
Çeklerle Südet Almanları arasında kanlı çarpışma 
~-................................................................................ . 

lı<ISA VE AÇIK 

İş Böyle Giderse ••• 
Soa Hdyo haber l~ri Çeki,., le Südet Almanları arasında 

~•ıı kanlı çarpıımaların Yukuunu Çeklerin, Südet Almanları 
de •eskô11 topraklara rirdikleriui, bu sarada H itlerin resim· 
lırini parçaladıklan •e iki taraftan yarala ve ölülere rast 
Ja11dı;ını bildiriyor. Başka zamanlarda belki rayet tabii rö· 
tinebilen bu badiaclerin bugün çok mühim ve vahim me· 
••leler tevellüt etmesi ihtimal haricinde değildir. 

Acaba bu hadiselerin vukuunu teşvik ve tahrik eden 
Parmaklar mı vardır? bu hakikaten düşünülecek bir mese· 
ledir. Eğer galiplerin her dediğine " eyvallah ,, diyerek ve 
her isteğine boyun eğerek, evet cevabını veren Çekle.· in· 
tikam almak nyabud bazı duygularını gendiferi çıkarıyor· 
lırsa, çok hatalı ve tehljkeli bir oyuoa girişmiş bulunuyor
lar ki bunun sonu onlara çok pahalıya oturabilir. 

Galiplerio yeni bahanelerle yeni fırsatlar çıkarmak istiye· 
bilecekleri bir zamanda harp etmeden mecburen mağlup 
llle•kie düşenlerin kendiliklerinden bu fırsatları bulup galip· 
Jerine vermeleri siyasi tarihin biç affedemiyeceği bir bata 
olacakt1r ... 

SIRRI SANLI 

Dün Güzelyalı Okulunun Açıl
ma Töreni Yapıldı 

12500 Lira sarfiJe meyda 
~na .r getiril;;-Güzelf.J;- ilk~ 
~okufuqun- düO-açıl~atö;enf 

parlak bir tekilde yJpılmış· 
br. Kıymetli Valimizin him
metlerile yapılan bu okul 

binası da çok gi1zel olmuştur. 
Başta Valimiz ve Belediye 

Reisimiz ve' Partimiz yardım · 
cı üyelerinden Bav Me'1met 
Aldemir, bış müft!l iş Bay 
Hikmet Türk, Kültür direk· 
törii Bay Ali Riza Öz" rt 
ve Kültür müfettiıleri ve 
gazeteciler merasimde hazır· 
dılar. Önce törenle bayrak 
çekildi, çocuklar istiklil mar· 
ıını söyledi, Perihan e.dında 
bir kız öğrencinin kısa bir 
nutku zevkle dinlendi. Sonra 
küçOk Güne~ Valimizin önü · 
ne geldi, mini mai ağzına 

pek yakıştırdığı bir iki cümle 
söyledi ve sevile i. 

Vali kapıdaki ko·delayı 
ke!ti ve şu söz!eri söyledi 
pek çok alkışlandı. 

- ,. Bu gün ke pun nı aç-

- Sonu 4 üncüde -

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Evdeki Pazar Çar,ıya 

Uymadı! 
Amerikalının biri Afrika çöllerini baştan başa deve ile 

•ımayı kurmuı. Ona bu iş o kadar kolay değildir dedik
leri zaman ben Amerikanın cenuptan şimale, şaı ktan gu· 
ba her tarafını otomobil ile dolaşmış bir adamım, bu İfİmi 
yapamıyacağım demiş f yola çıkmış ve ilk kum kasırgasında 
gözünün biri kör olmuş bununla beraber mademki dansa 
girdik sonuna kadar oyaıyacağız. Diyerek irıliye inliye se · 
yahatiae devam etmeğe karar vermiş. 

Ey okuyucum sende . Afrikanın ıssız çölJerini Amerika· 
nın asfalt caddeleri sanan bu adamın aklına : 

Atamızın sıhhi durumu Romanya Kralı 
Londraya Gidiyor 

Sekizinci Tebliğ : Dokuzuncu Tebliğ 
l :t tanbul, 20 (AA) - R iyaseti Cümbu• 

U .numi Katipli ğinde n: 
lıtanbul, 21 ( A A) - Riyueti Cümhur 

U ınumi Kat: pliğioden: 

1 - R . i s i cü aı bur Atatürk'ün 11bhi vazi· 
yetieri hakl< ında müdavi ve müşavir tabib· 
leri tarafından bu sabah saat 10 da verilen 
rapor ikinci maddec.' edir: 

1 - Rdsicümbur Atatürk' ün ııbhi vaıi· 
yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabib
leri tarafından bu akşam saat 20 de veri· 
len rapor ikinci maddededir: 

2 - Asabi arazlar tamamen geçmiştir. 2 - Geceyi rahat geçirdiler. Umumi 
ulah artcraktadı r.:Nabız muntaz ım 94, te· 1 
u t ffüs 7.0, harat d ::recesi 36,9 du r. 

