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Açık konuşmak lazımdır ____ ..,. . ....., .. ___ _ 
Hitler, en çok muhtaç oİd~ğumuz müsh:mlekelerimiz için 

\)ile barb etmek istemiyoruz, demekle, Almanyanın herkes 
tarafından gösterildiği ' gibi harb taraftarı, sulh düşmanı 
bir devlet olmadığını isbat etmek sevdasına düşmüş bulu
buyor. Biz Hitleri veya bugünkü Almanyayı, dünyada bir 
tlirültü çıkarmak için Versay muahedesine sadık kalmalıy
dı diyecek haksız lığı kabul edenlerden değiliz. Çünkü ne 

i~ A.lmanya Versay muahedesinin ve ne de Türkiye Sevr muı 
htdesinin bir milleti yalnız vatanının büyük bir kısmından 

10' d~ğil, ayni zamanda hürriyet, istiklal ve milli izzetioefsin-
'den mahrum etmek için zorla imza ettirilmiş bir nevi iôam 

O' k~rarına benziy~n ezici ve öldürücü hükümlerine boyun 
~ımelerine imkan olamazdı. Yalnız doğru söylemek lazım · 
teJirse şunu itiraf etmek gerektir ki vaktile gerek Alman
t'Ya ve gerek Türkiyeye yapılan ve bunun için de yıllarca 
~1Yametler koparılan ayni cins ha ksızlıkları bizler de, baş- 1 
il küçük hükümetlere yapmağı düşünmen• eliyiz. . işte bu-

lt~n içindir ki Berlindr, Londranın " Almanya kendisini 
o· ~ehdid altında hiss.!diyorsa lngiltereden garanti isteyebilir, 

Y'' , ~ garanti reddedilmiyecektir.11 dediği gibi ondan sulh 
~Çın garanti istiyenlf re bu garantiyi her zam~n vermeğe 

to• ~r olduğu alakadarlara resmen bildirmelidir. 
Bu meseleyi açık ve sarih konuşmak ve çabucak haJlet

ı• 'bek lazımdır. 
\ı... SIRRI SANLI iti ....................................................................... .., •••• 

Birinci Türk 
neşriyat kon

gresi açıldı 

-Ankara, 1 (Hususi) - Bi
rinci T Jrk neşriyat kongresi 
saat 10 da Başvekilimiz dok
tor Refik Saydam'ın bir nut
ku ile açılmıştır. Kongre 5 
Mayısa kadar toplantıla?"ına 
devam edecektir. 

········--........ -Son Dakika: f 

AMERiKA DENiZ Nevyork Sergi-
TESLiHATI : si dün açıldı 

~O Milyon Doi; Sarfedilecek. 
)\ l>aris (R~dyo) - ft:merika bü~iimeti parlamentoya pek 
dek~nda ~ ı r k~~un layıba~ı tevdı edecektir. Bu Iayıhada 

~ - ~ız t~)~hatı ıçın 800 mılyon dolarlık sarfiyat için karar 
U ~tılmesı ıstenmektedir. 

6 Bu prara ile ikisı 45 lik zırhlı gemisi ile 6 kruvazör ve 
denizaltı gemisi yapılacaktır. 

----~~~~+---------

/9 \'üksek rütbeli bir Rus bu 
akşam Ankaraya geliyor 

----~.----
bit Paris, (Radyo) ·- Dün Tor~~- ekspresile A ~anadan ge-
li ~il yüksek ıütl>eli bir Rus subayı bu akşam Ankaraya 
ti "°acaktır. 
i'" lsıanbuldan gelen telgraflara nazaran Türk-Rus görüş
~ ~i müsait bir sa~hada devam etmektedi: . 

Roma dan 
Gidecek 

Belgrada 

Belgrad 1 (Radyo) - Ro · 
manya Hariciye nazın Ga
fenko Bükreşe dönerken 
Belgrada uğrıyacak ve Bel· 
gradda bir gün kalacaktır. 

Paris, 1 ( Radyo ) Dün 
Ruzveltin nutku ile Nevyork 
beynelmilel sergisi açılmıştır. 
Saat tam 10 da Ruzve\t aşa
ğıdaki hitabeyi iradetrniştir. 
Ruzve it Amerikan bayatını 
uzun uzadıya anlattıkdan 
sonra demiştir k: 

" Amerikayı Avrupalılar 
kurmuşlardır. Avrupanın her 
türlü işlerine müdahale et
memiz pek tabiidir. 

Amerikalılar sulh isteyor· 
lar. Bunu elde etmek bizim 
için en büyük emeldir. 

SADABAD KONSEYi 
LANTILAAI B iTTi 

TOP· 

Türkiye, Iran, Afgan ve Irak Delegeleri 
Müşterek Bir Tebliğ Neşrettiler 

Tahran, 1 (Radyo) - Sadabad konseyi- ~ lelerini tetkik ederek bir tebliğ neşretmiş
nin üçücü devre toplantısı Nisanın 28129 ~ tir. Bu tebl iğ ~ göre, dört müttefik arasın
nda Tahranda İran hariciye nazırı riyase- ~ da tam görüş ve her noktadan mutabı
tinde toplanmıştır. Toplantıya Türkiye, ~ kat hasıl edi l miştir. Konseyin gelecek dör
Efgan, Irak delegeleri iştirak etmiştir. De- ~ düncü topl.ıntısı Kabil şehrinde yapıla-
legeler müşterek menfaatlerin siyasi mese· ~ caktır. 

1 Yugoslavya 
1 kabinesi istifa 

1 

mı ediyor? 
Paris, (Radyo) ·- Romadan 

1 

alınan ve kaydı ihtiyatla te
lakki edilmesi lazımgelen bir 

: habue göre Yugoslavya baş· 
vekili pek yakında istifasını 
verecektir. 

--~--

1 lngiliz-Sovyet 
görüşmeleri 
Londra, 1 (Radyo) - İn

giliz ve Sovyet görüşmeleri 
ilerlemektedir. Görüşmeler 

yakında iyi bir şekilde neti
celenecektir. 

--~":"~--

Fransız heyeti 
Ankara'da 

Ankara 10 (Hususi) 
Tahrandan avdet etmekte o
lan Frausız heyeti bugün 
Ankaraya gelmiştir. 
~ ................... a::wa=ım• 

Mes'ut Bir 
Akid 

Anadolu refikimizin sahibi 
Tunçeli mebusu Bay Haydar 
Rüştü Öktem'in kızı Bayan 

Armağan ile elektrik malze
mesı tüccarlarından Bay 
Mehmed Tevfik Baykent 
oğlu elektrik mühendisi Bay 
Orhan Baykent'in akitleri 
dün saat 11.30 da İzmir ev
lenme dairesinde yapılmış 
tır. 

