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kısa ve Açık 
---- • l I 

Bayramın sevinçleri ve 
vazifeleri 
---~'"';"~ ~--

Atatürkün kurduğu, Inönünde her gün biraz daha kuv
\tetlendirdiği milli idaremizin, ideal rejimimizin bayramk· 
~~ızda bile çocuklarımıza ve umumiyetle bütün Türk mil-
etıne verdiği z ~vk ve sevinçlerle gösterdiği vazife ve me· 

&uliyetler bütün cihana ispat etmiştir ki Türk çocuğunun 
Ve Türk gencinin en büyük sevinci ve en neşeli bayramı 
hrıa milli haki.niyetini hatırlatan milli destanlarıdır. işte 
Unun içindir ki çocuklarımız ve gençlerimiz, dünkü çocuk 

"e milli hakimiyet bayramında en canlı hitabelerini, en 
hUhlu şarkılarını, bu milli hakimiyetin verdiği gurur ve ifti-
•rdan ilhamlar alarak söylemişler ve terennüm etmişlerdir. 
Çocuklarımızı büyükler gibi düşündüren, büyüklerimizi ço
Çtıklar gibi sevindiren bu neşeli ve· c yı i z2 m;.r.da şuurlu 
bayramımızın coşkun tezahürlerini görenler, yeni Türkiye
bin her ş~yin üstünde olarak tuttuğu ve sevdiği bir şeyi 
"•rsa o da milli hakirr.iyeti olduğunu, zerre kadar şüphe 
Ve tereddüde düşmeden, kabul ve tasdik edeceklerdir. 
l' .. İürklerin milJi hakimiyete verdikleri manayı anlamıyanlar, 

Urkleri bilmiyenler, Türkleri sevmiyenler, Türklerle dost 
0lınak is~emiyenlerdir. 

".. SIRRI SANLI ............................................................................. ~. 
Leon Blum 

diyor ki: 
"'tutulan lok malar ara
•ında k emlklerl de 

vardır,, 

S Paris, (Radyo) - lsveç 
Osyalist partisinin 50 nci 

hldönümünpe bulunmak üze

~~ Stokholın'a davet edilen 

"ansız Sosyalistlerinin lideri 

~ki Başvekil Mösyö Leon 
1uııı söylediği bir nutukta 

~~tünıJe dedi ki: 

Ruzvelt mühim 
bir kaza 2eçirdi 

-. -

Şikago 24 (Radyo)-Ame
rika Reisicumhuru bay Ruz
velt mühim bir otomobil ka
zası geçirmiş ve o sırada 
geçen bir tren bir facianın 

t beınokrasilerin enerjik ic- önüne geçmiştir. Faciaya se-
11~tl hep olacak olan ve sür'atle 
• arı sayesinde muhtemel Ruzveltin otomobilinin üze-

t t dünya harbinin önüne rine gelen otomobil hiç dur-
~ tSildiğini ümid etmekte madan yoluna devam ederek 

~~l.ırıduğunu tebarüz ettir- savuşup gitmiştir. 
lttıten sonra totaliter dev- M ahkQm ve mevkuflar 
t~~ ere hücum ederek yut- Ankara, 24 ( Hususi ) -
~ ları lokmalar arasında Adliye Vekaleti mahkum ve 
~:l:tıiklilerin de bulunduğunu mevkufların teşhir vaziyetin-
~ .. hunların bir tanesinin de sevkedilmemelerinin te-
~ ~~ıı tıkayabileceğini söy- mini için icabedenlere tekrar 
~ir. tebliğatta bulunmuştur. 

iSTER GUİ. İSTER AGLA 

23 Nisan 
Yurdun her yerinde 
harar&tle kutlulandı 
Ankara, 23 (A.A) - Bu

gün Mifli Hakimiyet bayra
mının 19 uncu yıldönümüdür. 
Ankarada olduğu gibi bütün 
yurd içinde bu mesud ha
dise en coşkun v~ içten te
zahüratle kutlanmaktadır. 

Milli Hakimiyet bayramı 
günü olan 23 Nisanın aym 
zamanda Çocuk haftasını 1 

ilk günü olması do!ayısiyle 
bütün Türk yavrularının işti
rakiyle her yerde büyük 
tezahürat yapılmaktadır. 

-- =· ===-
Alman yadan 
Gelen Garip 
Bir Harita 

Almanyada ihracat işleriyle 
uğraşan ve memleketimizle 
daimi temaslar yapan tanın
mış bir firma alakar mües
seselere çok garip bir harita 
göndermiştir. 

Harita Avusturyanm Al 
manyaya ilhakından sonra 
Avrupanın yeni hudutlarını 

göstermek maksadiylc: hazır
lanmış ve Bcrlindc hususi 
bir matbaada basılmıştır. 

Avrupa haritası ismini 
taşımakla beraber Asya kıt
asınm da bir kısmını içine 
alan haritada Türkiye üç 
kısma bölünmüş olarak gös
terilmektedir. 

Memleketimizin şimali şarki 
kısmı hudutları kırmızı çiz
gilerle ayrılarak Er menistan 
ve cenuoi şarki tarafları de 
gene ayni şekilde Kürdistan 
tesmiye edilmiştir. 

Esas Türkiye olarak Kay
seriden itibaren yalnız garp 
tarafları bırakılmıştır. 

Şehrimizdeki resmi daire
lerın eline geçen bu harita
lardan bir kaçı propaganda 
mahiyetinde görülerek An
karaya gönderilmiştir. 

Haritaları memleketimize 
gönderen müesşese merkezi 
Berlinde olan Alferd C. T o
epfer firmasıdır. 

"Vakit . ,, 
HALKIN SESi - Bu hu-

sustaki fikir ve mütalaamızı 
yarınki gazetemizde bildire
ceğiz. Hitler, her hükumete, 
"Almanyanın sizi tchdid 
ettiği var mıdır?,, Diye bir 
sual soracağına bu gibi kötü 
propagandaların ö11üne geç
meğe çalışsa daha hayırlı 
bir iş yapmış olacaktır. 

Yüz bir pare top atıldıktan sonra ••• 
~ ""~~""-''~''~~ -~~'-'""-~~~-vv'\..~~~~ 

iltı mizahsever Fransız gazeteleri Arnavutluğun Italyaya neden yenildiğini tahkik et-
>, ktedirler. Bu gazetelerden birisi şu nazariyeyi ileri sürmektedir : "Arnavutluğun ltalya
~ tenilmesinin sebebi arnavutların yeni doğan Veliahtları selametine yüzbir pare top at
~: 'rındandır. Yüzbir pare top atılınca Ar~avutlukta mühimmat kalmamış ve bu eksikli k 
~}'enilmesine sebep olmuş.,. 
~~ tniıah gazet~sinin ileri _ürdüğü sebep gerçe inanılmıyacak ise, sen ey okuyucu bu 

tecinin buluşuna : 

İSTER GUL İSTER AGLA 

23 Nisan 

Sevinin şen yavrular, sıçrayın şen çocuklar, 
~rşı delip geçiyor yaydan fırlayan oklar, 
Ovününki Türksünüz, övünün ki hürsünüz, 
Yıldırımlara karşı bir siperdir göğsünüz ... 
Orda Türklük, orda şan, orda Atatürk s ıklı, 
Orda ismet lnönü, orda büyüklük saklı, 