Umumi salan artıı. akladı r. N _ bız muntazam 
94, teneffüs 20, hararet derecui 37,1 dir. 

~~~~~~~~~--~~~~oQ ... QıE.~~~~~~~~~~~~~~ 

İtalyan gönül-Dün Kızılay Töreni Çok 
Güzel Oldu lüleri Napolide 

KRAL KAROL 
L'lndra, 21 ( Rad)·o ) 

Kral altıncı Jorj Romanya 
Kralı Karol 'u Londraya da· 
ve· etmiştir. Romanya Kralı 
ikinci teşrinin onbtşinde 

, -

Yurd ve ulus için en ve· 
ıimli ve en ştfkatlı Kızılay 

müessetııinin h~r yıl t .. Jua"' · 
ladığı hafta dün Atatürk h ey· 

keli onünde törenle açıldı. 

Kızılay heyetleri birer, birer 

İımirde dolaşarak cemiyete 
yeni üyeler yazmışlardır. 

Öğleden sonra saat onbeş 
kırk beşte Cümburiyet ala· 

nında okul öğre11cileri ve iz · 
ciler tarafından parlak bir 

geçit resmi yapılmışhr. Tö · 
rende Valimiz, Belediye reİ!li 

Parti mümessilleri, okul di • 
rektör ve öğretmenleri ha· 

zar bulunmuşlardır. 

Törene istiklal marşı ile 

başlandı, sonra Kız lisesin· 
den Bo. Nebiye, ondan son· 

ra Erkek 1 sesinden 8. Sa
mim birer söylev verdiler ve 

Kızılayın Türk camiası için· 
de kapladığı büyük yere işa· 

ret etmişler ve her Türk gen 
cinin bu cemiyete yardım et· 
mek vazifesi olduğunu tek· 

Napoli 20 (Radyo)- N apo · 
li şehri ispanyadan vatanla
rına dönen 10000 ltalyan 
szöoülfüsünü zafer alayı ha
linde ka şılamıştır. 

Londrada bulunacak ve üç 
gün kalacakhr. . ... - --

İş Bankası Londrada Bir Şuh 

rcı l a mışlardır. Atatürk ~' ı · 
tına birer şükran çelengi lco-

n ulmu~ Onuncu yıl marşı söy· 

leomi ştir. Bundan sonra ön· 

de muııka olduğu halde bir 

geçit resmi yapıldıktan son· 

ra orta okullar Helkevine git

mişler ve öğretmen bay Mi· 
tat tarafından Kızılay hak· 

kında verilen konferansı din· 

lemişlerdir. 

Bu hafta içinde her !araf· 

ta yeni üye kayd na devam 
edilecektir. 

Açıyor 

iş Bankası Londrada da ı rinden Bay Ruhi de Londr 
pek yakında bir şube aça- şubesine naklolunmuıtur. 
caktır. Bu şubenin direktör- Direktör ve memurlar b 
lüğüne Bay Cabir atanmıştır. haftaya kadar itlerinin baı 
lzmir merkez bankası şefle- na gideceklerdir. 

Bölu-e Atletizm Musabakaları 'Ziraat Vekili 

22 10-938 Cumartesi günü % 
saat on altıda İzmir Bölgesi 
Atletizm birinciliklerine baş· 
lanacakhr. Musabakaya 23-
10 938 Pazar günü saat 
dokuzda devam edilecektir. 
iki gün devam edecek olan 
bu musabakanın proğramı 

ışağıda sunulmuştur. 

Birinci gün : 
110 m. manialı koşu 

1500 " 
400 " 
100 " 

5000 " 
(4 x 100) bayrak koşusu 

1 nin T etkikleıı 

Disk atma 
Uzun atlama 

Üç adım atlama 

İkinci gün: 
400 M. manialı koşu 
800 ti 

200 " 
-- Sonu 4üocüde ~ 

Istanbul 20 (Hususi) -
rmat vekili 8. Faik Kurdo 
lu bugün Ankaraya harek 
tinden evvel Türkofise gid 
rek bir müddet meşgul 
muştur. Vekil bundan ıon 
mnbtelif dairelere giderek 
raat kongreai etrafında 
zırlanan raporları tetkik 
miştir. ... 
Arap heyet 

Londraya 
gidiyor 

Kahire 20 (Radyo)-A 
kongresinin tefıik etmiş 
duğu delegas. o ı , F.Hs 
hakkında lngHiz ricalile 
nuşmak üzere bugün Lo 
raya hareket etmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Sumikok kömürü bahalı im 

Belediyemizin bu yıl odun kömürüne bir çare bula 
ve dört kuruştan fazla sattırmaması için gereken tedb 
aldığını geçenlerde yazmıştık. Bu faydah haber halk 



~ salıief 2 ' ......... . 21 Birinci T etrl• 

lzmir- IDoktorun Nasihatle~ DGNY~~tER 1 Ahlak ve 
Kahvelerini Gebe Kadınarda nerhis OLUYOR? t ~d b 

· Yeni doğan çocuklaramah • 1 muaşere a a ı 
OOLAŞIJORUM 11 ı sns Bu9usi bir takım gıda- Aslan hücumuna. uğrı~ 1 

Jar vardır. Kezalik lohusala· 1 ----------- .. - ----- ---""'""'."""-
rın da kendilerine göre gı· yan şehir Öğrencilerime öğütlerim 19 - H. Türkekul 
dai ve umümi bır takım hıf· Fransanın Lyon şehrinde ______ __,:;__ _______________ ~~ 

sısıhha kaide1eri mevcud bu- bir sirkten kaçan OD aslan Herkesi saydıiımız kadar say 
) Yazan: Gönül · Emre 

....... -------..L...ırtr"!171 • ı 1•. r - 26 -• ...:: /~p i • 

Junmaktadır. bir müddet ötede beride do- v 

A b k t .. ' "Y k 1 ••ştıktan sonra caddelere gı aörmek hakkımızdır ID 80 Ç8 U uy•••~ 8 ayı e e Gebe kadınların ise gıda- dökülmüşlerdir. Aslan hücu· 5-• • k ya aid bir takım kaidelere muna uğrıayan halk kaçışma- Biz Türkleria ötedenberi ı dir. 
Verırseo SeDI Urtaranı ayız riayetleri mecburiyeti vardır. ğa bağrışıp çağıışmağa baş- milli şiarımız misafirperver· Bunda siyasi düşünceler 
N .. - Bilhassa ye•ı·ı sebze! r 1 ı d B d k liktir. Bu bu9u•ta unutulma· de va' rdır. Parıak görüniişler• eyse sozu uzatmıyalım, dığımız gibi ver elini loebolu ., e ve amış ar ır. u esna a sir "' 

aababa kadar bekledim. Gün d' k .k meyvafar onların esas gıda- müıtabdemini aslanların ar· ması lazım gelen mühim kapılmıyarak her zaman za· 
ıyece tı .•. k k l h l k d aöarm w b 1 sını leş il edecektı·r çu-oku- k d t• · ı h no ta, yerli ai elerin er za- man ihtiyat ı ve uyanı a • .,. •ga aş ayınca, yavaş Arkadaşlar hazarlıklarını · asın an ye ışmış er ve ay· 

kalktım ve · d k bunların içinde vitamın çok- vanluı yakafamaaa teşebbüs man ve her yerde ecnebi ranmak en önemli ve en evım en çı ıyor- görmek üzere dağıldılar. 6 

ma•om gı·b· ı· · k ı tur. Bundan mada içinde etm iılerdir. Mahalli polisinde ailelere takdim ha,darı var· asil ödevlerimizdendır. Bizim 