Genç evlilere mes'ut ve 
şen bir yuva kurmalarını 

temenni ederken iki taraf 

Polonya Parlamentosu acele 
toplanıyor. Bek Hitlerio 

nutkuna cevap verecek 
Paris, ( Ra dyo ) - H tvas 

ajansı Varşovadan verd iği 

bir habere göre Polonya par
lamentosu az:ıları 5 Mayısta 
acele bir toplantıya çağrı 1-
mışlardır. 

Bu davetin sebebi Polonya 
hariciye nazırının Hitlerin 
28 Nisandaki nutkuna cevap 
vermek içindir. 

Resmi kaynaklardan veri
len malumata göre Bek'in 
cevabı Varşovadaki Alman 
sefirine nutkundan bir kaç 
dakika evvel bir metni şek
lind ~ verilecektir. 

Hamidiye 
Kruvazörü 
ızmlrden Talebe 
Alacak 

lzmir askerlik şubesindenl: 
Geçen sene olduğu gibi 

bu sene de deniz gedikli 
erbaş hazırlama orta okulu
na talebe kaydetmek mak

sadı ile Hamidiye gemısı 
Temmuz, Ağustos aylarında 

Akdeniz kıyılarında seyahat 
yapacak ve lzmire de uğrı-

yacaktır. Mezkur okula gir
meğe istekli ;:olanların giriş 

şartlarını · öğrenerek evrak
larının şimdiden ikmali için 
şubeye müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Türk Harf 
inkilabı 

Ankara, 1 (Radyo) - Türk 
harf inkilabının 10 ncu yıl-
dönümü münasebetile. bugün 
bir sergi açılmıştır. Bu sergi 
3 hafta devam edecektir: 

--::::::::--

Slovakyanın 
Macarlstana ilhakı 

Paris, 1 (Radyo) - iyi 
bir menbadan öğrenildiğine 
göre Slovakyanın Macaris
tana ilhakını Musolini mu· 
vafakat etmiştir. 

--::::~:::--

Emir Naib Ankarada 
Ankara, 1 (Hususi) -- Emir 

ı Abdullah hazretlerinin oğlu 
Emir Naip bugün Ankaraya 
geldi. 

~as:~~~S~ '*' -..~~~-=-~~aıı::::aE&l!!':3i!:IBI ____ _ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
• 

Bir Sokağın Tamiri isteniyor 

B. GAFENKO 

Paris (Radyo) - Roman
ya Hariciye nazırı Gafenko 
dün sabah Romaya varmış· 
tır. istasyonda kont Ciano 
tarafından karşılanmıştır. Bu 
gün K;al ve Mussolini tara
fından merasimle kabul edi
lecekti. 

Dün öğleden sonra kont 
Ciano ile gÖtü~mc.~e başla· 
mıştır. Akşam G ... fenko şere
fine Harici ye nt:z.a1 inde bir 
ziyafet verilmiştir. 

aile efradına en samimi teb
riklerimizi sunarız. 

Askere davet 
lzmir askerlik şubesinden: 
lzmir şubesinde mukayyit 

yerli erlerden 1316 dah·t 

Aldığımız bir mektupta deniyor ki : 
"Dileğimiz: 
Halkın Sesi'nin müdavim okuyucularından olmakla; başa

rılabilmesi gayet kolay olan ufak bir ricamızın tercümanı 
olacağınıza dayanarak size bu mektubumu yazdım. 

"Uzun zamandanberi lzmirde ismet Paşa mahallesi An· 
kara sokağında oturmakşayım. Sokağımız uzun zamandan
beri tamirsiz kaldığından gayet fena bir bal almıştır. Bu
nunla beraber gelip geçme, bilhassa gece vakti evlerine 
gelmek istiyenler (ameleler) çok güçlük çekmektedirler. 
Hatta çarşıdan yoğurt kasesiyle gelip bu sokaktan geçmek 
mecburiyetinde kalan kimselerin çok defa düşüp hem ya
ralandıkları ve hem de ziyana uğradıkları eksik olmıyor. 

işte bu ricamııın yerine getirilebilecek birşey olduğunu his
settiğimden alakadar makamlara bildirmeniz umumi menfa
at namına rica olunur. 

Diri Diri Palamut Yutulur mu? 
~"""~""''"" "'"'" "' ... "'-"""'~~.,.....,....~~""""'"""""'~.._, 

Lı'eçenlerde yine aynı sütunda Amerikanın Boston şehrinde yapılan balık yutma müsa-
~larından bahsetmiştik. Şimdi gene Amerikada küçük balıkları yutmıya tenezzül etmi
'\ bir zat "diri palamutları midesine indirmeğe çalışmaktadır ve kocaman devletler yu-
l\ ~ da ben bu balığı yutam•yacak mıyım? demektedir. ' 

\i 0caman balıklar yutuldu 1.l ben bu balığı yutamaz mıyım? diyerek kocaman ve diri, 
Palutlar(yutmağa çctlışan bu Amerikcılının aklına : .,,, 

iSTER GUL İSTER AGLA 

doğumundan 1334 dahil do
ğumuna kadar henüz sevk-
edilmemiş ve piyade sınıfına 
mensup olanların l Mayıs 

939 da kıt'alarında buluna
cak veçhile sevkleri mukar
rer olduğundan hemen şube
ye mü : caatları. 

Bedel vermek istiyenler 
hv11ıt~n istidalarile müraca-
atları ilin olunur. 

Okuyucunuz l. Çelikbilek 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~'?""5Fi!3~"S'"iiiıFii:iE'S"iFaı=::;iiil:ı•iEi*Elill:ııl8 ... -=ıE2iiiill:iiml!E~ml ............... rL 
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Hayattan Dersler: 

Bugün 
Senenin en muazzam ve en nefis Türkçe Sözlü, 

Şark musikili büyük mizansenli süper filmi 

RACANIN 
HAZİNESİ 

Musiki kısmı: M. C. ve üstad CEVDET KOZAN 
Gazel ve şarkılar: 
Nadir - Hamit Dlkses ve K. Safiye 

Proğrama ilave olarak 

Mlllt Şefimiz~~ ismet lnönU'nUn 
Yeniden Reisicumhur intibaları vesilesile Büyük 

Millet Meclisinde "· Taltifleri. 

r Ayrıca: Paramunt jurnal da en son haberler. 
Seanslar: 3 • 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar 
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Bir ltalyan diplomatlnın 
garip bir hesabı 

Bundan on gün kadar 
evvel verilmiş olan bir ziya
fette ltalyanı!J eski sefirle 
rinden birinin çok mühim 
bir nutuk söylemiş olduğnuu 
bir Fransız gazetesi yazmak-
tadır. 

