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ve Açık 
!lllD!Jmmı ı m ·~ ! Halkevinin resim sere;sid-= Yunan Başve

ctller sorulacaiına, garan
tiler verilseydi! 

,'I liitler, bay Ruzv~lti:---::~aliim mesajı ile t ehlike ve 
ıd altında göst erilen milletlere müracaat ederek, Ame
k Cunıhurreis iı in bu mes'tlede ne derece alakadarların , v: şikayetlerine tercüman olduğunu öğrenmek arzu
ttıduştüğünü biliyoruz. Keza Führer'rn küçüklere bu 
. e baş vurn asının, Amerikanlar tarafından, t abanca ile 
td edilen bir adama "çabuk söyle ben seni tehdid 
Or ınuyum?., gibi bir şekilde tefsir edildiğini de gazete· 
•1°kuduk. Bizce, başka bir vesile ile de söylediğimiz , 
1 'J AlO"anJ a , Ruzveltin bu işte fuzuli bir müdahalede ~ 

,,,.:-:c. • -

~d~ğunu ve lüzumsuz bir peygamberlik sattığını isbat 
ıstiyorsa mesajda zikredilen hükumetlere "benden -. ....- ·- · ..:. 
lİrşey umuyor musunuz?,, diyen sualler soracağına lzmir Halkevinin beşi .1ci resim sergBı dün çok samimi 
te ve Fransanın Yunanistana yaptıkları gibi onlara bir törenle açılmış ve bu sene teşhir edilen resimlerin bol-

t, Şunun bunun teşviklerine, hitabeleri ne z ;ıre k.adar 1 
lsnıaymız, Almanya sizin memleketk riniz, sizin hür- lug-u ve güzellikleri s yirci · ri meftun ve meclup etmiştir. 

~c istiklallerirıiz için hiçbir kötü fil. ir beslemiyor ve Abdullah Adalının, Bedia Bilbaşarın, Celal Uzelin, Cemil 
' bunun için de en büyük ve sağlam garantileri veri- l ' çmanm, llhami Üdlmanın, Kadri Atamalın, Kasım Boyarın, 
'rtık rahat uyuyunuz" demekte hiç tereddüt etmeme- Nazmi Çekli°nin, Ragıp Erdemin, Rıza Alinin, Vecihi Tun-
·,,O zaman Ruzveltin hitabesinin yaptığı gürültü derin çun, Yekta Türkçünün ve amatörlerden Ali Uluğ Uşaklının 
16kute kalb olacak ve bunun katral bir jestten başka Hulüsi Hoı horun, H. I rgunun, lbrahim Vidinlinin, Kemal 

olmadığını bütün alem görüp inanacaktır. l Badurun, Nuri Hiçlerin, Sohban Koloğlunun, Zinetinin her 
SIRRI SANLI nevi kıymetli resim ve tabloları pek çok beğenilmiştir. 

.... ••••••••tt••••••u••••••••••••••H••••••••" .. ••·~~'••••••••tt•••• • ! Büyük emekler ve gayretler sarfedilerek ibda edilen bu 
J ı çok değerli eserler hakkında ayrıca yazılar ve kritikler 

neşredeceğiz. 
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Yeni iki buçuk liralıklar 

Yeni iki buçuk liralık banknotlarımız bugünden itibaren 
tedavüle çıkarılmıştır. Ve beş sene içinde bir liralık bank
notlarımız tedavülden kamilen kaldırılacaktır. 

Hitler nut~unda 

~~· . - ~ 1
• ~rnavutluk devlet hazinesinden pek çok paralar alıp 
1 

Pek çok dedikodulara sebebiyet veren eski Arna
ktalı Zogo ve karısı. 

'tl:a GUL İSTER AGLA 

NELERDEN 
Berlin 25 (Radyo) - Bu 

ayın 28inde Hitlerin söyliye

ceği nutuk üç saat devam 
edecektir. Ve Hitler nutkun
da Almanyanın dünyada la
yık olduğu mevkii bulmağa 
ve haklarım almağa azmet
tiğini beyan ederek demok-
rasilere hücum edecektir. 
Hitler en son söz olarak 
Amerika Reisicumhuruna 
Avrupa işlerine karışmak 
selahiyetini haiz bulunauadığı 
ileri sürdükten soura Alınan
ya ve Italyanın istediklerin-

Eli açık Iskoçyalı 
~ ~~'"""''""''"'"""-""-'"""'~~~"'"'~""""""'"'V"V""\..'-''"' 

~~a~ya gelen bir lskoçyalı seyyah Paris sokaklarında gezerken kaza ile bir dükkanın 
\\kı ufak camlardan birisine çarpmış ve., kırmış, lskoçyalı dükkandan fırlıyan, dükkan 

t sordu: ''Bu . kırdığım camın fiyatı kaç paradır.,, Dükkan sahibi de: "yirmi beş 
\~ dd.cr. lskoçyalı cebinden bir elli franklık çıkarıp dükkan sahibine uzatır 11itsfünü ve
~1tr. Fakat dükkan sahibi yanında kusuru olmadığın. söyleyince, lskoçyah soğuk 
~· a 

11

ben hallederim,, d r ve bastonu ile sağlam camlardan birine daha vurup kırar. 
: 

111 İnandığı ve metettigi fskoçyalıların pintiliğini görüpte bu lskoçyalının eli açık-

İSTER .GUL İSTER AGLA 

BAHShDECEK 
1 

den bahsedecek ve mütale
batının hayati bir mahiyeti 
haiz olduğunu beyan ede
cektir. 

-~ .... ~--... 
Olüm cezası 

verildi 
Aydın, (Hususi muhabiri

mizden) - Söke kazasının 
Yortan köyünde oturan Mer
yem adlı ihtiyar kadının . 
parasına tamaan boğmaktan 
suçlu Mehmet çavuş, Mus
tafa Çetinkaya ve Mustafa 
Alinin şehrimiz ağırceza mah
kemesindeki muhakemeleri 
bugün neticelenmiş ve bun
lar.dan Mehmet çavuşa ölüm, 
kardeşi olan Mustafa Aliye 
yaşının küçük olmasından 

dolayı 9 ay hapis cezası ve
rilmiştir. Mustafa Çetinka
yanm ise bu işte methaldar 
olmadı<Yı anlaşllmış beraet 
et nişt:r. 

