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9 eylül kurtuluş bayramımız kutlu olsun 
m 

KISA VE AÇIK 

1
9 Eylül Kurtuluş dayramı Kutlulama Pro2'ramı Yeniden gelen 

göçmenler 9 Eylôl 
BurBnlln azamet ve yDceliğini bizzat görenlere, yaııyan . 

lara tekrar beı on satarlık bir yazı ile yaşa mağa çalışmak 
kllıtabca bir teıebbüıte bulunmak değil midir ? 

.. Oıdular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri ,,•ıözlerile koca
man bir tarihi, tarihin kaydetmediği en parlak bir zaferi, 
miıli röriilmemiı ve görtllmiyecek bir iht ı lil ve ioki ibın 
blltDa ıanh Hfl:ıalarını bin bir Hyfalık bir kihptan dah ı 
mDkemmel bir surette canlandıran ölmez ve taribtel kuman
da11 yanında hangi yllkıek tairia hangi derin ilhamın bir 
mana ve değeri kalır?. 

lıte bunun içindir ki " 9 Ey ülü yaratan ordular, ilk he
definiz Akdenizdir, ileri " vecizesini rürk mille i, 9 Ey'iil . 
den ıoara " Millet, hedefiniz medeniyet eaerlerioide yarat 
makta her mill-:_tin üstii.ne çıkmak olmalıdır. " Şcklindoe tek· 
tar ederek buguo bakıkaten her milletin kıskandığı bir 
mertebeye u1aımalstadar. 

lıte gaae bunun içindir ki 9 Ey'ülden aldığımız hızlı 
yllluelen Türk milleti bugün yerlerde olduğu kadar göklet· 
de de TOrk bayrağını yük<teldere itık bir kartal gibi dolat 
tarmafa az(Detmiıtir. 

SIRRI SANLI 

Hatay M. Meclisi 
~~----~--~--••no••---------------

Türk istiklal Mar41ını Hatay 
Kabul Etti Marşı Olarak 

lıtanbul (Huıu.i) - Yeai 
kurulan Hatay millet mtclisi 
Hılep, Lu~iye hu.iutlaranda 
Sariye memurla ının Hataya 
ait köyler üıerıne bazı taz· 
yilder ve miaasebetsizlikler 

1aptıklarından bundaa vaz
ıeçmeleri ve komtu hakkına 

riayet etmeleri için bükô'De· 
tin t•ıebbOıOnde bulunması 
kararlaıtarılmııtar. 

lstanbul, (Huıuıi) - Türk 
iıtiklit marıınt"' Hata7 mar· 

ıı olarak kabul edıleceği ve 
Hataya aid pullar ba t r l-

m111, •tarın lağvı, ıapkanın 
milli aerpuı olarak kabwü 
mt:cllslo L•\Jill ç•u•oıuJwo J ... _: 

müstekil devlet k nuolannın 
hazırlanması için hiikOmete 
ıelahiyet verilmesi hakkın· 

daki takrirler kabul edalmiı 
encümene havale olunmuştur. 
Meclis h.inciteırinde toplan· 
mak üzere munkkat a ta· 
dil edi1mittir. 

ORTA AVRUPADA ATEŞ 
---~~--~~------~~ .... 
Çek meselesi ansızın tehli-

keye girdi 
Almanlar hududlara yeniden iki kolordu da ha 
gönderdiler. Fransız kabinesi mühim bir top
lantı yaptı yeniden silah altına asker alıJor 

B:LôBROH r-
Roma 9 (Radyo)- Fraaıal 

haıı limanlarını askeril~ıtl·S 
rilmlt Hmaalar1a blltlln tah· 
mil ye tahliye ve· idareliıleri 
aılrerlere clewredilmlıtir. 

Londra, 8 (Radyo) - Al· 
maayaaıa, topçu, piyade ve 
ılwirl farkaları•daa bll11· 
latm Frafl• laad••larmı 

terkederek tabıidata baıla · 
dıiı ıöyleaiyor. 