Italyan matbuatı ezcümle 
demiştir ki: 

- "Fransa ile harp et
mekten hiç de çekinmeyiz. 
işin en kötü tarafını düşü

nelim. Farzedelim ki vukua 
gelec'"k bir ltalyan - Fransız 
harbinde Italyan mağlup ol
muş olsun !.. 

Umumi Harp sırasında bir 
milyon 500,000 maktul ver
miş olan Fransa bu harbda 
çok daha fazla zayiat vere
cektir. 

Hesap edildiğine göre bir 
sene içinde gerek asker ge
rekse sivil Fransanın zayiatı 
muhakkak 10 milyonu bula
caktır. 

ihtiyarlar 
En çok ihtiyar bulunan 

memleket Bulgaristandır. Bul-
garistaııdan sonra ihtiyarlık 
rekoru birde. Türkiyede 150 
yaşında 30 kişi, doksanı 
aşan 6240 kişi vardır. 

Kolümbiyada 311, Brezil
yada 140, lsveçte 65, Belçi
kada 2 kişi yüz yaşındadır. 
1ı1ıımmnıııınm11111aımnınom111111D111111111D!ımııı11111111. 

ı DOKTOR ~ 
... ~ım ııımn ııııımmııııı ıonın uıonınıııın1D11m nnnıı ıııımıwıııer 
lirazatl Dahlllye Gudde-

leri Meselesi 
Vücudde bir tclkım gudde

ler vardır ki bunların ifrazı 
haricidir. Mesela husyelerle 
meni ifrazı, tükürük hezele-
rinin, karaciğerin, pankrasın 
ifrazatı vesaire gibi bunlar 
gözle görülür ifrazattır. Bir 
kısım ifrazat vardır ki bun
lar kana karışır ve gözle 
görülmez. İşte bunlara ifra
zatı dahiliye derler. Bunların 
muntazam ve hemahenk ve 
muvazene halinde oluşudur 

ki tam sıhhati ve gençliği 
ve gençliğin muhafazasını 
garanti eder, temin eder. 
Bunların ifrazatında bozuk-
luk, ademi intizam ve mü
vazenesizlik olursa o zaman 
muhtelif azamız üzerinde 
bir durgunluk, düşkünlük, 
zaaf hasıl olur. Ve ihtiyarlık 
denilen şey meydana gelir. 

Eskiden insanların ömrü 
damarlarının vaziyeti ile öl
çülürdü ve insan damarlarile 
yaşar denilir. Şimdi ise na
zariye berakis olumtur: İn
sanları genç tutan, yaşatan, 
sıhhatte bu!u ~duran yegane 
amil ifrezatı dahiliye gudde
lerinin v2 zifelerini iyi bir 
surette yapmalarıdır. Hatta 
damarların sertliğini tasallü
bü şerayir. i yapan bile bu 
ifrazatın Llazılarında kuvvetin 
azalmasından ileri geldiği 
söylenmektedir. Mesela hus-
ye ifkazatı gibi. 

Şehirde Röportaj: 

Şehri Gezerken ... 
G{ovboyviri giyinmiş bir delikanlı söylüyorl 
/"köftenin çenesine bir kafa attım dört dişi 
/kırıldı •• " - karı kocasına çıkışıyordu: "Ugu-
runda saçımı suburke etkenim de yene ya· 
ranamayman sa", - " Kahvede diplomatik 
gorüşmeler'' - "Sinema önünde akşam elbise-
! Ieri giyinmiş genç kızlar, erkekler geceki fiJJ 
1 min proğramına göz gezdiriyorlardı ••• " 1 
~ Y A Z A N : Lütfü AKSUNGUR .-
-Dünkü sayıdan mabad- dınının manası özünce bu- ASRI SiNEMASI önüll .. 

- Yahu ne olacak der- Iaşık cıvayan, kadın hlzmet- deyim.. sinema önü mütbif 
siniz, bu Alaman - ltalyan çı. Men özun ugurunda sa- kalabalık .. akşam elbiseleri 
anlaşmasına Caponyanın ne- çımı supurke etkenimde ye- giymiş genç kızlar, kadınları 
kadar yardımı dokunacak? ne yaranamaymam sa. Hala erkekler geceki filmin proğ· 

Bir arabacı: bır şift ayakkabın şok ko- ramına göz gezdiriyorlardı .. 
- Onların ne yapacağı ruyatırsın ma.. işte şehirde kısa bir ge• 

malum bakalım Bulgaristan Burada daha fazla dura- zinti mahsulü olan bu gör-
güzelini' kafese sokabilecek- madım .. korktum.. karı ko düklerimi bir objektif sada-
ler mi? b b b k k cayı aş- aşa ıra ara yo- katile buraya sığdırdım .. zi-

Bu aralık başımı gazete
den kaldırdım. Gittikçe kı
zışan bu politika münakaşa
larını dinliyordum. içlerinden 
bir da nesi benim ~bu alakam
dan cesaret alarak sordu: 

- Efendi abeycim siz böy 
le şeylerden çakarsınız?. 

Hepsi bakışlarını benim 
üzerimde topladılar, ben: 

- Q u bir siyaset alemidir; 
kimin karışıp, kimin karış
mıyacağı, ve· yardım edip 
etmiyeceğini şimdiden kes
dirmek zordur. yakın bir 
zaman herşeyi me., dana çı
karacaktır. 

Diye kesdirip attım. Biraz 
sonra buradan ayrıldım. A
rastadayım . Bir kunduracı 
mağazasının vitrini önünde 
kan koca konuşuyorlar. Yan 
larına sokuldum gfıya kar
yoka ayakkaplara bakıyor
dum. Kocası karısına: 

- Mınavı eskarpinler ba
halı tuvul mu akız? 

- Karasa şok bahalı bır-
şıkıy tuvul ki. Yedi sekız 

papelnin eçinde .. 
- Yedi sekız papelnin 

bır ayakkabı eçin fazla tu
vul mu?. 

- Karasa bırkenem ne 
aruv ayakkabılar!.. 

- Oyle ama akız özünün 
eskarpinleri cırtık tuvulki
neın?. 

- Doğru aytasın bılemen 
ama elbısemın renginde bol
madığı eçin nasıl sokakna 
şıkabılırım? özerımde elbıse
ler zatenem ahım-şahım bır
şıkıy tuvul.. bırde başka 

ka renkte ayakkabı keye
yimde herkesne maskaramı 
bolayım. Meni bu kılık-kı

yafette korenler ne aytmaz? 
- Ne aytacaklar akız, 

kocasnı sevgen, aklı başında 
kadın kadıncık bır ev ka~ 
dını diyerler .. 

