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Sekiz yüz bin Çinli Pekin'i muhasara etti 
KısA vE AçıK Antakva Felaketi Malômdur 

Fransada İtalya Gibi Hareket fi. nr.~t: ... ~·~~'~.~~· ~- F·3;JP~~~~ 
Dün akşamki ziyafet 

sona ermesi hasebi)e Kül- ruya kendisine raci bulua· 

Etmelidir tı · 

Dün gece şehir meclisinin 1 yet ve şerefin doğrud•D doz· 

türparkta saat 19da bir ve duğunu ileri sürdü. Sonra 
da z:yefeti verildi. Başta valimiz bay Fazh Güleç be• 

İtalyanın Montro mukavelesini tanıması müoasebetile Ro· 
ma matbuatın yaphğı dostça ne~riyat bakikateu her Türkü 
memnun edecek bir mana ve hemmiyeti haiz buluomak
tadır. 

Yeni Türkiyenio açık ve dürüst siyuetin derinliğine nü· 
fuz edebilenler, artık her türlü şüphe ve tereddütten beri 
olarak Ankara ile dost olmak yolunu aramalı ve bulmalıdır. 

Türkiye ile ltalya arasında vuku bulan bu ~nlr..şmayı do · 
ğuran zihniyeti Hatay meselesinde halletmeğe çalışdığımı z 

... şu ıunanlarda Fransız ricalinde d~ görmek isteriz. 
Ankara · ·Roma uzlaşması yalnız Tiirk ve ltalyaolan değil 

Akdedizde sağlam ve sarsılmaz bir sulh dev re~inin açılma
ıını ve dünya barışına doğru kuvvetli bir adım daha atma· 
ııoı istiyenleride pek çok sevindirecektir. Bizim dış siyasa· 
mız n formülü şudur : 

u Türke dost olanın dostudur her TOrk ,, 

SIRRI SANLI 
----------------~----------------------------
Sekiz vü~ bin Çinli Pekin'i 

muhasara etti 
I<anlı muharebeler devam ediyor. Pekindeki 

ecnebiler şehri terketti. Katliamdan korkuluyor 
Şanghay, 6 ( Radyo ) - Pekin civarındaki kasaba ve 

Sekiz yüz bin kiıidea mürek· köylerin balkı silahlanarak 
kep Çin ordusu Pekin üzerine orduya iltihak ederek Pekine 
JÖrlimekte devam ediyor. - Sonu 4 üncüde -

SiNEMA KÖŞESi 

Tayyarede " lngiltere tacının incileri " adındaki tarihi film 
den baıka kudretli san'ati ile bütün dünyayı hayret içinde 
bırakan mini mini yıldız Şirley'in nazar boncuğunu herhalde 
görünüz. 

ANTAKYA NIN UMUMi GÖRÜNÜŞÜ 
lstaabul, ( Hususi ) - Antakyadaki fdaket önemlidır. 

Yağan ş·ddetli yağmur ve kar şehri bıı ştan başa felakete 
bokmüştur. Ölenler ve yaralananlar vardır. Yıkılan yüzlerce 
ev altında felaketzedelerin kurta. ılmasıaa çalışılıyor. Şimdi
ye kadar böyle müthiş bir vak'a görülmemiş~ir. Çarşılar, 
dükkanlar ve msğazalar molozlarla ve taşlarla adeta geçıl
miyecek derecede dolmuştur. 

•• 
Atina Universitelileri 

Edirneyi ziyaret ettiler ve Atatürk heykeline 
Çelenk Koydular 

Edirne, 6 (Hususi) - Ati· 
na Üniversitesinden yüz ta· 
lebe bugün buraya geldiler 
ve hararetli tezahüratla: kar· 
şılandılar. Yunanlı gençler, 

Atatürk antıoa giderek çe• 
lenk koyduktan sonra : 

- Yaş asın Atatürk, ya
şasın Türkiye! 

Diye bağırdılar. 
Dost memleket Üoiversi· 

telileri, Selimiyeyi, etnoğraf • 
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~ Mevlôd ~ 

ya müzesini, ziraat babeçsi
ni gezdiler. 

Umumi müfettiş general 
Kazım Dirik, Üniversitelile· 
ri çok samimi ıurette kabul 
ederek kendilerine Trakya• 
nın zengin bir albümünü he· 
diye etti. - ·-·-[ ·--
Ruzvelt reisi
cumhur olmı

y acak 

valimiz ve kumandanlarımı z lediyenio muvaff akiyetlc rini 
olduğu ha'de şehir ve vilayet hararetli bir liunla anlattı 
meclısi üyeleri, parti men· , e tekrar bu meclisin halkı· 
supları, gazeteciler ve bir mıı tarafından seç lmeğe lA· 
çok sayılı zatlar hazır bu· yık olduğunu söyledi. Or re· 
lundu. Bay Behçet Uz dört neral Iızeltin Çalışlar, tesa· 
senelik hizmetini ve çalışma· düf~n bulunduğu bu samimi 
sını anlatan bir nutuk söy- ziyafetten çok mütebus11 
Jedi buna mecliJ üyeleri na· kaldığını he} ecanl. bir ıu· 
mıua reis vekili kıymetli avu- rette ifade ve lzmir beledi-
katlarımızd11 n Bay Münir Bir· ye~irıin değerli itlerini takdir 
sel cevap verdi ve reis bay etti. z ;yafet geç vakte kadar 
Uz'un mesai arkadaşlarına samimi ve güzel bir şekilde 
ait olduğunu söylediği faali devam etti. 

Bitler Viyanada 

o 

Italy;-dabaY HitlC'ie yapıı;-;gösteriler IAvuıtury!Y~ fİ.!j 
digi güa yapılan şenliklerden aşağı kalmamaktadır. 