· Londra, 8 (Radyo) - Av:_ 
rupa vaziyetinin, anıızın ne· 
zaket keıbetmeıi hasebiyle, 
hariciye aazm Lord Halifalu 
Ceaftneye hareketini tehir 
eylemiıtir. 

Roma 9 (Radyo) - Şimdi 
tp;iııten alınan bir haberde 

Fraa1& hDkümeti 3 fırka 
aıkeri ıillh altına almığı 
karar vermiıtir. 

Pariı 9 (Radyo) -Fransa 
reisicumhuıu Lebranun riya· 
1etinde kabine toplaamıı ve 
toplantı gece yarısına kadar 
devam etmiıtir. 

Roma 8 (Radyo)- FraaH 
nfiri_bugiln hariciye nazırı 
Kont Cia11oyu ziyuet etmiı 
ve ltalyaaın, Çekoslovakya 
meaelesiade!ae vaziyet ala
caiıaı aormaıtur. 

Kont Cisnoya ltalyaaıa, 
bu metelenin sulben tesviye
ıiae taraftar oldutunu bil· 
clirmiftlr. 

lımirde bu·unan Say vla r, 
s·vil ve askeri er~ an v ... su 
baylar, Pc1rti m ens ı p ' a ı , b e 

lediye başk n v' t 

Mat uat, bankalar, res i ve 
tic-.ri ku umlar baş~an, dı 
rektör ve m:imeuil e i bü 
tüo yurddaşl ar aş ığ d 
h olduğu şek 1 :! 
törenine davetl d rl e r. 

1 - 9 Fy:üt Cuma "giinü l 
sabableyio nal 8 ;de 7es~ 
dairelerle Parti ve huıuıi 

• 

kurumla dan davetli olanlar 
Cumhuriyet Halk partisi 

rmerkn: nde toplanarak rora
dan Hal apınardaki ıebitli

ğe gidilerek aziz şebidleri · 
mizin meurı başında lımir· 

liler adına (Avukat Ekrem 
;:;o an) tarafından verilecek 
fsöylrve ş bitler anıpı karşı· 
sında y r alacak atlı müfre
ze komutanı cevap verecek
tir. Söylevler bittik' en sonra 

· muzika htiklil marşı çalacak 
ve müf ttZe havaya ci ah a
tarak saygı borcunu yerine 

f getirtcektir. 
2 - 1 örenden sonra yi· 

ğit askerlerimiz aşağıda gös· 

• 
Greko - Romen güreıin meşhur oyunlarından köprü 

FinJindiya1ı güreşçiler, dün ı liip ettiler. 
akıam fuar tiyatrosunda Gece, inhisarlar pavyonu-
takviyeli güreı-takımımızla nun üzerindeki gazinoda 

'ıon karıılaımalarını Greko : Finlindiyah ve Türk güreı-
Romen ve Serbest olarak çilu ıerefine ziyafet verildi. 

yaptılar. Ve ,takımı1Dııı ilk Ziyafet, geç vakte kadar 
mllsab•kada olduiu gibi bu samimi bir bava içinde 
karıılaımalarda dı 5·2 mıi· reçti. 

te rıJ t o ş kı de üç koldan iz· 
mır e gırectklerd ir. 

Bi i ı cı kol Eşrcfp ş a -
Kış 2. 

l~ ıı ci kol l tpecık - Kış 

la . 