- Evet bılemen. Ev ka-

Iuma devam ettim.. yolda ra patron başımın ucund• ~ın 
düşünüyorum, vitrin önünde Aydın havası kısa kes di- Y 
başlıyan bu münakaşa, ev- yip duruyor... iie 
de kemiyetten keyfiyete çık 
masa bari ... LUtfU AKSUNGUR 

-------oııımunnn-------

Dünya sağlık 
kongresine iş~ 
tira~: ediyoruz 

--~--

Her iki senede bir top
lanmakta olan dünya sıhhat 
ve içtimai muavenet kon
gresi bu sene Riyo de Ja
neyro' da toplanacaktır. Tür
kiye Kızılay gençlik kuru
munun da davet edildiği 

bu kongre 6 Ağusto~tan 11 
Ağustosa kadar devam ede
cektir. 

--.:ı:a!I-

T. satış koope
ratifleri beyan 

nameleri 
Maliye Vekaleti Tarım sa 

tış ve tarım kredi koopera
tiflerinin iktısadi buhran ver
gisi dolayısile verdikleri be
yannamelerin tayyare res
mine tabi tutulmalarını ka
rarlaştırmıştır. 

Çi y havuç yi-
yerek güzelle
şen genç kız 

--~=-~--

Bir· genç kız Amerikaoıll 
"en mükemmel vücudu,, kı

zı diye anılmaktadır. 19 ya
şındadır. Güzel kız, bu maı 

hariyeti günde bir kilo çığ

havuç yemeğe borçlu oldu" 

ğunu söylemektedir. 

--~--

Hamidiye 
Karadeniz Limanların• ~ 

Gidiyor 

lstanbul, - Ha midiye mek · 
tep gemımız bugünlerde 
Karadeniz limanlarına bir 
seyahate çıkacaktır. Bu se

seyahat esnasında KaradeniS 

kasabalarında deniz gedikli 
erbaş hazırlık mektebine 

girmek istiyen gençler kay· 
dedilecektir. 

MÜJDE İZMİRLİLERE 
Birinci kordonda Atatürk 

caddesinde denize nazır 

Yıldız gazinosu Egenin en , 
şairane gün batı yeridir, 
resimlerini tabettiğimiz ar
kadaşlar gazinonun müste
cirleridir şimdiye kadar bi
rinci sınıf gazinolarda gö-
rülmemiş bir ucuzluk ve , 

içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zaman~• 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır teın•1 

hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade etınelı 
istiyenler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. • .,. ...... ~... ..,., z..~~,,._ ___________ _ 
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IZMIR HALKI KOŞUYOR 
NEREYE 

\ 

Yeni Sinemaya 
MOTONUN YEMİNİ 

VE 

KAÇ A .K ÇILAR 

r 

Ş A H E S E R L E R 1 N 1 Görmeğe 
Renkli Miki: Türkçe Foks Jurnal 

Hergün : 1 - 2.30 - 5.30 - 8.30 da 
Cumartesi:lO - 2.30 • 2.30 • 8.30 da 

qa:;~;;;m-.. a.. .... -----~mrlll ............. ... 

Bu hafta da iki büyük filim birden 

Jı İ - Ga[VJrbo!tnuVn rajkı'bı· TİLKİ 
Greta Zarah Leander'in en son "e 
ve en muvaffak! eseri. 

2 - SOKAK ŞARKICISI 
Meşhur Fransız komiği Fernandel'in sizi saatlerce de
ğq, günlerce, güldürecek yeni komedisi. 

ilaveten: Metro Jurnal dünya haberleri. ~ 

Seans Saatleri 
9 

t5 
Mavi Tilki: 3.45 - 7.30 Sokak Şarkıcısı: 2-5.30 ye • 

Cumartesi 1.30da başlar, Pazar günü 12 de halk se
ansında duhuliye 20 kuruştur. 
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ANKARA RA JYOSU ihtildllarını uzlaştırma' 
(Bugünkü program) 
---·· ..... -

Kazım San2üder 
Izmir: Yeni Kavaflar ~a .. şısı 

no. 35 . ~ • tahkim 
• Türkiye Radyodifüzyon Postaları 

nlzamnamesl DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kcs. 120K\\: 

Avrupanın yüksek terzi mek
bin'1en diplomalı 

iKiNCİ KISIM (11) 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

,,. UZLAŞTIRMA 
kaymakamlığa, vilayet 

1 
teklif eder. Neticede mesele li ittifakla kabul edilmiyerek 

12.30 Proğram 
14. 1 ürk müziği pi. 

Peşin ve 
Taksitle 

"' t~lerinde valiliğe tevdi 

1 

ittifakla kotarılmak •suretile kesin uzlaştırmaya varılma-
kesin uzlaştırmaya bağlanır- mış ıse memur, ihtilafın 

dde: 40 - Toplulukla sa memur ihtilafın mevzuu- mevzuuntl kendisi tarafın-

14 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 müzik neşeli plaklar . 
18.30 Proğram. 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 

Diker . . 
ı~fı baklrır.da işveren nu ve kotarma şeklini fgös- dan teklif olunan uzlaştır-
~'leren vekilile mü- ' teren üç nüsh:ı zabıt vara- ma şeklini, buna karşı yapı-

J ~r ittifakla uzlaştırma kası tanzim ederek altlarını lan itirazları ve neticede uz-
18 35 müzik müzik ve raks
Cevad Memduh tarafından-

vermezlerse, işveren kendisi ile işveren veya iş- laşmay~ n uhalıf kalanların 
I konuşma . 

Plaklarla misaller Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindirdiği va
tandaşlarımız 

\'eren vekili ile mü- veren vekili ve mümessil iş-

işçiler müştereken çiler ve itirazda bulunanların 
linıa gününü takip seçtikleri bir işçi imzalar-
ş gününün akşamına lar. 

keyfiyeti iş dairesi Zabıt varakalarınm bir 
h mevcut olan şehir- nushası 29 uncu maddede 
doğrudan doğruya bu beyan olunan zabıt defteri-

ğ· a, diğer yerlerde ise, ne yapıştırılır. Zaptın ikinci 
ı.. tda kaymakamlığa , uüshasını işyerine kesin uz -
e· merkezinde valiliğe )aştırma için iş dairesinin 
·r- ler. ilgili teşkiJatı tarafından 
a' ~e; 41 - işbu nizam- gönderilmiş olan memur a-
:ıi' 1tı 39 ve 40 ıncı mad- ve derhal amirine tevdi e-
a• mucibince kendisine der. Keskin uzlaştırmay.: 

i- l~yihası gönd rilmiş gitmiş olan memur iş daire.-
Ya iş ihtiJafının uz- sine mensup olmayıp mahal-
İlc neticelendirilmedi- li makamlar tarafından tav-

~ •İtilen kaza kaymaka- zif edilmiş ise aldığı zabıt 
il. valiler 24 saat zar- varakası ilı24sı at zarfındd şda 
bu evrakı doğrudan iresinin ilgili teşkilatına göı -
il. iş dairesinin ilgili derilmek üzere kendisini 