~ Mevlidi nebevinin önü· § 

~ müzdeki Çarşamba rakşa· § HALKIN SESI HAKKIN'SESiDiR 
~ mı yani Perşembe gicesi· E 
§ne rasthyacağını sayın ulu· § Haklı bı·r 1•stek 
i§ sa bildiririm. ~ 
: lzmir müftüsü E Aldığımız bir mektuptur: . 
~ R. Çelebioğlu E "Bazı ötede beride yaymacılık yaparak veya·dnkkla a~a 
2-mı111111111111111111111111111111~11111ıııııııu11 rak eski ve yeni kitaplar satan adamlar var. Bunlar malla 

I~TER GUL iSTER AGLA le aralarında dolaşarak "kitap alırız" diye bağırıyorlar. Soar l' çocukların ellerinde bir kitap gördükleri zaman onu ocu 
mal etmek için binbir dil döküyorlar ve ellerinden kitaplar 

Mu. Si• kı• alıyorlar. Bazı çocuklarda evlerinden baba ve annelerine al 
kitapları aşırıp yok babasına satıyorlar, bu yüzden hem 

Muıiki ruban gıdasıdır derler. Son zamanlarda mu1iki tedavi usullerinde bile kullanıl· çocuk ahlaksızlığa alışmış oluyor ve hem de o aile •' içlacl 
mağa başlanmıştır. Musiki ile hastaların ızdırabı azaltılıyor, sinirleri kuvvet buluyor, baş "kitap nereye gitti?,, diye dırılhlar bat gösteriyor. Bu, h 
ağrıları hafifliyor, fiyevri derecesi iniyor. Gönüller açılıyor, daha garibini mi istiyorsunuz? dise aynen benim başıma gelmiştir. 

[ Birbirinden usanmış olan eşlere yeni enerjiler aşılıyor, sevgileri körükleniyor. Bununla be· Size rica ederim, bir kaç satırla bu buıuıta nbıtanıı 
raber musikiden yalnız insanlar değil, hayvanlarda hiz duyuyor. Şimdi de çiçeklerin bun· dikkat nazarını çekiniz ve böyle ahfveriJn kontrol al 
dan boılandığı ıörülmüıtnr .• Dünkü nushamızda yazdığımız gibi Karanfil çiçeği musikiye konu!masını yazınız. Bu adamlar, çocukların~ellerinde kita~ 
aşıkmıf ! Nerede çok tatlı bava çalınırsa oradaki Karanfiller daha keyfli ve daha fazla Vaşington 6 ( Radyo ) - mecmua veya sair bir şey satar vaziyette gördüler mi? H 

Ruzvelt 1940 senesinde cum-kokulu olurlarmıı ! Fakat bir takım çiçeklerde varmış ki musikiden hoşlanmazlarmış 1 Bil- men baba ve annelerine baı "vursunlar ve reylerin.i alıınla 
hurreisliğine namzetliğini d ı · ı mem amma insanlar içince de böylelerine de tesadüf ediliyormuş ! l bu suretle bu çirkin yollara mey an veren a ııverıı eriı 
koymıyacağını bildirmittir • ı 

.L.~~tcııLd&....Jlll....JlllWll~ILm • ·den lanmı,y~n~i=n=sa=n=l=•~r•~=~~~~~~~~~~~~~~ı-ı..A-~,..__~-A.__.Lc-..-...J...L.-.._.-ı_~ö~D~Ü=n=ü_a=l~sı~n~la~r~."~~~~~~ 
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s i;i;~8;~!~~~~~~-l~oktorun Nasihatıeril DflNY A.NDEALER 
a Turk l)unyasının En Yüce Hakanı i i 
~ nıınıını , r. - E Havala~ı? Ani ~eği_ş- OLUYOR ? 
B '" L!! llllllWU '" L i!j ~ melerının Tesırlerı 

a § HA YAT v E K A H R a M A N L 1 K LA R 1 ~. Havaların ani tahavvülatı, Anıerikada Müstakbel 
a -~ rütubetin fazla devamı her Babalar Koleji 
Kıl Tarih" -r ~ ·ı. v H. Tı ı. k tarafta münteıir bir surette r.. ı • eTrıKa •azan: • ÜrRe a/ • Amerikada yeni bir kolej 

K •ammmD - 16 - amam grıpler, anjinler, hatta zatür· PÇılmııtır. Bu kolejin husu• 

mi Araplar şimşek gibi şehrin sokaklarına daldı- reelerin ekıik olmamasına siyeti yalnız müstakbel ba· 

tar k 1 ı k k 11 b l R sebebiyet vermemektedir. b 1 .. h J d a , ış a arı, ara o arı astı ar, acanın sa- a ara mun asır oması ır. 
h - ·ı k Gündüz ile gece derecesi Bu yıl ilk mezunlRrını veren 

rayına ucum ettı er, endisini yatağında hararatinin büyük farklar bu kolejden 40 talebe çık· 
esir ettiler göstermesi umumi inhirafata mışbr. 

- Aslan yürekli sevgilim tanların başlarını bir vuruşta sebeb olmaktadır. Dört haftalık kurlarda, 

- 22- YAZAN: G6nül Emre 

leir heykel sertliğile karşımda 
duran muhtar birden bire vu

muşadı ve içini çekti 
1 ıelimetle git, zaferle dön. yere düşürüyorlardı. Bu ilk Üçümemek, ceryanh hava çocuğa banyo yapmaya ka· 

- Şimdi Şirazdan ayrıldı· bölüklerden sonra arkadan da kalmamak, geceleri par- dar öğrenen talebeden kolej 

1 
ğımız ıünkü heyecan ve te· gelen iki bin yediyüz süvari desüsüz çıkmamak, her gece müdürü, ziyadesile memnun· 
ıiri göstermiyorsun ? şehrin muhtelif sokaklarına yatarken herkesin burunla· dur ve : 

Ôyleyıe, sizin evde ı 
6tedenberi saz bulunuyor· 
muş .. Dedim. 

- Evet bulunuyordu ve 
bulunuyor! 

Bağrıma dökemem közü 
Yarin bana kötü sözü 
Kara bağrım dele gelir. 

