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Cumhuriyet maliyesi ve 
vatandaşlar 

--~~~~~~~- ........ -; 
~~ün, yıllardanberi Cumhuriyetin yüksek ve insani gaye
h ti~i en candan bir dille terennüm etmiş bir şair arkada
.,_"'•'1. çok neş' di bir tavırla b :zi selamladıktan sonra 

'-11111'1.a oturdu ve heyecandan titriyen bir sesle haykırdı: 
- Bilseniz bugün ne kadar bahtiyarım. 

ltalya, Macaristanla Yu· 
goslavyayı anlaştıracak 

/ ~oma 19 (Ra~yo) - l'v~a: ' gö~e, Macarist~n.la. :ugos- Macaristanla Yugosla~y.a 
carıstan nazırlarıyle Muso'ını lavya arasındakı ıhtılaflı mc- arasında akdi mukarrer ıtı-
ve Kont Ciano arasında ld selelerde mevzuubahs olmuş Jafnameyi iırzalamak üz~re 

B. Bitlerin 
Ellinci doğum ; 
Yıldönümü .. __ _ 

ioİ - Hayrola, büyük ikramiyeyi mi kazandın? 
müzakerelere bugün de.' de- ve Musolininin araya girme.- Yugoslavya hariciye nazırı 
vam olunmuştur. Salahiyt t- siyle bu ihtilaflar ortadan Markoviç, Venediğe dav t 

bil ~ -:-- Bana inan ki bugün beni sevindiren mes'ele kadar 
atı ~bır maddi mükafat veya nakdi ikramiye mes'ud ve bah-

tar meh lfilde söylenildiğine kalkmıştır. edilmiştir. Markoviç. cumar-

llr edemezdi. 
·ıım1111uıı.a111mıııım tttlllR ottlllUI .... 801111 mtlllllll 1 l:U hllltll •lld llllllll IOll llllllR UlllU nllll'lllml Ullll 1111111 111111 QUJIOllll ll~llllllılllll - tesi günü vene dikte bulu-

şehir ve 
geri aldılar 

~ - Bizi daha ziyade meraka sokmadan, seni bu kadar • Çi () }j)er 500 
·~'ttınun ve rr.es'ud e :len hadiseyi anlatta biz de senin sevinç 
~adetine işti :.ık edelim. 

~ Şirndi tanıdığım bir tüccarın yanından geliyorum. Ada
~~ hern yüzünü neş'eli ve hem de göz!~ rini yaşlı görünce 

.1ret ederek sordum: 

• 

köyü naca k tır, 
Roma, 19 ( A. A. ) - Yu 

goslavya ile Macarista'lı:ı 
yaklaşması hakkındaki ltal
yan-Macar m üzakerelcrinin 
neticeleneceği anlaşılıyor . 

Gazetder Yugoslavya il.: ~:- Ne var, yüzünüze bakarak gözlerinizdeki yaşların 
ınç yaşı olduğuna ioanma k istiyornm. 

iı'tl-. Evet oğlum, dedi, bugün bir maliye şubemizden aldı
it ı bır teskerede verdiğimiz vergi miktarını yanlışlıkla 
~~·' .verdiğimizi ve b.ıuun istirdadı için müracaat etm~k
'bllııv bildirdiler. G!ri alınacak meblağ çok küçük bir 
-~lg olduğu için sevincimin bundan ileri geldiğini zarı~ 
'tr .eyiniz. Elli yıllık ticaret hayatımda fazla verilen bir 

1 Macaristanı hiç birşeyin ayır
maması lazımgddiğini bildir
diğir.den dolayı Kont T d~
kiyi tebrik et.ııektedirlt!r. 

Bugün, Almanyada, dünkü 

't'k ıniktarının böyle alelacele istirdad edilmesi için yapılan 
~ 1 ine ihtar, ancak Cumhuriyet maliyesine nasip olmuş 
~/eyiz ve terakkidir. Cumhuriyet rejiminden evvel öyle 
~~?e memurları tanıdım ki, kanunun vatandaşa verdiği bir 
~ 1 kaliul etmek mecburiyetinde kaldığı için gece uyku· 
v, Ilı kaypetmiş, nihayet hasta olup yataklara düşmüştür. 
~&itini vermiyen bir ~atandaş nasıl kanun, insanlık ve 
~il karıısında bir vazife kaçağı ise kanun haricinde bir 

• ~ tahsil etmek sevdasına düşen bir maliye memuru da 
t• \ ~b, hükumet vatan ve millet karşısında öyle bir suçlu 
t• ~••zife kaçağıdır. işte Cumhuriyet maliyeciliğimizin devlet 
lı ~~ ltai kadar - esasen devlet hazinesini dolduracak - millet 

'~ •e meofeatlerini gözetmesi bana bu sevinç ve iftihar 
tını döktürmüştür. 

,~rkadaşımız, tüccar arkadaşının başından geçen bu 
~d hidiseyi anlattıktan sonra ilave etti: 

Londra, 19 (Radyo) - Çin yeni kuvvetleri büyük bir 
zafer kazanarak Kantona on kilometre yaklaşmışlardır. 

Japon kıtaları ric'at etmektedirler. Bu son taarruzda 
Çinliler beş yüz -şehir ve köy istirdat etmişlerdir. 

Paris, 20 (Radyo) - Ro
madan alınan haberlere göre 
ltalyan gazeteleri Yugoslav 
hariciye nazırının Venedik 
seyahati münascbetile yaz
dıkları makalelerde Bel5rad 
hükumetinin ltalyan Yugos
lavya dostluğundan gör~ceği 
kolaylık ve yardımları teba
rüz ettirilmektedir. 

Ateş Ankaraya gidiyor 
İzmir ikincisi Ateş takımı 

cuma sabahı Ankaraya ha
reket edecektir. 

cFECI BiR TREN KAZASI 
·il Ş111ıdi anladım ki vatandaşlarımızın kalblerini fethetrr.ek 
\~ Vazifeıinas, kamın şinas ve kanunun icablarını samimi • 

hahlıkla tatbik etmek istiyen bir maliye memurunun 
1 ; Ve müşfik bir muamelesi hatiplerimizin hitabelerinden, 
~eri?1izin şiirlerinden, muharrirlerimizin makalderinden 

tıyade İş görür, daha fazla tesir yapar. 

. , SIRRI SANLI 
~ ...................................... ~························· ......... .. 
Clreşalımızın kızı ihtif aile 

, ı't gömüldü 
• ~I ~'llbul 19 (Hususi) -Ge- partisi, birçok teşekküller ve 
• ~r\lrrnay başkanı Mareşal müesseseler çelenkler gön· 

~,· Çakmağıo kerimeleri- dermişlerdir. Önde bir sü-
• tena · b - b- .. k \1) zesı, ugun uyu vari kıta ve bir piyade bö-
~ e kaldırılnış ve na- 1 .. w •• k d t h 

8 yazıt camiinde kılın ugu vel ar b~ abn ma em ~-
ı il 10 E ·· t ·ı . vası ça an ır ando muzı-1tl nra, yup e eı ı esı 

ij"'trine defnedilmiştir. ka olduğu halde büyük bir 
~ ~eşalımız, sivil olarak kalabalı~ ile genera~lerd~n 
~ ~teessir bir halde ce- Fahreddın Altay, Alı Saıd, 
,~:· takip etmişlerdir. Vali. B. Lütfi Kırdar, unı-

.. mağllıp ve hasta Almanyayı 
kurtaran ve iyi eden B. Hit
lerin 50 inci doğum yıldöoil
mü kutlanı) or. 