Nefes al çelik göğsün kabarsın bir gök gibi, 
Yılmaz adımlarla bas titresin arzın dibi, 

Yavrular uzatınız göğe doğru kolları, 
23 Nisan geldi süsleyiniz yolları ... 
Haykırınız, gülünüz, sizin gök, sizin heryer, 
Koşunuz, oynayınız bugün bir millet güler ... 

lr.ön.i babamızdır, vatan da oganımız, 

Türklük için, şan için h elal olsun kanımız, 
Biz Asyadan kükrcdık, Anadoluda coştuk, 
Ankaradan şahlandık, elelc arşa koştuk. .. 
Akdeniz, Karadeniz kalbimizin kanıdır, 
Şu kabaran göğsümüz Türklüğün vatanıdır, 
Ankaradan göklere volkan gibi kükreriz, 
Albayrağın altında "Ne mutlu 1 ürküm,, deriz!.. 
Altı okla bağlıyız, göğsümüzde ay yıldız, 
Türklük bize aşıktır, biz Türklüğe aşıkız!.. 

Burhanettin Şarbalkan 

23NİSAN 
' Türk yurdu erkin, Türk ulusu 
bu :> urdda egemen kalacaktır. " 

Lütfü AKSUNGUR 

23 Nisan, Türk tarihin
de ne büyük bir mana olu
şunu anlıyabilmek için, göz
lerimizi yumarak geçen ta 
rihi hallrlıyalım ... 

lskolôstik, geri ve örüm
cek kafalı padifahların kö
tü idareleri yüzünden ci
han harbine sürüklenmif, 
müttefiklerimizle mağlup 

olmuştuk .. bu mağlubiyetin 
en büyük acısı Türk'ün •i
lahı alınmı,, hakimiyeti 

1 
kaldırılmış, düşmanlar her 
to,.oltnn JnıJuı1n,.,,,.., 11'• 

çerek vatanımızı istilaya 
başlamıftı... Dünyanın ku
rulduğu g öndenberi hür ya
ııyan ve cihana me:len;yet 
saçan asil Türk milleti as
la esir yaııyamazdı ... 

Bu kara günlerin böyle 
sürüp l/İttiğini, müstebit 
ve zalim sultanların hiç 
aldırmadık/ rını gören Türk, 
bu bas belalarından kur-

' tulmak için ayaklandı, ve 

Dördüncü hafta a~koşuları.. ' 
Dün Kızılçullu koşu ala- cülüğü Özdemir almışlardır. 

vekillerini öz bağrına ça
ğırdı .. düfman elinden ka· 
çan ı.ekillerle, yurdu aeven 
ler doğruca ana yurda kof-

mnda yarış ve ıslah ~ncü· Dördüncü koşu, ikramiyesi 
meninin tertip ettiği lzmir 500 lira, mesafesi 2000 met-
ıl~ba~ar at koşularının dör- re idi, birinciliği Yatagan, 
duncu hafta~ı havanın bozuk ikinciliği Batıray, üçüncülüğü 
olmasına ragmen her hafta- D k t ı ı d . oru ur a mış ar ır. 

dan daha fazla hır kalabalık Beşinci ve son koşu, ikra-
kütl~~i ~nünde yapıldı. miyesi 370 lira, me0 afesi 

Bı~ıncı koşu, ikramiyesi 1200 metre idi, birinciliği 
~o.o hr.a. mesafesi 1200 metre Gazal, ikinciliği Gazve, üçün-
ı~ı: w ~ırı~ciliği Yılmaz, ikin- cülüğü Cemre almışlardır. 
cılıgı Nırvana, üçüncülüü-ü aıı...-

b ••••••. ..,.~······ 
Tığ almışlardır. 

ikinci koşu, ikramiyesi 255 
lira, mesafesi 2000 metre idi, 
birinciliği Alderviş, ikinciliği 
Bahtiyar, üçüncülüğü Çelenk 
almışlardır. 

Üçüncü koşu, ikramiyesi 
750 lira, mesafesi 2400 met
re idi, bu koşu bilhassa çok 
heyecanlı olmuştur. Birinci
liği Dandi, ikinciliği Tomru 
..!!:.. Kümisarz haşhaşa, üçün-

Hayırseverlik 
23 Nisan çocuk bayramın

da ve fakir yoksul çocukla
rının mahrum kalmaması için 
Izmirimizin şefkatli tüccar
larından müteahhit bay Sup
hi Koyuncoğlu birçok fakir 
ve öksüzleri elbise almak 
suretile sevindirdiğini mem
nuniyeti~ haber aldık öz yü
rekten tebrik ederiz . 

[Gazi Orta Okulu Marşı] 
Edebiyat öğretmenlerimizden 'Ray Fuat Edip Baksi, 

"Gazi orta okulu,, için bir marş yazmış ve güfte de
ğerli kompozitörlerimizden: Bay Ferit Hilmi Artek ta
rafı .lan bestelenmiştir. 
Bıı güzel marşın, bestesinde genç san'atkar Ferit 

: ~ilmi çok muvaffak olmuş' ur. 
Yakında güfte ve besteyi neşredeceğiz. 

tular .. burada yurda var
lığını, ulusa benliğini bil
diren bir bafbui vardı .• 
ana yurdda bütün bu if· 
[erin düzenini kuran, btı

faran bu en büyük Türk 
ATATÜRK'tü .. Türk mil
leti, onun her sözünün, her 
iıinin değerini sezmiş ve 
etrafına toplanmıftı ... 

Vaziyetin vehametini, 
milletin maruz kalacağı 

kötü iıkibetleri anlıyan A
tatürk Erzurum ue Sıua• 
kongrelerinden sonra 1920 
tarib.inc!e " Türkiye Büyü/, 
millet Meclisi ,, ni kura ak 
milli vahdeti temin etti ... 
J,te 23 Niaanda ilan edi
len milli hakimiyet ve mil
li birlilı vatanı dört taraf
tan sarsan düfmanlardan 
temizledi, kapitültiıyon .zin
cirlerini kırdı, muzaffer ue 

şerefli bir sulh akdetti .. 
milletin ıeref ve hayıiyeti
ni lô.yik olduiu meokie çı· 
kardı.. en güçlü düıman· 
/arı bile Türk'e, Tllrk'ün 
hakkına 'l'iayete mecbtır etti ... 

işte dün kutluladığımız 

( D•vamı 4 iincü aahilede ) 
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~~];;t:a;ç;;t:«~y AZAN : G .. ım ı ızım emız yure 

[42] Kör banker ve korler 1 adam dememiz gibi, Çinliler • • 
Bu Sırada 

Çalındı 
B• d b• Ka Pi parkı de safrası temiz adam der-

lf en Ire Mister Hüvit isminde Nev- !erdi, fakat tuhaftır ki, eski _, ' 
ve içeriye... yorklu bir b,nker 1929 se- zamanda bir Çinli kendi saf-

...._ nesinde Londraya gelerek rasını temizlemek için düş-
kana bulaştırma !... meşhur sinema rejisörleri~- manını öldürerek onun kara 

· Bekir, sözlerine şöyle de
vam etti: 

_ Olduğum yerde uyuya 
kalmışım. Gözlerimi açtığım 
zaman annemi başucumda 

gördüm. Zavalh kadın ağh
yordu. 