Evlerinin önü söğüd 
Analardan kalmış öğüd 
Yarinden dönen yiğit 
Sılasına döner geler .... 
Durdu, aln1 terlemişti Te· 

B - Öyle mi saniyorsunuz? daldılar, kışla ve karakollara rına dörder beşer damla " - Erkek taıeb1' bu ders· 
O vakit şi.ıClen uzun zaman hücum ettiler. mitol veyahud · gomenollü leri, kadınlardan daha çabuk 
ayralacağımı düşünüyordum, Mebmet Kasım mayetinde yağlar damlatması, ve bir öğrenmektedirler ,, demek· 
timdi t İse üç dört günlük bulunan üçyüz kişilik bir mıktar tentürdiyotlu su ile tedir. 
bir iftiraka nasıl olsa taham· kuvvetle racanın sarayına gargara yapması pek muva- ~1acaristanda Çocuk-
m&l edebilirim. Yüreğim ye- baskın verdi. ' fık olur. Bilhassa yaşla kim- J N V 

Dedi ve güldü: 
- Biraz ben de tangırda· 

tırım ya .. 
- Desene ki muhtar, ıen 

de eski sazcılardanmışsın. rini elile silince dedim ki : 
· d fı ı k k d ara umara eril)ror 

rın en r ıyaca a ar çır· Muhafızlar ve saray halkı seferde görülmekte olan za· 
Pınıyor aıuma b•uı' dev ·1 .. 1 h Macaristan hükumeti yeni ı .. gı ' henüz yataklarından kalk- turree er va im ihtilatlar 

1 
vazifeni düşilamek için dişi- mağa muvaffak olmadan iç yapabilir ve yapmaktadır. doğup nüfusa kaydedilecek 

1
.
1 

mi sıkmak mecb · ı· • d çocuklara sıra numarası kon-

- Yok, canım .. Dedik a .. 
Yalnız şöylece bir tangırdat· 
mak .. Yani senin anhyaca
ğın delikanlılık günlerinin 

- Ne çabuk yoruldun 
delikanlı.. daha başlanğıç 
bu ... 

urı7e ın e· b h Çok dikkatli ve ihtiyatlı ha-·ı{ i a çeler Arap askerleri ta· ması h kkında bir kanun 
y m_. Haza melek. rafından koşatıldı, ipler ah· reket İcab eden gayri tabii neşretmiştir. Bu 11ra numa-

a larak ve b- u"k agwaç) t bir haber mevsimi geçiriyo-- Güle, güle gidiniz, bü- uy ara ır· rası bütün hayatlarında isim· 
: yük zaferlerle dönünüz. y 

0
• manılarak sarayın teracesine ruz. ••••• ... ımıın........ lerile birlikte zikredilecek ve 

lunuz açık, kılıcınız keskin, çıkmağa muvaffak olanlar o·· bütün evraklarında buluna· 
c düşmanlaru:ıız makhur ol- içerden büyük demir kapıla- unva caktır. 

ıua. rı açtılar, önlerine rast ge· Ne Kadar İnsan Bes- Hükumetin bu tedbiri al· 
Mehmet Kasım karargahta )enleri de verdiler. Dehşetli ı· h·ı· ? masmın sebebi isimlerini bir· 

k 1 k 
bir panik oldu. Nihayet raca ıye 1 ır birlerine benzemesinden do-

a an umaadana ve emir· 
ber neferlerine beytülmal Naerl yatak odasında esir Yer yüzünün istiap edebi- layı ileride zuhur etmeai 
eminine lazımgelen tenbihatı edildi. lcceği ve yaşatabileceği in· muhtemel olan karışıklıklar· 
verdikten ıonra kendisini Güneş doğarken Hayda- san miktarı 6 milyar olmak dan kurtarmak için irniş ! 
at liıtünde bekliyen arka· rabat tamamile Araplar eline üzere hesap edilmiştir. Bu· Genç Yaşta Ölen Res-
d 1 ld O geçmi• bulunuyordu . . Yara- günkü umumi nüfus mevcu· aı arının yanına ge i. r· ~ d 'k' l ö samtarın sergisi 
du ıon ıür'atile Haydaraba· lılar toplandı. Ölüler şehrin u ı 1 

mi yardır. lüm ve -
da doğru tozu dumana ka- haricinde bir mezarlık yapı· doğum nisbetlerine göre düo· Londrada garip oldduğu 
tarak ilerliyordu. larak oraya gömüldü. Arap· yanın 6 milyar nüfusa sahip kadar hazin bir sergi açıl-

oJabilmesi attcak 2100 sene· mıştır. İzmine "Genç yaşta 
Haydarabat ıehri ve sakin- farın zayiatı otuz ölü ve yüz · d 

1 
sın e mümkün olabilecektir. ölenlerin sergisi,, denilen bu 

eri derin bir uyka içinde kadar yaralı idi, halbuki 
b

'h ........................... meşhı de yalnız genç yaşında 
ı aber serilmiş yatıyorlardı. Hintlilerden iki bin kişi kı· ı ı 

Şehrin kapılarındaki nöbet- lıçtan geçirilmişti. ı • O O ölen eski ve yeni ressamla-
:• K J O R :ı rın eserleri teşhir edilmiştir. 

çiler o güne kadar böyle Cavezin kumandasındaki baskın görmediklerı· ve bı'l· 1 ı S ı•h S • Bu sergide henüz kırk yaşı-diğer Ordu aVCI hattına fya• ı a ) onad •ı Dl doldurmadan ö)en ressam• 
1 medik!eri için ellerindeki si· yılarak karargahın bulundu- ı lihlarını birer köşeye bıra-

1 
ı Cild, Saç ve ıührevi hasta- •. lerııı eserlerinden anlaşıldığı 

ğu mevkie kadar dört kol· • .. ı · ti kırlar, dirsek keyfi uzunırlar ı • hklar müt~hassısı ı uzere ressam ar umumıye e 
dan yerlere sürünmek sure· ı Ik l d · · ı ı d O inci Beyler sokak No. 81 ı genç yaş arın a en ıyı, en 

veya uyur ar ı. gece de tile sokuldular, gece yarısını 1 l · · d 

keyfi gelmişler kendilerirıden beklediler. • ... ~..................... tirmektedirler. 
(Ark ası var) Eiiii'--~;a;;;;Wiiiiöiiôiôiili!iiDliiiiiiii 

bir yadibarı.. Hani coşunca 

sazı alır, dağlara çıkıp tür
kü çağmrdım. 

