
TÜRK MİLLETTİR 
:::_a ve Açrk 

llu""'iŞ, "';';;cak anlaşma politi
kası ile yürür 

Stalin riyasetinde mühim 
b · toolantı yapılacak 

HITLERIN 50 iNCi 
YILDÖNÜMÜ 

Görülmemiş dt:ırecede parlak 
Oldu 

.... -~ 
Gafenkonun Berlinde ve Yu~oslav diplomatının Venedikte 

ibl ~~t~ldarı ve yapacakları müzakereler de dostça anlaşma 
•' t lıtıkası güdült!bilirse, dünyayı hergün biraz daha rahatsız 

t~ llıuztarip eden siyasi hastalıkların önüne geçmek, tedavi 
"' ~ fifa yollarını bulmakta pek çok kolaylaşır. Dün Berlin
.jf ~ alınan bazı haberler Almanya ile Romanya arasında 
f. ~!•Yan görüşmelerin iki tarafı da memnun edecek iyi bir 
J ~ıce Vl rmek üzere bnlunduğunu bildiriyorlardı. Bu ha
• y ler arzu edild iği şekilde tahakkuk ederler ve Italya ile 

bgoslav1a arasındaki müzakereler de - bazı kaynakların 
tk~rdıkları garip şayialara rağmen - ayni dostluk ve müte.

~ '~ıl hüsnüniy, t havası içinde cereyan edecek olurlarsa 
e-; ı_ tıras elektriği ile yüklü ve kıvılcım saçmağa hazır bulut-

Moskova, 20 ( Radyo ) 
Pulit Büro, bu hafta Stalinin 
riyasetinde toplanacak ve 
harici vaziyet etrafında tet
kikatta bulunacaktır. Bu 
toplantıda; Sovyet Rusyanın, 
Londra, Berlin ve Paris se
firleri de hazır bulunacak· 
lardır. 

Alakadarlar, bu toplantıya 
büyük ehemmiyet atfetmek
tedirler. 

MUSOLlı 11 iN NUTKUNDA 
Biz yalnız kendimiz için d ?ğil, 

1 
Bunu müteakip B. Hitler 

J ,-e Göring ile askeıi şefler 
~ kıtaatı teftiş etmişlerdir. 
"l Bunlar Brandemberg kapı

sından Hitler meydanına ka
dar 12 kilometre imtidadın
ca sıralanmıştı . Askeri geçit 
nsmi saat 11 de başlamış 

ve bütün silahlara m~nsup 

55 bin asker iştirak etmiştir. 
Almanyada şimdiye kadar 
) a pılan askeri geçitlerin en if ~il bir hayli hafifliyeceğine ~nan rrak caiz o l~bile~~~ti:· 

bl tib~r görü~meğe başlanan meseleler ) ulrn ııda soyledıgımız 
-./ ~ 1 karşılıklı hüsnü niyet ve dostluk duygularına yer ver
rJ ~den halledilmek anu olunursa, o zaman bazı devletlerin, 
d' ~Çok milletlerin mukadderat, hürriyet ve istiklallerini bir 

ti \ık oyuncağı sayarak yirminci asırda, Avrupanın göbel" .~de sayısız _esirler alayları görme~. se~da~ı~~ ~üş~ükl~rini 

dünya sulhu için çalışıyoruz 

mt· azzc:.mı budur 15 bin mi
;:s tarafından ıaptolunan 

ahali l< ıtaatı hararetle al-
kışlamışt ı r. 

"*t edecektır ki bu sevdanın sokmıyecegını şımdıden O, ~lenıekle bir kehanet yapmadığımızı iddia edebiliriz. 

~ SIRRI SANLI 
1 ................. .............. , ..... ,. ...................... ............. , 

J1t1>on askerleri perişan bir 
J [halde ric'at- ediyorlar 

Roma 21 (Ra !yo) - Bay 
·Muso' ir i tara fından 1942 
s eııcs i nde R on·ada )aplacak 
beynelmilel serg i lı a kl ında 
dün bi r nu tuk söylemiş ve 
e zcümle demiştir ki: 

11iong Kong, 20 (Radyo) - Çin kuvvetlcrile Japon ku~
~t-i arasında devam eden ve dört saat süren kanlı hır 

Ji 'ı~U rnuharebe~inden sonra Çinl iler Kaipeng şeh~~~~ 
ev \ d.ad etmişlerdır. Bu muharebede Japonlar 3400 olu 
'' ~~1tler ve 5000 ~iş1ide esir düşo:1üştür. Ve Japon kıt'aları 

Hudud la rı m ızın öte tara
fında ak) himize propaganda 
yapanlar bir harbe hazırlan
dığımızı söylüyorlar. Bizim 
böyle bir niyetimiz yoktur 
ve olamaz. Olsaydı, bugün 
burada sulh için hazırlanan 
şu muazzam esere başlamaz
dık. Biz harp fitilini ateş
lemeği hatırımızdan bile ge
çirmedik. Sırf sulh için ça
lışan Roma-Berlin mihverini 
bu derece fena propoganda 

L ''n bir halde rıc at etmektedır. 
Qlldra, 20 (Radyo) - Çin ordusu kanlı ve süngü muha

\~ de,..am etmekte ve Japonlara mühim zayiat verdir-
,- ~dir. 

.~ 
larla itham etmek, doğru 

( ) 
birşey değildir. Biz, yalnız 23 Nisan kendimiz için değil, ayni t~\lk Bayramı ve Haftasının ilk günüdür. Çocuk Esir- zamanda dünya ~u::.u için 

\t l<urumunun o gün dağıtacagı rozetlerle yoksul yav- çalışıyoruz.,, 

~naJ~~ktiSTER AGLA Musolini, s~ d,vamla 
--- ~-....,·~~-~,..c•.-.~.: ·~.....: ~.:!!;. ~ ~~-~ı~,,,.~ ~---.... 

27 Karılı ve 40 Çocuklu G~n~ra"' 
~.. ~"'-"-.'-''-"V'V'V'V''-"'- '-
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. " Japon muharebesinin akla gelmiyen bazı cıhetlerı de var. Japonların ılerı hare-
tirıde Szechuen mıntakasında bir generalin idaresinde müstakil bir hükumet bulmuş
; .F'akat en garibi bu generalin tam 27 karısı ve 40 çocuğu olmasıdır. Çin generali 

' •le konuşan Japon kumandanına şunları söylemiştir : J 
\' Mesele zannedildiği kadar fevkalade değildir! Kırk çocuğa sahip olmak mühim bir 
~~>'llamaz, evelallah, bir sene daha yaşarsam yirmi tane daha çocuğum olacaktır.,, 
' ~tı dünyada nüfus çoğ ' na işi için devletlerin sarfettikl :ri emek ve paraları gördük
~llra bu Çin generahnın çocuklarını yirmişer, yirmişer saymasına sen ey okuyucu : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

d miştir ki: 
-C• hın sulh·ı 1u her Zl 

man arzu ettiğimizi defaatla 
söyledik. Uzaktan müşahid 
vaziyette kalmak ve bir ta
kım garantilerle uğraşmak, 

boştur.,, 

Musolini, Ruzveltin mesa-
jından da bahsetmiş ve 
şunları söylemiştir: 

- Bu ıı e s1 ja 1 cevap ver
s~k de vermesek d e bi ~ ir. 
Bizim isted iğimiz, sulh içinde 
bir teşriki mesaidir. ltalya 
ve Almanya , bu husustulci 
hüsnü niyetle rini dd .. atla ve 
müteaddit örıı eld erl c· gö .t cr
diler. r i1, ziyafdler sonunda 
söylenen söylevlere . ku lak 
asmadan sulh yolunda me-
saimize devam edeceği2.,, 

Londra 21 (Radyo) - Et. 
Mussolininin son nutkundan 
bahsedt n gazeteler Musso
lini her fırsatl a sulhhn bah
seder hiç bir zaman sulh 
hakkında itimad edilmeğe 
değer bir garanti vermek 
tarafıpı güdmez. 