Ankaraya gellyor 
Rusya Hariciye komiseri 

müşaviri Ankaraya geliyor. 

kili seyahata 
çıkıyor 

Paris 25 (Radyo)-Yunan 
.lfaşvekili bay Metaksasın 
yakında Bcrlin, Roma, Lond-
ra, Paris ve Varşovayı ziya
ret edeceği haber alınmıştır. 
Bay Metaksas Mayıs ortala 
rında Atinadan ayrılacak ve 
bu seyahati bir ay devam 
edecektir. 

B. Haşmet 
Dülge 

Denizba11k lzmir şubesi 
müdürü bay Haşmet Dülge, 
denizyolları umum müdür
lüğü muavinliğine tayin edil
miştir. 

- • -

.,. 
Şehir meclisi dün öğleden 

sonra saat 16,30 da Reis 
Dr. Behçet Uz'un başkanlı-
ğında toplanarak bütçe .m~
zakerelerine devam etmıştır. 
Geçen celse zaptı okun~rak 
tasvip edilmiştir. Onbeş aza-
nın verdiği takrir oku muş 
bu takrirde ızmir rıhtımınıo 
Belediyeye devrinin lüzumlu 
olduğu, rıhtımın _Belediyeye 
devri suretiyle lzmirin en 
mükemmel ve işlek bir cad-
desi olan Atatürk caddesinde 
yol ve kanalizasyonun daimi 
suıette murakabe edileceği 
bildirilmekte, yakında Anka
taya gidecek Belediye Rei· 
sini l bu hususu yüksek ma
kamlar nezdinde takip için 
kendisine salahiyet verilmesi 
i~tenmekte idi. 

Takrir kabul edilmiş ve 
reise bu hususta salahiyet 
verilmiştir. Bundan sonra 
939 yılı masraf bütçesinin 
müzakeratına devam edilmiş-
tir. 78 fasıldan ibaret olan 
masraf bütçesi heyeti umu-
miyesi tayini esami ile reye 
konularak 1A25,258 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

1VJeclis Perşembe günü son 
tophntısını yapacaktır. 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Halkevleri, halkın duasını 

almak istiyorsa ••• 
Aldığımız kUçUK bir teskerede denlllyor ki: 
"Birkaç gün evvel (Halkın Sesi) nde (Cumhuriyet mali

yesi ve vatandaşlar ) başliklı bir yazınızda bir vatandaşa 
bir maliye şubesinin yanlışlıkla fazla vermiş olduğu vergi 
miktarını iade ettiğini . ve bu suretle maliyecilerimizin gös
terdikleri yol ve kolaylıklarla CuIIJhuriyet idaremize şeref 
verdiklerini ve hal kımızın kalblcı ini fethetmek hususunda 
hayırhah ve müşfik maliye memurlarının oynadığı rolü, ya
pacağı işi hiçb~r kimsenin yapmağa muktedir olamıyacağını 
anlattınız. Hakıkaten hazan değişen maliye kanunlarımız 
ve hazan bu kanunları tadil ve tashih eden yeni kanun ve 
emirnameler ile ekseriya, ne muamele yapacağını bilemiyen 
vatandaşları tenvir ve İrşad kadar yerinde ve meşkur bir 
say ve himmet daha olamaz. 

Vatandaşların her derdi, her dileği ve onları terakki 
yoluna sevkedecek her hareketi ile şefkatli bir baba, gay
retli bir öğretmen gibi alakadar olan Halkevimiz; tüccar, 
esnaf ve alelfimum halkımızın vergi mükellefiyetleri hak
kında tenvir ve İrşad edecek olursa hakikaten milletin 
ebedi~ şükranına ve bütün halkımızın hayır dualarına hak 
kazanacaktır.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
EEEEaeıe:::a~ ... &ae::!iEW *ESEZ:--:•••m••-



S.~!ITF ~ ':l (HALKJ N SESi) 

~iı;sQ~kı;..r;;sful'Jü;;;•]\ Dünyada r·n1-fiii·-~ ı 
•mmmnmm:oıınommuımnmmııamm•P 
Çocuklarınızı aşılamayı 

ihmal etmeyiniz ! 

Ayılarda ana şefkati .. 
~ Canavar_, . . ~ Neler 01uyor? 
~JC;;t;;;AJC;;•ac:•~AZAN: GONÜL EMRE~ 

(43] 

Yalan söylüyorsun karı!.. Ben 
Havayı paylaşamıyoruz 

insanların bir türlü pay
laşamadıkları, paylaşmak is
tedikleri bin t..irlü şey var· 
dır: Denizleri paylaşmak 

isteriz, toprakları paylaşmz, 

ürünleri pay ederiz. Fakat 
günlerden bir gün el oğlu
nun havayı nesimiyi paylaş
mak istiyeceğini ve bir türlü 
paylaşamıyacağını tasavvur 
edebilir miydik?. 

Çiçek aşısı her sene bir 
defa tekrar edilmelidir. Ba
zan muafiyetin geçtiği ve 
çocukların çiçek hastalığına 
tutulmak için b~yük bir isti
dad kesbettiği görülüyor. 

şimdi halanın evine gidip so
raca2ım. Eğer dediğin çıkmazsa 

Kalbim heyecanla çarpı- kir !... İstersen halamın evine Fakat bunun ne zaman 
başılıyacağı belli olamadığı 
için her sene çocukları birer 
defa aşılamak lazımdır. 

yordu. git ve beni sor ... 
Gelen karımdı çünkü... Karım bu sözleri o kadar 

Akıldan neler geçiyordu ne-
1 

kat'iyetle söylüyor ve ağlı-
ler ? ... Yukarıya çıkıp içeri yordu ki inanmamağa imkan 
girince hiç birşey söyleme- yoktu.. Maamafih saat onda 
den gırtlağına yapışmak, onu ben aile ocaklarını sön· 
o 1 u boğmak istiyordum. düren canavarın otomobiline 

Ben bu karışık düşünceler binerken görmüştüm. 
içinde iken merdivenden Şimdi karımın göz yaşları 
ayak sesleri çıkmağa başladı. içinde yaptığı bu bahislere 
Hemen kolumu gözlerimin mi, yoksa gözlerimemi inan-
üzerine uyuyormuşum gibi malıydım ? 
koydum ve kolumun altından Karımı kendi sözüyle alt 
kapıyı gözledim. etmek için : 
Karım içeri girdi, beni 

görür görmez : 
- A... Bekir gelmiş !... 
Dedi. Ve başucuma gele

rek durdu. Derin derin ne
fes alıyormuşum gibi yaptım. 
Dışarı çıkıp annemle konuş
mağa başladı. 