.. 

1 e ımı, 0 umu Gece bir kayıkla Üsküda-
ıaUaya sallaya sokağa çık- iki nevi vitamin bulunan ha- müdahalesi ile aslanlar zor- dır. gibi yeni kurulmuş cemiyet· 
bm... ra geçtdim. Kararlaştırdığı· lis balıkyağı da gebeler için lukla yakalanmış ve yerleri Yabancılar, yani Türk ol· lerin milli karekterini fesada 

mız yer e toplandık. Altı .. t_ -ı - b Jk d k 
Ve doğru bizim karakol- -~on derüce faydalıdır. idrar· ne go uru muş, a a or- mıyanlar, bekar olsun, evli verecek ve ahlakımız ftze· 

J d kişi ~dik .. Motora doğru gi- kulu_ saatler yaşamaktan 
ar an biıin e giderek -ese- L larında alb · b f olsun yerli ailelerle tanıştık· rinde tesir yapacak her şey· 

J "'" 11erken, daha doğru bizi ka- omın u unmıyan kurtulmu111tur. 
eyi olduğu gibi anlattım... çıracak olan motoru sahilde gebe kadınlara taze yumur- Y .,. farı zaman her vakit ilk ön- den çok sakınmamız gerek-

Baaa k11aca şunları söy· ta yedirmek pek muvafıkhr, ,56 aşındaki PaJJazla ce kart bırakmalı ve ilk zi- tir. 
lediler: arayıp dururken, uyuklayan E J . d I H 

bir düşman neferi gördük. Bundan mada süt ve sü· V enen 1 7 \'aşın- yaretı yapmalı ır ar. iç bir Bu derece hassasiyet ve 
''~man çabuk tüy! ... Yok- H te aid şeyler mesela yoğurt da J\.~l· l{ız va kıt ecnebi bir aileye bir uyanıklık her miJlette v Aır 

Sa Yakayı ele Verl·rsek •eoı· erif yaklaştıg-ımızın far- T - k ·ı . ·ık .. t kd. T bl ~ m h il b. ·ı k ur aı esı ı once a ım aasıu arin en 
bı·z, kurtaramayız? kında değildi. a a e ı ı e meyva ompos lngilterede garip bir ev· 

t 1 b 1 · • k f edilemiyeceği gibi, tanışılması milli ve ahlaki ta as ob Ur . A k d ı H b 0 arı ge e er ıçın ço ay· lenme hadisesi günün dedi· 
Hem bizi müşkül vazı·yete r a aş ar asan, nö tt· d 1 d nekadar arzu edil yorsa ve Yalnız ~.nezaket ıcabı b"'zı 

. . a 1 ır. kodu mev1ularından bı"rı'dı·r. ... sokmuş olursun!.,, çının üzerine çullandığı gibi mevkii nekadar yüksek olur· haller müstesnadır. Bu hu-
8 Yere devirdi .. Bir elı' de bo· Et bilhassa yüksek aylar· Bütün g ~ zeteier bu hadise· 

l·zı"mkı·ıe ı· h ki d d ki d sa olsun, bir Tu-rk aı'lesı· bı·r suslarda kendı" aramı•da sıkı 
d k 

r n a arı var ı, g· azını sıkıyordu. a aya arı şiş halinde bu· en bahsetmektedirler. l.ırant ... 
eme ki gayret dayıya dü.ı- lunan gebelere verilmez tuz· ham kasabasının orta mek- ecnebi ailesine takdim olun· içtimai bir tesanüd vücuda 

mü·t-u Eh Z t A Çok geçmeden nöbetçi, 1 k b" t · b t• ·ı ı·d· z· h k · .,. ·· · a en nado- u şeyler, salçalı şeyler sa- tebini ikmal eden on yedi ma arzu9unu ızza ız ar ge ırı me ı ır. ıra er esı 
Juya geçecektı·m... deyelene deyelene girdi... 1 etmm k ı· d z· b. d w k d gw gö amuralı şeyler, sucuk, pas· yaşında Margaretia ayoi ka· ee azım ır. ıra ır say ıgımız a ar say ı r· 
He~en karakollardan çık· Silahını aldık.. Şöyle bir tırma gibi şeyleri gebelerin sabının elJi altı yaşındaki memleketin milli cemiyetine mek de hakkımızdır. Her 

hm ve gi ' li yollardan eve etrafı yokladık. yemeleri caiz d!ğildir. pıpazı ile evlenmeğe karar girebilmek şerefini kazan- Türk ailesinin Bu hu!usta 
geldim. Bir de ne görelim?.. Kız _ .... , .. verdiği duyulmuştur. Bu ev· mak istiyenlerin o cemiyet taassup göstermesi vezifeai· 

Arkadaşlara da haber göa- gibi altı makineli tüfek dur · f Jk k ••t•• h lenmenin papaz ile kızın vak- efradına karşı iltifatlı dav· dir. Her hangi sosyetede de 
dererek bu gece Üıküdara mıyor mu? Demek nöbetçi ll Up &De tile aralarında geçen aşk ranmaları ve onlara önem olursa olsun ünü olan bir 
g~çip, oradan da! laeboluya bunları bekliyordu. Dünyanın ilk kütüphanesi macerası neticesi olduğu söy- vermeleri pek tabii bir keyfi. edibimizin, bir bilgenimizia 
gı~eceğimizi bildirdim... Arkadaşlara: tesis edenlerin eski İbraniler lenmektedir. Yakında genç yettir. Bu hu!u!la vakur veya resmi mevkii olmayan 

ikindiden sonra arkadaş· "TaJiimiz çok iyi arkadaş- oldukları anlaşılıyor ve ilk kızla ihtiyar papazın nikihw davranmak, içtimai ve ahlaki tanınmış bir aileye menıup 
larla bizim evde toplandık. lar.. Baksanıza Aoadoluya kitap koleksiyonu vücude ları kıyılacaktır. mahiyetlerine dair açık göz bir Türkün üst tarafına ec· 
Ve kararımızı verdik: eli boş da gitmiyeceğiz.. getire11 adam da eski Mısmn yanma- ve geniş bilgiler edinmek· nebi bir bankacı, bir tiıket 

Gece, arkadaşlardar Mu- Hem tesadüfe bakın ki, a~tı iJk krallarından Osimandi- "" sizin hemen yabancıları Türk direktörü •eya b'üyük hir 
rat, motorunu sahilde ha kişiyiz B d d it yastır. Av hususiyetine ve mahremiye· tacirin roturtulması bile ka-
lıyacak Bizde gizlic ~r- ki ı· .. ura 

8 
a • ı ma- u·ı · dd 12 yan gaç tine sokmak dogwru d•gwı"ldı'r. tiyen caiz görülmemelidir. ·· e gos- ne ı var.. mı a an asır evvel "' 

terilen yerden motora atla- (Arkası var) vücude getirilmiştir. Gordon Spinval adlı bir Daha açıkcası sosmamak Yalnız memleketlerini temsil 
E::::3 ------- --- - ........ _........ logiliz kaşif cenubi Ameri- daha iyi olur. Buda yaban- eden bütün diplomatlar ta· 

Dl.kkat.' Ürolog Operatör Bı•zı•m kadda Amazon nehri kıyıla- cılara karşı yüz vermemek bii bundan hariçtir. Onlara 
rın a aylarca süren bir keşif ve onlarla görüşmemek ma· karşı gayet nuikane ve ıay· 