Berlin, 20 (Radyo) - Hit
lerin elli ci yıldönümü mü
nasebetile yapılan şenlikler, 

görülmemiş derecede parlak 
olmuştur. Daha sabahtan 
geniş bulvarları dolduran 
yüz binlerce insan, mi li şar
kılar söyliyerek sevinç f cza
hiiratına başlam ıştır. 

Saat 10 da başlıyan bü
yük geçid resmi, 15.30 1a 
kadar sürmüştür. Motörize 
edilmiş kıt'aat, süvari, topçu 
\'e piyade büyii { bir int i
zamla Hitlerin, arkadaşlarile 
birlikte bulun duğu muazzam 
tı ibünün önünden ge çmişt ir 
Toplar arasında beheri ( n 
ikişer metre uzunluğunda 
bulunan iki top, umumı n 
dikkatinazarlarını çeknıiı;>~i . 

Bir milyon halk geç d res
mini hayranlıkla takip eyle
miştir. 

Hitler geçid resmine baş
lanmadan evvel ecnebi dev
letler heyet reislerini kabul 
etmiştir. 

--~--

Başöğretmen
lik makam 

ücretleri 
ilkokul başöğretmenlerinin 

öğretmenliklerinden başka 
alacakları başöğretmenlik 
makam ücreti 3 Hazirandan 
itibaren değişecektir. Baş
öğretmenler makam ücret
leri talebe adedine göre 
tesbit edilmiştir. 

Talt!be mevcudu 200 c lan 
okullarda başöğretmene 10 
ı ; ra, 201 den 400 e kadar 12 
lira, 401 den 550 ye kadar 
14 lira, 551 den 700 e ka
dar 15 lira, 701 <len yukau 
talebesi olan okul başöğret-
menleri de 18 lira ücret ala
caklardır. 

Y <ıh okulları başöğret
menleri 20 lira, yarbaşöğret
menler 15 lira, maarif 
memuru başöğretmenler de 
başöğretmenlik vazifesile bir
likte 20 lira alacaklardır. 

Türkiye bo2'azlara hakim oldukça daima bü
yük bir devlet rolünü ifa edebilir 

lnglllz gazetesi; yeni Türkiye asla ma§IOp edilemlyecektlr. Diyor 
lstanbuJ, 20 - (Opserver) ı radeniz medhaline hakim ve Atatürkün demir ruhiyle 

adındaki Ingiliz gazetesi, oldukça, stratejik vaziyette mücehhez olduğu halde iş 
Türkiyeye tahsis ettiği baş her iki tarafa hükmeden başındadır. Yeni Türkiye, 
makalesinde devletimizin m -: d- vaziyetiyle daima büyük bir asla mağlup edilemiyecektir.,, 
di ve manevi kuvvetlerini devlet rolünü ifa edebilir. D.!mekte ve Türkiyenin, 
işaret ederek: Türkiye, 17 milyonluk bir Balkanlar da ve dünya poli-

"Boğazla ı ı elinde tutan devlettir. lnönü, muktedir tikası üzerinde ifa ettiği ve 
Türkiye, ayni zamanda Ka- ve inkılapçı arkadaşlariyle etmek mevkiinde bulunduğu 

Bir ı!'arson 
Barı altüst etti 

Kordonda Restoran barda 
Ali Dönmez adındaki gar
son, bir gün evvel barda 
işine nihayet verilmesinden 
mütevellit iğbirarla Veli 
adında birinden aldığı ta
bancayı barın içinde havaya 
ateş etmiş ve ortalığın ka
rışmasından istifade ederek 
d· ş:uı c kmış, şoför Osman 
c -. 'u Ş . ket tarafından ka
ç rıl1J1 '" 1• r. Yapılan takip ne
ticesinde şoför tutulmuştur. 

Ali Dönmez aranmaktadır. 

~~uııı :ı::: .. t::ını;::~t:a~~ sulh rolünü tebarüz ettir

ltalyan nüfusu 
Roma, 20 (A.A) - Resmi 

istatistiklere göre ltalyan 
nüfusu 44 milyona baliğ ol
maktadır. 

-~~-----

Sinoota balık 
bolluğu 

Sinop 20 ( A.A ) - Bir 
haftadan beri Sinop limanın
da bol miktarda balık avla
nıyor. Kefal balığının kilosu 
15 kuruşa ve Hamsi 100 pa
raya satılmaktadır. 

mektedir. 

Kaymakam 
Ve mektupçular 

arasında 

Dahiliye Vekaleti kayma
kam ve mektupçular ara
sında yeniden nakil ve 
tayinler yapmaktadır. Hazır
lanan kararname pro1esı 
yüksek tasdika arzedilmek 
üzere Başvekalete verilmiştir. 

i
~~- .............. ......._ 
htiyarlıkta dinç, gençlikte 

gürbüz evlat 'sahibi olma l< 
ist!yorsan içki içme! 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 
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rATı;"O;;kı:r~;=~e";r']I NDiıl·nyOada ? 

L-..-..~~~i':a~JNoi_ EMRE~J ~__::_!~!~r. 
(40] Hadramutla bulunan 

Eh kari diyordum egv er, bu eski eserler 
Arabistan yarım adasının 

aparfımana girecek O)UrSaD, cenubnndakiHadramuttameş 
hur kraliçe Belkis zamanına 

son saatin yak aştı demek... ait gayet eski ve muhteşem 
ı d k bir medeniyetin bakiyeleri Akşam arkadaşım eve gel- Dakika ar uza ı ça uza-

d S · kt garip bir tesadüf eseri ola-diği zaman beni çok düşün- yor u. aatım yo u amma, 
celi buldu. tahminen saat dokuz buçuğa rak meydana çıkarılmıştır. 

d Geçen sene teşri isani ile - Yahu, dedi, ben sen· geliyor u. 
d k mart arasında Mis Caton, den daha çok müteessirim Birden evimiz en anmın 

k d.. Et f Mis T omson ve Mis Stork bu işe.. İçine bir şüphedir çı tığını gör um. ra ına 
d T bOA b ' •• isminde üç lngiliz alim kız, girmiş, bir türlü çıkmıyor, bakınıyor u. a ıı enı gor-

1 k b .. l ? medi. Çünkü 0 çıkarken ben Hadramutta arkeoloji ve je-
ne 

0 
aca oy e ···· olosi nokta:andan geniş mik-- Vallahi ben de bilmi- başımı taşların arasına göm-