Almanyaya yeni bir ruh 
veren bu büyük devlet ada
mının nasıl evvela kendi 
kendini ve sonra da memle
ketini yarattığını bundan 
evvelki nüshalarımızda oku
dunuz. Türkiyemizle beraber 
bütün devletleri temsil eden 
Heyetler bugün bu şerefli 
törende hazır bulunacaklar
dır. 

Berlin 19 (Radyo) - Hit
leı in 50 inci yıldöoümü mü
n:sebetiyle yarın yapılacak 
olan şenliklere bu geceden 
başlanmıştır. Büyük caddeler 
bulvarlar, resmi binalar, ba,. 
tan başa Alman bayraklarile 
donanmış ve her ta:·af tenvir 
edilmiştir . 

Hitler, akşam üzeri evveli 
Nazi teşkilatının en eski 
azasından mürekkep 50 kişi
lik bir heyeti kabul etmit 
ve V on Hep tarafından ken
dis i ne ğetirilen büyük Fr<.· 
deriğin tarihi mektuplarını 
havi bir kolleksiyonu aldık· 
tan sonra, Bro jik askert 
mektep talebesinden mürek
kep bir kafileyi kabul ed~
rek kendilerile uzun müddet 

konuşmuştur. 
Berlin, 19 ( Radyo ) -

Yüz binlerce insan, cadde
lerde dalgalanmakta ve Hit-ı.' b~lıurreisimiz, vekalet· versıte Rektörü, zabitan tıb· 

'''t~ ediye, vilayet, güzel biyeliler cenazeyi takip ey- Bükreş, 19 ( Radyo ) ~- Bükreş-T amşvar treni, ~bir otokarla çarpışmışt• r. Bu feci çar· lerin ellinci yıldönümünü 

) 
" 

~~;e~~~al~S ;;;ir. AGLA 
pışma neticesinde iki kişi ölmüş ve dört kişi de yaralanmıştır. - Devamı 4üncüsahifede -

~ ·-=--~~~:a: --*'· ..;::~~~.:€:".:-::-~~"':-;~-~~~ 
lt mı, erkek mi olacağını anlıYaai baba i 

~-~ .... ""' """"""""""""'"'' ............ ""' ..... ~~"VV "'""""~"""""""' 
~\ı doğmamış bir çocuğun kız veya erkek olduğunu tahmin etmek Amerikada günün 
~~•i haline girdi. Nev-Jerseyden B. Sydney Fortel isminde bir Amerikalı kendisini, 
~:ırı doğuracağı çocuğu kız v~ya erkek olacağını bileceğinden, methetmektedir. 

\~~-.il için de bütün akraba ve arkadaşlarına şu davetiyeyi bastırıp göndermiştir: 
~(ı 11.e bayan Sydney Forte) 1 Mayısta doğacak olan çocukları Sepencer'in şerefine 
~"-erı ziyafete huzurunuz~a şeref vermenizi rica ederler.,, 
\ \t~ doğmadan çocuğunu ~ ~rkek olduğunu ve ismini de taktıktan maada bir de akraba 

'daşlarına davetiye gönderen bu Amerikalının aklına: 

iSTER GÜL İSTER AGLA 

Tunusta yeni 
bir hadise 

Roma, 19 (Ö.R) - Tu
nusda bir sinemada bir sesli 
dünya haberleri filimi geçi
rilirken hadise çıkmış, se
yircilerden bir kısmı perdede ı 
görünen B. Mussoliniyi yuha
ya tutmuşlardır. Diğer seyir
ci' .:r I· ı. hareketi yapan Ya-
1• u .lilerc baston ve yumruk-
1 ırla bjcum etmişlerdir. 
Zabıta müdahale mecburiye· 
tinde kalmıştır. 

F,...w -~ ~~ ~z....-~·~~w:-.,....""": ... .-..... ~~ ;:s: :;s_;ll!:SIE~amSE:m: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
(Şükran) Sokağı Sakinlerinin 

Bir Dileği 
Keçecilerde (Şukran) Sokağı sakinlerinden aldığımız bir 

tezkerede, sokaklarında bulur. an bir süprüntü kutusunun 
sinekler için bir ziyafet sofrası, bir içtima salonu vazifesini 
gördüğü ve yaz yaklaştıkça bu sırnaşık ve muzir mahlukla
rın tacizatından kurtulmanın pek güç olacağı yazılmakta 

ve böyle kalabalığı çok bir sokağın böyle bir dertten kur
tarılması için Belediyemizin himmeti rica olunmaktadır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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1 Aile Ocaklarını Söndüren ~ 
L ~ ·. Canavar!.. ~ 

J;;.t:l;~;s;;t:llktö\IY AZAN : GÖNÜL EMREkt:Skt=I 
c..o [39) 

[ Otomobilclen sülün gibi iki 
güzel kadın indi. 

Ve doğruca • • • • ] 
Bekçinin bu sözleri içime 'ı evine doğru yürüdüler. 

bir ferahlık verdi. Bekçi ile kalktık ve ka-
Kahvelerimizi içtikten son- dınları takibettik. Apartıma-

.ra dedi lti': nın zilini çaldılar. Genç ve 
- Sana yardım edeceğim güzel bir hizmetçi kapıyı • 

amma, yalnı~ bir şartla... açtı. Biz sokağın kenarına 
·- Ne gibi ? ve bizim evden görünmiye· 
- Yani şeytana uyup bir cek bir yere oturduk ... 

halt karıştırmıyacaksın. Ben- Yarım saat geçmedi, aile 
den iyi bilirsin ki bu yalancı ocaklarını söndüren canavar 
dünya sürünmeğe deymez. otomobili ile geldi. Ve acele 

Ve şöylece izah etti : acele apartımanın kapısını 
- Benim sana yapacağım açıp yukarı çıktı .. 

yardım, karının hareketlerini Yanımda bekçi homur· 
kollamaktır. Aile ocaklarını danarak : 
söndüren bu herife, daha - Gördün mü herifi ? 
doğrusu bu canavar adama Dedi ve ilave etti : 
müthiş içerliyorur.n. Gerçe - Bu adam ya!nız gece-
ay başlarında bekçi parasını leri değil, gündüzleri de 
herkesten çok veriyorlar am- böyle sürü sürü karı gelip, 
ma, bu iş başka türlü ... fbti- gider. Nedir anlamadım be 
yar herif, ,paranın herşeyi birader... Bu herif kadın 
halledeceğini sanıyor. Bilmi- ticareti ile mi meşguldür .... 
yor ki, bizim duygumuz, vic- - Para çok.. Bir miras 
danımız herşeyden üstündür.. yedi olacak ... Eğlenmeyip te 

