile muvasalayı 

Bermanya tarikilc yapmağa 
izah ettikten ve Almanya vardır. karar vermiştir. 

~~~~--~~..-..~~~- ~~~_..:_~..----------
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Yazan: Sırrı Sanlı ~ 
~~™~ıııııın (to) uıııııı~m~~m~3~~~~r~ı~=tg 
Milyarder azametle şu teklifde bulundu : 
- Beni iyi ederseniz, size istediğiniz kadar 

para vereceğim! 

- Tabii biz de bunu böy- · 
le yapacağız. 

Şimdi doktor Kansonun 
milyarder bangerle geçen 
macerasını dinlemek istiyo- ı 

rum. 
Doktor Reşad gülerek: 
- Esasen okuyucularınızı 

da en ziyade alakadar ede
cek bu gibi garip ve haru- • 
kulade vaka ve maceralar
dır, dedikten sonra anlat
mağa başladı: 

- Milyarder banger T ot 
zengin olmak için hayatta 
herşeyi mübah gören cana
varlardan biri idi. 

Milyonlarına birkaç yüzbin 
dolar veya birkaç milyon 
daha katmak için yapmı
cağı iş, irtikap etmiyeceği 

cinayet tasavvur olunamazdı. 
Bu maksadla söndürmediği 
ocak, mahvetmediği müesse
se, binbir hile ve şeytanet 

ile öldürtmediği rakip bırak
mamıştı. 

Dotor Kansonun bu herif 
iletanışması çok garip olmuş
tur: Amerikada her kuvvet
ten, her keşiften, her büyük 
şöhretten kendine bir isti
fade payını çıkarmak fırsa
tını kaçırmak istcmiycn bu 
cani ve zalım milyarder, bir 
toplantı da doktorun fen ve 
tebabet alemindeki büyük 
şa ı ve şöhretini öğrenince 
ondan da müstefid olmağı 
düşünmüş ve hemen onu 
hususi hastanesinde ziyarete 
koşmuştu. 

Doktorla milyarder arasın
da geçen şu muhavere dik
kate şayandır: 

Milyarder - Sizin fen 
dünyasında yarattığınız hari
kalar, gösterdiğiniz mücize
ler beni derin hayretlere dü
şürdü. Onun için ben de 
size derdimi anlatmağa gel
dim. 

Doktor - Derdinize der
man bulabilirsem kendimi 
bahtiyar addedeceğim. 

Milyarder - Amerikada 
benim hastalıkıma hiç bir 
doktor çare ve ilaç bulama
dığı için, eğer beni tedavi 
ederseniz, size istediğiniz 

kadar para vereceğim. 

Doktor - Evvela hasta
lığınızı öğrenelim ve yapa-
cağımız tedavinin vereceği 

neticeyi görelim, sonra para 
işini konuşuruz. 

Doktor Kansonun milyar
der Tot'u iyice süzdükten 
sonra şu sözleri söyledi : 

- Sizin hastalığınızı sizin 
ağzınızdan dinlemeden evvel 
şunu söyliyeyim ki sizin si-

nirleriniz bozuktur, hem çok 
bozuktur. 

Rahat uyku uyuyabiliyor 
musunuz? 

Milyarder banger derin 
bir hayret ve takdirkarlıkla 
yerinden fırlıyarak doktorun 
elini sıktı ve onu tebrik 
etti. 

Sizi bütün kalbimle 
tebrik ederim, bir bakışta 
hastalığımı teşhis ettiniz. 
ben rahat uyku değil, hiç 
uyku uyuyacak bir halde 
bulunuyorum. 

-Arkası var-
•••·•••• ... ~••• ... •••••••••••• .... ••t•••••••+•C••t• 

Süveyş kanalı 

İtalyanlar, Süveyş kanalı
nın idaresine iştirak etmek 
istiyorlar. Siyasi ve iktisadi 
her bakımdan büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan bu 
kanal hakkındaki başlıca 
malumatı hülasa ediyoruz : 

Süveyş kanalı, Akdenizle 
Kızıldenizi birleştiren bir 
geçiddir. İnşa eden mühen
dis De Lesseps'tir. Kanalın 
açılmasına 1856 da başlan

mış ve küşad resmi 17 teş

rinisani 1869 da yapılmış

tır. İnşa masarifi seksen 
milyon İngiliz lirasına ba
liğ olmuştur. Bu kanal 
1885 ve 1889 senelerinde 
tevsi ve ıslah edilmiştir. Ka
nalın uzunluğu 87 mildir. 
Vapurlar vasati olarak 15 -
18 saatte kanaldan geçerler. 
1932 - 1934 senelerinde ka
naldan geçen vapurların u
mumi tonajı 23 milyona ba-
liğ olmuştur. . 

1875 senesinde lngiltere 
hükumeti Mısır Hidivinin 
kanaldaki hisselerini satın 

alarak kanala sahip olmuş
tur. Süveyş kanalı sayesin
de Akdenizle Hindistan ara
~ıındaki yol 8000 kilometre 
kadar kısalır. 

Kadife kelesl ağaç
landırı hyor 

Ziraat vekaleti, Kadifeka
lenin teşciri için İzmir bele
diyesi emrine Mersinli fidan-
lığıudan 2935 adet fıstık ça
mı ve selvi fidam vermiştir. 

Romanyadaki Yahudiler 
üç senede çıkarılacak 

Bükreş, 20 ( Hususi ) -
Pomanyadan üç sene içiede 
150 bin yahudinin çıkarıl
ması takarrür etmiştir. 

Yahudilerin çıkarılması 
ıçın hükumet lazımgelen 
nak.J.i yardımda bulunacaktır. 

r--~-----------~-·-·----~~~, 
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insanlığı biliyorsan razı ol her payına .~ 
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:J İnsanlığa çalışanı tenkit etme takdir et. t 
t Çalışmazsan, bugün neysen gene osun yarın. + 
t Aldanırsın yer altında arıyorsan bir cennet t 
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