Dedi... den Koşvanı ziyaret etmış, ciğerini yerdi. 
- Peki ne yapayım anne, konuşmasını bitirdikten son- Bizim Bergamalı büyük he-

bana bir yol göster !... ra ayrılarak caddeye çık~ış: kim Calinos'un fikrine göre - Yolu şu oğlum : Şayet · k fi 
Hava güneşli imış, eyı ı bir insanın karaciğeri ne 

böyle birşeyi varsa onu ba- keyifli yoluna devam eden kadar küçük . olursa insan o 

Ne var gene anne ? De
dim ... 

basının evine yollar, kurtu- f k l B 
banker birden etra ının a- kadar cok cesaretli o ur. u-
rardığını, sonra simsiya~ nu ispat eden delil de tav-

luruz. 

Gözlerinin yaşını silerek : 
_ Neyim olacak evlad !.. 

Seni böyle işinden gücünden 
olmuş gördükçe içim parça· 
lanıyor ... Ah .. Annelik. .. 

Cevabını verdi. Sözler bo
ğazında düğümleniyordu. 
Gayri ihtiyari ben de ağla
mağa başladım. 

Artık anneme bütün dert· 
terimi açmak ve öyle teselli 
bulmak lazımdı. 

Kalktım, ellerini tutarak 
dedim ki : 

- Anne !.. Ben herşeyi 
bugün öğrendim. Şimdiye 
kadar kalbimi parçalıyan 
şüphenin ıstıraplarını duyu
yordum. Halbuki bugün ... 

- Ne oldu yavrum ? 
- Dedim ya anneciğim 

bütün şüphelerimin düğümü
nü bugün çözdüm. Karım be
ni aldatıyor anne... Bugün 
gözümle gördüm. 

- Nasıl, nasıl ? 
- Evet eve geldiğim za-

man karım şu karşıki apar
tımanda oturan aile ocakla-
rını söndüren canavarın oto· 
mobiline bindi ve bilmem 
hangi cehennemin dibine 
gitti .•. 

- Yapma be oğlum !... 
- Vallahi anne... Şimdi 

bana akıl öğret ! Ne yapa
yım ... ı 

Annem başını avuçlarının 
içine aldı ve hüngür hüngür 
ağlamağ~' başladı. Fakat bu 
teessüri~ beni çıldırtacağını 
anlamış olacak ki : 

- Oğlum belki gözüne 
öyle görünmüştür. 

Dedi. 
Ve şunu ilave etti 
- Aman oğlum.. Sütümü 

sonra sana helal etmem, elin
den bir kaza çıkarsa eğer ... 

Ben sesimi çıkarmadım. 
Fakat zavallı kadın boynu· 
ma sarıldı. Ve yüzümü, gö
zümü öperek : 

- Yal varıyorum sana oğ
lum, bir karı için ellerini 

_ Doğru anne, fakat na
musum var ortada... Böyle 
ben gözüm göre göre karımı 
ellerin kucağına m,ı atayım? ... 

_ Sana öyle birşey söy
lemedim ki evladım. Fakat 
bir kadın için hapislerde mi 
çürüyesin ! Buna benim gön
lüm nasıl razı olur. 

Annem bunları söyledikten 
sonra bana şu nasihati verdi: 

_ Oğlum bu işi bana 
bırak, fakat yavrum, belki 
gözlerin aldanmıştır. Güna
hına girmiyelim kadınca
ğızın ... 

- Yok anne yok... Göz
lerim aldanmadı... Herşeyi 

gördüm, hatta bir araba bul
saydım arkasından koşacak 

ve onu temizliyecektim. 
_ Aman maazalJah ... 
_ Eh ne olacak anne .. 

Zaten aklım başımın bi~kaç 
karış yukarısındadır. Öyle 
şeye dayanabilir miyim anne!... 

_ Dedim ya iki gözüm, 
bu işi bana bırak !.. Ben 
herşeyi yapacağım. Ve na
musunu temizliyeceğim. Eğer 
senin karınsa, benim de na
musumdur, benim de geli-

. d. ' nım ır ... 
Bu sıracia kapı hızlı hızlı 

çalındı. Yüreğim ağzıma 

geldi. Annem aşağıya koştu ... 

-Devam edecek-

Çocuk bayramı 
Geleceğin şafaklarını ışıklı 

görmek istiyorsan yılda bir 
lira ver çocuk esirgeme ku· 
rumuna üye ol 1 

Aile hayatının güçlükleri
ni kolaylaştıran, gürültüler 
ve fırtınalar ortasında kuş 
sesi zevkile sinirleri yatıştı-

ran çocuktur. . .. .. 
İSMET INONU 

Binlerce masum, kimsesiz 
yavruların sığınağı çocuk 
esirgeme kurumudur' yılda 
bir lira verip sizde üye 

olunuz ! 

~ Bütü kadK~Ş~t;~;;likçü;küü gençlik ... 

Kayıtsız, şartsız ve mübalağasız, senenin en büyük 
Aşk - Heyecan - His - Hüzün ve Fazilet dolu bir sa.:_ 
nat ve deha abidesi bütün Haşmet ve .. Azametiyle Hu
zurunuza Gelmiş Bulunuyor ... 

Damgalı kadın 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Başrolda: Dehakar Artist Gladl George 
En kat'i yürekleri bile rikkate getirecek ve günün en 
büyük mevzuu olacaktır .... 

Dikkat: 
Ayrıca hususi surette Amerikadan getirilen tamamiyle 
Renkli ve son Kadın eşya, tuvalet ve modaları ... 

Ayrıca: Fevkalade güzel Miki ve Paramunt Jurnal.. 
DUn MatlnelerJen itibaren rı 

1 L ff A M R A Sinemasının en büyük ı ~ muvaffakıyeti olacaktır • 
Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumartesi ve Pazar llde .. l• 

SıG ·- C'&N M 

kesildiğini hissetmiş. Hayretı .. şanın karaciğeri büyük ol-
geçince de gözlerinin görme- masıdır. Onun için tavşan 
diğini, Lör olduğunu deh- korkak bir hayvandır. 
şetle anlamış.. . . Eflatun filzof ta karaciğeri 