DOKTOR Zafer bizim, çünkü biz, seyahati yapmış ve yeni dön- nasıoa alınmamalı ve bHin· ğı ile hareket etmek d~ bor· 
Hakka tapan milletiz. müştür. Bu zatın iddiasına melidir ki bu sadece milli cumuzdur. Bu gibi siyasi me• 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşıllnda 

35 No da · 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 

Fuat Soyer 
Böbrek mesane pro9tat 

idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N&.1manzade No 5 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cik Tenasül hastalıkla -
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

SE:ala!:.iB-8 -~--

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mfö c:ll .; "' • ı ı 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
yaptırı~ız;. ikinci BeyJcr So. No. 29 

l ncı ~ınıf Mutabassıı ı t.LEJ. ON: 2S42 

~*~****~*****~ı~*~***~****M~ 

i Elhamra Telefon e = 2573 ~ · fC ldaresinee Mılli Kütüpane Sinemas1 )t 

' BUGÜN Dünya sinemacılığrnın iki eşsiz şöh r eti ~ 
"Tt GRETA GARBO • CHARLES BOYER )4 
~ Tarafından şahane bir güzellikde yaratılan senenin )it 
iı( en muaz11m ve muhteşem filmi. M 

KONTES VALEVSKA = ı 
-;:----:---:---:--------------------M ı 

Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9 da )t 1 

Fiatlar: 25-30~40-SO Cumartesi talebe 1 de 15 K. : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~ . _ ..,.___... .. -" 

Tarihteki şönmez iz, göre Amazon sahillerinde bir izzetiııefis ve zaruri bir murların teşrifatı zaten bel-
Bizimdir, yalnız bizim. bir ağaç vardır ki ateşten ka haysiyet işidir. Zira Dünya· lidir. 

Acunda ve rdiği şan, 
O sakaryada akan 
Bir hak uğrundaki kan 
Bizimdir, yalınız bizim. 

Ali UJvi Yıld1r1m 

--~----1 
DOKTOR 

Tevfik Lütem 
MERKEZ HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyler Numan zade 
sokak No 5 

tiyyen müteessi olmamakta- nın her köşesinde de böyle- Arkası var 
dır. Kaşif beraberinde getir- 00000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 

diği bu ağağtaa bir parçayı Aşçı başı Marka 
bir fen heyefi huzurunda atew 

şe arzetmiş ve •ğaç parçası Makarnalar 
yanmamıştır. 

Şimdi dünya kaşifleri bu 
ağacı aramakla meşguller. 

İlk Otobüs 
[IJk otobüsü yapanlar iki 

lngilizdir. Bu araba 1827 ıe
nesinde halkın istifadesine 
arzedilmiştir. ilk zamanlarda 
kiçte rrğbet görmemiş hal . 
kın istihzasına maruz kal
mıştır. 

DOKTOR 
Hakki İsmail 

Bileeer 
DERViŞ O(iLU 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9 12 lkiçeşmelikte 1 6 
Karşıyaka Y•lı 71 No. da 

T. 3760 ........................... 
i DO 1 T O~R i 
i Salih Sonad i 

Her gün öğleden sonra 

----Eii:~-- ------- ı Cild, Saç ve zührevi basta· ı 
ı hklar mütehassısı ı 

Hasan mustahzaratr, 
gazoz ve meyve özleri 
her cins krem, kolan-

va nnd ra vP s~ i rP. 

Selanik sergisinden birincilik ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
madalyasını kazanmıştır... ı Her gün öğleden sonra ı 

rEliil--·-~-- ı Telefon· 3315 ı 
Kiralık Otel i ...... D .. İkka~ .. tl ....... 
K•çrci lerde 76 Sa. Mani · 

sa ve Ali.hisar oteli kiraya Kavafiye tezgahtarına lü· 
ı verilecektir. İsteyenler içinde zum var. lstiyen arastada 

Bayan Dilbere müracaatları. 299 sayılı dükkana gelsin. 
9 15 lzmirli Ahmet Nuri 

•*~~~~~~~~~ı~~~~~~x~~~~~~~~~ = Kültür Park Sineması ~ 
t( Kibar halkın sineması olacıktır . >+ 
~ Ailevi ve içtimai fılimler gösterecektir. ~ 
t( Pıoğramlarının mükemmeliyetile t emayüz edecektir. ,. 

1 
f( htirahat için aranılan t ...:kmil evsafı haiz olacaktır. lt 

1 N Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. Jt 

1 
fC Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. )t tc ,. 

1 
h DiKKAT: Resmi küşada şimdiden hazırlanınız. )t 
fC Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır \1 
"' -~"'l!P!~~9'P-.,__ .-. ---~-----.._. 



' ...,_ ... .,. J c ........... , 21" B T irinci eırin .. 

:J 
I ------------------------------------------------------~-~---&;;JI:=-------·· 
1 
~ . COCUK SA yı-• ASI 
-

Kardeşimin öğretmeni 
Bayaa Ayşe, kardeşimin daki çiviyi niçin çıkartma-

hıstalandıiıaı öğrenerek bu- dınız?! ,, 
ı&11 bize gelmişti. Kömürcu- Bazı defalar, biçare öğ. et· 
Dun oglu evvelce onan da menin, sabrı tükenir ve kü-
talebesi idi. Oğluna usluluk çük öğrencilerine darılır, bi · 
lllilkifatı verilmesine teşek· raz sonra pişman olarak ge-
kiir etmek üzere bir gün ne onları okşar. 
Nilöferin aaneainin önlüğilne içlerinden birinin evine 
birkaç kilo kömür doldura- gönderileceğini söylediği za· 
rık kendisine nHıl getirdi- man gene olun göz yaşla· 
i'ini anlatıyor ve bizi güldü- randan acı duyar ve oola-
rtıyordu z il k d " 1.. " aç bırakmak suretile . ava ı a ın on u- 1 d 
ğünü gene dolu olarak gö · caza sn lran annesine ~çıkı 

şır. 

~~rmeaıek için ağlıyarak bu Bu bayan Ayşt-, ateşin, ça-
KÜçük hediyenin kabulünü b uk mütees!ir olan gayet 
ne kadar zorlayarak rica edi· şefkatli. iyi giyinir güzel bır 
Y.0rmuş.~ kızdır. Annem ona "hiç ol-

Bir başka defa gene mini mazsa öğrencileriniz sizi se 
"· ~ıni öğrencilerden birisinin verler mi ?11 Diye soruyordu. 

•nnesi pek ağır bir çiçek O cevap verdi : 
demeti getirir, meğerıe bu "Evet: Fakat sene sonun· 
demetin ortasında bıroa:ı yüz da bir başka sınıfa gitmek 
Paralıklarla bir para kumba· üzere beni bırakırlar ve bir 