ü Yasta araştırmalar yapmış-yorum. stelik bugünlerde nıüştüm. 

h d h l )ardı. k'.ötü kötü rüyalar da gör· Kalbim eyecan an ız ı 
t d K Bu araştırmaların netice-megw e başladım. ş çatallaşa- hızlı çarpıyor u. arım çar-

d S k k !erini müşterek bir raporla cak galiba. şıya doğru gidiyor u. o a 
d k k l lngilteredeki Krallık coğ-Cevabını verdim... başın a öşe ayıp o. unca 

k d. J · k" rafya cemiyetine bildirmiş-Beni yemegw e çağırdılar, takibetme iste ım. yı ı 
k d · lerdi. gitmedim. Odamda lambayı etmemişim. Çün ü önemecı 
l · d' Cemiyet bu tetkikleri fev-yakmadan öylece karanlıkta döner dönmez yo unu çevır ı. 

kaldım. Dışarıda arkadaşımla Ve aile ocaklarını sön üren d kalade mühim bulduğundan 
d w raporun umumi heyette oku-karısı konuşuyorlardı : canavarın apartımanına og-

d tulmasına karar vermiştir. - Bu adam gözünü kan ru yürümeğe başla ı. 
d d w Meydana çıkan eserlerden bürümüş .. Bir halt karıştıra- Eh karı iyor um eger, 

• k l en mühimmi Hureyde civa-cak anlaşılan... bu apartımana girece o ur-
d rında bulunan Kamer mabe-- Zannetmem karı. Bekir san, son saatın yaklaştı e-

d didir. Rapora nazaran bulu-usta iyi çocuktur. Bugüne mek .. , Bulun uğum yere ay-
k d .. nan eserler paleotik kültür kadar bir kediyi bile incit- rıca bir taş oy um ve uze-

memiştir. rine çıktım. unu a ı ıra ş d 't' f devrinin hududunu göster-
- Belli olmaz ki ... İnsanın edeyim ki, elim uşağım a ı k d k. mektedir. 

bazı bazı farkında olmadan tabancamın üzerindeydi. · 
yaptığı işler olur. Sonunda Ben dakikaları değil, sa-
pişmanlık getirir amma, fe- niyeleri hesaplıyordum. Ka-
laket te gelip çatmış bulu- rım ikinci dönemeçte iken 
nur.. Neyse hayırdır inşa- karşısına tanımadığım bir 
allah... kadın çıktı, birşeyler konuş-

- İnşallah... tular. Ben çıldıracak gibiy-
Ben bu sözleri ıçım bur- dim. Elim, ayağım titriyordu. 

kularak dinJiyordum... He- Birkaç dakika sonra ka-
rnen yattım ve ertesi gün rım, aile ocaklarını söndü-
herkes uykuda iken evden ren canavarın apartımanına 
yavaşça çıktım. adamakıllı yaklaştı. Eh artık 

Tabii doğruca bizim evin bunda şGphe götürecek bir . 
arkasındaki harabeye gittim. yer kalmamıştı. Hemen .... 

Ha .. Az kaldı unutuyordum. -Devam edecek-
Size bu hikayenin cereyan 
ettiğini söylediğim gün, evim-

den köye gidiyorum, diye Otomobil Jasti
çıkışımın dördüncü günü idi. 
Artık karım, benim tama
miyle şehirde olmadığıma 
kat'i kanaat getirmiş ola
caktı. Çünkü iki gün evvel, 
arkadaşımı bizim eve yolla
mış ve "Bekir usta köyde
dir, yirmi güne kadar gel
miyeceğini söyledi. Eğer bir 
isteğiniz varsa bildirin ... ,, 
Dedirtmiştim. 

Neyse sözü uzatmıyayım. 
Harabede iki saat kadar 
bekledim. Gerek bizim ev
den ve gerekse aile ocakla
rını söndüren canavarın 

apartımanından kimse çık
madı. 

ği lazım olmuş 
Ikiçeşmelik Alaybey çık

mazında Mehmet oğlu Ham
di, Aziz oğlu Ahmedin kapı 
önünde bulunan otomobil 
lastiklerini çalmağa teşebbüs 
ve radyo teşkilatını da kır
dığından yakalanmıştır. 

Hakaret 
Karantina lnönü cadde

sinde lbrahim kızı 40 yaşın
da Şükriye ve Ahmet oğlu 
SadetHn, birbirlerine haka
ret ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

; Bütü kadK~;;:~;:lik.Çü~kil gençlik. .. 
Kayıtsız, şartsız ve mübalağasız, senenin en büyük 
Aşk - Heyecan - His - Hüzü:ı ve Fazilet dolu bir sa
nat ve deha abidesi bütün Haşmet ve Azametiyle Hu
zurunuza Gelmiş Bulunuyor ... 

Bu medeniyet Arabistan 
yarım adasına münhasır kal
mış, Afrikanın ve Asyanın 
diğer eski medeniyetleri ile 
temas ve münasebeti bulun-
mamıştır. 

Burada çıkan eserler Ara
bistan yarım adasının yakın 
zamanlarda Afrikadan ayrıl
dığına dair fen alimleri ara
sında mevcut zan ve fikir
lerin doğru olmadığını isbat 
etmiştir. 

Kızların bulduğu eserlerin 
en yenisi milattan altı asır 
evvele aittir. 

insull flllml 

lstanbulluların da tanımak 
şerefine nail olduğu meşhur 
dolandırıcı milyoner lnsull 
geçen sene Haziranda vefat 
etti. Bugün bir lngiliz gaze
tesinde muhabirlik yaparak 
hayatını kazanan oğlunun 
babasından aldığı miras 3,2 
milyon lngiliz lirasıııa baliğ 
olan bir borçtan ibarettir. 
Oğlunun aldığı maaşla bu 
borcu ödemesi için 600 sene 
lazımdır. 

Sivri akıllı bazı kimseler, 
babasının hayatım, filim 
mevzuu olarak 80 bin dolar 
mukabilinde satması ıçın 
oğluna bir teklifte bulunmuş· 
lardır. Bu teklif epeyce iler
lemiştir. Filimde lnsull rolü 
sinema artisti Paul Muni 
tarafından deruhde edile
cektir. Fi!imde lnsullün yük
selişi, sul .. utu, çevirdiği da
lavereler ve yaptığı dolan
dırıcılıklar hep gösterilecek-
mış. 
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Yans.iyon !:>~·~~~üğü para ' ' ~ra I~ e A 
Tansıyon duşuklugu, f.ı :- 1938 hazıranında hazine- 1 3836 tekaut ve yetıoıl 

lalığı, çokluğu kadar kor- den maaş alan askeri yetim- 1 kara ikinci, 3195 dul 
kunç değildir. Bazı kimse- ler 21,037, askeri mütekait- yetimle lzmir üçüncü, ~-
rin tansiyonu çok düşük ler 23322, mülki y~timler dul ve yetimle Bursa . 0 

olur. Ve ke:ıdilerinde hiçbir 14,060, mülki mütekaitler de düncü, 1445 dul ve yet~ 
hastalık yoktur: Bu o. kadar 10,096 dır. 1937 haziranın- Konya beşinci gelme~te j 
şayanı ehemmıyet bır şey dan 1938 haziranına kadar Afyonda 449 askerı, 
değildir. Fakat tansıyon düş- ikramiyeleri ve on senelik- mülki olmak üzere 495, 
künlüğü bir kalp hastalığına leri birden verilmek suretile karada 2514 askeri, ~, 
bir vereme veyahuud her hazine ile alakaları kesilen mülki olmak üzere 3 [. 
hangi esaslı bir hastalığa askeri dul ve yetimler sayısı Aydında 418 askeri, , 
merbut ise o zaman "tabii 1636, mülki dul ve yetimler mülki olmak üzere 607 