Zavallı adam, yasından ıkı şimdi bizim cinsi aşk, yahut 
sene kadar uğradığı felakete kormunlar aşkı dediğimiz 
alışamamış, nihayet kader~ duygunun merkezi diye ta-
rıza göstermiş: "Mademkı nınmıştı. 
bir kazaya uğradım, buna Çok yemek yiyenlerin ka-
tahammül etmeliyim. Bu kara raciğerleri şişerek aşk duy-
dünyada ömrüm öldukça, guları galeyana gelmesinden 
kör hemcinslerime yardım olsa gerek ... 
edeyim!,, demiş, ve Londra- Senek filozofun dediğine 
da körlere mahsus bir park bakılırsa karaciğer insanın 
açtırmıştır. Bu park şimdi hem merhamet, hem de kor-
şehrin en güzel mesirele.rin: ku duygularının merkezidir. 
den biridir. Bütün bekçılerı Bu halde, merhamet korku-
.lrördür, bahçıvanı, yamak- dan ileri gelir demek olur. 
ları da kördür. Ne eski zaman filozofları-
Caz kelimesi nereden nın, ne de bu zamanki he-

gelmlştir? kimlerin karaciğer hakkın-
Bu kelimenin ashnın Yu- daki fikirlerini hiç bilmiyen 

nanca olması ihtimali vardır. bazı kavimler de, karaciğer 
Tanrı manası ifade eden de- hala cesaret merkezi sayılır. 
ostan gelmiştir. Latincede Mesela Afrikada Susu zenci-
Allaha deus, Portekizcede leri arasında cesur diye ta-
de dios derler. Portekiz nınmış biri öldüğü vakit 
müstemlekecileri bu dios ke- karaciğerini cesur olmak is-
limesini Afrika sahillerine tiyen korkaklara yedirirler. 
götürmüşlerdir. Afrikalılar Bir rivayete göre;de insan-
da Tanrı adını isimlendirir- ların solak yahut sağak 
ken, bu kelimenin ashnı ( bilmem böyle demek doğru 
tahrif ederek "Co evi,, de- olur mu, bazıları solak olmı-
mişlerdir. yanla salak derler ) olmala-

Afrikada yapılan merasim- rının sebebi de karacığerden 
!erde çalınan musikiye Cos gelir. 
musikisi adı verilmiş, ondan Solak olan insanlarda ka-
sonra da gitgide caz musi- raciğer biraz sola mail olur, 
kisi denmeğe başlanmıştır. sağ ellerini kullananlarda 

Meşhur bir avcı karaciğer tamam tamam sağ-
Avcılık tarihinin büyük dadır. Bazıları da hem sağ, 

bir sitayişle bahsettiği ma- hem de sol ellerini her işte 
bir avcılardan Marki Ripon kullanabilirler, öylerinde ka-
tavşandan tutunuz da ger- raciğer göbeklerinin öteki 
gedana varıncaya kadar tarafına kadar gidermiş. 
370. 728 hayvan avlamıştır. Görülüyor k: karaciğer her 
Kelebeklerdekl tozlar zamanda ve her yerde insa-

nedan olur? nın başına türlü türlü dert 
Bir kelebeği tuttuğumuz 

zaman parmaklarımız üze
rinde bir takım tozlar kal
dığını görürüz. Bunlar. haddi 
zat.oda toz değil, kelebeğin 
üzerinde bulunan çok küçük 
tırtılların kırıklarıdır. 

ilanla koca 
btılan 
genç kız 

İngilteaııi11 Şefild vilaye
tinde yaşıyan bir genç kız 
bir dükkanın camına ilan 
yapıştırarak şunları yazmış-

açan bir uzuv diye tanın
mıştır. 