_ tı a gönderilir. . tavzif etmiş olan makama 
de 42 - Toplulukla tevdi eder. O işyerindeki 
4fı hakkında uzlaştır- bütün işçiler hakkında hük-
tan verilmemiş olma- mü nafiz olan bu zabıt va· 

verilen karara usul rakası mahalli iş dairesinde 
lan dahilinde işçiler hıfzolunur. Zaptın üçüncü 
~an itiraz edilmesi ha- nüshası ve icap ederse bir 
tilafın çıktığı işyeri- kaç Jureti işyerinde bütün 
tıin uzlaştırma) . için işçilerin kolaylıkla görebile-

ğ' tsi teşkilatı tarafından cekleri bir veya bir kaç ye-
zarfında ya doğru- re hemen asılır. 
ruya gönderilecek İtirazda bulunan işçilerin 

ahalli makamlarla seçtikleri işçinin de iştirak 
e neticesinde igitme· ettiği bu kesin uzlaştırma 
tür edecek memu- kararına artık işçilerin yeni-
gi gün ve saatte den itiraz hakkı yoktur. Ka-
t bulunacağı en az rarın tatbikine başlandığı 
evvel işverene veya günden itibaren 26 iş haf-
vekiline bildirilir. tası geçmedikçe aynı gaye 

, \teya işveren vekili ve şekilde yeni bir (toplu· 
•tınan gün ve saatte lukla iş itilafı ortaya kona-
'il işçilerin ve bundan maz. 
c.,velce verilmiş uzlaş- Madde 45 - Memurun 
ararına itiraz etmiş teklif _edeceği uzlaştırma şek-
nisabı haiz işçilerin 

e alanndan seçecek-
y· işçipin işyerinde ha

~~alarını temin ile 
ır. 

e 43 - itirazda bu
~lan işçiler1 müzake
<tnak üzere araların· 
~cekleri işçiye . adımt 
• işyerindeki vazife-
ııa işçilik numarasını 

ite kendilerini tem
lihiyettar olduğunu 
bir vesika verirler. 
anın itirazda bulun
il işçilerin ekseriyeti 

ı ~tı imzalanmış olma
jt ~. 

~ ~ 44 - Müzakere 
~ memur bir uzlaştır
i arayarak taraflara~ 

' 
Aşcıbaşı Marka 

Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

tnn dünyada hay:·ct ve takdir uyundıran harika 

iiltüruark Sinemasında 
İtıema aleminde inkılap yapan zamanımızın 

en Büyük Rejisörü 
f:rank Capransın Muazzam eseri 

GAİP UFUKLAR 
)' yaratıldıktan beri yapılan en büyük en muaz
'İtıema mucizesi dört milyon dolar sarfile Tibette 
1ilrne alınan Istanbuld :ı bir ay mütemadiyen 

oynıyan şah~serler şaheseri 

•lar: hergün 3.30-6.10- 8.45 
~ttesi ve pazar günleri saat "l,, de başlar. 

isim ve soyadlarile varsa iş
çilik numaralarını ihtiva e
den üç nusha zabıt varakası 
tanzim eder. Bu zabıt vara
kaları 44 üncü maddede a
nılanlar tarafından da ·imza-
.lanır. 

Zaptın bir nüshası 29 un-
cu maddede beyan olunan 
zabıt defterine yapıştırılır. 
Diğer ikisi ise iş dairesinh 
ilgili teşkilatı tarafından gön
deril niş olan memu · alır ve 
derhal amirine tevdi eder. 
Kesin uzlaştırmaya g;t ı i? 
olan memur iş dairesine 
mensup olma~ ıp mahalli ma
kamlar tarafından tavzif e
dilmiş ise aldığı zabıt vara
kalarını 24 saat zarfınga iş 
dairesinın ilgili teşkilatına 
gönderilmek üzere kendisini 
tavzif etmiş olan makama 
derhal tevdi eder. 

Hollivud ar
tistleri 

Avrupaya gelmiye cesa
ret edemiyorlar 

Amerikadan, her sene 
Avrupa'nın büyük merkez
lerine ilkbahar ve yaz ayla
rında takım takım artist 
gelirdi. 

Fakat bu sene Avrupa 
haritası renkten renge girer
ken anlaşılan artisler Atlas 
denizini aşmağa cesaret ede
miyorlar. 

Bununla beraber Avrupa
dan gelen haberlere göre 
Stan Laurel, Marlen Ditrih, 
Luiz Rainer ilkbahar sonla
rına dogru Fransız stüdyo
larına dönecek ve yeni 
filmler çevirecekler. Norma 
Şerer'in de geleceği söyle-
nıyor. 

Traş bıçakları, 

traş sabun ve 
kremleri çok 
zarif ve son -
model traş 
makineleri. 

19 konuşma doktorun saati 
19.15 Türk müziği karışık 
proğ:-am. 

Hakkı Derman, Fşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. 
20 memleket eoaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20. 15 Türk müziği klasik 
pr.>ğram. 

idare eden: Mesut Cemil 
Ankara radyosu küme heyeti 
1-Ranf Yekta beyin- mahur { 
peşrevi. 

2-ltrinin- pençgah bestesi. 1 

3-rast şarkı -hatırı~dan çık-

1 maz asla. 
4- nafız postun - rast ağır 
semaisi- biz aludei sağarı 

badeyiz. 
5-Dedenin- rast yürük sema-
isi:- gelse o şuh meclise. 
6-Basri Üfler ney taksimi. 
7- Mustafa Izzet efendinin -
segah şarkı- Doldur getir. 
8- Dedenin mahur yürük se-

1 maisi-Yine zevraku derunum. 
9 - Şakir ağanın - ~.ast şa.r- ı 
kı - Hiç bulunmaz boyle dıl-
baz. 

10- Dedenin-Mahur şarkı-Gö
nül adlı bülbülüm var. 
11- B~nli Hasan ağanın-Rast 
sazsemaisi. 
21.00 Konuşma. 

" 21.15 esham, tahvilat, kam-
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik küçük orkestra 
-şef: Necip Aşkın 
22.30 Müzik (Şan sanatkar-
ları - Pi.) 
23.45 24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Müteaddit keşidderde 
müşteril.!rİne 15,000 -20,00J 
3000-1500 ve p ~k çok 1000 
er lira kazandırmıştı r. 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidedl! iki defa on 
beşer bin altın cı keşide ise mü~terilerine yirmi bin 3000, 

1500 92num 1ra :laki ve on vat :mdaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile p ~~~ çok vatandaşhrımtzı servet, sevinç 

ve refaha kavuşturan bu uğu~lu ve h ıyırlı kişeden piyango 

biletlerinizi almağa ihn:al etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkba~ : ıı d:ı B. Recebin "Cümhuriyet., 
kişesidir. 