İnanır mısın birçok kere- ne yapsın ... 
ler, sırJ bu adamın yüzünü Dedim. Bekçi acı acı 
görmemek için bekçi parası güldü : _ 
için çocuğumu gönderiyorum. - Bu böyle sürüp gitmez, 

Yukarıda söylediğim gibi dedi, ırz düşmanı olduğu 
bekçimiz namuslu ve itimad anlaşılan bu adamı, günün 
edilir bir adamdı. birinde temizliyecekler her 

Candan söylediğine inan· halde ... 
dığım bu sözler, üzerimde İçimde bir burkulma duy· 
çok teselli verici bir tesir dum. Ve kendi kendime : 
yaptı. - Bu işi biz yapacağız 

Bekçiye sordum galiba.. Gözümde kan tütü-
- Senin bana yapacağın yor. Artık tahammülüm kal-

yardım yalnız bu kadar madı .... 
mıdır ? Diyordum. 

Güldü : Bekçi dalgınlığımı gö-
rünce : 

- Daha ne istiyorsun Be· 
kir usta ... Fakat bana namu-
sun üzerine söz veriyor mu
sun, elinden hiçbir kaza 
çıkmıyacağına !... 

Boynumu büktüm ve şun· • 
ları söyledim : 

- Et den ne gelir ki, ne 
yapabilirim bekçi... Zaten 
uana olan oldu. 

- Yok öyle değil Bekir ! 
Ben kimsenin günahına gi· 
remem. Yani karını kötü 
yolda gidiyor gördüğüm za
man sana haber vereceğim. 

Senin de yapacağın - öyle 
birşey olduğu takdirde- der· 
hal babasının evine yolla
maktır. 

- Olur, bekçi olur .... 
Bu sırada kahvenin önün

de bir otomobil durdu. İçin
den sülün gibi iki kadın 
indi. Ve doğruca aile ocak· 
larını söndüren canavarın 

- Haydi kalkıp gidelim. 
Dedi ve elimden tutarak 

kaldırdı. Ayrılırken dedi ki: 
- Merak etme Bekir us

ta .. Söz veriyorum sana yar
dım edeceğim .. Fakat aman 
kendini kolla !... Haydi Al
laha ısmarladık. 

- Eyvallah.. Güle güle ... 
Deyip arkadaşımın evinin 

yolunu tuttum. Vakıt ikindi- I 
ye yaklaşıyordu. Ve ağzım 
zehir gibi acı idi. 1 

-Devam edecek-

:;-":'-: ... ---=-m:=---_.::.--:'4!: 1 

Mesai .ücreti -1 
Hudut, kapı, i0 kele ve is-:; 1 

tasyon veterinerlerinin hay- 1 

van ihracatında mesai saat
leri haricinde yapacakları 

muayenelerden dolayı mesai 
ücreti aramağa hakları ol
madığı Ziraat Vekaletinden 
bildirilmiştir. 

Yakın tarihten bir saiha 

10,000 Fiğüran ve 2,000,000 dolar sarfile vücuda ge· 
tirilmiş emsalsiz bir sanat şaheseri 

SÜVEYŞ FEDAiLERi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baş röllerde: Anna Bella - Tyrone Povver-Leretta Y oung 

Bugün Matinelerden itibaren 

E L HAM AA Sinemasında 
Telefon: 2573 

En yüksek takdir alkışları toplıyacalrtır. 
Ayrıca: gayet gülünçlü H.enkli Miki ve Paramunt Jurnal 

Seanslar: 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 da ba~lar. 
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(HALKl N SESi) 

Dünyada 
Neler Oiuyor? 

Sarmısak kokusu 
Sever misiniz diyeni çok 

gördüm amma, kokusunu se
veni hiç görmedim ... 

Bilmem dikkat ettiniz mi? 
Trende, vapurda, bilhassa 
tramvay ve otobüste sarım· 
sak kokan bir biletçi yol
culara tiksinti verir, mide 
bulandırır.. Fakat ne yapa
caksınız ki, bunu önlemenin 
imkanı yoktur. 

Bizim için imkansız olan 
şeye, Amerikalılar imkan 
bulmuşlar. Belediye, nakil 
vasıtalarındaki biletçilerle, 
berberlerin sabah saat sekiz
den akşam saat yirmiye ka
dar sarmısak yemelerini 
yasak etmiş! .. 

Amerikalılar mideyye inen 
yaş sarımsağın kırk sekiz 
saat buram buram tüterek 
koktuğunu bilmiyorlar gali
ba! .. 

Reklam 

Reklamcılık, dünyanın her 
tardfında alıp yürüdü. işler 
kesad gittikçe para, kıtlaş
tıkça, tüccar ve esnaf, ma
lını satmak için, sermayesini 
kediye yükletmek tehlike
sini bile göze alıp, elinde
kini avcundakini neredeyse 
reklama yatıracak. 

Fakat, reklam deyip geç
miyelim. O da bir ayrı mari-

fet. Mesela, şu Parisli ma
ğaza sahibinin bulduğu şey
tanca reklam tarzına bakın: 

Bu dediğim mağaza sahibi, 
giyim kuşam eşyası satıyor. 

Yeni getirttiği bir nevi par
desü var ki, su geçmez ku
maşta .ı mamul. Evet amma, 
bunun su geçmezliğini ne 
ile isbat edecek? Vakıa, 
böyle kumaşlardan yapılmış 

pardesülerin cebine su dol
durup vitrine asan mağaza
lar yok değil. Lakin, bu 
usul hem pek müptezel, hem 
de cazip tarafı yok. 

Bizim tacir biraz düşü
nünce, saheser bir usul bul
muş. Pardesülük kumaştan 

bir nevi tekne yaptırmış. 
Koymuş bu tekneyi vitrirJe. 
Doldurmuş içine suyu. Fa
kat, bu kadarla da kalma
mış. Suyun içine de kırmızı 
kırmızı balıklar atmış. 

Şimdi, vitrinin önü iğne 

atsanız yere düşmiyecek ka
dar kalabalık. Bundan mü
kemmel reklam da can sağ
lığı. 

Öyle amn:a, bir de kumaş
tan teknedeki balıklan sor
malı! 

12.000 senelik eski 
bir ağaç 

Yer yüzü:ıdl.! en yaşlı şeyi 
nedir bilir misiniz? 

- Ağaç. 

Avusturalya adasının Que 

(mnmiiiii~r oii--~ı 
!!!lllllnmınnınınınınnnıımımıımmıımıııııınmıııııım.J' 
Yarım baş ağrısı 

-2-
Fakat buna karşılık bir 

insahnı da unutmamalıdır. 