raı: varmış. (Onu seve, se- daha yüıüme bak maılar, bu 
ve dinliyorduk. Kardeşimde küçük nankörler, başka öğ-
Bn. Ayteyi memnun etmek re~menlerin sın ı fına geçtik-
. len zaman sanki bizim elimiz 
ıçia ilacını isteyerek içiyordu. i de büyümüş, yetişcniş olma· 

lk okulun birinci sınıfın fırından sıkılıyorlarmış gibi 
b~ küçücük öğrencisile ug~ - - " - d d - guo gunay ın,. eaıeğe an· 
Hfmak içia ne kadar sab11· cak tenezzül ederler. 
h olmak lazım. Hepsi ihti- Bu her vakit böyledir. Çok 
yarlar gibi dişsizdir. sevilen yavrucuklara her tür-

R ve S harflerini ıoyleme· lü gayreti iki yıl verdikten 
ii beceremezler. Biri öksü- sonra b1rakmalı ve artık bir 
rür, 6tekisinin burnu kanar, daha görmemeli. Bazıları için 
biriıi 11raoın altında topacı- emin olur ve oh arhk bu be· 
na kaybeder, öteki kalemini ni devamlı sevecek derim. 
eline batırdığı için bağmr- Tatil geçtikten sonra bu da 
ken baıka biri bir sayıh def- ptekiler gibi bl!ni hiç düşün· 
terin yerine iki sayıhsını al- mu. 
dığı için ağlamağa başlar. Ba. Ayşe küçük kardefİ. 

Bunlardan başka sıra, sıra mi öpmek için kalkarak"Fa
kat sea ~. öyle olmıyacaksın 

Menemen destileri gibi sıra · d J eğimi yavrum diyo du. Be· 
lanmış elli tane daha bin nim yanımdan geçtiğin za· 
vardır ki onlara okumak, man başını öbür tarafa çe-
yazmak ve hesap öğretmek virmiyecek, zavallı dostunu, 
lazım. iyi öğre!menini uoutınıyacak 

Bu küçücük mahlukların ve inkar ctmiyeceksin değil· 
her biri cebinde değnek par· mi ? 11 Dedi. 

= 
Spor1:1n Önemi ve faydası 
-~------------- - - - -;· • • • 

• 
• 

• .. 
....;;;;;..~--.--;._ -. 

Yaz geçtiği halde Amerikanın ba21 su şehirlerinde hala 
en faydalı saydıkları deniz sporuna devam etmekt'!dirler. 

Yürürken kol-ı8azı hastalık-
- --· 

)arımızı niçin lar niçin: iki ; 
Sallarız?.. tdefa gelmez? 

Yürürken kollarımızı sal· 
lamak bize daha boş gelir. Bazı hastalıklar va-;d~ki, 
Kollarımızı bağlasalar yürü· bir defa t~t~p-kurtulduk-
yemezmiyiz? yürürüz. Fakat tan sonra 0 hastalığa karşı 
kol sallıyarak yürümek daha muafiyet kazanırız meselal 
kolayd1r. Demekki kollarımı· ---
zın sallanması yürürken ev· çiçek, kızamık gibi sari has 1 
vela bir ayak sonra diğer talıklara tutulanlar bir daha 
ayak üzeıiode müvazenemi:ıi pek nadiren bu bastahklara 
temine yarar. ihtimal şem- yakalanırlar. Bunun sebebi 
panzelerde olduğu gibi hay- henüz tamamile anlaşılma· 
vanların yilrümek için hem mışhr. Alimler şimdi bu se· 
becaklarıoı hem kollarını kul bepleri aramakla meşguldur-
landıkları zamandan kalma 
bir adettir. lar. 

çaları, akide veya tane ıe· ~------------------------
.~ ı 

}ı 

ı, 'i 

Yalnız bu hastalığı çek-
tikten ;: sonra vücudun bu 
hastalık mikroplarına karşı 
mukavemeti artar. Bu mik-

lı:erleri, kopuk düğmeler, şi· 
şe tıpaları, çakıl taşlan, bez 
parçaları bulundururlar. 
Öğretmen bazan OJları 

arışhrmak istetiği zacnan 
varlıklarını kondralarının içi
ne varıncaya kadar saklar
lar. 

Bari dikkatlJ olsalar! ne 
gezer? pencereden giren bir 
ıinek onların başını havaya 
kald1rmağa kafidir. 

Yazın sınıfta gürültü ede· 
rek uçan mayıs böceği ge· 
tirirler. Hele hazan mürek-

ı 
'lep hokkasına daldıkları zı· 
maa defterlerine uzun, uzun 
siyah çizgiler yap.Dağı baş
larlar. Öğretmen bütün bu 
mini mini öğrencilerin anne
lerine vekilet etmeğe, giyi· 
n"rktn yardım, çizilmiş par· 
maklannı sarmağa, düşen şap 
kalar1nı giydirmeğe, manto· 
lannı değiştirmemeleri için 
dikkat etmeğt; mecburdur. 

Aksi halde bu bebecikler 
bağırırlar, •ğlarlar. Zıvalh 
ve sabırlı öğretmene bazı de
f ada anneler şikiyete gelir -
ler. 

"Nasıl oluyor da bir şey 
öğrenmiyor, kalemini kaybe
diyor- acaba?! Bu k 1dar iyi 
öğrendiği ve çahşhğı halde 
benimkiee bir aferin bile 
denilmiyor? Zavallı kızımın 

~roplar gelirce vücut •: onlara 
öldürür. Mamafi bu mukave· 
met kabiliyetinin asıl sebebi 
henüz bulunmamışhr. 

~~ Tem~;İ°~~cuk-
~ ları kimse 

,, 
Nasırınızı 

3 günde · 
.. ~ 

Yoketmek için l j - ,_ --
~ S. Ferit 
-~~ Eczacıbaşı 

, Nasır 
KREMİ 

Yalnız ~lO kuruş 

sevmez 

Çocuğunun okulda tenbel· 
liğini ve yaramazlığını öğre· 
nen annelerin yüzü böyle 
ekşi turşu olur ve evladın · 

dan nefret eder. Bundan ka· 
çıomak her çocuk için çok 

Sana! ••• 
Yeter artık bu kadar işkencelerin yeter 
Görmek için yüzünü ağladım gece gündüz 
Dilerim tanrıdan ki, olasın benden beter 
Bahtın olsua hep kara olmasınlgecen dündüz 

Keşke güneş doğmayıp olmasaydı da sabah 
Kör olası gözlerim belki gör mezdi stni 
O zaman kalbimid!! çalamay1.caktın, ah ... 
Böyle kalpsiz kalarak sürüodürmezdio b~ni ~ 

Yalvarırım sevgilim sana soo bir ı c .ı m var 
Çaldığın kalbimi ver belki tekrar yaşarım 
loan ki sensiz bana oldu bütüo düny _. od 

Anlarsam sevdiğini, ben kalpsiz de yaşarım. 

T ARiı< DOGRUER 

• 
Refah ve saadet vasıtaları 

rli"" . ------

Fabrika b&cıları tüten ve şimendiferleri artan ülkelerde 
genlik ve sefa artar . Bir ulusun saadeti ıçın bu olar liıım · 
dır. 

---------:xıoo --------.-
İlk okullarımızda 

Cumbutriye bayramına hazırlık intibalarından. 

Cumhuriyet 
Eski mahkef!Je önünde 96 

numarada bP.rber bay Recı: bio 

Cumhuriyet Kişesi 25 nd ter
tibıo her keşidcsinde bir çok 
vatandaşlan zenginliğin saade
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 