Tekrar içeriye girdiği za
man beni yatakta oturuyor 
gördü. Gülümsiyerek : 

- Hoş geldin Bekir ! 
Diye yanıma geldi. Kar

şımda karımı değil, bana 
yalancı çilveler yapan kötü 
bir kadın görüyor gibi olu
yordum. Boynuma geçirmek 
istediği kolunu ittim ve ba
ğırdım : 

- Orospuluğun lüzumu 
yok ! ... 

Böyle bir hareketle karşı
laşacağını hiçbir zaman ümit 
etmiyen karım şaşırdı. Ve 
ağlamağa haşladı, kalktım, 
gözlerine götürdüğü ellerini 
yüzünden açarak : 

- Ağlamak hiç birşeyi 
ifade etmez !... Söyle baka
yım bugün neredeydin ? ... 

Diye bağırdım. 

- Peki, dedim, şimdi ben 
halanın evine gidiyorum. 
Eğer gelmediğini söylerlerse 
artık bütün günahlar senin 
olurkarı ... 

Ve bir çılgın gibi kapıya 

fırladım. 
Yolda giderken düşünü

yordum. Nihayet karımı sor
mağa gittiğim yer, onun ha
lasının evi idi. Benim peri
şan halimi görerek meseleyi 
çakabilir ve kızlarını kurtar
mak için pekala yalan söy· 
liyebilirdi ... 

Öyleyse ne yapmalı ? 
Dışı içine benzemiyen bu 

insanlara ayni silahla muka
bele etmek lazımdı : Yani 
yalana karşı yalan !. ... 

İşte o zaman foyaları mey
dana çıkacak ve mesele hal
ledilmiş olacaktı. 

-Sonu var-· 

- ......... ... -
Aşcıbaşı Marka 

Makarnaları 

"Sen hava alırsın,, "0 
hava aldı,, "Hava aldık,, ta
birleri, eli ve cebi boş ka
lanlara söylenen sözdür. 
Halbuki şimdi bütün Avrupa 
hava almak, havayı nesimi 
almak istiyor da muvaffak 
olamıyor. 

Boş laf ediyoruz sanma
yınız. Montreuks'de büyük 
bir konferans toplandı: Ha
vayi nesimi almak istiyen
lerin konferansı, radyo kon
feransı. 

Konferans 1 Martta işe 
başladı; ne zaman dağılacağı 
belli değil, hele havayı nesi
miyi paylaşabileceği hiç ma
lum değil... Hak verelim, 
uçsuz bucaksız havayı nesi
miyi paylaşmak da kolay 
iş değildir .. 

Avrupada 350 radyo istas
yonu var. 

Havayi nesimi de ise işe 
yarıyacak 170 mevce var. 

Bütün güçlük bundan·çıkı
yor .. Her halde biz havayı 
nesiminin biran evvel pay 
edilmesini dört gözle bekli
yoruz, çünkü Ankara rad
yosunun ıslığından kurtula
cağız. 

Beyaz evin fareleri .. 

Bildiğiniz her hangi bir 
beyaz evden bahsedecek de
ğiliz. Söylediğimiz beyaz ev 
Amerika Cumhurreisinin otur
makta olduğu meşhur beyaz 
evdir. Beyaz evde fareler 

Cumhuriyet hükumeti bu
nun için halktan para is . 
temiyor. 'Meccani olarak he
m em her yerde taze taze 
aşıları halkın emir ve arzu
suna hazır bulundurmakta
dır. 

Tifo aşısına gelince, bu da 
meccanen yapılmaktadır. Aşı
nın muafiyet müddeti vasati 
olarak 6 ay ile bir sene ara
sındadır. Bu sebeple senede 
bir defa da tifo aşısı yaptı
rılması muvafıktır. 

Tifo aşısı çiçek gibi değil
dir. Veremlilere, böbrek has
talığına, kalb hastalığına ve 
!air bazı hastalıklara müp
tela olanlara yapılmaz. Tifo 
aşısından evvel aşılanacak 

kimseyi bir muayeneden ge
çirmek muvafıktır. 

Zelihayı Bul
dana kaçırdılar 

Nazillinin Saraçaova köyün
den olup Bulgurcada Adanalı 
lsmailin yanında amelelik 
eden Mehmed Taşçı tarafın
dan Buldanın Bozalan kö
yünden Veli kızı 13 yaşında 
Zeliha dağlanın Buldandan 
zorla kaçınlarak Bulgurcaya 
getirildiği kızın şikayetı üze
rine anlaşıldığından yakala
narak adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Kuşa dasında 
fırtına 

Önce kızardı, sonra sa
rardı. Ve hemen kendini 
toparlıyarak cevap verdi : 

- Nerede olacaktım, ha-
lamın evindeydim. 

- Sen anneme çorap al
mağa gideceğini söylemişsin. 
Halanın evinde işin ne ? 
- Geri • dönerken yolda 

rastladım .. Haydi bize gide
lim, dediJ kırmadım ... 

ır cirid oynar, babalarının ev
lerinde imiş gibi gezip dola
şırlar, oradan oraya koşuşur
lar; hatta resmi ziyafet, 
balo, müsamere verildiği ge
celerde bile, davetlilerin 
ayakları altından bir fare 
kaçıp gider .. 

Kuşadası, 24 (Hususi) 
Dün sabahleyin kaza mınta
kasında şiddetli esen rüzgar 
fırtınaya çevrilmiş ve fırtına 
yarım saat devam etmiştir. 

Fırtınadan bazı evlerin 
baca, kermitleri uçmuş ve 
birçok ağaçlar devrilmiştir. 

Fırınlar kon-
trol ediliyor 

- Bunlar da yalan... Bir 
r adamın namusiyle oynamanın 

ne demek olduğunu göste
receğim sana ... 

- Vallahi yalan değil Be-

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

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 Matinelerden itibaren 
ı1 L ff A M R A Sinemasının en °büyük ~ 
~ muvaffakıyeti olacaktır 
Seanslar: 3 - 5 - 7 ve 9 da cumartesi ve Pazar 1 lde .. h 
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Bay ve bayan Ruzvelt'in 
farelerle başları pek tabii 
olarak hoş değildir amma, 
bugüne kadar da yaptıkları 
mücadelenin faydasız oldu-
ğunu görüp oturuyorlardı. 
Bugün artık oturmalarına .. , 

~farelere boyun eğerek otur-
malarına imkan yok. 8 Ha
ziranda Amerikaya gidecek 

_olan lngiltere Kralı ile Kra-
liçesi beyaz evde misafir 
kalacaklar. 

Bay Ruzv _it emir verdi: 
En modt rn usullerle ve kıy
macasına fareler imha edil
sin! 