Takıldım: 
- Yalnız mı, yavuklu ile 

mi? 
Göldü: 
- Bazı öyle.. Bazı böyle .. 

Bilirsin gençlik başka şey· 

dir. 
Ve demin bir heykel sert· 

liğile karşımda duran muh· 
tar birden yumşadı ve içini 
çekti. 

- Anlaşılan sen de genç-
liğini çok arıyorsun muhtar, 
dedim. ... 

- Gençlik aranmaz mı. 
beyim.. Dedi. 
Konuşmanın buras1nda Mu· 

harrem elinde sazla içeri gir· 
di 1 

- Haydi Muharrem, de· 
dim, döktür göreyim seni .. 

Güldü: 
- Elimizden geleni esir· 

gemeyiz, bey, dedi. 
Gücümün yettiği kadar 

seni memnun etmeğe çalışa· 
cağım. 

Muhtar atıldı : 
- Bağrı yanıktır bizim 

oğlanın da oôdan.. dedi. 
Hep gülüştük. 

- Haydi, delikanlım, de
dim, durmaca yok. Seni din· 
liyoruz ... 

Muharrem sazı tekrar ku· 
cağına aldı ve yanık yanık 

türküler çağırmağa başladı : 

Döndüm dolaştım ben 
gurbet illeri 

Dünyaya çıkmağa yol bu
lamadım 

Bağçelerde gördüm birçok 
gülleri 

Sevgilime benzer gül bula
madım. 

Bıktım usandım da acı dil· 
lerinden 

Gamlarla dolu uzun yıllar· 
dıa 

İmdad umarken akan sel· 
lerden 

Kendim gibi akan sel bu
lamadım ..•. 

( Arkası var) ---.··-·--mutat olduğa üzere dirsek 1 ı Her gün öğleden sonra ı can ı eser erını mey ana ge-

geçmit bir halde bulunuyor- B 
ıardı. F D t ağcılar, rençberler, ve böcek-, 

Piştarlar yalın kılınç şim· r 8DSIZC8 ers J d •• 1 h ıek gibi şehrin kapılarına t . 1 er en zarar goren er, erhal-

Ve sazın düzenini düzelt· 
meğe başladı. 

Nağmeler, yavaş yavaş 

yükseliyor ve bu nağmelere 
sicak bir ses arkadaşlık edi · 
yordu. 

Balıkların bir 
çoğu ses çıkarır 

;:~:~~~:D··~~.~~.~ü:~~~::i~ Her tü~~!~~:.,; için, de -okusunlar rekliim değil 
ler ıiJibiarını kapmak değil, en zara elbise, nakış, çama· ufak bir tecrübe ile haki-
t•ıkınhklarından bulunduk- şır, şapka, kundura, mobilya 
ları mevkileri terkederek ve ve inşaat modelleri için, Ro· kati görecekler 
bağırarak ıebrin sokaklann- ben Katan kütüphanesine mü B 
da tabana kuvvet koşmağa racaatı. ağcılar, Bahçe sahipleri bu sene " BAMBUL ,, ve saire 
başladılar. Mektup adresi: Posta ku · zararlı böceklere karşı mile sir olan AMERİKAN TAGLE· 

Arap süvarileri yetiştikle· tusu 158 FOOT kumpanyasının BAG MACUNU {TREE TANGLE-
rini ikiye bölüyor, evlerin Mağaza : Esnaf ve Ahali FOOT) kullanmışlar ve çok faidesioi görmüşlerdir.! 

1 · d k Bundan maada ayni kumpanyanın, acagv ıdaki ilirları tav· 
pençere erın en uy u serse· Bankası karşısında Çukur T Y 

1 
siye edilmektedir: 

mi i e kafalarını sokağa uza· Han kapısında D. 15 ":t:t*:t :t:lclt:t*** ·ı* :le* :Jt * ***>' Ağaçlara, fidanlara, çiçek ve bilumum sebzelere zararlı 
fC )t olan uçan böceklere karşı Tanglefoot PLANT SPRA Y Fi· 
tC ISTANBUL BELEDİYESİ » ı DAN iLAc1. 

tc ŞEHı•R Tı.YATRQSU u.. Yaz mevsiminde hayvan sineği ve sivri sineklere karşı 
,., Tanglefoot STOCK SPRA Y iLACI. 

Elhamr-a Siııemasında ~ 
Haftalık Temsil Programı » 

Buakşam ( ir adam yaratmak) ~ 
8 Mayıs 938 Pazar (Bir adam yaratmak) Piyes )lı 
9 ,, ,, Pazartesi iNTiKAM MAÇI )t 

10 ,, " Sah TOKA 
11 ,, ,, Çarşanba ATEŞ BÔCEGİ 
12 ,, " Perıeobe SuZÜN KISASI 
13 ,, ,, Cuma KRAL LiR 

,. ,. ,. 
>+ 

MATİNELER: Saat 3.30 da )t 
7 Mayıs Cumartesi, "talebeye,, {Size öyle geliyorsa) )t 
8 ,, Pazar1 • umuma 11 (Satılık • Kiralık) ,. 

Temsillere tam saat 21 de başlanır. = 
Temsilden sonra otobüs ve Karşıyaka vapuru vardır. ,. 

~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~ 

Bu ilaç hayvanların tüy ve deriluine ve ineklere ıüde 
hiç bir zarar vermediği gibi bilakis yaralarına iyi şifadır. 

Evlerde karınca ve hamam böceklerinden kurtulmak için 
Tanglefoot 11ROACH AND ANT ,, POWDER iLACI 
KULLANILlR. 

Bu ilaç ayni zamanda tarlalarda bulunan ve sebzelere za· 
rar veren "DANA BURNU,, böceklerini itlaf eder. 

Amerikan T ANGLEFOOT kumpanyasının son zamanlar· 
da hastane, Otel, Fabrika, ev ve saire yerlerde dezenfek· 
siyon için istimal edilmek üzere " Tanglefoot DIFUSO ,, 
ilac nı keşfetmiştir. Bu ilaç gene Amerikan T ANGLEFOOT 
kumpanyasının "Tanglefoot DIFUSOR,, tesmiye edilen MA
KINASI ile istimal edilir. 