Üçür cü kol Halkapınar -
K ş a 

fu iıç 1' ol sa ct o d (10) 

Istanbul (Huıusi)- Bale•· 
ri5tandan ve RomanyadlD 
memleketimize üç bio albylz 
göç en geldi. Bunların bir 
kısmı Çurumun Mt cit özlt 
kazasına yer l ştirılmek üzere 
göodeı iJdi 

.,__ -
Belçika Kralı 

• 
Ans1210 Italya-

d n Döndü 

Brüksel 9 - BeJç ka Krala 
Leopold anıııan ltalya ıe• 

yıhatiodtn ge i dönmiittilr. 
Kral derhal kabıneyi topla• 
mıı ve baıı miibım görOıme• 
ler y pıl ııhr. ---··---
~··- ~ . 
Istanbul 8 (Husuıi)- Bu· 

' rada kadın yiiı.iiadea ıeae 
kanla bir vaka o!muş, btr 

genç öl cnOştür. Katil HaaaD 
karısıııın başka bir H11a•la 

gezdığioi görmlif, kar111 Fat· 
mayı öldürmOf, Haaaaı da 

yarala mı~t ı r. Katil tutulmaı· 
tur. -· .. ·--
İncir lerimiz 
Hakkında 

Haricel gönderilecek kara 
Hü~ fımet ve kışla önünde incirlerimiı ziraat mtıdllrlll· 
komutanlarının uygun bula- ğünce tetkik ve maayeae 

cakları yerlerde duracaklar· edılmesi ve meıe ve ıajlak 
d 

'

ehadetnamui verilmeıi zt... ır . 

3 - Saat 1O,15 de Ka· raat vekiletinden villyete 
- Sonu 3 üncüde bildirilmiıtir. .......................... .., 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

~------------~·· .. --------------~ 
Bir dilek 

Dün matbaamıza gelen başturakta mecidiye hanında 15 
numarada oturan Galip oğlu Tallt Tanrioğlu ıu ıözlerf 
söylemiştir: 

Halkabınar yüo mensucat Türk Anuoim ıirketinde çala• 
şıyorum. 31 Ağuıtoı çarıanba gün& şefkatli ve fukara ba· 
bası Halkevimizin ıehir gazinosu arkasındaki diıpanaerine 
baı vurdum, oradaki nöbetçi doktor beni muayeae etti. 
Şiddetle fıtıktan muztarip olduğumu göıd&ler, hemen ame· 
liyat yapılmasına lüzüm gösterdiler. Ve elime bir kifıt ve• 
rerek memleket hastahanesine ıevkettiler. Anca 6 e1lll 
sah günü sıra bul~bildim ve baıiciye mDteha11111 doktora 
baı vurdum, elimdeki kiğıda bakb ameliyatımın iki ay 
sonra yapılabileceğini ıöyledi. Bea de avdete mecbur ol· 
dum. Gerek fabrika doktorumuz bay Sadık ve ıerek dia 
panser doktorunun acilen ameliyat diye IBıllm g5ıtermele· 
rine rağmen bana bu suretle cevap verilmulal hayretle 
karııladım. 

Şimdi iki ay iı yapamamak mecburiyeti 

- S..u 4 lactWa -



Sahife 2 

Bay- 2ekeriya Gökaytaç 
Çok yüksek ve ateşin genç şairlerimizden olan B. Zeke· 

'riya Gökaytaç, bugün Afyonkaralıiıar lisesi edebiyat öğret· 
• 'menlerindendir. 

aktife yazmış olduğu uHicran Sahibi,, unvanlı şiirini 
f gören tairlerimizden merhum üstad Tokadi Zade Şekip şu.: 
ıcMuzdarip değilim, izdirabım · ben,, mısraı için, "Ben şimdı~ 

f ye kadar bô derece kuvvetli bir ifade görmedim, bu gencı 
'bana gösterin, '!ilerini öpeyim. Kendisi Türkiyede istikbalin 
en i>üyük şairi olmağa namzeddir.,, Demiştir. Biz bil çok 
değerli arkadaşımızın aşağıdaki şiirini ele geçirdik, iftiharla 
neşrediyoruz. 