Dün bütün merkez mınta
kası dahilindeki fırınlar kon· 
trol edilmiş ve aynı zaman
da ekmekler çekilmiş nok
san ekmek satan iki fırıncı 

tecz iye edilmiş ve noksan 
1 ekmekler de müsadere edili miştir. Badema birinci nevi 

ekmek çıkaran fırınlar ikinci 
1 nevi ekmek çıkarmaları Be-

l -~~2!~---~~~ 1 
1 Beyaz evde, bilhassa misa- · · 

f . l . 1 
1 

ır erın yatacakları Lenkol- I 
nJu~ odasında hümmalı bir I 
faalıyet var: Fareler imha 
ediliyor. 1 

19 Çarşamba -ı 

Yeni Sinemanın 
KAHKAHA VE HEYECAN haftası başlıyor 

Hepsi lzmirde ilk defa 
TÜRKÇE 

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

Türkçe Foks Jurnal 

m1FC..-;;m .................. ~m:mı ... -.-. .... .. 

..r.:-...~~~~ -
bişi kedilerin - ya;rularmı 

ağızlarına alarak öteyeJ be
riye taşıdıklarını tabii gör. 
müşsünüzdür. -

Bundan anlarız ki kedi 
şefkatli bir anadır ve küçük
lerin emniyetli bir yerde bu
lunmaları için onları icabın
da ağzına alır ve hiçbir yer
lerini incitmeden gizli yerlere 
götürür. Köpekler de, tıpkı 
kediler gibi yavrularını ağız
larına alarak öteye, beriye 
taşırlar ve herhangi bir teh
likeden korumak isterler. 

Fakaf şimdiye kadar ku
tuplarda yaşıyan ayıların 
tıpkı Kediler ve köpekler 
gibi yavrularını ağızlarına 
alıp köşeyeJ bucağa taşıdık
ları görülmemişti. Son za-

manlarda Hollandadaki '' 
nen,, hayvanlar bahçesioC 
dişi bir kutup ayısı yavru 
mış ve ayıların yavruları 

çok düşkün bir hayvan 
duğu anlaşılmıştır. Hay\'• 
lar bahçesindeki bu iri 
ana olduktan sonra yavru! 
rını seyircilerin gözlerind 
uzak bir yere saklamağa . 
lışıyor ve şayet mini dl 

ayıcıklar köşelerinden çık 
rak öteye, beriye koşut 
larsa anneleri hemen onl 
ağzına alıp büyük bir dikk 
ve ihtimamla gene bir k 
şeye gizliyormuş. Yukarıda 
resim di~i ayının yavruları 
dan birisini ağzına almış s. 
yircilerden kaçırırken çelı 
miştir. 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 

Dosya No. 

Lira 
110 Şehitler 1534 No.lu sokak 6 taj No.lu ev 175 
111 Karşıyaka Alaybey 1662 sokak 46 taj N.olu ev 150 
112 Kahramanlar 1517 sokak 36 taj No.lu ev 

ve avlu 250 
113 Şehitler 1512 No.lu sokak 7 taj No.lu ev 150 
114 Şehitler 2 ci Altın. sokak 17 taj No.Iu ev 250 
115 Kahramanlar 1553 No.lu sokak 23 No.lu83.75 

M. murabbaı arsa 
116 Bayraklı Kanarya sokak 8/1 taj No.la 165,50 

murabbaı arsa 
117 Bayraklı Bornova Cad. 103 No.lu 179.40 M. 

murabbaı arsa 
118 Bayraklı Muradiye Cad. 37 No.lu 383,76 M. 

murabbaı arsa 
119 3 cü Sultaniye M. Varnalı çıkmazı sokağında 

383 yeni 11/1 taj No.lu 240,50 M. murabbaı 
yıkılmış ev arsası 

45 

41 

89 

191 

120 Kadriye N'. Aşuracı sokak 49 ve 51 No.lu üç 
barakayı havi 499 metre murabbaı arsa 75 

121 Ballıkuyu M. Ferhat sokak 34 No.lu ev 80 
122 Bayraklı Muradiye Cad. 1609 No.lu sokak 11 

taj No.Ju 398,75 metre murabbaı arsa 
123 Bornova Uyaniş sokak 5 taj numaralı ev 
124 Bornova Küçük cami M. Küçük satak sokak 

50 No.lu harap ev 
125 Bornova Havuzbaşı sokak 50 taj No.lu 132,50 

M.M. müfrez arsa 

319 
120 

150 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 19/4/939 tarihinde 
itibaren (15) gün müddetle açık arttırma usum~ ınüz•fe 
deye konulmuştur. ihalesi 4/5/1939 tarihinde Perşe~ 
günü saat 14 ded~r. Talipl~rin muhammen bedelleri üı~t~ 
den o/o7,5 depozıto akçesı yatırmaları ve yevmi mezkll1 

Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonu" 
müracaatları ilan olunur. 1315 

Dugünden itibaren zengin proğram 
Jean Richpenin büyük eseri 

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

. Hissi Aşki Filim . ve 
ilave olarak metro jurnal - en son dünya haberferı 

23 Nisan çocuk bayramı münasebetiyle gençlere 
ve çocuklara surperiz olarak 

Yumruktan Y ılmıyan SüvB 
İngilizce şarkılı, eğlenceli müthiş filim 

5 
.. v1ri 

Seans saatleri: 2 5 8 de Yumruktan yılmıyan d ıı ~ 
.... ! '! • ,.. 3 6 9 da Jurnal ve Meş'um ı<a 111 



(HALiCiN ~ESi) 

ı ihtilallarını uzlaştırma 
tahkim • 

nızamnamesı 
• 

BiRiNCi KISIM ( 6 ) 

Mümessil işçiler seçimi 
~ dairesi teşkilatı yuka- ihtilaflarını kotarma, uzlaş- ile derhal mümessil olurlar. 