LUKS LUKS 

MARKALI 

LUKS Sa· 
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. 

Amili UMİD 
fabrikası. 
Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

~~~..,._ -" -~._..,.... ... EUilllDm 

ft, DOKTOR ~'5,_gcr 
t~ t .._ l(5 9 D) 

S ı.h Sonad • 1000 0 =--: aı ~~ ... ~ ,, ~ere~ 
_ ~ Cilt, Saç ve Zührevi bas- z ~ 9: 
• t} talıklar mütehassısı ~ o ... i:: Tel. 3882 

-----------1111!'~----~~~~ 

1 
j) 2 nci Beyler sokak No. 81 U ...:. ~ ...- _.,;-

8 .. AsrAı s· emada Telefon l} TELEFON 3315 n ~ ~ :: ~ 
ugun ın . . 2394 ·L~~ ~~~J ; :; s. 

23Nis-ı.n Çarşambadan ıtıbaren . . • y . ~ -=- !?.. D) 2-
S !.ı c m -ı ta r . h: .ıi.ı bl·6ü rn kadar ender .y.etı.ştırdıgı ~ Dr • Demir Ali ~ Dit" ~ 

Mevsimi"' en müthiş 3 şahaser fılımı ' .., D) ~ 
42 KISIM Tt.KMILI BIRDEt;l l Kamçıoğlu -o llfll c: 

ızmide ilk defa CiN OTRI e: .._:- ! 
HAYDUT AVI 

Bütün kovboy filimler,ini ~ Cilt Tenasül hastalıkları ~ ,., ~ 
elektirk tedavisi - .. gölgede bırakan kan ve O' ; 

ölüm saçan harika ızmir - Birin ci b~ ıl ~ r s~ ~ ~ ~ ~ S 

Türkce Sözlü Lorel Hardi ~!~~.~:!:;_~J:.:_!11: .. -ae ; ~ ~ t 
Dr. Fahri Işık ~ ~ = ~ ~ H ı N D ı S T A N O A K ~ mikler Krah 

~ HAKiKi Tarza n ~~.\YMuN ADAM 
~ Dikkat bugün hem 3 filim hemd\! yaz fiatı 
'.+' DUHULiYE -15- Talebe Asker çocuklar 8,k. 
4ı ................................... ~s.ti& 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı . 

Rontken ve elektrik tedavi•ı 
yapılır ıkinci Be ter So. 
No. 29 TELEFON 2542 

• 
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(HAl.KIN SES/) 
I 

1 

1 
1 Beşinci ve son 

hafta at 
' koşuları 

----·------~----~, PARiSTEKi ÇEK SEFiRi 
1 

--~-~--

Dün Kızılçullu koşu ala
nında Hususi Muhasebenin 
himayesinde İzmir ilkbahar 
at koşularının beşinci ve 
son haftası her haftadan 
fazla bir seyirci kütlesi ö
nünde yapılmıştır. 

Birinci koşu : Bu koşuya 
altı at girmiş, ikramiyesi 
275 lira ve mesafesi 1000 
metre idi. Birinci Yılmaz, 
ikinci Tığ ve üçüncü Tunca 
olmuşlardır. 

İkinci koşu : Bu koşuya 
üç 1at girmiş, ikramiyesi 190 
lira ve mesafesi 1200 metre 
idi. Birinci Gazal, ikinci Gü
zel ve üçüncü Gazve olmuş
lard1r. 

Oçtineü koşu : Bu koşuya 
dört llt girmiş, ikramiyesi 
300 lira ve mesafesi 240 
metre idi. Birinci Andran
budin, ikinci Ceylan, ve 
üçüncü Mahmure olmuşlar
dır. 

Dördüncü ve son koşu : 
Bu koşuya beş at girmiş, 
ikramiyesi 600 lira ve me
safesi 2400 metre idi. Birin
ci Dandi, ikinci:Ôzdemir ve 
üçüncü Tomru olmuşlardır. 

--::::::::--

VefaAteşsporu 
Mağlôp etti 

--231E--

Fransadaki Çeklere bir beyanname neşretti 
Paris (Radyo) - Paristeki Çek sefiri dün Fransada ikamet eden bütün Çeklere hita

ben aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir: 
"İstiklalimizi gaybettik ve onu tekrar elde etmek için lazımgelen tedbirleri almağa 

başladık. Bu acıklı günlerimizde yanımızda kuvvetli Fransayı görmek bizim için bir tesel
lidir. Bir harp vukubulursa Fransa hükumetine temin ederim ki bütün Çekler tek bir 
vücud halinde Fransız ordusu saflarında yer alacaklardır.,, 

Beyanname muhteviyatı Fransada büyük bir tesir uyandırmıştır. 

Alman Orduları Başkumandanı Romada 
Paris, (Radyo) - Alman Orduları Başkumandanı bugün (dün) Romaya gelmiştir. Muma

ileyh yarın tayyare ile Trablus'a gidecektir. Hareketinden evvel general evvela Kral, mü
teakiben Mussolini tarafından büyük merasimle kabul edilecektir. 

Havas ajansı muhabiri bu ziyarete büyük bir maana atfederek diyor ki : . 
Bu Alman başkumandanının ziyaret sebepleri hakkında kat'i bir şey söylemek imkansız

dır. Acaba bir harp takdirinde Alman ve İtalyan kuvvetlerinin tek bir kumanda şeklinde 
idaresini mi görüşecek? yoksa Libyadaki İtalyan hazırlıklarını gözden mi geçirecek? Muha
bir bu iki suale şimdiden cevap verebilmek imkansız olduğunu ilave etmektedir. 

• 
On Umumi Valilik ihdas Ediliyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Umumi müfettişliklerin lağvedilerek onların yerine vali umumi
liklerin ihdas olnnacağını bir müddet evvel bildirmiştim. Yeniden aldığım malumata göre, 
Dahiliye vekaleti bu husustaki hazırlıkları bitirmiş bulunmaktadır. Kanun layihası bugün
lerde Vekiller heyetine verilecektir. 

Layihaya göre memleket 17 vali umumiliğ~ taksim edilecektir. Diğer vilayetler bu 17 
vilayetin emrine verilecektir. 

Lord Halif aks lngiliz -Türk - Sovyet görüş
meleri hakkında izahat verecek 

Paris, (Radyo) - · Bu sabah İngiliz kabinesi fevkalade mühim bir içtima akdedecektir. 
Lord Halifaks İngiliz - Türk - Sovyet görüşmeleri hakkında uzun boylu izahat verecektir. 
Bundan sonra silah altına çağrılacak olan İngiliz askerlerinin her türlü ihtiyaçlarını temin 
eden bir kanun layihası müzakere olunacaktır. 

-------------------::._,,..:ı------------------
Fenerliler Demirsporu · 4-1 Yendiler 

lstanbulun Vefa 