Bütün mallar depolarımızda mevcuttu. 
AMERiKAN T ANGLEFOOT kumpanyasının umum 

TürkiY.e acentalığı: A. LAFONT VE MAHDUMLARI LI· 
MITET ŞiRKETi... Depo : Halimağa çarşısı No. 25 IZMIR 
Telefoa No. 4093 7-9-11 

Birden odayı yeni bir ha· 
va kapladı. Karşımdaki tar· 
lalar, dağlar yeni yeni mi· 
nalar almağa başladılar. 

Ve ben Muharremi derin 
bir iç bağlıhğile dinliyordum. 
Size, Muharremin çağırdığı t 

türkülerden birkaçını yazı· ! 
yorum: 

Bir yiğit gurbete çıksa, 
Gör başma neler gelir. 
Merdin sılayı andıkça 
Yaş gözüne dolar gelir 

Bağrıma basarım taşlar 
Akıttım gözümden yaşlar. 
Yavrusun aldıran kuşlar 
Yuvasına döner gelir. 

Kocadım çekemem nazı, 

Umumiyetle balıkları ıes 
çıkarmaz mahluklar sanırız. 
Filvaki balıkların coğu ıeı
sizdirler. Fakat bunların yüz 
cins kadarı, pekili sesli hay· 
vaolardır. 

Hele "tambur alığı,, de· 
nilen bir cins vardır ki bil· 
hassa Amerikan denizlerinde 
bulunur ve gemilerden bu 
bahğın "tambur,. gürfiltilıünü 
anrlıran sesi pekali iıitile· 
bilir. 

Sümüklü Böce
ğin Kabuğunda 

Bakır Var 
Sümüklü böceğin bir ismi· 

de seyyar bakır madenidir. 
Bu hayvanın umumi sıkleti
nin otuz binde biri bakırdır. 

***~********:t*~ı*~-********~ 
~tc T A Y Y A R E sineması TE\~~PN ! 

BUGÜN 1518 • 1937 Avrupa tarihini musavver )J 

~ lngiltere Tacının incileri ~ 
~ 419 senelik bir maziyi ihya eden l>u filmi sayın müda ... i 
+c vimlerimize tavsiye ederiz )t 

141< Ayrıca: Paramunt jurnal )f. 

t ~ FıATLAR: 30 - 40 - 50 = 
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Baş vekilim izin Yunanistanı ziyare 
ti münasebetile~ neler yazıyor? 

Türk miaafirlerine, en ha· 
raaetli ve en samimi hüsnü 
kabulü g6stermek, bizim için 
ve kendileri için, ç9k tabii 
bir haldir. Çünkü Türk-Yu
nan anlatması öyle bi hadi
ıat kategoresine dahildir ki, 
bu kategorinin yegane ka
bili tasavvur istikameti im
tidad ve tevessüdür. Filha
kika bu anlaşma, devamı 
Şarkta ve Balkanlarda kat'i 
olarak temin edilmiş olan 
bu vaziyetin•eaasi bir unsu
runu teşkil eder. 

ı imza edilmiş olacaktır. Fa- ı 
kat bu pakt, daha evvelden, 
büyük bir tasdike nail ol-

' 

Binaenaleyh, Yunanlı tan -
daki yolculuğu esnasında 
rastlackğı içten gelen teza
hürat, Türk bükumeıi reisi 
İçin bir ıüpriz değil fakat 
bir baz teşkil eder. Bu haz 
iıe Yunan ıiyaıeti zimmam
darlaranın hissettikleri haun 
aynıdır. Bu, üzerinde işle· 

dikleri eserin, inkişafrnı işa -
r .:t etmekten, ve bu eserin, 
milhtlerinin tasvibi gibi bir 
tea:ele istinad ettiğini his 

etmekten müteveUid bir haz· 
dır. Bay Celil Bayar ise, bu 
tuvibin her gün artan kuv
vetini anhyacak husuıi bir 

vaziyettedir. Müşaüaleyb, ha
riciye vekili arkadaşı gibi 
kendisinin de, Türk· Yuna:ı 
mukaenretinin ilk amillerin
den olduğunu hatırlatmıştır. 

Bay Celil Bayar, iki men:.• 
leketin münaaebatını, anlaş· 
nıadan ittifaka kadar, adım 
adım takip etmiş, bunun ta· 

hakkukuna yardım etmiştir; 
ve bugün Yunanistanda bu
lunuyorsa, bu, Yunan Hü· 
kumet reisi ile beraber, dost
luk binaımı tezyin ve tak
viye edecek bir taı koymak 
içindir. Martın birinci günü 
Ankarada prafe edilen 11930 
dostluk paktının ve 1933 
aut kordiılinin munzam mu· 
ahedesl Atinada kat'i o!arak 

muştu. M. Metaksasın An· 
kara dönüşü, lbütün Yun;l• 
niıtanda heyecanla tezahüra
ta vesile olmuştu. Bay Celil 
Bayarı karşılayan samimi ka
bul bunun bir devamıdır. 
Türk hükumet reisinin dedi
ği gibi bu bir plebisittir. 

Tü i k - Yunan ittihadı 
Geçen günkü ııutuklarında 

milletler arasındaki münase
batı tsvaif için, her iki hü · 
kiimet reisi de aynı kelime
yi kullandılar : lttibad. Ve 
bu ittihadın gayri kabili in· 
hilal olduğu ve böyle lkala· 
cağı hakkındaki kanaatlara
nı kuvvetle teyit ettiler. Res-

mi tezahürlerin ekseris'nde 
cılız şeniyetlerin parlak ör
tülerini teşkil eden kelime
ler burada, hadiselerin, çok 

uzağa uzanan hadiselerin 
sağlam istinadının temin et
tiği bütün kuvvete maliktir
ler. Çünkü Türk Yunnn it· 
tihadı, hızı ancak iki mille
tin hangi şerait altında ya· 
şamış olduğunu bilmiyen 
kimseleri hayrette bırakacak 
bir terakkinin neticesidir. 