Anneliğe hürmeti vardır. Ka
dın gebe kalınca yarım baş 
ağrısı birdenbire kaybolur. 
Yarım baş ağrısı nöbetleri 
geçen bir bayanın bu nöbet
lerden birdenbire kurtulması 
gebeliğin alametlerinden biri 
diye sayılır .. Gebelik ve em
ziklikten sonra o günler baş
layınca yarım baş ağrısı da 
tekrar gelir. 

Kadınlığın o günleri ne 
vakit gecikir, güçleşirse ya
rım baş ağrısı hemen mey
dana? çıkar. O günlerin güç
lüğünden ileri gelen rahat
sızlıkları arttırır. 

Sözün kısası en ziyade 
kadınlara musalJat olan bu 
hastalık kadınlığın en nazik 
ve en zahmetli zamanlarını 

seçerek o zamanlarda -kadın 
hkla eğlenir gibi - kendini 
gösterir. 

Onun için kRdınhğın son
baharı gelince de, kadının 
yakasını bırakır ve kendi 
kendin~ kaybolur. Bir hasta
lık üzerine kadınlık yumur
taları ameliyatla çıkarılınca 
yahut röntgen ışıklarile kör
leştirilince de yarım baş ağ
rısının kaybolduğu çoktur. 

Bununla beraber kadınlık 
yumurtalarını çıkarttırmak 

yarım baş ağrısı hastalığın
dan kurtulmak için bir çare 
olamaz, çünkü yumurtalar 
çıkarıldığı halde o hainin 
yine sebat ederek yerinde 
kaldığı olur. 
Yarım baş ağrısının mey

dana çıkmasına çok defa 
sebep olan şeylerden biri de 
heyecan, üzüntüdür. Fikir 
yorgunluğu, adale yorgunlu
ğu da onu meydana çıkarır
lar. Yarım baş ağrısının isti
dadı olan bayanı hiçbir yor
gunluk rahat bırakmaz. 

Bir de havadaki geğişme
ler. Rüzgar, fırtına yarım baş 
ağrsının gelmesine sebep 
olur. Bazıları onun gelmesin-
havada fırtına kopacağını 
önceden haber verirler. Onun 
gibi, soğuk ta yarım baş ağ
rısının meydana çıkmasına 
bir sebeptir. Kimisi sıcak 
havada bile bir parça buz 
yutunca bile hemen yarım 

baş ağrsına tutulur. 
(Son) 

Esrar bulundu 
Karşıyaka Soğukkuyuda 

Mahmut oğlu marangoz Meh
medin üzerinde 5 santigram 
esrar bulunarak alınmıştır. 

ensland mıntakasında bulu
.. an Makrozamiya 'denilen 
bir ağaç 6 metre 10 santi
metre yüksekliğindedir. 

Nebatat alimleri bu ağacı 
uzun uzadıya tetkik ederek 
ağacın 12.000 senelik oldu
ğunu tesbit etmişlerdir. 

.......................................... 
19 Çarşamba [~ 

Yeni Sinemaııın 
KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi lzmirde ilk defa 
TÜRKÇE 

L o R E ı .. -H A R D 1 ~~~~lar 
CANI DOKTOR 

Türkçe F oks Jurnal 

......................... &:.t;Jmmi .............. . 

Her ikisi 
yakalandı 

Karantina Postacı Ali Riza 
sokağında Abdullah oğlu 

Bayram, Mehmet oğlu Ah
met Remziye bıçak teşhir 
ettiği ve Ahmet Remzide 
kova ile Bayramı hafif su
rette elinden yaraladığından 
her ikisi de yakalanmıştır. 

Nadideyi 
tehdit 

Bornova Aşağıçay mahal
lesinde Yugoslavya tebaasın
dan Kazım oğlu Sefor, gayri 
meşru olarak bir arada ya
şadığı Seyfettin kızı 24 
yaşında Nadidenin yanından 
kaçmasından kızarak seni 
öldürürüm demek f sure tile 
tehditte bulunduğundan ya
kalanmıştır. 

··-···~······ 
Ahlak Düşkü-

•• A nu canı 

babalar 
Fransanın Nansi şehrinde 

hir günde :dört ahlaksız a .. 
dam yakalanmıştır. Bunların 
hepsinin iğrenç suç~arı bir
dir : Kendi kızlarına taarruz 
etmek.. 

Bunların birincisi Ogüst 
Loran isimli 62 yaşında 11 
çocuklu bir Fransızdır. On 
beş yaşındaki bir kızına ta· 
arruz etmiş, kızcağız baba
sından olan çocuğunu do
ğurunca rezalet meydana 
çıkmıştır. 

ikincisi 53 yaşında Jozef 
Giyyom isimli bir Belçikalı
dır. On beş ve on altı yaş
larındaki iki kızına tasallut 
etmiştir. 

Üçüncüsü Fransuva Leşet 
işimli bir Lüksemburgludur. 
Dört çocu'·dudur: Yirmi, on 
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İ Bağcı ve Bah" 
çıv anlara ... 

Oiüt 
ı Asmanın göz, filiz yaprak"' 

farını yiyen Maymuncuk ve 
diğer bitler için bugün ibti· 
dai ve masraflı olan yerli .,e 
yabancı macunları bağcılar 
artık bırakmalıdırlar. 

Macunla yapılacak siperle, 
asmalar bir derece o yıl 
kurtarılır. Fakat böcekler öl"' 
mediğinden her yıl macunu 
tekrarlamak lazımdır. 

Onun yerine ziraat daire'" 
ferinin bağcılara parasız ver• 
diği ve kullanmasını tarif 
ettiği zehirli ilaçlar4an isti
fade etmelidirler. Bu daire .. 
lerde gerek kükürt tulurtı" 
balarile toz olarak atılacak 
ve gerek suya karıştırılıp 
püskürgeçlerle serpilecek ıe
hirler vardır. Su ile serpile· 
cek zehir Gök taşı atmak 
zamanına rastlarsa birlik· 
te kullanmak dahi mümkün• 
dür. Zehir kazalarda ziraat 
memurlarında ve İzmirde 
Ziraat Mücadele reisliğinden 
verilir. Hem bağcıların men .. 
faatı hem memleketin ser" 
veti bakımından alakadarla· 
rın bu fırsattan faydalanma .. 
ları gerektir. Ağaçlar ve lü · 
zumunda sebzeler için veri· 
lecek zehirli ve zehirsiz iliÇ 
lar dahi vardır. 

--~:...:--

Kevsere ha
karet 

Keçeciler Rest Turan ba .. 
rında Hasan oğlu garsoll 
Ali Sönmez, bar artisti Ke\f .. 
ser ve barcı Şahaba hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Telgraf muha
beratında 

yedi ve on yaşlarındaki üç Telgraf müraselatmda ka' 
kızına taarruz etmiştir. za ismi yanında vilayet isnıi: 

D.>rdüncüiü ise o:ı iki ya- nin de mutlaka edilmf'sı 
şında kızına taarruz eden lüzumu posta, telgraf .,e 
Federiko Nelli isimli bir telefon umum miidürlüğilrı'" 
Italyandır. den bildirilmiştir. 