keşide de "3006011 numara ile 
25000 lirayı bay Selaheddio 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mehmede 
ve birçok ufak ikramiyt- ler 
vermekle müşterilerine karşı 

ugu . lu ~işe olduğunu ispat et
miştir. 

Kişesi q 
' 

Üçüncü keşidelde (5000) lira Seyfi, 4 üncüde 12000 lira_ 
v;ii~beşincfd-;-i2ooo · lira Vehbi 10000 lira· Ali baylar, al
tıncıda 25000 lirayı Selabeddin 15000 lirayı Süleyman ve 
Mehmet ba lar ve 1000 lira da ba evket Nuri Hilıe in, 
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K~pot bezi 
11Cıı gelmekte oldujundaa 

lrlylBmOzOa ihtiyacı dikkat 
nazarına ahaarak az olduia 
aalaıılan kapot bezinin tayin 
edilen fiyattan fazla ıabldığı 
ıörüldüğünden iktisat veka
leti, kapot bezinin verilen 
fiyatten y&ksek fiyatlarla aa
tıı yapılmamaıı için tedbir 
ahndığını, Kayseri ve Bakır· 
köy fabrikalarının imalitla
rının arttmldığını ticaret 
odaıına bildirmiıtir. 

Pazarlıksız sa
bşlar yoluna 

konacak 
Pazarhkıız sahıtan ıiki

yet edenin çoğaldığından 
belediye reisi bay Behçet Uz 
diln de tekrar teftiılerine 
devam etmiıtir. Söylendiğine 
l'Öre bazı 1ahcdar sonradan 
bir toplanma yaparak fiyat
ları kendi aralarında arhr
mıılardar. Kanun hükümle· 
rine aykırı olarak bazı hare
ketler teabitl edilmiıtir. Ve 
ba hususta bazı esnaf ne 
ıuretlei hareket edecekleri, 
ne ıekilde davraııacakları 
etrafaada tea•İr edilmiıler
dfr. Kontrolle uğHıan bele
diye memarlarıaa da yeni 
direktifler ••rilmiıtir. Bu ta· 
limata ll)'pa hareket etmi· 
yenler ceıalandınlacalrlardır. 

Muvakkat Mer 
iyet Uzatıldı 
Şehrimiz ticaret odaıına 

de•let demiryollara genel 
direkt6rlljiiaden ıelen bir 
mektupta, devlet demiryolları 
iacir aaldiyatana iliıik tari· 
fedaki fnkalide mu•akaat 
mer'iyet miiddelinia onbeş 
ikinci tetrine kadar azatıl
dıtı bildirilmiıtir. 

Bi .. Deli 
Yakalandı 

Nazmi ojla Sami adında 
bir deli 1akalanmııtar. Aıker 
lıapfl olduju Kiliıten Sari· 
J•Je ıeıecrği ve fakat ya· 
pamadtiı•• ıiyliyen ba adamın 
lzeriacle d6rt tane kol aaata 
•e •aktile Haliçte denizdea 
çıkaralmıt olan kollara bağla 
ılzleri oyulmuı ceaed hak· 
kmdaki haberi yazan bir ga • 
zete parça11 bulanmuıtur. 

Yapalan araıtırmalarda Sa
millia deli olduiandaa ılip· 
beye diiıllm&t ve mDıahe· 
de altına alınmııttr. Saatleri 
aeredea tedarik ettiği ıorul
makta ve aranmaktadtr. 

imar bürosu 
teıkil edildi 
ileride lımiria imarına ça· 

hfmak &zere belediyede bir 
i•ar blrosu teıkil edilmiı 
ft faaliyetine baılamııtar. 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak ister· 

ıeaiz T. H. K. Piyango 
ltiletlerinizi Emel kitesindra ....... 

Tilkilik ecıaneai karı111 No 651 
T. 331Ç Necmi Alı) 

. C Kallım .... ı 

• 
SON DAKiKA 

Südet topraklarına bir 
girdi Çek müfrezesi 

Köyde bulunan Bitlerin resimleri yırtıldı 
Müsademede Çeklerden on kişi öldü 

Berlin 21 (Radyo) - Dün bir Çek müfrezesi Çek - Südet hududunda bir köye rirerek 
halkı tazyik ederek Hitlerin resimlerini kahve ve umumi yerlerden toplayarak yartmaı· 

lardtr.1 
Bu esnada yetiıen bir Alman kıtası müsademe olmuı •e Çeklerden oa kiıi ölmüıtür. 

Çek miifrezesi çekilmiıtir. 
Berlin 21 (Radyo) - Çek müfrezesi tarafından Hitleleria resminin yartalmHı biltün Al· 

manyada heyecan uyandırmııtar.' 
Berlin 21 (R•dyo) - Sen hadise dolayisile hükümet vaziyeti Çek hü~ ümetinden sor· 

muıtur. • 
Hatay Cumhuriyet bayramına hazırlandı 
lstanbul 20 (Hususi) - Cü 11huriyetin lSinci yıla kutlulamak için Hatayda büyiik h•zır· 

laklar b•şlamııtır. 
Bıyram proğramını tanzim için bir komite seçilmiı ve bu komite iıe baılamııtır. 

-------------------------oooo~~~~~--------------

Feci bir kazası 
Kütahya 20 (Hususi) - B•hkesirden Küt•hyaya gitmekte olan 309 numarala katar, 

Balaklar köyü civarında lsmail oğlu Kadirin arabasına çarpmıştır. Kadir, öküzler ve araba 
trenin altında parçalanmıılardar. 

Macar - Slovak Müzakereler başlamamıştır, 
Munibe giden heyetin avdeti 
Varıova 20 (Radyo) - SloYak 1aylavlarındaa ( Şarl Sider ) 

ıelmiıtir. 

bekleniyor 
bugün lt•yyare ile buraya 

(Şarl Sider) in, Slovakların metalebatı hakkında hariciye Lazm Kolonel (Bek) ile m&him 
mDzakerelere giriıeceii tahmin olunuyor. 

Paris 20 ( Radyo ) - Macar Slovak miizakereleri henüz baılamamııtır. 
AlikadarlH Münibe giden Slo•ak heyetinin avdetinden sonra mizakerelere b•ılanaca· 

j'ını iddia ediyorlar.I 

Köylü için ucuz ayakkapları 
lstanbul 21 ( Hususi ) - Siimerbank tarafınnan köylülerimiz için çok ucuz ayakkap· 

laranın yapdma5ı takarrur etmiıtir. Bu ayakkaplar çok dayanıklı ve kıymeti bir buçuk 

21 Blriad Tepba 

'Tütün Müstahsilleri Piyasanın 
Açılmasını 

Tütünlerin ambal•jı bit · ,. 
mek üzeredir. Müstahıiller 

piyaHnın açılmasını istiyor· 
lar. Birçok yerlerde denj'e 
girmemiı tütün k•lmamııbr. 

Bu yıhn tütünleri kalite iti· 
barile hem nefiı hem de 
geçen senelere nisbetle d•ha 
azdır. TOtüncüler, piyaHnın 

açılmHını iıtiyorlar ve borç· 

İstiyorlar 
laranı• ademe vakti ıelditi•i 
ileri ılirüyorlar. lzmirde li 
Amerikah tütl1a · tirlletild• 
onbet ikinci teırinde. piya• 
aayı açmak iizere bir ••laf· 
ma yaphkları haberi doil'a 
değildir. Kumpanya:ar ita 
sene 12 milyon kilodan faıla 
tiitün alacaklardır. 'Fiatler 
hem üz takarriir etmiı delil· 
dir. 