Yazılı hallerde keyfiyeti tırma iş verenle ve ya iş ve- Bu taktirde beş nüsha ola-
)~rinin bulunduğu mevki- ren vekili ile müzakere edip rak tanzim edilen mazbata, 
1 zabıta teşkilatına ve anlaşma ödevlerini yapan mümessiller ile işveren veya 

er · k. 
tne veya ışveren ve ı- ve kanunen muayyen sayıda işveren vekili tarafından im-
Yazı .ile tebliğ .eder. Bu olan işçilerden vefat veya zalanarak, birinci nüshası iş 

· ~ın hır veya b!rkaç su- mümessilikten istifa edenle- Dairesinin ilgili teşkilatına 
•tveren veya ış veren . h . · d k' · · b'' ·· k 

·ı· f d . . d rın ya ut o ışyerın e ı ışın- ikincisi o mahal~in en uyu ı tara ın an ışyerın e k · ·· " ·· 
'le · .. b'l - . b' den çıkanların veya çı arı- mülkiye memuruna iıçuncusu 
b:kın gore ı ecelgı ır ve- lanların yerlerine, Mümessil- o mahallin bağlı bulunduğu 

_, ı. aç yere ası ır. k . d d ·ı· 
"ladde: 22 liğe ehliyetli olara once en zabıta teskilatına gön erı ır. 

de .9 
Ucu maddenin (c) ben- seçilmiş bulunan diğer işçi- Dördüncüsü işveren veya iş-

i•' laıtıcibince mümessil işçi ler, kazanmış oldukları seçim veren vekiline verilir; beşin-
ıo' hiyetini kullanarak iş reyleri miktarına göre sıra cisi ve lüzumu halinde bu-
ol· nun müteaddit · u etleri iş 

ltaly an 
onanması 

kDENIZDE HAKi· 
~IYET TESiS EDE-_ 

BiLiR MI_? ••• 
. :._~~~.._..;;;~~~ - --.:--- c~2ıu~-

t ~ ~ • ~ • . . 
------~--------...-- - ~ .. .. 

yerinde bir veya birkaç ye
re asılır. 

Bundan başka, mümessil 
işçilerin toplantılarına her 
hangi bir seb!ple gdmiyen 
salahiyetli işçinin yerine da
hi evvelce mümessillik ehli
yetle seçilmiş bulunan işçi

lerden biri, o toplantıya mah 
sus olmak üzere, mümessil ) 
sıfat ve salahiyetıle geçerek 
kotarılacak meselenin mü· J 

zakere ve kararına iştirak 

eder. Bu taktirde, yukariki l 
fıkrada beyan olunduğu gibi 
mazbata tanzimine hacet ol
mayıp ancak keyfiyetin top
lantı zaptına geçirilmesile · 
iktifa edilir. 
Şu kadarki, ardı ardına 

üç toplantıya. yahut bir ay 
zarfında muhtelif beş topla
ntıya, meşru mazereti olmak
sızın gelmiyen mümessil işçi
nin bu sıfat ve salahiyeti 
kendiliğinden zail olarak ye
rine, mümessilliğe ehliyetli 
diğer işçilerden en fazla se.-

1 
çim reyi almış bulunanı, ka- , 
t'i surette mümessil olur. Bu 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü p.-og ram} 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW . 
T.A.Q. 19,74m.1519SKcs. 20KW . 
T.A.P. 31,70m. 9i6SKcs. 20K ~1 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği-pi. 

13 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15 müzik karışık proğram 
pi. 
13.45-14 Konuşma kadın sa
ati - ev hayatına ait 
15 çocuk esirgeme kurumu 
-çocuk müsameresi - Halke
vinden naklen. 
18.30 Proğram 
18.35 müzik:odamüziği - pi. 
19 Konuşma 
19.15 Türk ~ müziği Fasıl 
heyeti 
20 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği halk tür
küleri ve oyun havaları 
20 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
okuyan: Muzaffer lıkar 
1-Ali Rıfat beyin - Nihavent 
beste-zülfün görenlerin. 
2-Leminin- nihavent şarkı
bin gül çıkarırdım sana. 
3 hacı Arif beyin -Nihavent 
şarkı- yanılma ateşi aşka . 
4-Vecihe- kanun taksimi. 
5-Rahmi beyin-nihavent şar
kı- süzüp süzüpte ey melek 
6-nihavent yürük semai -bil
mezdim özüm gamzene. 
21 konuşma çocuk esirgeme 
kurumu. 

21.15 esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
21.25 neşeli plaklar-R. 
2130 müzik radyo orkestrası 
şef: Hasan Ferid Al nar 
22.30 müzik neşeli p"aklar 
23 00 Cazband - pi. 
23.45-24 son ajans haberleri 
ve ya!lnki proğram. 

taktirde, yine beş nüsha ~-.,.~~-:.:::::--:-:·-~::.--=-ô: ~--=-= 

~Caba Alman donanması
>'ardımı ile ltalyao do· 
:ıtaaı tefavvuk kazana
llıı? Buna cevab vere

d~k. için evvelemirde bu 
1llıın derecesini tesbit 
dk gerektir. Almanların 
~ bugün üç ceb zırh-

lısiyle iki dritoot vardır. Hiç 
şüphe yok ki, Alma~ya b~n 
ların hepsini Akdenıze gon
deremeı. Maamafih gönder
diğini kabul etsek bile Ital
yan donanması bu takdirde 
otuz altı tane 23 santimet-

- Devamı 4 üncüde -

v 

Sıhhatını ve çocugunun 
sıhbatını sevenlere 

~tltrı lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 
itli 

,, Kooperatif " 
\ keten ayakkabı alınız çünkü: . 
~la.rı terletip romatizma yapmaz, çoraplar~ sıyahlatıp 
tıaıez ye kokutmaz, bir mevsim muhayyerdır, her ma

l .. "'n ısrarla isteyiniz. 

mazbata yapılarak birinci 
fıkrada yazılı tarzda · muame-
le olunmak icap eder. ı 

Madde 23 
Mümessillik ehliyetinde o

lan işçilerin, Mümessilliği ic
raya salahiyetli arkadaşları 
yerine geçmek veya 21 ve 22 
inci maddelerde yazılı Je
beplerden dolayı eksilmek 
suretile mevcutları kalma- 1 

yıp da, iş kanununa~ 78 nci 
maddesinde yazılı sayılardan 
bulunması lazım gelen mü-

messillerden dahi ayni se
beplere binaen kat'i surette 
eksilmeler vaki olursa, o 
taktirde eksilen mümessil 
sayısının üç misli işçi yeni 
baştan işyerindeki bütün iş

çiler tarafından seçilerek, 
bunların kazandıkları rey 
miktarı sırasına göre üçte 
biri mümessil, ve mütebaki 
üçte ikisi ise mümessilliğe 
ehliyetli işçi olur. 