- Son -
~~~~uıınn~~ 
tır : 

"Bir delikanlı, veya bir 
dul erkekle tanışıp evlen
mek istiyorum. Tali bin biç 
kimsesi olmaması matlfıpdur.,, 

Bu ilanı okuyan 35 yaşın· 
da, karısı ölmüş bir erkek 
genç kıza müracaat etmiş, 
iki talip hemen ilk görüşte 
birbirlerini sevmişler, ertesi 
günü de evlenmişlerdir. 

Şimdi bu çift çok mes-
ut bir hayat sürmekte-
dir. 

_ ... _. .... , .... ._~ ... -·._._ ....... ... 
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Yeni Sinemanın 
KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi lzmlrde ilk defa 
TÜRKÇE 

R D 1 Çifte L O R E J ..... - H A Avcılar 
CAN1 DOKTOR 

Türkçe Foks Jurnal 
liı'!iE; ..................... &:.tol .... __________ __ 

•• 
Hava bomb~rdımanları kof 
kunç olabilir; fakat bunun 111• 

~ 

hiyeti bilinir ve :.ıazımgeleJ1 
hazırlıklar evvelden alınmıf 
olursa, bu bir felaket olamaı 

(2) .• 111· 
Harb belirdiği zamanlarda düşman tayyrelerının ınejıtl 

Avrupada görülen manzara leket içine dalmasına oı ri' 
aşağı yukarı şöyledir: Ordu- olamaz. Çünkü tayyarele J 
lar hazırlıklarını sessizce ve önünü kesecek tayyarel Je 

- h'l• ~ İOO mümkün mertebe gizlice ya- semanın namut~na ı ıg ,. 
parlarken büyük şehirlerin nöbet bekletmek ımklnı ~ 

0 havaya karşı hazırlıkları atteessüf yoktur. ~uo :O· 
daha bariz ve daha faal bir başka hav~ kuvvetlerı or . . 

0 şekilde göze çarpmaktadır. nun büyük maksadları ı~ 
ı u da pek tabiidir ki ha- büyük vazifelerle met 
vada bir Süveyş kanalı ve olacaktır. . A r d• 
Cebelüttarık boğazı yok- Havaya atan sılahla fi 
tur ki buraları tutulmakla tayyarelere karşı taın de" 
düşman tayyarelerinin gir- kat'i bir isabet temin e ir 
meleri menedilsin. Hava yer mez. yani tayyarelere tes_, 
gibi bit satıh . değil hacim eder, fak.~t bom~a~dı~,. 
arzeder. En kuvvetli hava larına kat ıyetl\! manı il'~ 
filoları ve en kuvvetli ha- mazlar. Yüz tay~a.reden e ~· 
vaya atan vasıtalar dahi düşürülürse ellısı bomba 

Dikkati calip mevkilerden bi 

Korlu adası 
Son günlerde dünyanın lakin yazın kurur. Buna r•~ 

dikkatini celbeden mevkiler- men toprağı münbittir. ti f 
den biri de Korfu adasıdır. bubat ta yetişir. Merllldi 
Vakıa her cihetten teminat ocakları ve bir miktar • 
verildi ; fakat harp patlıya- çins kömür madeni vardıt· 
cak olsa taarruz noktaların- k şıO 
dan birinin burası olacağı Havası yazın sıcak, 1b't 
anlaşılıyor. mülayim ve sağlamdır. şu0.,,. 

ayından sonra ortalık ı . 
Arnavutluk sahilleri kar- rüt gibi yemyeşil kesilfir,: 

şısında, Yunanlılara tabi çiçeklerin kokusu etrafa e 
Korfu adası, "Yedi ada,,nın kalade bir letafet verir. 
büyüklerinden biridir. Cüm- ı,,~ 

Y.. b. •kt da 0 lesinin şimalinde ve Adriya- uz ın mı arın d• 
tik kapısının hemen dibinde ahalisinin ekserisi Runıs• el 
bir mevki almıştır. Italya konuştukları lisan Italy•0 el 
sahilinded 100, Arnavutluk ile karışıktır. Sırf ltaly•~.~ 
sahilinden 4 ila 12 kilometre konuşanlar da vardır. ~bade 
uzaklıktadır. Şimalden cenu- ve adetçe Yunanlıdan zıY 
bu· şarkiye doğru uzamış, 70 Italyanı andırırlar. . ,de 
kilometre boyundadır. Eni Korfu, bir asırdan ııY . .,, 

b .. et• pek dardır. Yalnız şimal kıs- Napoli krallığının ta uy ,ıj~ 
mı bir dereceye kadar ge- de kalmış, 1386 da Veoe~fı 
nişler. Arazisi arızalı ve hükumetine intikal et d"' 
dağlıktır. Şimali garbideki 1797 de Fransa tarafın gil-
en yüksek noktası 908 met- zaptedilmiş, 1814 de Io .,,if 

. h. · tYeÇ • redir. terenın ımayesıne b d•' 
Hemen her tarafı bağlarla, ve 1863 de yedi adaoıo 

11
w 

zeytin ve portakal ağaçlarile ğerleriyle birlikte Yuo• 
fü~ü!ütlü'!". D~rc'e:] ço'ctu: ; tana terkedilmiştir. ~ 

-- ... zı - TdefoP 
TA yy ARE Sineması 3646 

Bugünden itibaren zengin proğr~m 
Jean Richpenin büyük eserı ff 

Meş'um Kadın "La gl~ 
Oynıyanlar: Andre le Faur Mari Beli Gilber Jıl 

Hissi Aşki Filim 
1 

i -;e 
İlave olarak metro jurnal - en son dünya habe~ e;e 

23 Nisan çocuk bayramı mün~sebetiyle genç e ı 
ve çocuklara surperız olarak A 

S .. s•~ Yumruktan Y ılmıyan .. uv . 
İngilizce şarkılı, eğlenceli müthiş fılım Sii"''rt 

Seans saatleri: 2 5 8 de Yumruktan yıl,mıyaKadı~ 
3 6 9 da Jurnal ve Meş um ...-

e 

1 

1 



~llE3 (HALICJN SESi) 

ı ihtilaflarını uzlaştırma 
• • e tahkim nızamnamesı 

BiRiNCİ KISIM ( 5 ) 

Mümessil işçiler seçimi . 
C) Rey pusulalarını, seçi- felerinin ifası için ihtiyaç vermekle mükelleftır. 
•it evrakı tahrif, tahrip hasıl olduğu takdirde. işyeri Madde: 21 - Yapılan se: 

Yok etmek, dahilinde bir yer göstermek- çimler hakkında her hangı 
Ç) Seçimin selametle ic- le bunların her türlü yazı bir suretle iş dairesinin ilgili 

l mani clatak hal ve işİerinin vesair muamelele- teşkilatına vaki olaca~ ş!ka-
tketıerde bulunmak, rinin yolunda yürütülmesini yet veya ihbarlar, se.ç~m ne-
~ ktır. teminen bizzat yahut tavzif ticesinin ilanından ıtıbaren 
.•dde: 20 - işveren ve- edeceği bir memur ile ica- bir ay geçtikten sonra mes-
,'f~eren vekili, seçim he- beden yardımlarda bulun- mu olma1. 
ile yahut mümessillik makla Ve! muharebe masraf- Yukarıda yazılı mühlet 
~ili yapan işçilere, vazi- larını ve kırtasiye levazımını içinde yapılan şikayet veya 

ltalyan 
onanması 

l<DENIZDE HAKi· 
IYET TESiS EDE· 

BiLiR MI? ••• 

a ltalyan donanmasına ait Sezare zirhlısı 
~triyet tarihin d~ Akde- nize bir taraftan hayat ve 
lene cibanşilmul ihtiraz- mevcudiyetini bağ'ıyan faşizm, 
. •ahne oluyor. Asırlardan diğer taraftan satvetini an-

dünya siyasetine bük- cak müstemleke yollarını 
t11 bir saltanatin ticaret emniyete almakla idame et-
tı, zenginleşmek sevda- mek istiyen lngilız impara-

~- Çırpınan ideolojilerin torluğu hakim olmak iddia-
~1 tehdicllerine maruz bu- sını güdüyor. 
)or Daha haddı zatında iktı-

~tdt.niyetlerin beşiği sa· sadiyata dayanan bir deniz 