Zafer Kartalının Y arattıiı 
Ölmez Rejime Bir Marş 

( Kemalizm ~1arşı ) 
Çıktık yürürüz E•genekondan Atamızla 
Yükseldin ufuklarda güneşlerdeki hızla 
Bananın cansız işte hilal adlı şu kızla 

Bin bir şevkın nuru hilalin kucağında 
Türküz, Kemalistiz, başız alemde yarın 

Bir penbe şcfktir görünen işte bugünkü: 
Bir nur olarak bekier asırlar Atatürkü ! 
Her çağ için artık Kemalizim en büyük ülkü. 

Bin bir güneşin nuru hilalin şevkinde; 
Türküz, Kemalistiz, b~şız alemde yarın 

Türklük adı üstünlüğe en haklı remzdir 
Her bastığı yer Türkün ilahi birer izdir; 
Türktür medeoiy~t; o bizim meş'alemizdir. 

Türk bir yürüyen canlı zaferdir bu akında 
Türküz Kemalistiz, başsız yarın da. 

Baştan başa terib bize bir şanlı seferdir; 
Her Türk bu büyük ülkü savaşında neferdir; 
Gökler o biıimçin kurulan takzaferdir; 

Başbuğ yaşadık biz ki asırlar otağında; 
Türküz, başsız alemde muhakkak ki yarın da. 

ZEKERIY A GÖKA YT AÇ 
000000000000000000000 00000000000000000000000000 

Acele satılık 
Lokanta 

Başturak Kestelli caddesi 
8 6 No lokanta devren 
satıhk. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 

Satılık ev 

Göc , 
DEVRiM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ Ü 

teveccübden dükal'ını Kemer 
altı caddesinde 44 t.Io !'.~:ı 
......... <i,... ı· ıyauar mutedılchr. 

Satılıktır 
Karşıyaka Fadıl bey sok. Kereste bıçkı fabrikası 

bahçeli iki odıh no. 35 ev mırabıt çarşısı numara 43 
ıatıhktır Çangır çarşısı no.29 Kordeli, planya, rende, 
kahveci Mustafaya müra· delik, makap daire ma te-
caat. 6 6 ferrüat devren satılıktır. 

~**~*******~*:~*~*********~ ! Elhamra Telefon & 
~ 2573 )t , 
::R: idaresince Mılli Kütüpane Sineması >+ 
~ M 
<t( BUGÜN Herkesin boşuna gidecek Fransızca sözlü M 
fC iki büyük film birden )fı 

~ Pariste Buluşalım = = Başrollerde: KLODETTE KOLBER f - MEL VYOR ~ 
.C DOUGLAS - ROBERT YOUNG )t 

~ Mr. Moto ~ 
tc Esra~engiz ... \<l .... rn >t = Başrollerde: PETER LORRE - VIRGtNIA FIELD ~ 
t( Dünyanın en büyük h y can f : mi >+ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~-~~~ 

9 eylül baharat 
Sayın vatandaş ve müşte
rilerine tarihin dönüm nok
tasını ve Türklüğün en şanlı 

2"Ününü teşkil eden 

Bulgaristan Ve 
Balkan Antantı 
Bu İşte de Atatürkün Oyna

dıiı Mühim Rol 
"Bulgaristan ve Balkan 

Antantı 11 ıerlevhası altında 
ve Ludavic Naudeau imzasil 
"f llustration 11 mecmuasında 
intişar eden bir makalede 
diliyor ki 

"31 Temmuz 1938 tarihin· 
de Selinikte Bulgaristan hü · 
kiimeti ile Balkan antantı 

arasında aktoluoan anlaş· 

mayı müteakip Türk gaze· 
telerinin on milyonluk Bal· 
kanlı süngüsünün sulhu mü· 
dafaaya amade olduğundan 

bahis bulunan neşriyatını 
aynen kabul etmek gerek 
midir ? Bunu ayyen kabul 
etmek belki de biraz c.cele · 
cilik olur. Büyük devletler· 
den mürekkep iki kurup 

idare etmek ve bunlar ara
sında dalğalanmak mecbu
riyetinde bulunan Balkan 
devletleri, tebeddül etmek 
istidadında bulunan emel ve 
gayeleri hakkında şüphe hu-