0 çok ehemmiyet kesbeden .bir1 sayısı da 1829 olmak üzere mirde 1901 askeri, 129~ ~ 
arazdır. hepsi 3465 kişidir. ki olmak üzere 898 oıute 

Umumiyetle zayıf ve kan- Devlet hazinesinden teka- it ve yetim vardır. 
sız olanlarda, vereme müs- üt ve yetim maaşı alanların Mütekait ve yet1mıerU 
taid olanlarda, veremlilerde, sayısı ise 68515 kişidir. Ha- en az oturdukları 
ilerlemiş kalp.hastalıklarında zine bir ayda askeri yetim yerler 
bazı sınırli insanlarda tansi- ve tekaüt maaşı olarak ~ 
yon. düşüklüğü çok görülür. 976,075.86 lira, mülki yetim Mütekait ve yetiJJJle.~ 
Tansiyon· düşüklüğü de faz- mülki yetim ve tekaüt maaşı oturmayı en az tercih ettıl 
lalığı gibi baş : dönmesi ve olarak da 451,663 lira öde- leri yerlerin başında i~\.; 
çarpıntı ve baş ağrıları ya- mektedir. · mütekait ve yetimle H~~ i 
par. Devletin tekaüt ve yetim ri gelmektedir. 47 k~ş~ ~ 
Hatta ufak tefek sebeplerle maaşı olarak verdiği para Bingöl ikinci; 104 kışı t 

baygınlık"geçirirler ve düşer- 17,132,877 liradır. Mülhak Muş üçüncü, 121 kişi ile ~i 
ler de. Tansiyonu:düşük olan- bütçe ile idare edilen devl .. t rı dördüncü, 123 kiş~ ~ 
!arda perhiz yapılmaz, bilakis dairelerilye sermayesinin ta. Tunceli beşinci, 137 k.i~ı jll 

hatta yaşlı dahi olsalar bol mamı veya bir kısmı devlete Bitlis altıncı ve 144 kışı 
bol beslemek lazımdır. ait bulunan dairelerden muh· Kars yedinci gelmektedir· 

Tansiyonu yükseltmek için telif şekiJlerle verilen para Mütekait ve yetiJJJıe;, 
vücuda fazlaca kilo vermek Iar vilayet hususi muhasebe yüzde yetmişi vilayet Jfltır 
lazımdır. Birçok düşük -tan- ve belediye bütçelerinden kezlerinde ancak yüzde 0

6 siyonlu hastalar gördük ki muhtelif isimlerle tekaüt ve zu kaza merkl'Zleri ve k 
Şişmanlayınca tansiyonları da t' ı l l ·1 lerde oturmaktadır. ye ım maaş a an ara verı en I 
yükselmiş, normal ·_bir hal paralar bu rakama dahil bu-

1 

--.-.. -.-
almıştır. lunmaktadır. d~ 

Tansiyon düşüklüğü eğer Mütekait ve yetimler Esrar bulun 
uzvi bir arızaya, hastalığa en çok nerelerde 
merbut değilse mühim bir oturuyorlar ? 
hastalık sayılmaz, asla endişe Keçeciler Alipaşa ıne~J~ 

nında lbrahim ~ oğl.ı fluS~ 
yinin elinde y<1;nmış si~~ 
içinde 10 santigram ve. ~ 
dülgani oğlu Cemalı11 

1 
üzerinde 1 gram 60 ss:, 
gram esrar bulunarak Y8 

0
, 

lanmış ve haklarında ıJJ 
mele yapılmıştır. 

etmemelidir._ İcab ~ ederse tan
siyonu yükseltmek için aile 
doktorları İcab eden bazı 
ilaçları verirler. Fakat buna 
ihtiyaç hissettiği vak'alar 
çok azdır. 

-~---~=--

Kumarcılar 
Ismetpaşa bulvarında Gazi 

oğlu Ahmede ait kahvede 
Mehmet oğlu lbrahim, lbra
him oğlu Cemal, Mehmet 
oğlu Ibrahimin kumar oyna
dıkları görülerek bir deste 
iskambil kağıdı, bir yazı 
tahtası, 25 kuruş para ile 
yakalanmışlardır. 

- . ......--.... ·-
Kadın meselesi 

Kağıthane caddesinde Ah
met r oğlu Mehmet kadın 
mes'elesinden bakkal Mus
tafaya hakaret ettiğinden 
yakalanmıştır. 

•••••• 

Sahipsiz 
Şekerler 

Uzun müddettenberi güm
rüklerde biriken 9956 kilo 
şekerin sahipi:r. addedilerek 
satılması kararlaşmış ve bu 
malların memlekete ithali 
hakkında Vekiller Heyetin
den müsaade alınmıştır. 

Mütekait ve •yetimlerin 
oturmayı tecih ettikleri yer
lerin başında lstanbul vilayeti 
gelmektedir. 

Istanbulda 18,370 şi, askeri, 
10,038 i mülki olmak üzere 
28,682 kişi oturmaktadır. 

lstanbuldan sonra sırasiyle 

·~ lzmir Tramvay ve elektrı 
Türk anonim şirketinden: 

9
, 

Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın 23 Nisan 1
1

,, 
pazar günü Cumhuriyet meydanı arasında saat 7 den 1.~• 
kadar kesileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere 1 

olunur. · _,,ı 
uımıı mımıııımıııııııııııımıı llllllli- mıııııD11D1ım111aıınn11uıııııııımmıımıaıım-•ım-aııııııaııımcınııı-ıımııı 

il cin 
• 
işverenlere 

i~ Dairesi 4. Bölge Amirliğinden: ,,er 
1- 24 Mart 939 tarih ve 4165 sayılı resmi gazetede <' 

rile mer'iyet mevkiine giren (iş ihtilaflarını uzlaştır'°seJ 
tahkim nizamnamesi) ni Yeni Asır, Anadolu ve Halkın 
gazeteleri de tefrika olarak neşretmektedirler. . j~~ı 

· b · · 1 ( ·· 5sıl J' 2 - Bu nizamname mucı ınce ışveren er mume ,.~e 
seçimini Mayıs 939 ayı sonuna kadar tamamlamakla ıuil 
lef tirler. 8~f( 3 - (Mümessil işçi) ler 15 haziran 939 tarihinde "" 
ye başhyacaklardır. 