Istanbul, (Hususi) - Dün 1 milli küme maçlarına devam Feoerbahçe maçı Fenerin 

takımı Fener Kadıköy stadında edildi. Ankara Demirsporu 4 • 1 galibiyetile neticelen-
dün ikinci maçını Ateşspora - miştir. 

karşı oynadı. Vefa dünkü 21 Slnlf ihtiyat erlerinin mu· H~k~m oyunu idare ede-
oyunda büyük bir muvaffa- memıştır. Oynnun devamı 
kıyet kazanmıştır. lzmirin tad senelik yoklamasına müddetince sert hareketler 
genç Ateş takımını 0-6 mağ- nazarı dikkati celb etmiştir. 
lup etmiştir. başlanacaktır Sabahleyin. Şeref s~a~ında 

Gollerin fazlalığı Ateş lzmir Askerlik Şubesinden : oynanan Beşıktaş - Şıslı ma-
müdafaasının hiçte mutadı 1 _ lzmir şubesi mıntakasında bulunan yabancı (1-310) çını Beşiktaş 3 - 2 kazan-
olmıyan şuursuz bir oyun dahil doğumundan(l330)dahil doğumuna kadar ihtiyat erlerinin mıştır. 
çıkarmasından ileri gelmiştir. mutat senelik yoklamalarına başlanacaktır. -S-----------

Bu maçtan evvel oynanan 2 _ Yoklamaya gelecek yabancı ihtiyat erlerin nüfus por Kalkın-
Demirspor - Alsancak maçını hüviyet cüzdanı ve elleriede mevcut askeri vesikalarını da . 
hlsancak 4·2 kazanmıştır. yanlarında yulundurmaları. mamızda 

w-

İskan kanunun 1 
da yapılacak 
değişiklik 

--lil!:3E--
hkin kanununun serbest 

muhacir şeklinde yurdumuza 
gelecek olan muhacirlere 
yeni kolaylıklar gösterilme
sini temin için mütehassıs 
bir komisyon tarafından 12 
ve 23 üncü maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun pro
jesi Maliye vekaletine veril
miştir. Proje, mezkur veka
letçe tetkik edildikten sonra 
icra Vekilleri Heyetine veri
lecektir. 

-31!!3E--

Merkez 
Mıntakasının 

--P"E 

3 - Bu maksatla izdiham ve karaşıklığa meydan ver- •• ı• h 
memek ve eshabı müracaatın işlerini çabuk görmek için onem 1 şa ıslar 
aşağıdaki hususata dikkat edilmesi. -Dünkü nushadan devam-

4 - Gösterilen günlerde ihtiyat yoklamasına gelmiyen Genel sekreteri olan Ce-
yabancılar hakkında davete icabet etmemiş nazarile bakı· mali yakından tanırım, ken-
larak askerlik kanununun buna dair maddesinin tatbik disile Izmir gençliğini her 
edileceği. yıl Dumlupınara götürürken 

A - Tepecik mıntakasında oturan yabancılar 1 Mayıs Ankaraya merasime iştirak 
ila 3 Mayıs 939akşamına kadar. ederken buluşuruz. lzmire 

B - Basmahane mıntakasında oturan yabancılar 4 ili bu işler için gelmiştir. Ken-
6 m&yıs 939 akşamına kadar. disi halen genç olmakla be-

C -Keçeciler, Gazi ve Fevzipaşa ve fuar civarında bulu- raber Almanyada spor tah-
nan yabancılar 8 ili 10 Mayıs 939 akşamına kadar. silinde iken yabancı ulus 

O - Eşrefpaşa, Tilkilik, Kadifekalesi mıntakasında o- gençlerini alt edecek dere-
turan yabancılar 11 ila 13 Mayıs 939 akşamına kadar. cede bedeni kabiliyette ce-

H - Karataş, Karantina, Güzelyah mıntakasında otu- saret gösterdiği, halen An-
ranlar 15 ili 17 Mayıs 939 akşamına kadar. karada hoca olan Alman 

F - Alsancak, Darağaç, Mersinli, H.ılk:ıpınar mıntaka- Dainas İsminde bir spor 
sında oturan yabancılar 18 ili 20 Mayıs 939 Mayıs akşa- öğretmeni söylüyor: 
mına kadar. - Gençlik ve spor kal-

. b kınmamıza engel olacak ba-K - Hükumet konağı, Kemcraltı. çarşı ve mücavıri u-
24 M zı şeyler görüyor musunuz? 

lunan mıntakalarında oturan yabancılar 22 ili ayıs Hayir, artık kaln:amıştır. 
939 akşamına kadar. geri kafalı bir iki mani 

E - Karşıyaka nahiyesi ve buna merbut köylerde otu- görülse dahi, binlerce ma-
ran yabancılar 25 ila 27 Mayıs 939 akşamına kadar. nii çiğneyerek geçmeyi, her 

G - Bornova nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan gayeye zaferle ulaşmayı bi-
yabancılar 29 ili 31 Mayıs939 akşamına kadar. ze tebşir eden sayın gene-

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köylerde oturanlar neralimize bu gibi küçük 
Slhhl ı,ıerl 1 ili 3 Haziran 939 akşamına kadar. ve ehemmiyetsiz birkaç en-

Belediye merkez mıntasın- N - Seydiköy ve Cumaovası ve buna merbut köylerde gel mevzubahs olamaz; 
da sıhhi işleri ehemmiyetle oturan yabancıların 5 ili 7 Haziran akşamına kadar. Yalnız: 
kontrol edildiği gibi son üç S - Değirmendere ve buna merbut köylerde oturan ya ilk anlarda bazı, Istanbuldaki 
gün zarfında belediye heki- hancılar 8 ili 10 Haziran 939 akşamına kadar. fakir kulüblerin, talebelerin 
mi 8.Cevdet Uyanık tarafın Ş - Narhaere, Yeniköy, Balçova, Trazh ve civannda kulüplerden çıkarılması üze 
da:ı600çocuğa aıı yapılmıştır. ~oturan yabancılar 12 ili 14 Haziran akşamına kadar. rine kafa tutmak ve genel 

AKDENIZDE BI 
HARP ÇIKARS 

~-----------~-~~:~~ .... 
Ucunda Sicilya adası bu- cuttur. Buraya hiçbir d 

lunan ltalyan yarım adası cının girmesine müıa• 
Akdenizi biri şark, biri de dilmemektedir. fakat 
garp havzası olmak üzere tanın Sicilyaya yakıll 
iki kısma . ayırmaktadır. Aşa gibi, burası da Türk __ , ___ 
ğıda Sicilya ile Afrika ara- )erine yakındır. Bu 