sule getirmeyi daha muva · 
fık bulmaktadular. Fakat 
Selanik antantıoın aktolun
masında bizzat Kamil Ata
türkün büyük bir müesair 
olmuş bulunmasıoı birinci 
derecede bir vakıa addet
mek gerektir. Diger taraf
tan Türkiyenin bu şanlı re
forma törü logilterenin tam 
manasile itimadını haiz bu
lunmakta ve onunla pürüz· 
süz bir surette işbirligind e 
berdevam olag~lmektedir. 

------- ---- -----------
Öğret menlerin 
De-rs Saatleri 

Kültür Bakanlığı orta ted · 
risad öğretmeni ~ rinio hafta
lık ders saatlerinin miktarı 
üuriode tetkikler yapmak· 
tadır. Her öğretmen şimdiye 
kadar 24 saatten fazla ders 
okutabiliyordu. 

Bundan sonra 24 saatten 
fazla hiç bir oğretrnene ders 
verilmiyecektir. 

24 saatin bir kısmını öğ· 
retmenler, arzu ettiği tak· 
'4ir"'"" ...... ı..: ··- -•--il•,,-·• 
okullarile hususi okullarda 
verebileceklerdir. 

Resmi okullarda haftalık 
ders saatinin miktarı 18 o · 
Jarak tesbit edilmiştir. 

Malül 
Gazilere 

Harp malülü 
erata verile .. 
cek arazi 

551 Numaralı kanun mu· 
ci bince 200 lira kıymetinde 
arazi verilecek harp malülü 

erattan şimdiye kadar istih
kaklarını alamıyan lzmir vi
layetindeki 48 ~ neferin iıim· 
leri ordu malüller birliği 

merkezine · bildirilmiştir. Bir
liğin Ankarada yüksük ma
ka111lar nezdinde yapacağı 
.. .. r-LL::. ..... -

umulmaktadır. . .... --
Fuarı Gezenler 

Bugüne kadar Fuarı ge· 
zenlerin adedi 475 bini bul· 
muştur. Dün aydın ve Afyon 
trenile şehrimize on bin kişi 
gelmiştir. 

--- .EliilEJ 3llllllml ~&:al! 9 Eylül merasimine iştirak 
etmek istiyen malül gaziler 
bugün saat.üçte beyler so· 
kağındaki Parti merkezinde 
ordu malüller birliğine gel
meleri rica olunur. 

Mtırat dağı kok 
j kömürü 
1 Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

-----------• Ankarapalas direktörlüğü 
FUAR Tiyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR ~fİY A TR03U 1 

BU AK.ŞAM 
Saat 21,30 da 

Bekarlar 
Kon1edi 3 Perde 

Türkçeye çeviren: K. Küçük 

deposu 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

İzmir 
Lokantası 

. _ ... 

Birinci kordondaki Süley· 
man lokantası namile maruf 
lokantayı bundan bir sene 
evvel ismini değiştirerek iz· 
mir lokantası tesmiye ettik. 
Bugün ayoi lokanta lzmirin 
ideli kahve namiyle anılan 
ve memu. in kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uygun olmakla beraber ferah 
lı lokantamız muhterem müş
terilerimize gece gündüz 
açıktır. 

9 EYLÔL 

30 Aiustostan 

9 eylıile 
İki Perdelık Vatani 

Piyes 
Yazan: Gönül 6mre 

- 10 -

Mustafa Kemal, diye inanmışız]bu ada, 
Bu ad kavuşturacak memleketi murada ... 
Tanri yardımcısıdır bu yüce kahramanın ... 

MUHTAR 
"Kalkar:,, 

- Gidiyorum bakayım ne oldu dünkü işler, 
Öte kö}den buraya erzak getirecekler ... 

EMiNE KADIN 
"Kadıblara: 11 : 

- Biz de gidiverelim işler bekliyor bizi, 
Hatırlath demektir muhtar, vazifemizi ... 