0
sit" 

4 - Nizamname mucibince seçim işleri hakkında .,/ 
mize gönderilecek yazıların ( taahhütlü ) olarak yollsl'I 

A ~ lazımdır. ,ııı• ~ 
5 - (Mümessil işçi) seçimi işinin tama~lanması ı 111eıe l bağlı olduğu için işverenlerin hemen faalıyete geÇ(1sı' icll">~tm~kterlir, Tebliğ olunur. 19- 20- 21 

Damgalı kadın ··----··---m::I--·---··-·- 1 Çarşamba 

1 _.. . - • ...... ... fo~: 
Tele 6 

1 TAYYARE Sine~ası __ 3~"'; FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrolda: Dehakar Artist 
En kat'i yürekleri bile rikkate 
büyük mevzuu olacaktır .... 

Gladl George 
getirecek ve günün en 

Dikkat: 
Ayrıca hususi surette Amerikadan getirilen tamamiyle 
Renkli ve son Kadın eşya, tuvalet ve modaları ... 
Ayrıca: Fevkalade güzel Miki ve Paramunt Jurnal.. 

Dün Matinelerden itibaren 

1 E L H A M R A Sinemasının en biiyük 
muvaffakıyeti olacaktır 

Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumartesi ve Pazar 1 lde .. 

19 

Yeni Sinemaııın 
KAHKAHA VE HE YE CAN haftası başlıyor 

Hepsi izmlrde ilk defa 
TÜRKÇE 

L o R E ı. -H A R D 1 ~~!~ıar 
CAN1 DOKTOR 

Türkçe F oks Jurnal 

j 
Bugün matinelerden itibaren senenın en buyuk ,A~ı,. 

ANDRE HUGO'nun "MARN KAHRAMANL 
Eserinden 

Harp dönüşiJ 
1914 - 1918 B .. yük ve umumi harbinde bir 

,ı1 
fr•"~ 

köylü ailesinin feci romant ıerİ 

J l d .. haber J Ayrıca· Metro urna en son unya ~A .. ff'l'o/ 
Müm~sslllerl: Relmu - Jerman ~ 



(HALKJN SESi) 21 NiSAN 

•'Jş ihtilallarınf uzlaştırma Ankara Rarlyosu 
(Bugünkü pı ogran) 

Türkiye Radyodifüı) on Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

LUKS 

• • 1639m. 183Kcs. 120KW tahkim nızamname sı T.A..Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A..P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 
12.30 Proğram 

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

BiRiNCİ KISIM ( 3 ) 12.35 Türk müziği -pl. 

Mümessil işçiler seçimi 
8 inci maddede beyan olu- adları, soyadları, doğum yer-

13 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 

~~ Şartlara uygun vasıfta leri, varsa işçilik numaraları 
'tçıler arasından, önce oku- açık ve okunaklı bir surette 
~-yazma bilenler (bunların yazılıp, işyer'inde bütün işçi-
~ tahsil derecesi üstün olan- lerin kolaylıkla görebilecek-
\ tı) ve sonra işyerindeki leri bir veya birkaç yere 
ft d~nıleri fazla bulunanlar ' asılır. Bu ilanın asıldığı gün-
~rcıh edilmek ve bu vasıf- den itibaren iki iş günü için-
~~da birlik halinde en yaş- de, işyerinde çalışan işçiler 
~ 1'1 alınmak ve bu tercih sayısının beşte biri kadar 

ı ~hepleri ne göre sıralamak işçi tarafından işveren veya 
~ YdiJe, işveren vekili tara- işveren vekiline başvurularak 

. lldan: ilanda isimleri yazılmış olan-
ef! ,ı_') işçi sayısı 50 ye kadar lar hakkında itirazda hulu-
l n işyerlerinde dört, nurlarsa itiraza uğrayan iş-
V h b) 51 - 500 i~çi çalışan ış çiler listeden çıkarılır. İtiraza 

. ~ rferinde altı, , uğr4;yanlar çıkarıldıktan son-

. ~ he) 500den fazla işçisi bu- ra listede seçim heyeti için 
~ ı;._ an işyerlrrinde ise on. muayyen miktarda işçi kalır-
• ~ -,çi ayırt edilcr .:k bunların sa bunlar seçim heyetini 
1 

·~ 
~ 

; 

Blöfçü Hayvanlar •• 

Ô le hayvanlar llvardır ki~ 
~il ilerini koruma .silahları 
\~ikleri zaman korkunç 

balrnektedir. 

~~.•ni bu hayvanlar bir 
~ ·•ke karşısında bulundu
~ t lbı kendilerini o kadar 
·~kunç bir hale koyarlar ki 
~ lbanları bu korkunç man
~ a karşısında ürker ve 
~ >°Van da bu suretle kendi-

lıi k t l R · . ta ur armış o ur. esmını 

~ "dilğünüz hayvan Ameri
~ da yaşıyan bir nevi ker
•,llketedir. Zararsız bir hay
·~ il olan bu kertenkele di
dı I' kertenkelelerden farksız-

'" Ancak bu hayvan bir 

düşmanla k;;Şılaştı~ı~ boy-~ 
nunun etrafındaki yelpaze} e 
benziyen derileri ;şişirmekte 
ve ağzını da açarak çok 
korkunç bir şekle girebil
mektedir. Kertenkeleden zi
yade bir umacı haline ge
lince de karşılaştığı düşmanı 
ürkütüp kaçırınca bizim blöf
çü kertenkele gene eski şek
lini almaktadır. Uu resmi al
mış olduğumuz Amerikan 
mecmuası kertenkelenin um
macı haline gelmiş resmini 
elde edebilmek için tamam 
iki buçuk ay uğraşmış ve 
nihayet bu resmi elde et
miştir. 

Sıhhatını ve çocuğunun 
sıhhatını sevenlere 

~~ltları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
ele)i 

~ " Kooperatif " 
~;ka keten ayakkabı alınız çünkü: 
~İt~kları terletip romatizma yapmaz, çorapları siyahlatıp 
~ etnıez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma-
~dan ısrarla isteyiniz. 
~anbul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 

erçi oğlu Han 1-30 

" BugUn 

kültürpark Sinemasında 
(+j 

2 "Büyük ... filim Birden 

1- Akdeniz Korsanları 
BUyUk deniz harbı 

2- Kadınların Sırrı 
~ ROBERT TA YLOR - IRENE DUNNE 
·~"~ndan:temsil~edilmiş ahlakı - içtimaı bulhissi dram 
~ - Ayrıca: Türkçe sözlü Foks Jurnal 

analar her gün: Deniz Korsanları 3 ve 7,lOda 
Kadınların Sırrı 4.50 vel9 da 

~~llıartesi Pazar saat 1 de Kadınların Sırrı ile başlar 1 

teşkil eder. 
İti~aza uğrayan işçiler lis

teden çıkarıldıktan sorira 
listede seçim heyeti için mu
ayyen miktarda işçi kalmaz 
veya listede yazılı olanların 
hepsi itiraza uğramış bulu-
nur ise i~v ren v ... ya işveren 
vekili diğ . r işçiler arasından 

yukarıda yazılı vasıf ve şart
lara göre münasiplerini ayı
rarak yeni bir liste yapmıya 
mecburdur ilk listeden iti-
raza uğramıyanlar bu yeni 
listeye aynen ithal edilir. 