" ve çevresinde milli hakimiyeti davaRıdır ve bu 
''tler kaynaşan bu de- - Devamı 4 üncüde -

Sıhhatını ve çocuğunun 
sevenlere 4tı sıhhatını 

l ,tları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
"\itli 

~ " Kooperatif " 
\~ keten ayakkabı alınız çünkü: . 
~ ları terletip romatizma Y.apmaz, çorapları sıyablatıp 
\llbtz ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdir, her ma-
~lln ısrarla isteyiniz. 
l..~hul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi 

ihbar üzerine iş dairesinin 
ilgili teşkilatı tarafından ic
ra edilecek tahkikat neti
cesine göre seçim, ya tama
mile iptal edilerek 15 gün 
içinde yeniden· seçim ) ap
tırılır, yahut seçilmiş bulu
nan işçilerden bir veya bir 
kaçı çıkarılarak yerlerine 
onlardan sonra rey almış 
olan işçilerden rey sıras1 ile 
tayin edilir Hundan maada: 

a) Seçilmiş olan işçilerden 
bir veya birkaçının seçilme 
ehliyeti şartlarından birine 
aykırı hali seçim devresi 
içinde her hangi bir vakitte 
sabit olursa, 

b) Bu işçilerden bazıları
nın mümessilliğe ait ödevle
rini yapmadıklarına veyahut 
gereği gibi ifa etmedikleri 
ne dair vuku bulacak şika
yet üzerine yürütülen tahki
kat neticesinde bu halleri 
tahakkuk ederse. 

iş dairesinin ilgia teşki

latı bunları mümessil işçi 

ödevinini yapmaktan mene
derek yerlerine mümessillik 
ödevini yapmak ehJiyetile 
seçilmiş tJlanları rey 8ırasile 
geçirir. 

c) Ancak idari veya inzi
bati bakımdan lüzüm görü
lürse iş dairesinin ilgili teş
kilatı o işyerinde yeni baş
tan seçim yaptırmak salahi
yetini de haizdir. 

- Arkası yarın -

Aşcıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 -"1938 Sd.i .ıik s.!rgi
sinde birincilik- ı;a·d~lyası~İ 
kazanmıştır. 

Ankara Ra1y osu 
(Bugünkü program) 

Türkiye!Radyo difüzyc: n Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW • 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 946SKcs. 20KW 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği-pi. 
13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 
13.15-14 müzik senfonik 
plaklar. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik operetler - pi. 
19 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu- çocuklara masal 
19.15 Türk müziği halk tür
küleri ve oyun havaları -Sa
di yavl.r 
19.35 Türk müziği karışık 
proğram. 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri \Jfler. 
20 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 1 ürk müziği Klasik 
proğram. 

Ankara radyosu küme heyeti 
idare eden: Mesut Cemil 
1-Cemil beyin- kürdilihicaz 
kar peşrevi. 
2-doktor ıuphi· kürdılih'.caz
kar şarkı-birlikde bir akşam. 
3-Rahmi beyin -kürdilihicaz
kar şarkı-söyle ey mıdrıbı 

nazende eda. 
4-Arif beyin~ kürdilihicazkar 
şarkı sende acap uşşaka 
eziyetmi çoğaldı. 
5-Rıfat beyi- kürdilihicazkar 
şarkı _ bu şeb recayı dil 
oldu. 
6-Rıfat bey - kürdilihicazkar 
şarkı - ol goncanın etrafını 
almış gene güller. 
7 -Arif bey - kürdilihicazkar 
şarkı- kanlar döküyor. 
8- Arif beyin · kürdilihicaz
kar- şarkı - gurup etti gü
neş dünya karardı. 
9 - Ruşen Kam - kemençe 
taksimi. 
10- Sadullah ağa - hicazkar 
şarkı hıram et gülşene. 
11 - Çorlulunun - hicazkar 
şarkı - aldı beni ild kaşın 
arası. 

12- Kemal Niyazi Seyhunun 
hicazkar saz semaisi. 
21 Konuşma 
21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
21.25 neşeli plaklar-R. 
21.30 Folklor Halil Bedi Yö
netken. 
21.45 müzik oda müziği -
Beethoven: trio (do minör) 

Ulvi Cemal Erkin: piano 
Necdet Remzi Atak: Keman 
Edip Sezan: Viyolonsel ~ 

22.10 müzik küçük orkestra 
Şef: N P.cip Aşkın 
23.10 Cazband - pi. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Türk Yavrularına : 
Sizin refah ve saadetinize 

çalışan Çocuk Esirgeme Ku
rumu Bayramınızı Kutlular 
Yurda faydalı insanlar ol
manızı diler. 

~ oğlu Han 1-30 

~ ••ıt•• k s• Telefon ~u urpar ıneması 3151 

1 - .-0klnıı iz mir halkı bu hafta gene m l 
-:-~ ASRI SiNEMA YA koşuyorI 

Bugünden itibaren 2 filim birden 

1- Kraliçe Viktorya 
ANNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 

lngiltere Tarihi Canlandır?n Büyük Eser 

~.. Napoli Geceleri 
~N KIRURA tarafınrl~tn temsil edilmiş büyük filim 
g Ayrıca: Foks Jurnal 
~llllslar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.30da Kraliçe Vik-

1), ve 9da, Cumartesi Pazar günleri saat lde Krali
Viktor a ile ba lar. 

{] 19Nisın Çarşambadan itibaren 1 
insan gözünün bugüne kadar gfümediği dünya 

Sinemacılık aleminin 
Eşsiz bir şaheseri müthiş 'bir sinema:Romanı 

~zmlde tllk defa BELA LUGOSı 

Doktor ş cındu 
2 Devre 25 Kısım T c. h.uıili Birden 

Ayrıca yeni Mlkl ve dUnya haberleri ................................ ~ .. --~~ 

24 NtSAN 

LUKS 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur

. sunuz. Israrla 
' 

MA~KALI \ 

Ç6mAŞIR 
VE8ANYO"' 

arayınız. . 
Amili UMID 
fabrikası. 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

UMIDUN 

Sabunlaı 

f mm::-=--: _..~;o;.-.""'.'"-.•nıını ~~ l ~ g2 _.. 
t~ DOKTOR ~ g es tr 
"Salih Sonad ~ 1 ] ~ ~ 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- [t) ~ e-- •• r 
r-0 tahklar mütehassısı 1 ::! r a a; 

2 nci Beyler sokak No. 81 ı z t:! 9 
f) TELEFON 331 s ı ~. .. a: 

Dr. Demir Ali 
ll;::tıf~~ ~~~~- ~ ~ ~ :ır;" 

s. = ~ 
o ~ s. 

Kamçıoğlu 6:: D> a. 
Cilt Tenasül hastalıkları iii" p:;- :ır;"" 

elektirk tedavisi !O DJ ~ 
ıı: n ir • 3 ırı t : > :.ı l ~· 5 ı "O 11{1} ı::: ·' · · r ı · ıı.ı a "'> .: » ~ ! ,. : H 7J .. ~ ıı.ı 

~~ -·~~=.,,,,.,. ""'..,...._ ıı. "' ~ ~ .. ~ ..... ~-~~~~ ... ~~~ n> ~ Dıl 

Dr. Fahri Işık 1 :n F p.ı ~ ~ 
ızmir Memleket Hı!stanesi ~ ~ a a -

Rontken Müteba<ıs ısı 1 3 "; ~ ~ 
Ro ntken ve elektrik tedavi•ı ~ 8 ; ıı.ı 

yapılır ıkinci Beyler So. ~ g" 0 

No. 29 TELEFON 2542 ı 
~~~~~~~ 