~ ..... ~ ...... ....___~ -~"":".....:; ... ~:::.~::-----..:.~~':e=::~~..-;: ... ~ ... ----~:;. %~-

ildn 
• 
işverenlere 

i~* Dairesi 4. Bölge Amirliğinden: 
1- 24 Mart 939 tarih ve 4165 sayılı resmi gazetede net .. 

rile mer'iyet mevkiine giren (iş ihtilaflarını uzlaştırma .,~ 
tahkim nizamnamesi) ni Yeni Asır, Anadolu ve Halkın Ses• 
gazeteleri de tefrika olarak neşretmektedirler. . 

2 - Bu nizamname mucibince işverenler (mümessil işçı) 
seçimini Mayıs 939 ayı sonuna kadar tamamlamakla mükel
leftirler. 

3 - (Mümessil işçi) ler 15 haziran 939 tarihinde vazife"' 
ye başhyacaklardır. · . _ 

4 - Nizamname mucibince seçim işleri hakkında daıre 
mize gönderilecek yazıların ( taahhütlü ) olarak yollanın•51 

lazımdır. 
1 5 - (Mümessil işçi) seçimi işinin tamamlanması zaınaD. 

bağlı olduğu için işverenlerin hemen faaliyete geçoıele') 
ic~t,1?tm~kt'!dir. Tebliğ olunur. 19- 20- 21 (t.31~ 

1 
~.,. ·- CMHWZ - 9 

TAYYARE Sineması- T316!6°= 
Bugün matinelerden itibaren senenin en büyük filJJJİ 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANLARI,, 
Eserinden 

Harp dönüşfı 
1914 - 1918 B .. yük ve umumi harbinde bir Fraıısıı 

köylü ailesinin feci romanı . 
Ayrıca: Metro Jurnal en son dünya haberler• 
MUmesalllerl: Relmu - Jerman dermoJ,,

www::a> 
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(HALKIN SESi) 

ihtilaflarını uzlaştırma 
tahkim • 

nızamnamesı 
BiRiNCİ KISIM 

Mümessil işçiler seçimi 
lltyYen veya gayri muay- ayyen bir mevsiminde faali- olan işyerlerinde on iki ve 
~anlarda işçilerinin yete geçen yahut faaliyetini lOOOden yu~ arı olan işyer-
, birden değişmekte o- arttırması dolayisile bu ni- lerinde onbeş işçi seçilir. 
'tJerlerinde ise her bir zamnamenin 3 üncü madde- b) Bu nizamnamenin3üncü 
itlen işçi kitlesi tara· 1 sh:c tevfikan muvakkat ve maddesine göre yapıkcak 

İte girdiklerinin ilk ve munzam mümessil işçiler muvakkat ve munzam mü-
İçinde seçim yapılır. seçilmek icap eden işyerleri messil işçi seçimlerinde de, 

. de 7 - Mümessil işçi ile seçimin yapıldığı tarihte mevcut mi.imctsil işçilere 
•11e ait işlerle Mümes- henüz alh aylık bir faaliyet ilaveten kanunun 78 inci 
lere vazifeleri icabı devresi geçirmemiş olan yeni maddesi hükmü dairesinde 
P .şden çalışmaların, işyerlerinde faaliyetin başla- daha kaç mü:ncssil işçi bu-

tlerj har,icinde yapıl- dığı ilk iş haftasından beri lunmak lazım gdiyorsa o 
t&aatır. Ancak fevka- {. alışır işçi bulunmak. sayının üç misli i~çi seçilir. 

;'ıiyetferde işveren ve d) Ecnebi bir memleket- c) Yukarıki "a,, veya "o,, 
tren vekilinin muvafa- teki her hangi bir maesse- bendleri mucibince mümessil 

,~•~çim veya u:ılaşhr- se tarafından Türkiyeye mu- işçi ehliyetinde olmak üzere 
rı iş saatlerinde de vakkat bir işin icrası için seçilenlerden sırasile kazan-
iJ• ... .. gönderilmiş olmamak, dıkları reye göre iş kanunu-

, ~e 8 - Mümessil işçi e) işveren Vekili vaziyet- nun 78inci maddesinde yazı· 
1 Yıpmağa ehliyetli o- inde bulunmamak, h sayılarda işçiler, mümes-

lleçilebilmek için : f) tşverenin veya işveren sillik ödevlerini yapmak sa-
Grkiye Cumhuriyeti vekilinin yahut müteahhidi- lahiyetini haiz olurlar. Oiğer-

ttj 
l ilde bulunmak, nin kan, sıhriyet veya cıvar leri ise ancak 22 inci mad · 

Ankara Ra1yosu 
(Bugünkü p ogram) 

T ürkiye'.Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği-pi. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik karaşık proğ
ram-pl. . 
17.30 konuşma inkılap tari
hi dersleri-Halkevinden nak-
len. ı 
18.30 proğram 
18.35 müzik neşeli müzik-pi. 
19 konuşma ziraat saati 
19.15 Türk müziği fasıl 
heyeti. 
Celal T okses ve arkadaşları 
20 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Fahire 
Fersan, Refik Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar 
Mahmut Karındaş. 
1-Isfahan peşrevi 
2- lshakın - Isfahan şarkı -

6 Yaşını doldurmuş ol- hısımı yahut kefili olmamak, dede yazılı halleı d ~ işbu 
b g) İşverenin veya işveren salahiyetli işçiler yerine gc~- ' 
i olandırıcılık, em!lİyeti vekilinin evinde yaşıyan ve- rr.ek üz re ör c •d . n s<'çiln iş 

canda hasiyetmi var. 
3-Mahmut Celalettin paşa
nın -Isfahan şarkı- dili biça
re senin için. 

"'•I, hırsızlık, sahte· ya iaşesi bunlar tarafından olmak vcniyetindc ka~ırlar. 
yalan yer~ ycmın, deruhrfo e~H•~n kimselerden ç) Müddeti biten işçilerin 

· ~tre şahadet, curum bulunmamak, lazımdır. tekrar seçilmeleri caizdir. 
•e iftira suçlarından Madde: 9 - iş kanunu- Madde: 10 - 9uncu mad-
;eya alel'ıtlak üç ay- nun 78inci maddesinde yazılı dede beyan olunan seçimle-
llla hapis cezasına sayılarda mümessil işçi öde- rin hazırlığı, idaresi ve ne-
~ olaıamış bulunmak. vini yapmağa salahiyetli iş- ticelendirilmesi işleri "seçim 
· nizamnamenin neşri çilerin ayırt edilebilmesi için: heyetleri,, marifetile yürütü .. 
de nıevcut olup daimi a) işçi sayısı 50 ye kadar lür. " Seçim heyetleri ,, şu 
~ flaJiyette bulunage- olan işyerleriode altı, Slden suretle taayyün eder: 

trlerinde altı aydan 200e kadar olan işyerlerinde -Sonu 
'e •enenin yalnız mu- dokuz, 201den lOOOe kadar yarı!1-

.,. .. M .. th• Y k ' . ~ ~ u ış .ı umru ••• · .~":J 

- _, ""liL::iiiiil 

4-Kemal Niyazi Seyhun ke
mençe taksimi. 
5-Rahmi beyin- Isfahan şar
kı-etme b eyhude ft'gan. 
6 - Isfahan şarkı - fesliğen 

ekdim. 
' 7-Isfahan saz semaisi. 