iki memleket, asirlarca, 
kin ve garazı tevlid ve ida
me eden şeyleri ön plaoa 
koymuşlardı. Tefrika mev
zuları bir kere herteraf edi-
lince, aynı asırlar esnasında 

yan yana bir bayatın tevlid 
ettiği mü~abehet ve yakın· 
lıklar meydana çıktı. 8 tene 
içinde Yunanlılarla Türkler 
anlaşma ile ittihad arasında· 
ki merhaleleri E<şmağa mu-

it> vaffak olmuşlarsa, bunun 
hikmeti meyvalarını toplıya
cak raddeye gelinceye ka
dar bu derece vüs'at ve şü
müllü olduğunu zannettikle· 
ri bu asirdide harekette a-

ranmalıdar. 

lttihad, her iki hükumet 
reisinin nutuklarından kema
li vüzuhla çıkan esasi fikir· 
lerh birisidir. ikincisi ise, 
yanhz bir arzunun değil fa
kat aynı zamanda bir zaru
retin ifadesi olmak itibarile 
aynı derecede kuvvetli olan 
sulhtur. Su'h, memleketlerin-

de inkişaf ve terakkinin şart
larını temin gibi pek çok 

şeyler yaratmak mecburiye· 
tinde olan bu iki millet için 

bir hayat meselesidir. Bu 
müşterek zaruretten ilk Tür
kiye • Yunanistan mukare
neti neşet etmiştir. 

lbi memleket kuvvetlerioi 
biı leştirmeyi, harp ihtimalle· 
rini keddi!erindeo uz klaş· 
h mak için, derpiş etmişler
di. 1 ürk· Yunan antantının 
banilerinden biti : "ne olur-

sa olsun, memleketlerimiz 
ihtilafların dışında kalacak
tır,, demişti. Buııdan beri, 
öyle zamanlar oldu ki, Yu· 
nanistan Türkiyenin azmi 

hakkında değil, fakat yan
gının Ege sahillerin~ siraye
tine mini olma imkanları 

hakkında aynı kuvvette bir 
idarei kelim güçleşti. Buna 

rağmen, kendi erazilerinde 
sulhu muhafaza etmek ve 
en fena şartlar altında dahi 
tamamiyei ve istiklallerini 
müdafaa etmek azmı irade· 
lcri hiçbir zaman eksilmedi. 

Bu, hükümet ve milletle
rin cesaretle ve tamamen 
kabul ettikleri, fakat ifas na 
mecbur kalmamağı tewenni 
ettikleri bir vazifedir. 

(Bundan sonra M. Metak · 
sasın nutkundan bir kısım 

dcrcedilmiştir. ) ----------0000----------
in ad 
Kurbanı 

Belgrad civarında, ahali· 
sinin şarboşluğile şöhret bul
muş bir köy vardır. Brezil· 
yanın kahvesi, Mısırtn pa· 

ı bir reis intihabı ıçın topla· 
nan kulüb [azası, cümbüşü 

bir celşede Raokoviç adın· 

da birini seçtikten sonra bu 
mes'ut lbidiseyi kutlulanı:.k 

üzere bir alemi ib tertib e-

muğu, yahut Değirmendere· 

nin fındığı kadar, o kasaba· 
dın da sarhoşu meşhurdur. 
O kadar ki, dünyanın hiçbir 

ye inde mevcut olmıyan u iç
kiye dayanakla adamlar,, 
kulübü orada açılmıştır. Ma
amafih, kalk, kulübün ismi
ni söylerken bu kadar te · 
kellüfe lüzum görmez "Sar
hoşlu kulübü" der geçer. 

işte bu kulüb azası, ce· 
miyetlerioin kuruluşundaki 
maksadı yerine getirmek 
için her hafta toplanırlar, el 
birliğile şişeler devirip iş ki# 
ye dayanıklı olmağa çalışır
lar. Geçen hafta, cemiyete 
dört ıeneJik müddetle yeni 

der. 

Yeni reis, arkadaşlarının 
kendisini liyik gördükleri 
mevkiin hakikaten ehli ol· 

duğunu ispata kalkııır. Bir 
cemiyet dolusu ıza içinde 

işkıye en dayanıklı olmak 
kolay mı? Saokoyiç, arka-
da,Iarının alkışları, af er inle

ri ortasında şarap şişelerioi 
boşaltmağa koyulur. Fakat, 

altı litreden öteye geçmeğe 

ömrü vefa etmez; altıncı lit
şenin dibine darı ektikten 

sonra, kendisi de boş şişe

lerin yanına devrilir. 

Rankoviç, bir şey kurbanı 
amma, içki kurbanı mı, va
zife kurbanı mı, yoksa inad 
kurbanı mı, tayin edemedim. 

Mevsim dolayisile ıenenia en sağlam şık ve zarif kaşe ti
ıor ve envai çeşid yaılık yünlü kumaşlardan rekabet kabul 
etmiyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şeubiçer ve şe iki 
Mebmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz Muh'erem müı
terilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsıye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 

caodaıı bekleriz. 
Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 

2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 purovalı 27, kaıe caket 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovah 12 liradır. 
ADRESE DlKKA T: bmir satış şubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şen biçer fabrikası. 

emiz, 1"aze 

ilde , 
Korsa, Gözlt k 
Barometre, Derece 
L.astik eşya 
·ru valet. 9eşi tleri 
Sıhhi lev~ zın1 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası ___ ,._ .... 
mseass2s2Esası~sssssssssmsl R 23 Nisan rnünasebetile fevka~~de ucuzluk 

1 

c:] TTRzt M. SELiM OZER 1~: [+] 23 Nisan ~38 _den 31 Mayıs 938 e kadar 

m BUYUK UCUZLUK f :ı Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaılar- 1 
{+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantaıi t1 
[+] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi (tJ 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.: a 
(+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [+) 
İ•l tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 15 2 
[+] ·ı· 16 l' ~~ ı a ıra. ı 

(!J Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz [~ 
(+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 R 
r ... 1~~~11,;'~~~~,~~P~~~ıı~~~,.._r•'~~~t' ~ 
w~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~----~~~ 
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)ünkü Hıdrel
lez Günü 