Cumhurivet Kişesinin Sevin
dirdiği Vatandaşlarımız 

26 ncı tertipte üçüncü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altıncı keşide ~ise ~ ın üşterilerine yirmi ;hin 3000, 
1500 92 numaradaki ve o;ı v:ıtandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretiJe pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 
ve refaha kavuşturan bu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 
biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 
bahtiyar edecek Mezarlıkbaşında B. Recebin "Cümhuriyet,, 
kişesidir. 

Ağız temizliği 
• • 
ı_çın 

RA{)YOLIN 
ve diğer meş
hur marka diş 
macunları, toz
lar suları. 

Tel. 3882 
~~~~~Ji:::tiil~~~~~~ınıııım 

TerT.i Kazım San2üder 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrupanın yüksek ';terzi :mek 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent suba)Ia
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise
Di.ker . 



ŞEHiR 
HABERLERi 

--zo-..:~1-

Müslüman olan 
bay F. Jiro 
Fransız tebaalı 45 yaşında 

bay Fredrik Horald Jironun 
müslüman olmak için vila
yete bir istida vermiş ve 
istidası müftülüğe havale 
edilmiştir. Fredrik Jiro evel
ki gün müftülükte müslüman 
olmuş ve kendisine Ali 
Erzen ismi verilmiş ve bir 
operatör tarafından da sünet 
edilmiştir. Bay Ali Erzen 
hak dinine kavuştuğundan 
pek çok sevindiğini ve bun
dan sonra namaz, oruç gibi 
dini vazifelerini ifa edece
ğini söylemiştir. Ali Erzen 
lzmirin meşhur ihracat tüc
carlarındandır. 

B. Sadinin 
Konseri •• 
Cumartesi günü akşamı 

Karşıyakada Melek sinema
sında kıymetli san'atkar B. 
Sadi bütün İzmirin, tatlı se
sine meftun olduğu Bn. Mu
alla ve kudretli piyanist B. 
Şefik'in iştirakiyle bütün 
İzmirlilere ve Karşıyakalılara 
unutulmaz bir musiki ziyafeti 
vermiştir. 

Bu akşam da bu güzide 
san'atkarlarımız Tayyare si
nem ısında gene zengin bir 

I proğramla yeni bir konser 
daha verecektir. 

Halkevimizde -
ki küçüklerin 

konseri 

(HALKIN SES/) 

Ateş An karada 
Son maçta 5-1 . mağlôp oldu 

Ankara, (Radyo) - Dün 19 Mayıs stadyumunda lzmirin Ateşspor takımile Demirspor 
arasında yapılan maç büyük bir kalabalık huzurunda icra edildi. 

Seyirciler arasında sporcu milli şefimiz ismet lnönü de hazır bulunuyorlardı. 
Oyun çok heyecanlı geçti. Ateşliler Cumartesi günkü oyunlarına nazaran çok daha 

düzgün bir oyun oynıyarak Ankaralılar üzerinde iyi bir intiba bıraktılar. Oyunu Ankara
lılar 5-1 kazandılar. Fakat ilk devrenin son dakikalarında oyun 1-1 berabere vaziyette 
iken Ankaralı hakemin ofsayttan Ateşe bir gol attırması lzmir takımında aksi bir tesir 
yap:nıştır. 

Elli bin Bulgar çiftçi Berliııe gidiyor 
Sofya, 24 (Radyo) - Almanyada ziraat işlerinde çalışmak üzere 50 bin Bulgar çiftçisi 

Berline gitmek için hükumetten müsaade istemiştir. Bu talep karşısında nazırlar meclisi 
karariyle ilk parti olarak beş bin kişinin gitmesine hükumet müsaade etmiştir. 

Galatasaray takımı Vefalıları yendi 
lstanbul 24 (Hususi) - Dün sabahleyin sapılan maçta Fenerbahçe takımı Beyoğluspor 

takımın ikiye karşı yedi ile galip gelmiştir. 
lstanbul 24 (Hususi) - Milli küme maçlarına dün öğleden sonra devam edeilmiş ve 

Galatasaray Vefa takımını bire karşı dörtle yenmiştir. 

Fransada bir buçuk milyon asker seferber 
bir haldedir 

Paris (Radyo) - Kabinenin aldığı geniş salahiyetli kanunlar sayesinde bazı emtea 
üzerinde vaz edilen yeni vergilerden hınıl olacak p:ıra ile Fransada. d:ıimi olarak bir buçuk 
milyon askerin seferb ~r bir h tide bulundurulabileceği anlaşılmaktadır. 

Bunun için hükumet 17 milyar franklık bir meblağa muhtaç bulunmaktadır. 

Italyan donanması 
ziyaret 

Yugoslav limanlarını 
edecek •• 

Zagrep, 24 (Radyo) - Dubrovink'ten bildirildiğine göre ltalyan filosunun 
bulunan kısmı ön~müzdeki hafta Yugoslavya sularını ziyaret edecektir. 

Arnavutlukta 

. 32 lngiliz harp gemisi Maltada 
Paris (Rardo) - Londradan haber veriliyor: 
Dün toplanan kabine önümüzdeki çarşamba günü Maltaya 32 geminin gönderilmesi hak

kındaki alakadarların verdiği kararı tasvip etmiştir. 

Lord Halifaksın Amerikan mi Jetine mesajı 
Dün Halkevimizde çocuk- Paris (Radyo) - Londradan haber veriliyor: 

lar orkestaasının verdikleri Dün akşam geç vakıt logiltere Hariciye nazırı Lord Halifaks Amerika milletine hitaben 
konser dinliyenlere yalnız aşağıdaki mesajı radyoda söylemiştiş. 
nefis ve zevkleri okşıyan bir Dost Amerika milletini lngiltereyi ziyarete davet ediyorum, gelecek olan ziyaretçiler in· 
müzik ve san'at ziyafeti ver- gilterenin sulh ve insanlık için nasıl çalışbğını göreceklerdir. 
mekle kalmayıp, ayni za- H .. k,.. • • R A e· T hı· • 
manda Türk yavrularının Yunan u umetının esmı ır e ığı 
her şeyde olduğu gibi güzel Pari!I (Radyo) - Bazı ltalyan gazetelerinin son günlerde lstanbuldan aldıklarını bildir-
un'atlarda ve bilhassa mü- dikleri bir habere göre, gfıya Yunanistanın yabancı bir devlet lehine bir kısım arazisinden 

ltalyan 
donanmas 
AKDENIZDE HAi< 
MIYET TESiS EDd 

BiLiR Mi? ••• 
rak gösterdi. Alman d 
masının akıncı barek 
harbi umuminin kat'i rı~ 
sine tesir icra edeoıed 

- Baş tarafı 3 üncüde -

ezeli davayı halledecek ye
gane vasıta donanmadır. 

" Denizlere hakim olan 
dünyaya hükmeder,, düsturu
nun tatbiki buğünkü makine 
devrinde daha koJayJaşmış
tır. Çünkü makine mesafe 
mefhumunu küçültmüş ve 
tabiat unsurlarını yenmiştir. 

Akdenizin Cebelüttarıktan 
Suriye sahillerine kadar iki 
bin millik uzunluğu ve en 
fazla sekiz yüz mil tutan 
genişliği içinde bugünün en 
kuvvetli donanmaları haki
miyet kudretlerini birbirlerile 
ölmek fırsatını bulacak gibi 
gorunuyor. Italya bu dar 
denizde seri kruvazörlerine, 
denizaltı filotilalarına güve-
nıyor. 

Acaba ltalyanın bu güven
mesi mahalline masruf ola
cak mı? Bir denizde haki
miyet lesinin başlıca şartı o 
denizde düşmanın seyrüsefe
rine mani olmak ve buna 
mukabil kendi seyrüseferini 
emniyetle temin edebilmek
tir. Bu maksadın istihsali 
ancak düşman donanmasını 
imha etmekle veya zararsız 
hale sokmakla mümkündür. 
Şu muhakkaktır ki, denizde 
son ve kat'i söz ağır topla
rındır. Donanmalar karşı 
karşıya döğüşmeden denize 
hakim olmak iddiası kabul 
edilemez. Denizde seyyar is
t~hkamlar biribiriyle boy öl
çüşmekten içtinap ederek 
baskın fır Jatını kollamıya 
münhasır kalan savaş faa
liyetleri kat'i netice veremez. 
Büyük harp bunu bariz ola-

Denizde zırhlıların 