"Hep beraber çıkarlar. Sahne kapkaranlıktır .. " 

İkinci tablo 
(Geniş bir köy meydanı görünmektedir. Vakıt iki ~diyi 

g'!çtyor .. 30 ağustos zaferi kazanılmış lzmir kurtulmuş butüıı 
lzmirlıler 9 eylül bayramı yapmaktadır. D.ıvul, zurna ses
leri .. Yalın kılıçla oyoiyan gc:nç, ihtiyar köylüler ... ) 

"Bir aralık şu şarkı işidilmektedir:,, 

Ankaranın taşına bak, 
Gözlerimin yaşına bak, 
Biz düşmanı esir ettik 
Şu feleğin itine oak .. 
Pek şanlıyız ... 

. . . . . . . . . . . 
"Karşıdan Akgül ve kardeşi Recep çıkarlar. Recep to· 

pallamaktadır. Çünki muharebede sağ bacağını kaybet· 
miştir. 

"Akgül koluna girmiştir ,, 
RECEP 

- Tanrim gösterdi bize bu Işıklı günleri, 
Baksana bu sevincl,.r .anıyor göğü, yer' ... 
Tü . k oğlu akan bir ıel, Türk kızı esen rüzgar, 
ilahi yumruğunda ölümden yıldırım var. 
Dostuna kucak açar, Türk oğlu öz yürekten, 
Aman vermez düşmana sel gibi gökremekten ... 
Bu yurdun kızı da bir, çenkte erkeği de bir, 
Bu açık hakikatı bütün cihan] bilir ... 
Başımızda dururken büyük Mustafa Kemal, 
Nasıl aşık olmaz ki bize şanlı istiklal. .. 
Bugün 9 eylüldür: kurtuluşu Izmirin, 
Her kalpte çalkanıyor bir sevinç derin derin .• 
9 Eylul.. coşturan bir bayramın adı bu .. 
Ne mutlu lzmirliler ! . bugün bize ne mutlu!.. 

"Köy meydanıoda yaşasın Mustafa Kemal. .. avaıelerl Yit 
selir .. Bir alkrş tufanı kopar .... 

AKGÜL 
- Bir peygamber sevgisi yaşattı bizde bu ad, 
Odur bizi kurtaran. o bize verdi hayat. 
Ah nu!urdu recebim, b1cağı:ı g:tm :seyd.! 
Bu boşluk yüreğimi, nulur incitm.:sı;ydi. 

RECEP 
Darılırım sana kız!.. buna göoülden inan, 
Bu bacak gitmeseydi kurtulurmuydu vatan? .. 
Binlerce Türk canını verdi de bu uğurda. 
Ben bir tek bacak için yasmı tutarım burda .. 
"Ya gazi y ı şehit,, di madem ki parolamız, 
Sevin, işte kardeşin gazi oldu, güzel kız?., 
Ben yurduma caıumı verseydim ızdı gene, 
Bence yanmamalıydın olüm haberine de ... 
Yolunda ölüamez mi büyük bir kumandanın? 
Yolunda ölünmez mi, istiklal denen şanın? .. 
9 Eylül bayramı .. tarihte mutlu bir gün, 
Bu sevince baksana! ne kadar kutlu bir güa ... 
Her Türkün kalbindedir, yüce Mustafa Kemal, 
Ve onun yarattığı anlı, şanlı istiklal... 
Yaşa binlerce yaşa, Mustafa Kemal yaşa, 
Türk milleti eğerinde hazırdır~ her savaşa ... 

11

Yaşa .. binlerce varol sesleri coşkun alkışlar içinde 
de kapanır ... ,, 

- SON 

• 

per-

EYLUL .· 
ü candan kutlulamakla ~ P•tSı· · D--t\'5 ... ,...."'"'""" 