Seçim heyetini teşkil ede
cek işçilerin tefrikinde işve • 
ren veya işveren vekili, iş

çilerin hoşnutsuzluğuna mey
dan vermemiye itina etmek 
ve bu hususta hüsnü niyet 
göstermekle mükelldti;·. 

Yukarıda beyan olunduğu 
ü:ere seçim heyeti lhtesinin 
işyetinde asıldıldığı günden 
itibaren 2 iş günli geçtikten 
sonra, buna ait itirazlar ar
tık dinlenmez. Gerek ilk 
list~yl!, gerek itiraz vukubu
lup da yukarıda yazılı şı.: kil
de sonradan tanzim olunan 
listeye başkaca itiraz yapıl
madığı takdirde listede ya
zılı olanların baştan itibaren 
sıra ile yarısı seçim heyeti 
olarak taayyün etmiş olur. 

Madde: 11 - Seçim he
yeti, kesin olarak taayyün 
etmesini müteakip vazifeye 
başlı yarak: 

O İşyerinde nizamnamenin 
9uncu maddesine göre kaç 
iş~i seçilmek lazım geldiğini 
seçimin nerede hangi gün 
ve saatte yapılacağını, işyer
inde birden fazla işçi postası 
çalışıyorsa veya Sinci madde 
mucibince müşterek mümes
sil işçi seçilecekse her bir 
postadaki yahut işyerının 
muhtelif yerlerde bulunan 
şubelerindeki işçilerin reyle 
ri.ıi nerede, ne zaman ve 
nasıl kullanacaklarını bir ya
zı ile tesbit eder. Bu yazı
nm altını, işyerinin ünvan ve 
adresile kendi isim ve so
yadlarını tasrih ederek; işve
ren veya işveren vekili ve 
gene isim ve soyadlarile iş 
y~rindeki vazifelerini ve var
sa numaralarını yazarak se
çim heyeti azası imzalarlar. 

Beş nüsha olarak tanzim 
edilecek olan bu yazının 

13.15-14 müzik karışık proğ
ram - pi. 
17.30 konuşma inkılap tari
hi dersleri - Halkevinden 
naklen. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik operet müziği-pi 
19 konuşma 
19.15 Türk müziği fasıl 
heyeti. 
Tahsin Karakuş ve arkadaş-
ları, Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
T o kay Basri Üfler. 
20 ajans, meteoroloji haber-
leri, ziraat borsası fiyat 
20.15 Türk müziği 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 
Cevdet Çağla, Kemal Niyazi 
Seyhun. 
Okuyanlar: Haluk Recai, 
Melek Tokgöz. 
1-Şemsettin Ziya -hicaz şar
kı- kim görse seni. 
2-Rıfat beyin - hicaz şarkı -
sislendi hava. 
3-Rahmi beyi - hicaz şarkı
akşam erdi gene sular. 
4-Zühtü Bar<lakoğlu- San
tu,· taksimi. 
5-Dedenin· şttaraban şarkı
gözümden göynümden. 
6-şetaraban şarkı-gecemiz. 

7-Üsküdarlı Zıya beyin- Ta
hirbuselik şarkı-nim nigaha 
kail oldum. 
20.45 Türk müziği saz eser
leri. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re
fik Fersan. 
21 memleket saat ayarı 
21 konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam 
biyo-nukut borsası fiyat 

~21.25 neşeli plaklar · R. 
21.30 müzik Riyaseticumhur 
filarmonik orkestrası) 
22.30 müzik opera aryaları 
- pi. 
23 müzik cazband - pl. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 
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Cumhurivet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ise müşterilerine yirmi ~bin 3000 . , 
1500 92 numaradaki ve on ·.-atandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
v~ refa.h~ .kavuşt_ura.n bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
bıletlerınızı almaga ıhmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet 
kişesidir. " 

Alkol, gomlak 
santrak, 
za taşı 

pom-

ve meşhur 
ANALlt 

birincisi iş dairesinin ilgili teş
kilatına, ikincisi o mahallin 
en büyük mülkiye memuruna 
üçüncüsü o mahallin bağlı 
bulunduğu zabıta teşkilatına 

derhal gönderili". Dördiincü
sü işveren nezdinde kalır. 
Beşincisi ve icap ediyorsa 

1937 - 1938 Selanik sergi- boyaları.. Bil
sinde birincilik madalyasını umum~ baharat 
-kazanmıştır. • 

- Arl.ası yarın - T ) 3882 _. mı ~-::ı. ~ e • 
~:;::: Tdkınil lzmlr halki bu hafta gene Ti 

~ ASRI SiNEMAYA koşuyort _,,,Te~i"=~'""""m~m'"'!:"-.a•m 
19Ni<ıı;ı Çarşambadan itibaren 

1 
· Kazım San2uder 

insan gözünün bugüne kadar gfümediği dünya lzmir: Yeni ·Kavaflar. çarşısı 
Sinemacılık aleminin no. 35 

Eşsiz bir şaheseri müthiş bir sinema Romanı Avrupanın yüksek terzi =mek 

ızmlde lllk defa BELA LUGOSI binden diplomalı 

Doktor ş r:ındu 
2 Devre 25 Kısım T-:: 1.ıuili Birden 

Ayrıca yeni Mlkl ve dUnya haberlerl 
....................................... Eli:;~ 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayb
rın ve sivillerin mizaçlarsna 
göre taksitle her türlil elbiıe
Diker . 



• 

~AHIFl4 

Vali vekilliği 
Dahiliye vekaletinden dün 

vilayete gelen bir yazıda vali 
muvini B. Cavid Ünverin 

• lzmir vali vekili vazifesinin 
ifa etmesinin muvafık görül· 
düğü bildirilmiştir. 

~-..@!;::;:: -

Tabanca 
bulundu 

Kemer Hililda Hüseyin 
oğlu Hamit Üsttufanın üze 
rinde bir tabanca bulunarak 
alınmıştır. 

--~ ..... - . 

Müz~yede ile 
fevkalade satış 

Acele yolculuk dolayısiyle 
23 Nisan pazar günü sabah 
saat 10 buçukta şehir gazi
nosunun tam arkasına tesa
düf eden 1380 nci sokakta 
19 N o. lu evde maruf bir 
aileye ait lüks ve nadide 
mobilyaları müzayede sure
'tile satılacaktır. 

Dikkat: Yanlışlığa mahal 
kalmamak için şehir gazino
sunun her iki pasında müza
yede evini gösterecek adam
larımız bulunacaktır. 

(HAl..K.IN :l 

................................................................... 
Roma radyosunun bir havadisi 

Halep 1 ürkiyeye mi 
verilecek ? · 

Roma (Radyo) - Dün akşam geç vakit Roma radyosu Ankaradan aldığını bildirdiği 
bir habere göre,Fransızların Türkyeye Hatay'ın ilhakından başka Halep ve Suriyeyi vermeği 
teklif etmişlermiş imiş. 