1 Diln Hıd rellez şeref ine 
1 aer dileğin kabul edileceği 
t alilyaıile birçok kadınla r pul 
'ıtemediği için mi veya ken-
1 lilerine o dakikada "olamaz,, 
' le11mediği için• mi ? Nedir 
1tilmeyiz, eline bir parça ki· 
'rad geçirenler hemen birkaç 
:atarhk olsun bir dilekçe 
•,.zıp denize veya çaylara 
1 anmak fırsatını kaçırmadı-
1ır. Birçok alaycı gençlerde 
ıandaUar tutarak ve bacak· 
•ınnı sıvayarak bu pulsuz 
1ıtidaları 1 Avlamak baveıine 
1ltlşmüşler ve bunlardan pek 
1okları ele geçerek matba-
1mıza göndermek zahmetini 
e ihtiyar etmişlerdir. Bun
uı "ister Gül ister Ağla" 
IHunumuzda yazacağız. Bu 
ıtidaları okuyan karilerimiz 
ıter gülsünler, ister ağlasın-

"· 
Alsancak 
Takımı 
An karada 
Milli küme müsabakaları 

.in Ankaraya giden Alsan
ık takımında Rasim ve 
ıbri yoktur. Bugün ilk mü
abakaıını Harbiye ile ya· 
ıcak, yarın da Muhafızgü-
1 ile karşılaıacaktır. 

( Halkm Sul) 

Belegrat Sof ya ziyaretleri; 
Başvekilimiz yarın gidivorlar 

Iıtanbul 7 (Hususi) - Baıvekilimiz Celil Bayar Ankaradan şehrimize gelmiş ve istas
yonda büyük merasimle karşılanarak istasyon binası önünde toplanan halk tarafından ha· 
raretle alkışlanmıştır. 

Muhterem Başvekilimiz Belegrat ve Sofyaya ziyaret için yarın buradan ayrılacaktır. 

Çanakkale volunda bir kamvon faciası oldu 
42 kişiden 15 i varalandı 

lstanbul 7 (Hususi) - Çanakkale civarında şoför Halilin idaresindeki bir kamyon viraj · 
da kaymış ve iki takla attıktan sonra içinde bulunan 42 yolcudan on beşi ağır surette 
yaralanmıştır. 

Valansiya harab oldu 

Tahvilat Çıkarabilecekler 

Ankara, 6 (Hususi) - Bü
yük Millet Meclisinin bugün
kü içtimaında Hükumetimiz
le Sovyet Sosyalist Cumhu • 
riyetleri ittihadı devletleri a
rasında aktedilen Seyrisefa

in ve Ticaret muabedena • 
mesi anlaşması hakkındaki 

kanunun ikinci defa olarak 
müzakeresi yapılmış ve ka· 
bul edilmiştir. 

Hisarönünde 
Kiralık Kah

vehaneler 
lzmirin Hisarcamii önünde 

58, 60 numaralı birbirine 
muttasıl kahvehaneler Hazi
randa kiraya verilecek ve 
hemen kontratı yapılabilecek · 

tir. 
Sıhhiye ve belediye niza· 

mahna göre ayrıca temiz su 
getirilerek nezafet ve ıuğ
hğa elverişli tesisat vücuda 
getirilmiştir. 

Yol geçmesi ve gelip ge
çenlerin gürültüsü ve müş
terilere sürünmesi gibi ra · 
hatsızlıklardan da beridir. 

Hisarönünün şerefJi ve 
mevsim itibarile en serin ve 
sakin olduğu görülebilir. 
Anlaşmak için kolancılar 

da 44 numarada B. Celil 
ve Mehmet Sus muşa müra · 
caat olunabilir. 1 · 8 

Edirne, 6 (Hususi) - Üs· 
küp belediye reisi B. Ah
med, meçhul şahıslar tara· 
fından öldürülmüştür. Hüku
met, katilleri takip etmekte· 
dir. 

Yeni Kuduz 
Evi 

Çok isabetii olan bir ku
duz evinin Beyler sokağında 
açılmasına Kızılay cemiyeti 
tarafından karar verilmiştir. 
Bu evde bir de kadınlar kıs· 
mı bulunması muvafık gö· 
rülmüş ve tahsisatı ayrılmıt· 
hr. 

Fransız Akade
mesinde Tek 

Koltuk 
Biliyor musunuz ki Fransız 

akademesinde bir tek koltuk 
vardar ve bu da ad ademi 
başkanına aiddir. Diğer aza 
hep iskemlede otururlar. 
Galiba uyku basmasın diye. 

Yunanistanda 
Zelzele 

Atina 6 (Radyo) - -=.Dün 
Yunanistanın muhtelif yerle· 
rinde üç zelzele hissedilmiş
tir. Zarar yoktur. ........ _ . ....__ 

Eğitmen 
Okulları 
Köy eğitmenleri okulları 

için kültür direktörlüğüne 
bir tamim gelmiştir. 

Bu okulların açılma ve ka
panma zamanları o mahallin 
şartlarına uygun olarak tea
bit edilecektir Tedrisat müd
deti altı aydan az ve yedi 
aydan çok olmıyacaktır. 

~·---

U2-urlu Bir 
Do2um 

Vilayet Daimi Encümeni 
azasından ve liıymetli tüc
carlarımızdan Bay Mehmet 
Aldemir'in bir erkek evladı 
dünyaya gelmiş ve Hızır adı 
verilmiştir. 

Yavruya uzun ömürler 
dileriz ve ebeveynini kutlu· 
larız. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Son Telgrafların Hulasası: ----------····..__.-Donanma kumandanı amiral Şükür Okan, lzmit limanına 
giderek Mecidiye harp gemisine büyük merasimle sancak 
vermiştir. 

§ Kudüse gitmek üzere Romanyadan lstanbula gelen pa· 
pazlardan mürekep bir heyet, Papa Eftimi ziyaret etmiş ve 
Türk Ortodoks teşkilatı hakkında malümat almıştır. 