Merhum Lokantacı 

Süleyman Katibi 
M. Ç~YL~K 

-IE:ii:? -B!:J~'®--

Damızlık 

lzmir 
Kültür 

Buca 
Lisesi 

Arastada 
Şen makas gömlel< 

atelyesinde 

bahtiyardır ' / ~ a:lt~11tn' 

Taze Sakız baklası, sebze Leyli - Nıbari kız erkek 
çiçek, ağaç tohumları, yerli j orta ve .lise için talebe kayt 

ve Avrupa cinslerini arayanlar edilmektedir. 
hisar önünde Meram tohum 1 ilk okul için leyli talebe 
ırağazasında bulur. 1 aahi alınır. 8-15 

En ucuz, şık, nefis bay

raklar ve gömleklerin her 

çeıidi yağma ediliyor. 3-3 



···"· s 
( IWkın Seıl ) 

9 eylül Kurtuluş bavramını 
kutlu lama 

Baştarafı 1 incide -
difekaleden atılacak bir top· 
la Kışla ve bükfıınet kona · 
ğına Halkapınardan gelen 
askerlerimizin önünde yarü · 
yerek bu yere gelmiş olan 
atlı ruüfreze komutanı tara· 
fından Bayrağımı z çekilecek
tir. Bu tören esnasında ban
do Bayrap marşını çalacak
tır. 

Bu merasimi müteakıp 
törene iştirak eden askeri 
kıt'alar Birincikordoau taki
ben Atatürk Heykeline ka
dar gelecekler ve oradan 
yerlerine dağılacaklardır. 

4 - Birinci top atıldığı 
anda bütün halk ve nakil 

bir söylev verilecek söylev· 
den sonra bütün müeuese
lerin göndereceği çelenkler 
heykele kona caktır. 

11 - Çelenk koyma işi 
bitince Dumlupınar okulu 
Başöğretmeni Gaffarın ida· 
resinde öğrencilerden müte· 
şekkil bir gurup orada mü
nasip milli oyunla ı oynana· 
cak ne sonra bando 01uncu 
yıl marşını çalacak ve bütün 
halk ağızla marşı takib ede· 
cek ve alay öııüade Bando 1 

olduğu halde Heykelin öııün · 
de Heykelin önünden Kül· 
türparka doğru yollanarak 
oradan dağılacaktır. 

12 - Gece biri. ci Kor· 
vasıtaları sarğı borcu olarak don ve denizde fener alayı 
bir dakika olduktan yerde ve eğlentiler yapılacak ve 
du : acaklardır. Halke ' inde saat 21 de bir 

5 - 10,30 da atılacak konser verilecektir. Eğlenti· 
ikinci topla bir bava filosu Jer Atatürk Heykeli önünde 
şehir bstüııde uçuşlar yapa· olacaktır. 

cak ve fabrikalar, vapurlar, 13 - Gerek öğleden ev· 
düdük, komyon ve otomo· velki ve gerek öğleden son· 
biller korna çalmak ~uretile ra\d Ptoğramın tatbikine C 
Ordunun Izmire girdiğini H. P. llyönkurul yardımcı 
müjdeliyeceklerdir. üyui Mehmet Ald(mir, Mus · 

6-Saat 14,30 da lzmir il ve ta'ıkem Mevki komutanlığın· 
llçeyöokurullarile Halkevin· dan Yüzbaşt Halim Çağlar, 
den birer mümessiJin iştira· Eınniyet müdür muavini Is-
klle Karşıyaka Halkevi men- mail Güntay, Kültür yardi· 
supları Atatürkün anasının rektöru Neş'et Şaylan, ilçe 
meza11na giderek birer çe· yönkurul Başkanı Tabir Bor 
lenk koyacak ve orada öğ · ve üyeden Haydar Aryal, 
retmen Bayan Vedide tara- Emniyet kısım amiıi lbrahim, 
fından (Ba, an Vedide yok· Belediye zabıta baş amuı 
sa bunu babası yapacaktır.) Fahri Gürer, esnaf birlikled 

7 - 9 Eylfıl günü bütün başkanı Mehmet Ali ve Hal· 
yurddaşlar evlerini, dükkan· kevi idare memuru Naci ba· 
}arını bu günün lftrefile uy· kacaklar ve yakalarında işa · 
gun bir şekilde donatacak-, reti mahsusa taşıyacaklar· 
gece ışıklandıracak tı. dır. 