~~~~-----~ .. -~~~~~~~~---
Güzelyalı Otobüsleri Gece 
Yarısına Kadar Çalışacak 
Güzelyahda oturan balkın 

geceleri veHitsizlikten sıkın· 
b çektikleri belediyemizin 
nazarandan kaçmamıı ve 
derhal yeni bir servis tertip 
etmiıtir. Güzelyahya iıliyen 
otobüder badema ıaat 21,5 
kadH muntu.am servislerine 
devam edecekler ve bu sa· 
attan sonra iki otobiis saat 
24 de kadar çalıı•c•kbr. 

Bu itin iyi bir ıekil -t d~ 
va mı için bt lediye 
merkez amiri Bay 
Kayral lizım gelen tertibat 
ahnmııtır. Y alnı% otobüıcil • 
lerin bekleme mahali olarak 
polis müttferrikasıaın öaDall 
istemektedirler bu hıkh ta· 
lebin yerine getirilmeıiai 
belediyemizden zica ederiz. 

----------"no .. --------
Güzelyalı Okulunun 

ma Töreni 
Açıl-

- Baıtarafı 1 incide -
mak üzere bulunduğumuz 
eser bir okuldur. Anneler, 
babalar evlid yetiıtirirler 
bu nüfus meselesidir. Ve 
çok önemli bir vazifedir. 
Okul yurddaı · yetiıtirir. O 
da bu bakımdan anaların, 

babaların yardımcısıdır. Okul· 
suz yerlerde analaran ve ba· 
balarla vazifesi nokı•n k•hr. 

Eski ilimlerden biri "her 
açalan mektep için bir hapi
sane k•panır" demiıti. Bu 
çok doğrudur. Mektep ce· 
miyete iyi inaan yetiştirir ve 
refahını temin eder. Teme•· 

ni ederim ki bu mektep de 
bundan evvel açılanlar gibi 
memleketimize t~miz ruh1a 
iyi kalpli ve memleketimisi• 
istediii iyi •atandaılan 1•· 
tiıtirsin. 