8-Hüseyni türkü -esmer bu
gün ağlamış. 
9 - Sadettin Kaynak -türkü
senin yazın kışa benzer. 
10- Türkü - Kevengin yolu 
bumudur. 
21 memleket saat ayarı 
21 konuşma mizah saati 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo -nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik küçük orkestra 
Şef: Necip Aşl<ın 
22.30 müzik romanslar ve 
saire - pl. 
23 müzik cazband-pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğrarr. 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 
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LUKS LUKS 

MA~KALI ., 

ÇomAŞIR 
ve8AMVO'' 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Sabunlaı 

•mm-.=.,. - - -..:::-~uıı:rı::-•'"!:l O V> .. ,._ 

l:j DOKTOR rg.gtr 
" Salih Sonad } : ~ ~ 
j ~ Cilt, Saç ve Zührevi h:ı c; - {t' E ~ •• ~ 

(•1 talıktar mütehassısı = r a 2: ' 
· 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ z t! 3 
~) TELEFON 3315 ~ ~ .. ı::: 
~~~ ~..2::..ta~E:., ~ g ~ X"' 

Dr. Demir Ali ; = ~ 
!!... "' o o-,. c Kamçıo§lu 

Cilt Tenasül hutalıkları 
elektirk tedavisi 

unir · 1iri 1: >!/ l!' S:> 
~.: s; f! l!'ll: \ITJ 

;·~:ıı;-

~. = ?-: "O~ c 
p,ı ,. 8 
~ S» ~ ... ii' 

Dr. Fahri Işık ~ .- g' ~ 
lzmir Memleket Hastanesi i ~ §'- ~ !::! 

Rontken Müt~hassısı 3 o(IJ • • 
il l»'<Q.. 

Ron•ken ve el~ktrik tedavi•ı Q 9 :; ıı.ı 
yapılır ıkinci Beyler So. ~ g- = 
No. 29 TELEFON 2542 , ~ 
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Cumhurivet Kiişesinin Sevin--
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 net tertipte üçüncü ve be }İnci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise m iişterilerine yirmi -~in 3000, 
1500 92 numaradaki ve on \ata .ıdaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok 'alandaşlarımızı servet, sevinç 
ve refah:ı kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
biletleriniz.i almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşın<la B. Recebin "Cümhuriyet,, 
lı.işesidir. 

Alkol, gomlak ! 
santrak, pom
za taşı 
ve meşhur 
ANALI~ 

'ı~tuş ile kocaman 
- Yunıruğu. r , 

bir mandayı yere sermeğe muktedir meşhur Zenci bokqör Joe · -{ ... ~ 
1937 - 1938 Selanik sergı· 

Sii"debiri"iKmk madaıyas·ı~_: boyaları.. Bil-
kazanmıştır. •• ..J 

a,_ ~ BugUn ., · r+ 

'iİltürpark : ·,Sinemasındal 
~2 ~Büyük:OFilim Birden! 

Akdeniz~ Korsanları 
BUyUk: deniz harbı 

Kadınların Sırrı 
\.. ROBERT TA YLOR - IRENE DUNNE 
'd•n temsil •edilmiş ahlakı - içtimaı bu hissi dram 

Ayrıca: Türkçe sözlü Foks Jurnal 
r her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7, 1 Oda 
~ Kadınlann Sırrı 4.50 ve· 9 da 

.. i Pazar saat 1 de Kadınların Sı;rı ile başlar t -

-· --- ~ umum baharat --· ... ----
·- ·-- - · ···- --~ Tel. 3882 ~-~~ TakmiJ lzmlr halkı bu..!:!!!!!. gene~;~t ' 

~ A, RJ SIN !.MAYA koşuyor1 -y-;;;~K~~~S m~da;t#-~ __ ____ l?Nicı~ambadan itibar«:_~- _ l e · 8ZIM 802'U er 
insan gözünföı"bugiine kadar gfümediği dünya r ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

Sinemacılık aleminin ~ ~ no. 35 
--EŞsiz -bi;-Şaheserr-müthiŞ bir sine~~ Romanı Avrupanın yüksek terzi :mek 

ızmlde ilk defa BELA LUGOSI binden diplomılı 

Doktor şandu 
2 Devre 25 Kısım T t:: ! .ilili Birden 

Ayrıca yeni Mlkl ve dUnya haberlerl -----------------.. ·-· -~ 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent suba} k
rın ve sivillerin mizaçlanna 
EÖre.;taksitle her türlü elbise
Diker. 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--~ ........... -
23 Nisan 
bayram• 

Program hazırlandı 
23 Nisan Milli Hakimiyet 

ve Çocuk bayramı şehrimiz
de büyük merasimle kutlu
lanacaktır. Bu hususta vila
yet makamında bir toplantı 
yapılmış ve 23 Nisan bay
ramı programı üzerinde mü
zakerede bulunulmuş ve 
program hazırlanmıştır. Öğ
leden evvel Cumhuriyet mey
danında Izmirdeki bütün 
okullar, talebeler ve halk 
toplanacak. Milli Hakimiye
tin yıldön ümü ve Çocuk 
bayramı hakkında nutuklar 
söylenecektir. 

P u merasimden sonra ço
cuklar hep birlikte Kül~ 
parka gidecek orada Parti 
merkez yardım komitesi 
tarafından bütün çocuklara 
kıryemeği dağıtılacaktır. 

24 Nisan günü de çocuk
lar şehrimizdeki sinemalar
dan parasız istifade edecek
lerdir. 

-:ae::::!!E:-

Değerli 
yazı 

bir 

Türk beden terbiyesi kal
kınmasında General E. Ca
hit Taner ve Albay C. Gök
dağ'ın büyük yardımları üze . 
rinde Erkek Lisesi yardirek
törü B. M. Özün kıymetli 
bir yazısını yakında nf'şre
deceğiz. 

-•:a:.-

Kara taşta 
yangın 

Karataş Tramvay cadde
sinde Hafız SaJihe ait 1-124 
numaralı ahşap evin üst ka
tından çıkan ateş esasen 
yanmağa çok müsait olan 
bu ahşap binanın çatısına 
ateş sirayet etmişse de yeti
şen fedakar itfaiyemizin al
dığı seri tedbirler sayesinde 
tahminen 200 lira kadar bir 
zararla hem bu binayı ve 

hemde bitişiğindeki~aile evle
rinin tutuşmasına meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 
Bina Güven sigorta şirke
tine sigortalıdır. 

llllr~~~~~~ 

Askere davet 
lzmlr Askerlik Şube