muharebesi karadaki t.c 
diiellosile mukayese edı 
melidir. Denizin battı 
hare besinde hangi ta 

1 
topu fazla ise gaJibiY~ 
tarafa teveccüh eder.Ç 
müterakki bahriyelerd~ı 
abp vurmak için ves•

1 

cihazlar ve topçuların ~ 
ve tecrübeleri hemeP b;, 
birbirine müsavidir. O 1 
davayı ağır topların adt 
halledecektir. ~ 

Gerçi denizde de '~ıııi 
ceyş noktalarına balc1 

hayli rol oynarsa da t•i 
kuvvetine istinad et~ 
k k"l . f•' uru sev u ceyşın l 
azdır. Cihan harbinde 
liz donanması Alman dO 
masına faik olmasaydı,., 
tanya adasının Alın~~ t 
karşı çok müsaid sevk.U ', 
vaziyeti kati faide ~ 
miydi? .

0 Binaenaleyh denizler• 
kimi olacak kuvvet 
zırhlara bürünen seyY_Jr ~ 
lelerdeki toplardır. '

0 
böyle olunca ltalyan o; 
masındaki kırk adet 3 1 
timetrelik ve elli altı 
20,3 santimetrelik ağır 1 
la Akdenizde bulunan 
liz ve Fransız müttefi1' 

.. ıJ 
nanmanın malik oldug~ 
on altı adet 30,3 - 38 t 

metrelik ve seksen . 
5
/, 

tane 20,3 santimetreh1' 
topun biribirine JJ)e 9 

okumalarından çıkaca~ 1 
tice elbette ki, ltaly•11111 

hine olamaz. ) 
(Sonu yaı111 

zikte de iftihar ve gururdu- ferağat gö-;tereceğini yazmışlardır. 
yutabilecek kadar büyük ve Bu münasebetle Atina ajansı Yunan hükumetinin resmi bir tebliğini neşrederek ltalyan H d l 
yüksek bir kabiliyet ve isti- gezetelerinin bu neşriyatını tekzip etmiştir. ava an ge ece 
dat eseri göstermişlerdir. 1 •ı d b " k ı•k J • k b• Büyümüş de' sonra gene kü- Dgl tere e meC Url 8S er I mese esi 8 1-
çülmüş sanılan değerli ve d ••h• d "'• •kJ.kJ b b J k t hl 41k f 
minimini san'atkarlarımızla ne e mu ım e21Şl 1 ere se e o aca e l e 
mektepleri, muallimleri ve Paris (Radyo) - lngilterede mecburi askerliğin kabulü lehiodek cereyan gittikçe kuv- • • İ 
ana ve babaları bihakkin vetlenmektedir. Bu münasebetle "Observer,, gazetesi yazdığı bir makalede diyor ki: t•• . l h k nııı•,ı 

- Baştarafı 2 nci sahifede - un ış er ava oru , 
müftehir ve magv rur olabı'lı'r· "Kabine azaları arasında bu mesle etrafında mühim fikir ayrırıkları vardır. Münakaşalar . . . . r o/ 1 rını atarlar. çerçevesı ıçıne gıre · ıı 
ler. En yüksek ve zor par- o dereceyi bulmuştur ki kabine azaları arasında bir çok ve esaslı degv işikliker olacağına lA 1 h h'. oıtatl 1 Bu sebebledir ki tayyare p an arı ava ucu ...ııı 

1 h. f ı ıı· mu bak kak nazariyle bakılmaktadır.,, k k ı~ıtıV J ça arı ıç a sosuz ve e ı bakımından en kuvvetli dev- şünülere yapılma İP ,.,_. 

senelik musikişinaslar gibi Aynı gazete yazısına devamla mecburi askerlik yerine gönüllü suretiyle asker celbet- Jetler dahi hava ve yer Aksi takdirde bugün e~~ 
zevk ve kolaylıkla çalan bu mek usulü iyi idare edilirse çok iyi bir netice verecegv ini yazmaktadır. 1 eı:ı:ı ıe 

silahlarının yanında silahsız o unan para ve be"~ 

küçüklerin dünkü parlak Yugoslavyanın istiklal ve tamaml•g"' ı için müdafaa adını verdikleri yirmi beş sene sonr• ıııı' 
muvaffakiyetleri, milli bir şe- halkın havaya karşı korun- olur. Yeni baştan Y'~~rj 
ref bakımından da her türlü •• h • h • t J t ı Sonu ' 
takdir ve tahayyüş duyguları mu ım ır op an 1 masınabblüyük kbidr lkıymvet ·---· ,_--=-·-::: ... _-...:;,~ 

k Belegrad 24 (Radyo) - Dün akşam Belegrad tiyatrosunda Yugoslavyanın istiklal ve ta- vermiş u unma ta ır ar. e ~~-=-=-~--=--
ile arşılanmağa değer, kü- 1 h k l 2 3 N• J1 
çük san'atkfırlarımızı ve on- mamlığını harici tehlikeye karşı müdafaa için tertip edilen toplantıya onbin fgenç iştirak bu işi mahal i ü iımet ere 158 / 

etmiştir. Yugoslavyanın silahla hudutlarının müdafaası hür milletler arasında şerefli bir ve onların rehberliği altında ·de ,ı ları, bu kadar mükemmel 1 b halka bırakmaktan başka · - Baştarafı 1 ocı ,,11 rrı 
Yetiştirenleri can ve go··nu-1- sulh için mücadele yapılması Yugoslav genç erinin irliği Sırp ve Hırvatlar arasında an- .. d b lundıJI .ıf 

dd çare bulamamışlardır. "~ ıçın e u Jer.A den tebrı'k etmegvi bı'r borç laşma lehinde söz söyliyen birç1k hatipler şi etle alkışlanm ışlardır. , d _ h rivet [P' 
k D~gv başındaki çoban ku- mes u cum u J ·h· O saydık. Yarınki nüshamızda Tribünün üzerinde "toprakhnmızdan bir arış yer vermeyiz,, ibaresi yazılı büyük bir . b l v tarı ı ti 

lü1Jcsi11in g'"celevin ışık yak- nın af angıç / 'P 
1 • · 1 • ·ı levha bulunuyordu. J 23 N' T " k · kt " ~ yavru arımızın ısım erı~ ı e m:ıarn3md.::.:ı ~ '!.!t~.rnz da me- ısan ur ın fJİ f' 

çaldıkları parçaları ve duy- Yu"'oslavya - Italya görüşmeleri bitti seıa m .. zeıerin kıymetli eseı- rihinin ölmez ".~er' 
duklarımızı ayrıca yazacağız. JP;. leri.ıi mulı.ı f.ızaya varıncıya günü, bir bayramıdır~~~~ 

Gayri slhhi tatlllar Belgrad, 23 (Radyo) - ' göre gö~üşm~ler~e Arnavut- I bakat hasil olmuştur. kadar çok geniş ve çeşidli 23 Nisan, Türk c 1a 
imha edlllyor Venedik şehrinde Yugos- luk ve Adrıyat ık ve bazı Roma, 24 - Yugoslavya hava korunma işleriyle ordu riyetinin kuruluşıı11 "j,ıl 

Eşrefpaşa caddesindeki bir lavya Hariciye Nazırı bay muhtelif mes'eleler tetkik Hariciye Nazırı bay Marko- tabiatile uğraşamaz. O yal- milletinin yaşayı' /ııJ JiJfll 
tatlıcı dükkanındaki tatlılar Markoviç ile ltalya Hariciye olunmuş ve hepsi de iyi bir viç dün Belgrada dönmüş- nız rehberlik yatlar. Havaya bütün bir düşman 
merkez. mıntak amiri Bay ~azırı Kont Ciano arasında neticeye bağlanmıştır. Ayni tür. Yugoslav ve ltalya gö· karşı korunma işile alakası 1 sına haykırışıdır··· ;;r~'', 
Mehmet Gayr al tarafından 22, 23 Nisan tarihlerinde zamanda ltalya, Almanya ve rüşmeleri arasında her iki olmıyan hiçbir ferd ve hiç 1 2 3 Nisan A~at "'~ 

/ 
anide yapılan kontrolde ba- yapılan görüşmeler sona er- Yugoslavya teşriki mesainin nazır Yugoslav kraJ ııaibi bir meslek yoktur. Şehir büyük Türk milletıne tlıl 
zı tatlıların bozuk ve gayri miştir. Müzakerelerden sonra derinleştirilmesine karar ve- prens Polun Mayıs ayı için- planlarından başlıyarak kıy- 1 ğanıdır .. yurduma JııJ 
sıhhi olduğu görülerek mü- müşterek bir resmi tebliğ j rilmiş ve görüşülen bütün de Romayı resmen ziyare- metli ilmi ve fenni kitap- 1 ıun... ıt. ~~ 

.s .. a_J_e_r_e_e_d_i_ım_i_ş_ti_r. ______ n_e_ş_r_ed_i_lm-iş_t_ir_. __ B_u_t_e_b_li_ğ_e mes'elelerde tam bir muta- ti de kararlaştırılmıştır. ların muhafazasına kadar bü- ~ LU~' 

ze~:::r~!~~k Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız Ço{ı~kk!X'Hlı~ :a ~N~EAkatısı,497 