_ Arkası yarın -

Devlet demir yollarından: 
Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci istas~on meyd.anının 

tesviye, tanzim ve parkelenmesi ile k~n~lızasyon ınşa~tı 
kapalı zarf usulile 11-5-939 P~rşemb~ gunu saa~ 11 de Sır
kecide 9. ncu işletme binasındı Eksıltme komısyonu tara 
fından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 lira tn.mi~atı şartnamede 
yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ıhtıva edecek olan 
kapali zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

· komisyona vermel .ri lazımdır. Şartnameler Ankara, lzmir 
ve Sirkeci vez:ı ~ ! .: rinden 235 kuruş mukabilinde temin 
edilebilir. (2684) 

~f i . 
ÜKS 

MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
VE8ANVO / 

Sabunları 

Dr. Demir Ali 
Kamçıolilu 

Cilt Tenasül h ıutalıkları 
eJektirk tedavisi 

ıın i r · i . · ı ı : > !/I ~· :iJ 
'l> .: » f! l!h ı : H7J 

25 N'SAN 

LUKS 

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

UMIDUN 

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 \':ıtandaşa da ayrı ayrı biner lira 
kazandırmak suretile 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 
• • 
ıçın 

RAOYOLIN 
ve diğer meş
hur marka diş 

..... 

macunları, toz-
lar suları. 

25-27-29 ve 2 M · 

~ ı ekmiı izmir halkı bu hafta gene m~ Tel. 
~ A SR~ SiNEMA YA koşuyor? ,,,_Te~ii{b";;."'"""Sa';eüd;;-

~ll~ul Ayakkabıcılar Kooperatifi lzmir Şubesi_ 
"çı oğlu Han 1 30 

~ s• Telefon ~ültüruark ıneması 3151 

3882 
Bugünden itibaren 2 filim birden 

1- Kraliçe Viktorya 
ANNA NAGLE - ANTON VVOLBROOK 

lngiltere Tarihi Canlandırrn Büyük Eser 

2.. Napoli Geceleri 
JtAıN KIRURA tarafından temsil edilmiş büyük filim 
l__ Ayrıca: !;-oks Jurnal 
~llslar: Napoli Geceleri: 3.30 ve 7.3?da Kraliçe Vi~
_"'), ve 9da, Cumartesi Pazar günlerı saat 1de Kralı- 1 

Viktor a ile baılar. 

19Ni51n Çarşambadan itibaren 1 
insan gözünün buıüne kadar gfümediği dünya 

Sinemacılık aleminin 
Eşsiz bir şaheseri müthiş bir sinema-.. Romanı 

ızmide ilk defa BELA LUGOSı 

Doktor şrındu 
_ 2 Devre 25 Kısım TcL..ı:aili Birden 

Ayrıca yeni Mlkl ve dünya haberleri 
, ........ ~ ...................... -~~ 

ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek~terzi ~mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla· 
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise· 
Di.ker. 
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ŞEHiR 
HABERLERi 

--Z31E-

Küçüklerin 
Konseri mUnasebetlle 

23 Nisan bayramında mini 
mini san'atkirlarımızın ver
dikleri konserde elde ettik
leri zafer bütün lzmirlilerin 
dillerinde bir şeref destanı 
gibi dolaşıp duwyor. Bu 
küçük ve sevimli yavruların 
unutulmaması lazım gelen 
isimlerini, boylarına göre çok 
mühim olan çaldıkları par
çalarla kaydetmeği uygun 
bulduk. 

Büyük bir maharet ile ça
~ınan bu müzik parçaları 
okunduktan sonra kazanılan 
muvaffakıyetin ehemmiyeti 

· de meydana çıkacaktır. 
Halk türkülerini söyliyen 

küçük İsmetin sesi ve oku
yuşu çok beğenildi. 

işte küçük isimleri çaldık
Jarı parçalar : 

1- Mandolin solu "Serenat 
şubert., (Güler Bilener) , 2-
piyano solu "lavadikör11 (Işık 
Yunus), 3-Keman ve piyano 
"Senkanten,, (Vecit Ôzberk
men ve Gönül Özberkmen), 
4-t)İyano solo "Mayıs çiçek
leri ve mazruka,, (Ülker Ba
laban), 5-keman ve piyano 
"Etütden bir vals,, (Yıldız 
Onan), 6- piyano solo "Tik 
tak Dö mulen,, (Sevin), 7-
piyano solo "dalgalar üze
rinde vals,, (Benal Özakat), 
8-piyano solo "noktürnü lö
lak dekom,, (Gönül vzberk
men), 9 - orkestra " Arap 
dansı ,, 10-iki mandolin ve 
bir k itara ile "lşpanyol valsı,, 
(Nedret ve Halime), 11- pi
yano solo "Klementi sona-
tındann,, (Işık Yunus), 12-
keman solo "Kalbin sesi,, 
(Vacit Ôzberkmen ve Ablası) 
13-piyano solo "Luvan du 
bal,, (Gönül Özberkmen), 
14-mandolin solo "Brısmsın 
Macar dansı,, (Ôzger Gökçe), 
15-piyano solo "Dans-oryan
tal,, (Bene) Pala), 16-piyano 
solo "ilk sevgi,, (Ülker Ba
laban), 17-piyano solo . "Be
tofenin pur emiz,, (Benal 
Ôzçat) , 18-şansolo "Halk 
türkülerinden iki parça (h
met) , 19-orkestra " Tuna 
dalgaları ,, 

....... (1 ...... 