sinden: 

Yedek ' subay yetişecek 
kadar okuyan kısa hizmetli
lerden 1334 doğumlu ve bun
larla muameleye tabi olan
ların askere alınması sırası 
gelmiştir. 

Şimdilik 1334 doğumlu 
ve daha eski doğumlulardan 
her ne sebeple olursa olsun 
askere gönderilmemiş olan -
deniz sınıfı müstesna - kısa 
hizmetlilerden yerli ve ya
banc. fakat ehliyetnamesiz 
olan bu gibilerin lmayıs 939 
da hazırlık kıtasında bulun
maları mukarrer bulundu
ğundan 25nisan 939 tarihin
de sevkedilmek üzere lzmir 
Askerlik Şubesine müraca
atleri ilin olunur. 

(HAi.KiN SESi) 

ispanyanın tari 
.................................. --.................... .. Franco galip geldi; askeri 

harekatı artık bitirdiğini ilan 
ediyor. Şimdiye kadar bu 
sütunda yeni Iskanyol dik
tatöründen ve yıktığı cnm
huriyetten bahsettik. Bu mü-

açıldı. Ka:rtaca'Jı şef, 
lerden birkaç alay 
ederek ltalyaya yürüdl· 
malılar da bundan dert 
dılar. ispanyadan her ci 
nasıl istifade edebile 

Avrupada harp çıkarsa! 
Şıkago 19 (Radyo) - Amerika birleşik hükumetleri reisi B. Ruzvelt dün banka direk

törleri ve bazı zevatın i~tirakiyle mühim bir toplaLtı yapılmış ve bu toplantıda Avrupada bir 
harp çıktığı takdirde yapılacak muameleler görüşülmüştür.Ve harp zuhurunda kambiyoların 
kontrolü ve lüzum ederse borsanın da kapatılmasına karar verilmiştir. 

nasebetle de bütün ispanya 
tarihine kuş bakışı bir nazar 
atacağız. 

ispanya yarımadasında, ta
rihin zaptedebildiği zaman
!arın en eskisinde İber ismile 
tanınan bir kavim yaşadığı 
İçin, burası lbersa diye tanı
lırdı. Bunlar, iri ırktan de
ğiJlerdı. 

rini öğrendiler. 
Roma Kartacayı dl 

ettikten sonra, lspaO 
dikkatini çevirdi. Oraya 
liyetli asker gönderdi. 
lerin inatçı muka-ve 
hayli uğraştı. MiladdaD 
sene evvel, Romanın dl 

şahsiyetlerinden Afrikalı 
kipyonu ( Sipyon'un ) 
bir galebesile ve re' 
nin öldürülmesi üzerine İ 
ler, Romalıların hükmil 

Bulgaristan ve Dobrice 
Paris, 19 (Radyo) - Hitlerin ellinci yıldönümü, münasebetiyle Berline giden Bulgar 

Başvekili Köse İvanofun, Bulgaristanın DolJric-edeki hakları için Almanyanın tavassutunu 
istiyeceği ve bu hususta Alman ricaliyle k )nuşacağı söyleniyor. 

Paris vapurunda yangın çıktı. 
Marsilya 20 (Radyo) - Paris vapurunda büyük bir yangın çıkmıştır. Vapurda Nevyork 

sergisinde teşhir edilecek olan 25 milyon kıymetindeki san'at eserleri vardı. Yangın tehli
keli bir şekil almış ve her taraftan celbedilen itfaiye kuvvetleri yangını söndürmekle meş
guldür. Yangında emniyet şefi ölmüş ve üç itfaiye neferi d e yaralanmıştır. Vapur 225 
metre uzunluğunda ve 34600 tonluktur. 

Le Havre, 20 - Paris vapuru bütün gayretlere rağmen kurtulamıyarak yanarak bat
mıştır. Zarar milyonları bulmuştur. 

Çemberlayn işçi partisi liderinin sualle
verdi •• • 

rıne cevap 
Londra, 20 (Radyo) - Dün Avam kamarasında işçi liderinin . bazı suailerine B. Çem

berlayn şöyle cevap vermiştir : "Holanda, lsviçre ve Belçikanın garanti meselesi mevzuu 
bahs değildir. Sovyetler birliği ile sıkı bir surette temastayız. Yakında herşeyi halledilmiş 
göreceksiniz. Şunu da söylemek isterim ki, lngiltere her yerde hakim bir vaziyettedir.,, 

Alman haro gemileri Memelde •• 
Paris, 20 (Radyo) - Dün Memel limanına onbeş Alman harp gemisi gelmiştir. 

Bir Tayyare Filomuz Tahranda •• 
Tahran, 20 (Radyo) - Iran Veliahdının düğününde bulunmak üzere Tahrana giden 

yedi tayyareden mürekkep hava filomuz dün Tahran hava meydanına inmiştir. 

Isveç hükumeti iki sınıfı silah altına aldı 
Londra, 19 (Radyo) - lsveç harbiy~ nezareti, bir ay için tayyarecilerdeıi iki sınıf 

askeri silaha çağırmıştır. 
• 

lzmir Türk ofis Müdürü 
Ankara, 19 (Hususi) - Istanbul Türkofis müdürlüğüne lzmir müdürü B. Avni-

nin yerine lzmir Türkofis müdürlüğüne de Nevyork ticaret ateşesi B. Muzaffer tayin edil
mişlerdir. 

Hayfada 200 kişi tevkif edildi 
Kudüs 19 (A.A) - Pazar günü Hayfada yapılan tedhiş thareketleri üzeri•ıe 

bin kişiyi sorguya çekmiş ve bunlardan iki yüzün tevkif etmiştir.Ü 

Hollanda'da mecburi askerlik 

polis sekiz 

Lahaye, 19 (A.A) - Hollanda hükumeti, meclisi bir layiha vererek mecburi askerlik 
müddetinin iki seneye çıkarılmasını istemiştir. 

Polonya Danziği iade ediyor 
Roma 20 (Radyo) - Polonya hükumeti Danzığı Almanyaya iade etmeğe karar vermiştir. 
Londra 19 (Radyo) - Röyter ajansı Berlin muhabirinden aldığı aşağıdaki telğrafı neş

retmektedir: 
Resmen tekzip edilmiş olmasına rağmen civarda ısrarla dolaşan haberlerde Danziğin 

Hitlerin yıldönümü hediyesi olarak Almanyaya geri gelmesini Polonya ile müzakere etmiştir. 

In2iliz hükümdarlarının Amerika seyahati 
Londra, 20 (Radyo) - lngiliz hükümdarları 7 Haziran Çarşamba günü Kanada - Ame

rika hududunda Niyagara şelaleleri köprüsüne varacaklar, 8 Haziranda beyaz evde Reisi
cumhur ve Madam Ruzvelt tarafından kabul edileceklerdir. 

Alman - Rumen görüşmeleri devam ediyor 
Berlin, 19 (A.A) - Hariciye Nazırı Fon R ibentrop bug ün öğleden sonra Romanya 