sında dar bir boğaz bulu- hava hücumlarına mat°' 
nuyor ki burada ltalyanların lunacaktır. 
müstahkem Pantellaria ada
sı vardır. 

Tulon başlıca üs olmak 
üzere bütün Fransız deniz 
üsleri garp tarafta kalan kı
sımdadır. 

lngiliz Akdeniz donanma
sının da biri Cebelüttarıkta 
ötekisi Maltada olmak üze-
re iki müstahkem üssü var
dır. 

Eğer bir muharebede ln
giltere ve ispanya birbir
lerine düşman vaziyette bu-
lunurlarsa, o zaman Cebe
lüttarık boğazı, hem uzun 
menzilli İspanyol tayyarele
rinin ateşi dahilinde bulu
nacağından, bir deniz üssü 
olarak istifadeye elverişli 
olmıyacaktır. 

Malta, Cebelüttarik'tan 
pek farklı bir vaziyette de
ğildir. Her nekadar, burası . 
bir ada ise de Sicilya'dan 
ancak kırk mil uzakta bulu
nan bu ada tayyare bomba
larına kolaylıkla maruz ol-
duğundan tam ve emniyetli 
bir deniz üssü sayılmaz. 

Bu nokta, 1935 ve 1938 j 
buhranlarında Akdeniz filosu 
tarafından sessizce itiraf 
edildiği içindir ki deniz 
üssü lskenderiyeye naklo
lunmuştur. Fakat burada da 
Cebelüttarık'ta olduğu gibi, 
tahliye oranın taptedilmesi
nin mümkün olduğu mana
sına gelmez. Buraya Italyan
ların asker çıkarması hem 
güdü hem de tehlikeli bir
şeydir. 

ltalyan üslerinin hepsi 1-
talyada, Sicilya ve Sardun
yadadır. Bir de Trablusgarp 
teki T obruk ufok bir üs ile 
on iki adalardaki Leros a
dasında gizli bir üs mev· 

drektörlüğümüzüo "' buyruk
larına kulak asmak isteme
diler ise de mukadderatla
rının da söneceğini düşünen 
ve lstar..bulda görülen bu 
birkaç kulüp nihayet doğru 
yola döndü. 

17 milyonluk Türk erleri- 1 
nin, Türk gençliğinin kal-

1 kınmasını düzenlerken, böy
le birkaç kulübun mevzubahs 
olamıyacağı tabiidir. 1 

Bazen şurada b.urada men-
1 fi propağandasını işittiğimiz 

Gençliğe; şımarık, disipli
ni gevşek diye iftira atılan 
hakiki enerjik Türk genç
liği; düşman gençliğini her 
zaman yere serecek olan, 
dinamik gençliğin yükselme 
yolu üzerinde bulunuyoruz. 

Türk ordusile; düşmanı 
denize döken; her cephede 
alın akıyla çıkan ebedi ve 
milli şeflerimizin yanı sıra 
iş gören, sayın generalimiz 
Cemil Tahir Taneri bugün 
Türk gençliğinin başında ve 
mesai arkadaşı, genel sek
reteri Albay Cemal Gökdağ 
ile beraber yılmadan çalışır 
gt rmek, bu b.1.ıtsal i:;in mut
lak z:ıf~ri:ıc!cn dolayı her 
Türke sevinç verir. Artık; 
T ü. k . gc:-ç'iğ;, otoriter bü
yüklerinin emrinde disipline. 
edilerek yücel ülküsüne ka· 
vuşacaktır. ,, 

Röportajımıza böyle· kafi 
ve inançla cevaplar veren 
değerli arkadaş M. (Jz'ün, 
aylardır çalıştıkları 6 Mayıs 
atll tizm bayramının son ha
zırlık meşgalesi içerisinde 
fazla rahatsız etmiş olma
mak için teşekkürle ayrıl
dım. 

Akdeniz' de bir mu 
olacak olursa ,lngiliz d 
masının alacağı bütüll 
füi tedbirler, deniz 
yolunun muhafazasına 
olacaktır. 

Eğer ltalya ile lı 
müştereken aleyhimiıd• 
lunurlarsa bu yolun ikİ 
tada inkitaa uğramall 
mal dahilindedir. 

Bunlardan birisi Ce 
tarıktır. Her ne kadar 
çok ge~mişse de bu g 
tehlike sanıldığı kadat 
him değildir. Boğaza 
olan toplar, buradaO 
bestçe geçmiye mi 
mıyacağı gibi harp g 
de bunu pek yap 
caktır. 

Boğazın her yerleri 
dar kısa ve iki yao 
sahiller o kadar sar 
en ağ r hareket eden 
ler bile buradan g 
karanlıkta rahat rahat 
bilirler. • 

Fransaya gelince, 
adası ile onun şimali , 
ile münakalatının kes 
pek o kadar balland 
gibi kötü bir şey de"' 

Bu yolu tehdit e 
gemilerin ltalyan üsle 
gelmesi ile Balear ada 
gelmesi arasında pek 
bir fark yoktur. 

ltalyanın. ithalatındall 

de 58 i denizden, yüzd• 
de Süveyş kanalı ve 
Cebelüttarik boğazınd,Jt 
lir. Bu yüzde 58 ithaır. 

yası artık ltalyaya gid 
ceği gibi, Habeşistall 

Trablusla olan münak 
kesilecektir, 

ltalyanın gayet uzun 
leri vardir ~ve birçok 
şehir ve kasabaları da 
dedir, Allah göster 
harp olur ve tayyarele' 
birleri bombalamaya 
sa o zaman bu şebi 
gemi topları için kol• 
şikir olacaklardır. dİı 

ispanya her ne k•. 
talya derecesinde deoif 
likesine maruz değilse 
da gene denizden bily 
tazyika maruz kalacak 

Atlas denizi sahili 
kuvvetli bir in {İliz ~ 
ması, Akdenizde in 
Fransız müşterek don-..d 
ve hududunda da fra.,... 
dusu bulunan lspaO 
bütün ticaret yolları 1' 
cektir. 

O ne kazanabilir? lb t 
ki Cebelüttarık'ı. fak• 
panyol topları boğaı~ -
da etse, beri tara • 
Fransız kuvvetleri isi' 
Fasına doğru ilerliye JI 

ispanya totaliter det b 
le birlikte harbe gire":itf 
dan kendisi pek az 

11 
kazanacak, bu iştıralı;,;k 
dası, olsa olsa ArJJ 
dokunacaktır. 1ol 

Bundan !\Onra ıspa0 
0 

manlarına giden AlrJJ:.t 
naomasını hesaba 
sıra gelir. Fakat b:,u\f 
Akdenizdeki deniz , aıİ 
nesini değiştirecek ' " f• 
te değildir. Bunlar_ı0de 
sı da tereddüt bahD be 
lunan Franko'yu bar e 
meye ikna va icbar 
olacaktır. 1..1eralcl 
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