Bir alacak 
meselesi 

Keçeciler Sadullah soka
ğında lbrahim oglu 20 ya
şında Mustafa, anası Sidika 
ve Halil oğlu Emin, bir ala
cak meselesinden Kamil oğ
lu Kazimi dövdüklerinden 
yakalanmışlardır. 
~~~~llUID~~ 

Askerlik 
Şubesinden : 
Şubemizin malül subaylar 

defterinin 54 üncü sırasında 
kayıtlı bulunan beşinci de
receden harp malulü emekli 
demiryolu ön yüzbaşısı Ah
met oğlu Halit Uz'un acele 
şubeye müracaatı lüzumu 
ilin olunur. -··-Eski arma 

konacak 
Deniz Ticaret filomuz için 

eski seyrisefain armasının 
ye,iden kabulüne karar ve
ri 1 ınittir . 

(HA l..K/N SES/) 

ispanya kralının malları iade ediliyor •• 
Paris, (Radyo) - Burgosdan verilen malumata göre ; dün neşredilen bir kararname 

13 üncü Alfons ve ailesine ispanyadaki bütün mal ve mülklerini iade etmektedir. 

Macar devlet adamları Berline gidiyorlar 
Budapeşte, 25 (Raayo) - Macar devlet adamları bu ayın 28 inde Berlini resmen 

ziyaret edeceklerdir. Bu ziyarette Macar devlet adamları Alman bükümet erkanile iki 
memleketi alakadar eden bütün mes'eleleri tetkik edeceklerdir. 

Yugoslav Hariciye Nazırı Döndü 
Belgrad, 25 (Radyo)- Yugoslav Hariciye Nazırı Markoviç bugün Venedikten Belgrada 

dönmüştür. -

Gafenko Parise gidiyor 
Londra 25 (Radyo) - Romanya Başvekili Gafenko, Çamberlayn ve Lord Halifasla gö

rüşmüştür. lngiltere Romanyaya 25 milyonluk bir istikrazda bulunacağı söyleniyor. 
Gafenko yarıo Parise hareket edecektir. Romanya Hariciye nazırı Pariste Daladiye ve 

Bone ile görüştükten sonra buradan Bükreşe dönecektir. 
Londra 24 (Radyo) - Romanya Hariciye nazırı B. Gaafenlrn Londaradaki elçililk bina

sında gazetecileri kabul etmiş. Pat ajansı muhabirine demiştirki: 
- Berline giderken Polonya Hariciye nazırı Kolonel Bek ile görüşmek fırsatına nail 

oldum. Bundan çok memnunum. Beynelmilel hadiseler karşısında daima müşterek hareket 
eden Polonya ile Roman yanın vaziyetleri ve beraberlikleri Ü2 erinde fikir teatisinde bulun
duk. 

ltalyan 
do nanması 

Bir Harp 
Vukuunda 
Mısır lnglltere ile 

beraberdir 
Kahire 24 (Radyo) - Baş

vekil Mahmud paşa Parla-
- Baş tarafı 3 üncüde -

relik topla takviye edilecek 
ve totaliter donanmanın ağır 
top miktarı yetmiş altı ade
de baliğ olacaktır. Şu halde 
demokrasilerin yüz onaltı 

ağır topuna karşı totaliter
ler yetmiş altı ağır topla 
karşı koymak mecburiyetin
dedirler. lngilizlerin anava
tan filosundaki elli altı adet 
ağır top bu hesaba dahil 
değildir. Henüz ne İtalyanlar 
ve ne de lngiliz ve Fran
sızlar yeni cüzütamlarını do
nanma kadrolarına sokma-

mışlardır. 

ltalyanların 7 agır, 15 hafif 
kruvazör ve 74 açık deniz 
muhribile Akdenizde yapmak 
istedikleri iş evvelemirde 
Fransızların Cezayır, Tunus 
ve Suriyeden, lngilizlerin 
Süveyş yolundan yapacakları 
askeri nakliyata mani olmak
tır. Kezalik ellerindeki yüz 
tane denizaltı gemisini de 
demokrasilerin nakliyatını 

felce uğratmağa tahsis ede
edeceklerdir. 

Fakat Fransız ve İngiliz 
deniz nakliyatı kuvvetli filo
ların himayesi altında toplu 
bir halde Convoy ( müctemi 
kafile ) teşkilatile yapılaca

ğından akıncı ltalyan kruva
zörleri nakliye gemilerine 
muadil kuvvetlerle çatışacak
lardır. 

Denizaltıların ise mütead
dit zırhlı, kruvazör ve mub
riplerle emniyete alınmış 

Convoy halindeki nakliyatta 
müessir iş göremediklerini 
harbi umumi göstermiştir. 

Filhakika denizaltı gemi
leri ancak tek başına seyre
den ticaret gemileri için 
tehlikelidir. 

Italyan tayyarelerinin bom
ba ile drituotlara karşı taar
ruzu da mevzuubabs olabilir
se de Ingiliz ve Amerikan 
donanmaların1n son manev
ralarında hava kuvvetlerinin 
zırhlıları batıramıyacakları 
anlaşılmıştır. Çünkü zırhlılar 

tayyarelere karşı çok mü- b mentonun ugünkü toplantı-
essir müdafaa silahlarilc mü- d 

sın a umumi vaziyet hak-
cehhezdirler. kında lngiltere teminat ver-

ltalya akd.enizde düşman- diğini, bir harp halinde 
larına darbe vurmak için Mısırın eski dostu olan ln-
Cebelüttarık boğazına bakim giltere ile birlikte hareket 
olmayı ve Süveyş kanalını edeceğini ve bu hususta bü-
hava kuvvetlerile tahrip ede- tün tertibatın alındığını söy-
rek geçilmez hale koymayı lemiştir. 
istihdaf etmektedir. Akdeni- 1 
zin bu iki kapısını kapatma- spanya Roma 
ğa muvaffak olsa bile T olon, B '• •h 
Bizerte. Kıbrıs gibi müstah- er J ID WI Ve-
kem üslere malik olan müt- • • d• 
tefikin donanmasını imha e- rıne gırme ı 
derek ortadan kaldırmadıkça Londra 25 (Radyo) - ls-

1 bu denizde hakimiyeti tesis panya hükümeti Roma-Berlin 
edemiyecektir. Romanın Ma- mihverine girmediğini Fran-
re Nostrom iddiasını tabak- saya resmen bildirmiştir. 
kuk ettirebilmek için her 
şeyden evvel bu günkü dört 
dritnot adedini lngiliz, Fran
sız müttefik donanmasının 
on üç dritnotuna müsavi kıl
ması lazımdır. 

ltalya son bahri inşaat 
proğramiyle 35,000 tonluk 
dört dritnot tezgaha koymuş 
ise de Fransızlar buna ayni 
miktarda dritnot inşaatiyle 

mukabele etmişler, lngilizler 
de 40,000 tonluk iki ve 35 
bin tonluk beş dritnot inşa
sına başlıyarak cevap ver
mişlerdir. 

Hulasa lt .. dya dom.oması 
zırhlı gemi cihetinden müt
tefik don.:nmaya ni~betle 
dö. tte bir derecede kalacağı 
anlaşıltyor. 35,000 tonluk bir 