Roma radyosu bu haberi verirken Türkiyenin bitaraflık vazifesinden asla ayrılmıyacağını 
da ilave etmektedir. 

lngiltere herşeye akim bir vaziyettedir .. 
Londra, 21 (Radyo) - Dün Lordlar Kamarasında hariciye nazırı Lord Halifaks beya· 

natta bulunmuş ve ezcümle demiştir ki : "Bazı devletlerin ispanya limanlarına harp gemisi 
ve kuvvet göndermeleri bilhassa Cebelüttarıktaki tahkimat lngiltere hükumeti için çok 
ehemmiyetsiz birşeydir. Bunun için fazla birşey söylemiyeceğim. Zira dünden daha kuvvetli 
olmakla beraber hakim bir vaziyetteyiz.,, Demiştir. 

GAFENKO BiTLERLE G ~~RÜŞTÜ 
nazırı Romanya hariciye 

Londra'ya gidiyor .. 
yarın 

Berfin, 21 (Radyo) - Romany11 hariciye nazırı B. Gafenko dün heyetler tarafından 
kabul edilmiştir. Rumen - Alman müzakereleri neticelenmek üzeredir. Alman ricali Ro
manyadaki Alman akalliyetine karşı yapılan hüsnü muameleden dolayı Gafenko'yu teşek
kür etmişlerdir. 

Londra, 21 (Radyo) - Romanya hariciye nazırı Gafenko'nun yarın Lonra'ya gelmesi 
beklenmektedir. 

Berlin 20 (Radyo) - Romanya Hariciye Nazırı B. Gafenko Almanya ile yeniden başlı
yacak olan iktisadi müzakerelerde Romanyanın müstakil bir politika takip edeceğini be
yan etmiştir. 

Bone, parlamentoda beyanatta bulundu .. 
Paris, 20 (Radyo) - Fransa hariciye nazırı B. Bone dün parlamentoda enternasyonal 

vaziyet hakkında izahat vermiş ve demiştir ki : 
11Vahim kararsızlık devam ediyor. Fransa hükumeti her türlü tehlikeler için bütün ter

tibatlarını almış bulunmaktadır. Polonya ile Romanya arasında karşılıklı görüşmeler yapı
lıyor ve bilhassa Türkiye ile dostluğumuz çok sağlamdır.,, Diyerek Ruzvelte Fransanın 
şükran borçlarını tercüman olmuştur. 

Süveyş kanalında tahkimat yaoıldı .. 
Paris, 20 (Radyo) - Süveyş kanalında görülen lüzum üzerine tahkimat yapılmağa baş

lanmıştır. 

Süveyş kanalından geçecek harp gemileri için bazı tedbirler alınmışt r. Süveyş kanalının 
icabında tahtelbahir taaruzlarından korunmak için de tertibat alınmıştır. 

Satılacak eşyalar arasında 
yeni bir halde 13 parçadan 
mürekkep altın mekik fabri
rikasını ipekli kumaşından 
koltuk takımı, zarif Etamin 
perdeler, nikel kornezalarile, 
elektrik sobası, yeni bir 
halde 5 çekmeceli ayaklı 
singer nakış ve dikiş ma
kinası, yeni bir halde modern 
üzeri vitirinli büfe, yeni 
bir halde mükemmel maru
ken kanepe ve iki koltuk, 

1 
kare açılır yemek masası, 6 
adet maruken sandalyesi, 1 
lüks duvar ve masa saatleri, 1 
madeni sigara sehpaları, ço- ] 
cuk demolici, beş parça ye- 1 

ni bir halde ve yeni modeı Amerika'da büyük bir hava üssü kuruluyor 
hasır takımı, lüks duvar ete- . l Nevyork, 20 (Radyo) - Birleşik Amerika hükümeti Sakrementonun onbeş kilometre 
jeri, aynalı ceviz şemsiydik , B H 

yakınında büyük bir hava üssü kurmaktadır. u hava idasyonu avay ve Ffipin adalarına 
5 lambalı telefonken markalı hakim bir vaziyette bulunmaktadır. 
radyo, ayrıca bir salon rad-
yo gramofonu, yeni bir hal- Şanlı donanmamız • • bir deniz 
de fevkalade lüks açık ve 
kapalı çocuk arabaları, ceviz 
ve maunclan tek kapılı aynalı 
dolaplar, aynalı lauman tu
valet, komodinolar, ka
difeli şezlonk, iki Eçini vazo, 
lüks ve çok kıymetli Edison 
markalı salon gramofonu bir 
çok plakile, lngiliz mamulatı 
iki kişilik iki direkli somyalı 
karyola, tekrar üç adet birer 
buçuk kişilik boyalı karyola, 
Kolona elbise askısı, Avrupa 
mamulatından yeni bir halde 
iki adet fantazi soba ve bo
ruları, iki küçük aynalı şü
finyeralı dolap şık ~lektrik 
avizoları, kartallı ayna, Ame
rikan duvar saati, muhtelif 
desende Avrupa mamulatı 
yemek sandalyaları, kristal 
camlı vitrin, etejerler, iki 

ıçın 

üssü yapılacak 
Istanbul 20 (Hususi)-Cümhuriyet gazetesi donanmamız için büylik bir limanla bir de

niz üssü tesisi takarrür etmiş olduğunu ve bu hususta bir Alman firmasiyle anlaşılarak 
mukavelenin imzalandığını, yazıyor. inşa edilecek limanda bir tersane de yapılacak, diğer 

birçok lüzumlu tesisat ve atelyeler kurulacaktır. inşaata yakında başlanacaktır. 

Mussolini dört devletin iştirakile bir 
toulantı istedi .. 

Paris, 20 (Radyo) - Mussolini, lngiltere, Italya, Almanya ve Fransa hariciye nazırlarının 
iştirakiyle büyük bir konferans aktedilmesini t eklif edecektir. Bu teklifin, alakadar deY
letler nezdinde ne gibi bir intiba tıraktığı henüz anlaşılamamıştır. 

Cebelüttarıka ik4o lngiliz alayı geldi 
Londra 21 (Radyo) - Cebelüttarıkın kara ve deniz kısmında büyük manavralar başla

mıştır. Dün iki vapurla gelen iki lngiliz al ay ı karaya çıkarılmıştır. 

Amerika filosu ngiliz ve F.rans1z donan
masına ar ım edecek 

Vaşington 20 (Radyo) - Altmış parçadan mürekkep bir Amerika filosu Büyük Atlasa 
açılmışlardır. Haber alındığına göre filo lüzumunda lngiliz ve Fransız harp gemilerine 
yardım edeceklerdir. 

fspanyanın 
1 arihi 

( 2 ) 
~ransadan çıkmamaları üze- 1 ilerlediler. Bunun üzerıd·~ 
rıne, ispanyanın orta~ındaki Endülüs müslümanlarıo .,. 
Toled, yani Tuleytale şehri- bir hükümet Şimali Afrik• 

• t d, 
nı merkez yaptılar, munta- da yeni teşekkül etmiş ııı 
za~ bir devlet kurd~lar. rabitin devletinin hükiıa;'d~ 

ispanya ve Portekız bu 1 rı Yusuftan imdat isted•· 
işe bu Visigotların elindey- da külliyetli askerle Is 
~en - hicretin 9.2 nci sene- yaya geçerek hıristiyao" 
sınde - meşhur lslam ku- kati bir mağlubiyete uğr•tJ 
mandanı Tarik bin Ziyad Zaptedileo yerleri istird•