Ne mutlu biae ki Atatllr· 
kün yarattıtı cumhuriyet 
deninde her gtla bir çok 
mekteplar açmakla, ona 
g6ıterdiii iz &zerinde ylıl· 
yoruz. 

V arolıun Atat&rkilm&ı .•• 
Y aıasın Ctlmharlyet •. 
Nutuktan ıoara ıınıflar 

gezildi ve b&f eden m11afit· 
lere çay ilrram edildi. _ .... _____ _ 

liradaa fazla olmıyacaktır. 

Romen-Leh 
!
Atletizm 

.. H k . Müsabakaları muza erelerı l -S..ıt•r•fı biriacide-
10000 " 

Bitler Tuna 
Hav alisinde 
Teftişte 

• Varıova, 20 ( Ô.R ) - Salahiyettar Leh mabafili Leh • Rumen müzakerelerinin neti· 
celeri hakkında kail kuvvetli bir ihtiyitkirhk mu haf •za etmekte ve bu ıörüımeler neti· 
eninde neıredilen reımi tebliğ ~ududu dahilinde kalmakla iktifa etmektedir. 

Fransa - Süriye müzakereleri başladı 
lıtanbul 20 (Hususi) - Franıa • Suriye müzakerelerine Pariste yeaidea baılanmııtar. 
Fransa biikümeti, müzakere safbahadaa bizi haberdar edecek netayiciaden de malümat 

•erecektir. · 

Japonlar Kantona Y aklaştıları 
Tokyo 20 (Radyo) - Domey ajansı Japon kuYvetlerinin Kanton şehrine 20 kilometre 

mesafeye geldiklerini bildirmektedir. 
Tokyo 20 (A.A.) - Jıpon kıtaab Kantona 38 mil me•afede kiin Ceasiag ı e brini zap· 

tet m•şlerdir. 
--------------------------------------------...... oo ...... -----------------~.~----

Yeni Beden 
Teşkilatı 

Yeni beden teıkilitınıa iz
mir ıubesi pek yakında faa· 
Jiyete geçecektir. 

Şubenin açılııında teıkili · 
tan umumi müdlril general 
Cemil tahir hazır buluna· 
caktır. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiyat 
10355 Üzümi 6,75 - 20,50 
2235 lncirJ 6,625· 17,~ 
1100 Buğday 4,75 • 5,25 

179b. Pamuk43, • 43,25 

umumi maiaza Heyeti Vekile 
acılıyor Toplandı 

lktiaat Vekileti lzmirde 1 Jatanbul 21 (Huıusi)-Diin 
umumi mağaza açaaaktar. Bu Dolma bahçede Vekiller he· 
mağaza açıldıktan ıonra müs 
tahsil malaııı umumi mağaza. yeti Celil &ayarın baılranh· 
ya teslim edecek belli bir ğında toplanmı ı ruzaamfye 
nisbette avanıı alacak ve e- dahil iıler ıöriltlilmiiıtiir. 
line geçecek koponu banka- lıtanbul 21 (Huıuıi)- ı.-
lara ciro edebilecektir. umu· tanbulda bulunan vekilleri-
mi mağazalar genel direktö- miz Ankaraya dönmiiılerdir. 
rü bu it için yakında şehri- _ .... _. ..... __ 
mize gelecektir. • • 

Hüseyin Hulki lstanbulda Sıs 
lstaobul 20 (Husuıi - Bu 

Geldi sabak burada çok kesif bir 
Ankarada yedinci tap kon· ıis oldu. Sis yüzünden Ga-

greıine iıtirak eden kıymetli lata köprüsü açılamadı. Hiç 
doktorlarımızdan B. Hüseyin bir vapur haliçe giremedi ve 
Hulki ıehrimize dönmuıt&r. haliçten çıkamadı . 

4 x 400 M. bayrak koşusu 
Ylkaek -atlama 
Sarıkla irtifa atlama 
Cirit atma 
Bu müsabakaların netice· 

sinde deı ece alan atletlere 
madalyaları verileceği gibi 
ayrıca kulüpler arasında bir 
tHnif yapılacaktır. T aınife 
eaas olacak puvaa vaziyet· 
leri aıığıda gösterilmiıtir : 

Birinciye 5 Puvan 
ikinciye 3 - " 
Üçiiac&ye 1 " 
Bayrak koıularanda kaza· 

nan takımlar ferdi müsaba
kalardaki pavanların 2 miıli 
ni kaıaaular. 

Berlin, 20 (Radyo) - Hit• 
ler; ref.katinde HayalaJD, 
Sey Sın Kuar, general Ke· 
tel ve daha bızı ıevat ol· 
duklara halde burln Liace 
gitmiı ve oradan, Tuna hı· 
valisi e geçerek, Sndetlerle 
meslün olan yerleri gezmlt· 
tir. 

H t•er, ( Plunau ) da bir 
söylev vermit ve Almanya· 
aın, bir ku~ıun atmadan oa 
milyon Alman kurtarclıiını 
s&ylemiıtir. 

Hitler; Alman ordusu ka· 
mandana ıeneral (Breıiç) e 
teıekkiir ettikten ıonra, Si· 
detlerle meık6n yerlerde Bu ıuretle yapılacak tas· 

nif neticesinde en fazla pu. 11keri idarenin, yanadaa 
van kazanmağa muvaffak 0 • itibaren ıoaa erdijini •• ye• 
lan kulübe biilge tarafından rine si•il idare kaim olcla· 
bir kupa hediye edilecektir. ğunu beyan eylemiıtir. 

oaooaooaaaaaooaooaoaooocıuoDGooaaaaaaaaaaaaaaoaoaa••• 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtara~ı 1 incide -

fındaa sevinçle karııla.ıadı . Şimdi bize verilen haberlere gi· 
re ıumikok kiimiirlerinia geçen yala nazara• daha pabah 
olduğunu ileri sihilyorlar.' Doğru ise bunun da bir halli ç a'· 
resine bakılmasını yalv~rıyorlar. Biz de alikadar m 
rın dikkat nazannı çekeriz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