dritnot t.ık ib :m altmış mil
yon Türk lirasına mal ol
maktadır. 

İtalyanın azami fedakarlıkla 
müttefik donanmaya karşı 

dritnot nisbetini yarıya çıka
rıla ... ilmesi bile mali kudreti 
ve bahri inşaat sanayiinin 
kifayeti ile mütenasip görü
lemez. 

Netice olarak Akdeniz 
hakimiyeti çok dritnot dize
bilen ve dolayısile çok ağır 
top çıkarabilen tarafa mev
dudur. 

t. B. 
(Son) 

----~~"" ......... ~ .... 
Gelenler 

Meb'uslarımızdan Nazmi 
Ilker, Mustafa Bengisu, Sa· 
deddin Epikmen ve Burdur 
meb'usu Mehmet Sanlı An
karadan gelmişlerd.~r 

Elektrik, tramvay ve 
tunel lstanbul beledlye-

sfne verildi 
lstanbul, 24 (Hususi) -

Tramvay, Tunel, Elektrik iş
letmelerinin Istanbul bele
diyesine devri ve bunların 
belediye tarafından idaresi 
hükümetçe karar altına ah~
mıştır. 

Karadağ 
Üzerine beyanname 

atmışlar 
Dünkü posta ile gelen 

Deyli Herald gazetesinin 
Zagrep muhabiri, hangi mil-
lete mensup olduğu belli ol-
mıyan tayyarelerin şimdi 
Yugoslavyanın bir cüz'i 
olan Karadağ üzerine, bu 
mıntaka sakinlerinin yakında 
Yugoslay "boyunduruğu,, al
tından kurtulacağını bildiren 
beyannameler atmış oldu
ğunu bildirmektedir. 
Bir Musevi kızı mUslU

man oldu 
Namazgahta Musevi Sala

mon kızı Bn. Merim vilaye
te bir istida ile müracaat 
ederek islamiyeti kabul ede
ceğini ve muameleden sonra 
Ahmet isminde bir Türkle 
evleneceğini bildirmiştir. 

Havadan geleceh 
tehlike! -

Hava · ~bombardımanları k or
kunç olabilir; fakat bunun ma-
hiyeti bilinir ve lazımgelell 
hazırlıklar evvelden alınmıf 
olursa, bu bir felaket olamaz 

(3) 
lazım gelir. Mimarlık dahi zifeler ve mes'uliyetler d•• 
tayyare tesirinden kendini ğıtmıştır. Ve halkı idare "'' 
kurtaramamış bir inkiJap ge- korunma teşkilatını kura~~ 
çirmek safhasına girmiştir. mahalli bükümetlere büyOk 

Ufak ve hatta orta bom- selabiyetler vermiştir. Reb" 
halara karşı emniyetli bina bertik ve nazımlık için d• 
yapmak elbette mümkündür. bir Hava Müdafaa Geocl 
Fakat mes'ele konfor, iktı- komutanlığı ihdas edildlİf 
sad ve güzellik mefhumlarile ve faaliyettedir, 
hava korunması dileklerini lstanbulun imarı mübid' 
tellf edebilmektedir ki yep- bir mevzudur. inkar edile .. 
yeni bir mevzu olacaktır. mez. Fakat lstanbulun kO"' 

Hakikat şuradadır ki : Mil- runması da imardan aşal' 
let, herş~yi hükumetten bek- bir mevzu değildir. 
liyemez. Havaya karşı ko· Bu iş herşeyden evvel bit 

· · d k d' · teşkilat işidir. Korunma bil-runma ışın e en ısıne ye-
tişecek derecede bilgi sahi- gisi gaz kurslarından ibartl 
bi olması ve kendine düşe- değildir. Belki gaz atmıY' .. 
cek işleri yapabilmesi lazım- caklar, infilak bombaları •• 
dır. Bir şartla ki hükumet tacaklardır. Korunma 
rehberlik ve yardım etsin. küldür. Hepsi bir arada 

Mühim şehirlerde ve bil- rümek lazımdır. Herşeyd 
hassa Türkiye şehirlerinde evvel herkes için kendi 
oturan nüfusun mühim bir yetişecek derecede koru 
kısmını sinesinde toplamış ma bilgisi lazımdır. Bun 
olan Istanbul gibi bir şehir- için öğretmen lazımdır. ~ 
de mahalli bükümetlere t(- riyat lazımdır. Havaya k 
rettüp eden hava korunma 
işleri çok ağır ve ~ümullü
dür. iddia edilebilir ki bu-
gün medeni milletlerin bariz 
vasıfları arasında milletlerin 
havaya karşı korunma işle

rinde gösterdikleri muvaffa
kıyet de yer almaktadır. 

Mütekabil yardım ve müş
terek ve disiplinli çalışmak 
isti yen bir iştir. 

Hava bombardımanları 
korkunç ve felaketli olabi
lir, mahiyetini bilmiyenler ve 
hazır bulunmıyanlar için; bi
lenler ve hazırlananlar için 
bir zelzele veya bir taun de
ğildir. Korku ve telaş ma- 1 
hiyeti bilinmiyen ve bilinme
diği için de ya ifrata veya 
tefrite kaçılan şeyler için 
olur. Mahiyeti bilinmiyen sa-
ri ve öldürücü bir hastalık 

korku uyandırır. Çünkü he
nüz. bilinmedigi nden ı,:aresi 
~~ i:: ı b. : . .: . bir hastahk
tn::ı mesela koleradan kork
n:~y.z, kcrks:ı ':: da eski za
manlarda olduğu gibi panik 
yapmayız. Hava tehlikesi de 
böyledir. 

Hükumetimiz pasif korun-
ma kanununu müstacelen 
Rüyük Millet meclisinden 
çıkarmıştır. Bu kanun bütün 
Vekaletlere, valilere, ve umu
mi ve hususi müesseselere 
ve bütün millet efradına va· 

şı korunma bilgisi başlıb 
na korunma için ~bir mil 
faa silahıdır. 

Bilgi iman ve güven d 
ğurur. Halk öğrenirken b 
kümetçe alınan pasif ko 
ma tertibleri de balkın ,.... 
venini arttırır. Kendime d 
şen ödevi yapmak için 
sat buldukça (Cumhuriyet 
sütunlarında bu mevzu oı 
rinde faydalı olmaktan -' 
neyi bir baz duyacağım. 

(SON) 
M. S· 

Kahraman 
Blnlcllerlmizln bUyll• 

bir zaferi . bi" 
lstanbul, 24 - Nistek• dl 

nicilerimiz müsabakalar 1'" 
muvaffakıyetler kazanııı• ti" 
tadırlar. Dünkü Piyer c;od, 
ye mükafatı müsabakasıO ., .. 
binicilerimiz büyük bir allbİ" 
vaffakıyet göstermişler d•' 
rinciden dördüncüye k• lf" 
-0lan dereceleri kazanOI 
lardır. 

B. · ·ı· ~ · S · p ]atk•11
' ırıncı ıgı aım o 0" 

ikinciliği Gürkan, üç~:~e 
lüğü Kula, dördünclllilg 
Eyup Öncü almışlardır· k·bİ" 

Mükafat merasimle E 1 

ın\ı.e verilmiştir. 

zengin Olmak 
l•tereenlz Piyan20 Biletlerinizi M;tlaka_ S_A-ADET Kişesinden Alınız ço:ıakk.f~'Hl.~ :s 
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