1 

birbiri arkasından muzaffe- etti, Küçük islam hükiıllle~ 
riyetler kazanıp Visigot hü- lerini birleştirdi. McrkeıiY~ 
kümdarı Alfons 'u öldürdü. kurdu . . 
Araplar, bütün yarımadayı Murabıtin, Endülüste b6f 
kapladıktan maada Fransa- lece 61 sene hüküm sürd61 
nın. bi~e cenup k:smını ele se de medenileşmiş, iocef' 
geçırdıler. Burası, evvela miş bulunan Endülüs ıni15Jt 
halifeliğin bir eyaleti iken mantarı çöllerden gelen bC' 
!ark~a Abbasi.liğin zuhuru devi Murabıtin'in kabalığı~ 
uzerıne, Emevılerden Abdur- zulme dayanamadılar. D•IP" 
rahman isminde bi~ zat, hic· karışıklıklar yeniden başgat' 
ri 139 tarihinde ispanyaya terdi. Bu aralık Portekiıd' 
geçerek müstakil bir İslam bir hırıstiyan devleti ku,J' 
hükumeti haline koydu. Bu muştu. Afrikada bu seferdi 
hükumet 423 tarihine kadar Muvahhidin devleti tee5'8f 
yani 284 sene mevcudi)'.et ederek 541 de ispanyad•~ 
iÖstermiştir. (Bu devirde Is- İslam memleketlerini ele f 
panya fevkalade mamur ol- çirdiler. 127 sene de buol' 
du. Sonra İslam Tavaifi Mü- hakim oldu. 668 de isli-
lükü zuhur etti. camiası arasında gene P"'. 
. Visigot haned~ynından. ge- çalanmalar oldu. Ayrı •~ 

rı kalanlar ve dıger reısler hükumetler teşekkül e~ 
ispanyanın şimalindeki As- Bu sırada hıristiyanlar gitti~ 
turya ldağlarına çekilmiş, o- çe kuvvetlendiler. Ceollb' 
rada küçük bir müstakil hü- doğru genişlediler. Nih•Y,ı 
kfımet kurmuşlardı. Endülüs yalnız ispanyanın alt tarafı 
Arapları bunları adeta bir müslümanların elinde k•tdı-
eşkiya çetesi telakki etmif: Beni Ahmer devleti GırO•t.' 
bulundukları yere de kıymet yı Merkez ittihaz etlll~ll' 
atfetmemişti. diğer taraftan küçük bıri' 

Lakin bu küçük hükumet tiyan devletleri, haned~ 
bilahare müslümanların zaa- ak:abahkları dolayısile ar' 
fından ve aralarına rlüşen ları~da birl~ş~iler: Kışt ~ 
tefrikadan istifade etti, git- demlen Kasıl ıle Aragon ~ 
tikçe hükmünü fgenişleterek Portek~zden . iba~et. kcıldıl il' 
~iyon kra lığını kurdu. Di- Kastıl ~~lı~esı lzabel01i~ g .... r taraftan da biri Navara Aragon hukumdarı ka~ ~ 
öbürü Aragon'da olmak üze- Ferdinand arasında . nıı.ti,ç 
re iki küçük hırist yan hü- 1469 da vukubulan ızdı~ t' 
kümeti belirdi. neticesi bu ihi devlet. ~ 

Hicri 523 den 479 sene- birlt!şerek kuvvetlendi; b•~ .. 
lerine kadar - yani ITavaifi 898 d~ Gırnata 'yı zaptel ~· 
Müluk zamanında - bütün ler. ispanyada İslam hii1' t' 
bu hıristiyan teşekkülleri metleri büsbütün nih•Ye 
ispanyanın ortalarına doğru erdi. 

Gedikli erbaşlar baremi t5 
seneyi dolduranlara ~00 lirS 

mükafat 
Ankara 18 (Hususi)-'.\!illi 

Müdafaa Vekaleti kara, de
niz, hava, jandarma, gümrük, 
orman, muhafaza teşkilatla 

rında müstahdem bulunan 
gedikli erbaşların hizmet 
müddetleri maaş ve muay
enat vesair hussularına ait 
olan kanunları değiştiren 

bir kanun projesi hazırla
mıştır. Bu proje ile gedikli 
erbaşların başka başka ve 
muhtelif esaslar dahilinde 

verilecek 
vuşlar 20, başgedikliler 25~ 
stop her rütbede asgari te~. 
müddeti üç sene olacak ,i' 
15 sene hizmetten sonr• ti 
cilleri iyi olan gedikli!'de 
terhis edildikleri takd•~,. 
300 lira mjkafat verilec~ 

t ..... "':.-..: ..... ~.m.ı:.'ftz..:l~ 

Depolarda1'• 
transit halılB! 

Ankara, (Hususi) -: l~el 
ve diğer ~ark vilayetlerıo ~ 

kişilik nikel karyola maa 
somya, çiçekJi sehpalar, Bir Jaoon f·ıosu Akdenize gelecek miş 1 

Roma 21 (Radyo) - Onbeş mayısta bir Japon filosunun Akdenize gelmesi tekarrür 
etmiştir. Bu hususta Roma ile Tokyo arasında müzakereler: yapılmaktadır. 

tcôit cdil~i ; el .n n:a:ış ' ~ 
rı111 J..i,. !cşti··m~ 1t c bütün ge
diklilere şamil bir barem 

gdip transit olarak aJJ ·~
polara konulan halılar 1 

( 

tayin edilmiş olan dört se:f' 
lik müddet sekiz se0 yazıhane, despenç, . nikel 

portmantolar, tabaa halıları 
vesair birçok mobilyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Hamiş: Ayni zamanda bü

tün konforu haiz ev devren I 
kiraya verilecektir. t 
Fırsat artırma mobilya salonu 

Aziz Şınık 
Telefon: 2056 
1-2 (802) 

Macar ve Italyan müzakereleri beş 
nokta üzerinde 

Budapeşte 20 (A.A) - Peşti Usjağın Roma muhabiri Macar ve ltalyan devlet adamları 
arasında yapılan müzakerelerin şu beş nokta üzerinde cereyan ettiğini yazmaktadır: 

1-Macaristan ile ltalya arasındaki siyaset ve kültür münasebetleri. 
2-Macaristanın Berlin-Rom.aj mihveri ile olan münasebetleri. 
3-"acaristanla antikomintern pakti devletlerinin münasebdleri: 
4-Macaristan, Yugoslavya ve J lmanyanın müşterek meseleleri. 
5-Macar - Romanya münasebetleri.. 

1 t • ' t t . . es ı c. :nı ı · . • 

Vekalet mevcut kanunlarda 
bulunan aile zammı, tayin 
zammı gibi munzam tahsisat 
usullerini de bu surette kal
dırmaktadır. 

çıkarılmıştır. 

Ankara 
radyosu 1,b~ Ankara radyosunu .,, 

. · oı Proje esaslarına göre bil- sesinden kurtarmak ıçıP p rif 
umum gedikli erbaşların asli dalga istasyonumuzu ,:i' 
maaşları şöyle tesbitlenmiştir: radyosunun dalga uzur:I r~ 

Gedikli erbaşlar 10, ge- üzerinden işletmek tak•' 
dikli üstçavuşlar 15, başça- etmiştir. ~ 
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