Hari:iye Nazırı Gafenko ile iki memleketi alakadar eden mes'eleler hakkında uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. bu mülakat esnasında görüşülen bütün mes'eleler üzerinde geniş 
bir görüş birliği mevcut olduğu müşahede edilmiştir. 

Evvelce Garbi Avrupada 
dağınık şekilde yaşarlardı. 
Sonra, şarktan gelen muha
eeret selinin ilk kafilesi olan 
Kelt'ler (ki bunlardan da bu 
sütunda bahsetmiştik) Avru
payı istila ettikleri vakit, 
lberler Pirene dağlarına ve 
lspaoyollarla Portekizlerin 
bugtin işgal ettikleri yarım
adaya çekildiler. 

Bunlar cengaver insanlar
dı. Aralarından bazıları me
sela cenuptakiler epeyce 
medenileştiler. Maden çıkar
masını, bazı sanatlarla uğ-

~ raşmasını becerdiler. ispan
yanın her tarafında bunlar
dan kalmış bazı kaba yapı
larla mezar ve saıreye ras· 
lan maktadır. 

Yarımada, tabii servet 
membalarile dolu olduğu için 
Fenikeliler ve Yunanlılar 
bu ülkenin şark ve cenup 
sahillerine gelıp gitmeğe baş-

' ]adılar. Hatta buralarda ka
sabalar tesis ettiler, yerleş
tiler. Sonraları Kartacalılar 
cenup ispanyasının kara ta-

1 raflarına, Andalusya denen 
tarafa yayıldılar; oralardaki 
külliyetli madenlerden isti
fade ettiler. 

~"eşhur Anibal'in babası 
Amilkar dokuz sene müte
madiyen lber'Jerle uğraştı. 
Bizzat Anibal de fütuhatı 
daha ilerletti. Ancak, sahil
lerde Yunan k&saba ları Ro
ma ile müttefik olduğu için, 
Anibal bu kasabalara da ta
arruz edince meşhur harpler 

na girdi. 
Şimaldeki dağlara çe 

rek bir müddet daha dl 

vemet edenler de yavaf 
vaş boyun eğdi. Fakat 
lisanlarını muhafaza et 
Bugün oralarda bulunaD 
kavmi, eski lber'lerdir. 

Roma, Hispana ismini 
diği ispanya ile ihtilat , 
O kıtada mülayim bir 91 
set kullandı. Uu suretle 1 
ler az müddet zarfında 
ve cinsiyetlerini unutup 
tinleştiler. Hatta içle~~ 
Roma medeniyetine bı ._ 
eden pek çok şahsiy• 

çıktı. 
Miladın birinci asrı 

ispanya hıristiyanlaştı. ıt1 ,devleti zayıflayıp ta şiıo• 
vahşi kavimler cenuba d 
sarkınca, ispanya Vand 
rin istilasına uğradı. Bil f 
cenupta yerleştikleri ~ 
isimlerine izafeten Va 
lusya tabiri zuhur etti; 
sonradan bu söz Anda) 
Araplar zamanında da 
dülüs halini aldı ve b 
ispanyaya izafe edildi. $. 

istilacı akvamdan Ald 
ortada ve garpte, Suaf 
şimalde yerleştiler. D 
arkadan Visigot akını 
di. Bunlar da Fransanı• 
nup kısmile beraber 
ispanyayı ele geçirdil 
zaman içinde ahali ile 
naştılar. 

- Arkası yarıll 

gençliğine 
gazetenin sorduğu 

Tahsil bir 

O N S ~ ~er~ ansiklo~ 
Geçenlerde Son Posta re- ·ı ·ı ·1· lanlarına c• 

f .k. . ı e ı gı ı o 
ı ımız, aşağıdaki sualleri veriyoruz: 
bazı tahsil gençlerine sordu-
ğunu; yanlış cevaplar aldı

ğını ileri sürmektedir. Sual
ler şunlardır: 

1-Baki kimdir? 

2-Hangi dansı daha çok 

1-Baki, Osmanlı. oe• ~ 
nin ihtişam senelerınd~ 
şıyao, saraç çıraklığı ·f'
yetişme bir divan edebi 
şairidir. Panama Kanalı Genişletiliyor 

Vaşington 19 (A.A) - Mebusan mec!isi rr. .l iye encümeni Panama kanalının 
genişletilmesi için 2 milyar 771 milyon dolarlık tahsisatı kabul etmiştir. 

· ı h seversiniz? ısa ve 1 
3-lbrahim Müteferı: 

Türkiyede ilk matbaact-J 
4-lkisi de sinema ,fi' 3- lbrahim Müteferrika 

8. Mitlerin 
Ellinci cloğum 
yıldönümü 

- Baştarafı 1 ncide -
kutlulamaktadır. Geçit resim-

oktorlara 
2"Önderilen 

ilaçlar 

Para cezaların-; 
dan terkin 

olunacaklar 

kimdir? leridir. t ,... . r- ' ~ • ,. "') 
.--rc.a .... ar- o ... ı..:ur · 5-Kısa etek. fi!. 

KI~ık Gebl k i.ndir? 6-Yahya Kemal i~ f.1' 
5-Bu sene kısa etek mi, Reşad Nuri iyi nasirdıt· 

uz :. tek !:'. moda? şad Nuri şair değildirÖlı f" 
6-Reşad Nuri mi iyi şa- 7-Londra en büy '1f 

leri saat 23 e kadar devam 
etti. Yarın muazzam tezahü
rat yapılacaktır. 

Hitler, gece yarısına ka
dar başvekalet balkonundan 
geçit resimlerini seyretmekte 
idi. Bulvarlar ve başvekalet 
binasının önü, bir mahşeri 
andırıyordu. 

Ecnebi memleketlerdeki 
müesseseler tarafından dok
torlar adına gönderilecek 
ilaç ambalajları üzerine (be
dava dağıtılır, doktorlara 
mahsus nümunedir) ibaresi 

· yazılı bulunmak şartile güm-
rüksüz ithaline müsaade 
edileceği bildirilmiştir. 

Mahkeme harç ve masraf
ları ile muhtelif kanun ve 
nizamlara müsteniden para 
cezaları ve aşar iltizam be
dellerinde kanuni sebepler 
dolayısiyle terkini icap eden
lerin bundan böyle mahalli 
maliye dairelerince yapılması 
Maliye vekaletince kararlaş
tırılmıştır. 

irdir, Yahya Kemal mi? hirdir. Hindistan ise Lo; 
7 -Londra mı büyüktür, ıle kıyas edilemez. 8 

Hindistan mı? bir ülkedir. 0 
8- Musolini Vaterloyu ne 8- Vaterlo, NapoleO 

vakıt kazanmıştır? mağlup olduğu muhare ~ 
9-lzmir düşmandan ne Musolininin bu işle ali~ 

vakıt istirdat edilmiştir? yok. Daha doğmamıştı 91( 
10 - Geçen sene hangi fi- f 9-İzmir düşmanda~ di· 

timleri beğendiniz ? ifil 1922 de istirdat edıl 
zengin Olma .w: 

letereenlz Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADE~ Kişesin~en Alınız 