7 MAYii 

Kırşehir ve Y oz2ad felaket
zedelerine yardım listesi 

Bank Komarçiyala ltalyana Ali ve Adil Fidan ve ortak
memur ve müstahdemini 24,75 ları 36, Hale fidan 1, M.W 
(evvelce verdikleri halde lis- Fidan 1, Sara kamıı okulu 
te harici kalan) 7,25 Tayyare öğrencileri S,66 Keçeciler 
ikinci defi taburu subayları Musevi okulu öğrencileri 8,SS. 
17, Belediye Başhekimliği 
memurlara 15,60, Eşrefpaşa Bölge ıan'at okulu öğretmen 
hastanesi memur ve müstah· ve memurları 31,15, Muıtafa 
demleri 31,21, Nesim Sabah ve Hamit Gönlüşen 2, Ozüm 
5, Fırıncılar esnafının teber· kurumu memurları 57,70, 
rü olup Hüseyin Çakır elile Mersinli Fidanlığı memur Ye 
50, Aşçı Recep Baştuğ 5, müstahdemini 5. 

- c:::=-------· ----
Taze sebzecileri koruyalım 
Dün yazıcı arkadaşlardan 

bi:i, yahu "yurdun efendisi 
köylüdür, ağa11 da çifçidir,, 
deyup dururuz fakat bu efen
di yahut ağayı arayıp sorun 
var mı? Dedi ve devam etli. 

- Matbaaya gelirken seb
zeci hanlarından bırindc bir 
gürültüye rast geldim. 

Anlamak için ilgilendim 
rençperin biri bu bana 300 
kilo kadar taze balda getir
miş, bu baklaların salı günü 

Istanbufa gidecek olan par
tiye sat ılmasını söyle~iş, 
zira kendisine bir kaç gün 

evvel "ağer baklayı dün ge
tirmiş olaydiniz Istanbul sev
kiyatına girer ve 3 4 kuruş · 
tan giderdi demiş. 

O da bu partisini lstanbul 
sevkiyahnın salisine hazırla
mış. Fakat kurnaz hancı bak
layı pazartesi sabahleyin ken
dine bir kuruştan mal etmiş, 
bu suretle birkaç müıterisi
nin baklalarını da birleıtire· 
rek hanın ortasında bin kü· 

sür kiloluk bir lstanbul par
tisi yığını hazırlamıf, bizim 
rençper bunu görünce me
seleyi anlamış ve ağzını açıp 
gözünü yummuş bağmyordu 
ve diyordu: 

- lnnf, iusaf baklayı bir 
kuruştan kendinize maletti· 
niz. Bedelinden komisyon, 
tayyare falan diye yüz kurut 
çıkardınız . Benim yalnız top· 
lamak için 480 kuruş amele 
parası verdiğim baklaya mu· 

kabil elime 200 kuruş sıkıı· 
tırdıoız ! Bu suretle beni bir 
kere zararlandırmış oldunuz 

fakat kendinizi daimi bir 
zarara koydunuz. Çünkü em
niyeti kaybettiniz. 

Halkın Sesi - Rencber 
ve köylümüzü korumak için 
her gün biraz daha yardım 
ve şefkatini artıran halkct 
hüh um etimizin ve bu gibi 
işlerle alakadar yerlerin bu 
derde de bir derman bulma
sını çok yerinde olarak rica 
ederiz. 

Cinci Bacanın Marifetleri 
Bir yobaz büründüğü maske ile birçok kızları 

kirJettiğinden yakalandı 
Antalya, 6 ( Hususi ) - yaşlcnnda cinci Mehmet 

Antalya köylerinde gezerek boca namında bir yobaz za· 
hastaları tedavi, çocuğu ol- bıtaca yakalanmııtar. 

mıyan kadınlara çocuk yap· Bu softa bozuntusu bir ay 
mak ve üfürükcülük gibi içinde 4 kızı kirletmiş ve on 
hünerleri olduğunu iddia dul kadına koca bulacağım 
ederek birçok evli saf ka· diye tecavüz ettiği teabit 
dınları ve kızları ifal ederek edilmiştir. Namus düımaaı 
soktuğu karanlık odalarda zabıtaca adliyeye verilmiş ve 
sakın bağırmayın ruh ve cin derhal görülen lüzüm tlzcrine 
çarpar demek suretile kor· tevkif edilmiştir. Mahkeme 
kutarak onları girleten ve bu serseri hakkında tabki· 
tecavüz eden memlekette 4 katı tamik etmeği lüzüm 
karısı bulunan Beyıehirli 55 görmüıtür. 
~----~----oo~~-~-~~-~---

Pekin 
sara 

m uha- !İş ve işçi ista
tistikleri edildi 

- Baştarafı 1 incide -
yaklaşmışlardır. Japon kuv· 
vetleri Pekinin müdafaası 
için ihtiyat kuvvetler iste-
miştir. Pekinin istirdadi bek
leniyor. 

Şınghay, 6 ( Radyo ) -
Pekin yakınlarında kanlı mu · 
harebeJer devam ediyor. Ja
pon kıtaatı ric'at etmektedir. 
Pekinde katliamdan korku
luyor. Ecnebil~r şehri terket· 
mişlerdir. 

lı ve işçi bulma teıkill· 
tının faaliyete başlaması mil· 

nasebetile memleketimizdeki 

işçi istatistiklerine lüzilm gö· 
rüldüğü, ııbatlı rakamlara 

dayanan iıtatiklerin kadın 
erkek ve çocuk hanelerine 
göre doldurularak iktiaat 

vekaleti iş dairesine gönde· 

rilmesi iktisat bakanlığından 
belediyeye emredilmiştir. 

Bahri baba beledive sahil park 
• 

gazın osu açıldı 
Başta lzmirimizin en muhteşem saz heyeti olduğu halde 

sahibinin sesi mugannisi ve sesli filmlerde seve ıeve dinle· 
diğiniz meşhur hanende bay Mustafa Çağlar ve bayan Sll
zan, Remziye, Hayriye, NazİN ve bayan Meliha aahil park 
gazinosunda okudukları nefis şarkılarile lzmirimizin mu!liki 
meftunlarını hayran bırakmaktadırlar ayrıca meıhur Türliye 
şatlosu şarlo Sami ve eşi de gazinomuıdadır. Her akş ım 
yeni numaralar yapmaktadırlar muhterem lzmir halkının bir 
defa gazinomuza teşriflerini bekleriz. 1-4 