8 -- Saat 14 ıtibaren za- 14 - Alayın gerek Bas· 
fer alayının toplanma yeri manede ve gerekse Atatürk 
Basmane istasyonu kaışısın- neykeli önünde duracağı 
daki alanla oradan Gazi yerin krokisinin tanzim ve 
nulvarına imtidad eden u- gösterilmesine lsmail uün · 
bıd1r tay, Neş' et Şaylan, Tah 'r 

9 - z , fer alayı saat 16.30 Bor ve lbrahim memurdur. 

da Kadife kalesinden atıla · 15 - lzmir Kazalarından 
cak üçüncü top!a yürüyüşe davet üzerine gelen heyet· 
başlayarak Tilkilik, Arasta lerin gece kalacakları yerJe-
ıçı, Başturak, Kemeraltı, rin bulunmasına ve gösteril· 
Kışl 7 Hükimet önün yo· mesine ve alakadarlara bil-
luyle1 birinci Kordondan ge· diriL:nesioe E9naf ve işçiler 
çecck ve Atatürk heykeli Birliği Reisi Mohmet Ali ve 
önüne gelecek burada ken· Belediye zabita baş amiri 
dilerine göJterilecek yerlt.ri Gürer memurdur. 
alacaklardır. 16 - Asker, rpolis, Jan-
10 - Alayın burada top· darma ve Belediye zabıta 

}anmasını müteakip (Müfet· memurlarından Hçilel:ek bi-
tiş Asım Kültür) tarafından rer müfreze alayın kenarla· 
~ooooooaoooooo~~~OOCJO~~~oooooooooooo~~~~~~ 

""' programı 
rıoı mubaf.tza edecektir. 

17 - Alay muayyen sa· 
atta Basmaneden aşağıdaki 
sıra üzerfne yürüyecek, bü· 
tüo teşekkül ve cemiyet er 
beraberlerinde hüviyetleri ni 
gösterir birer temııil bulun · 
duracakludır. 

18 ·- Bu proğ am hari
cinde söz söylemek yasaktır. 

n Eylül Zafer Alayı 
' ü r üy iiş P. oğr anı 
1 - Asker i mızıka . 

2 - Bütüa teşekküller 

den gelen çelenkler. 
3 - istiklal madalyasını 

baruil o lancakların taşıyacak
ları Turk baü rağı. 

4 - Paıti teşekküll~ i : 
l työnkurul üye leri lzmir, 
Karşıyaka Halkevi idare 
b~ yetleri 

5 - Kazalardan gelen 
Parti, Halkevi ve belediye 
h ~ yetleri (kaza sırasiyl· ) . 

Eski kundura- 1 

dan şapka 
Yaşamak çok güç. İktisat 1 

yapmak lazım . Binaenaleyh 
eski kunduraJarınızı atmayı

nı z. Onlara başınızın üstünde 
taşıyacaksınız. 

Gülmeyiniz Bu çok ciddi 
bir şeydir ve tabii ilk mad
deleri israf etmemeğe çalı · 
şan Almanyada yapılmıştır. 

Bir takım araştırmalardan 

sonra eski meşin parçalarını 
i plık balihe gdirmeğe ve bu 
iplikten görünüşü biraz kaba 
fakat çok hafif bir şapka 
yapmağa muvaffak olmuş· 
lardır· 

Parşömen 

6 - Malul Gaziler ve e · 
mekli Subaylar. 

7 - Baroda yazılı Avu
katlar. 

8 - Etibba odası. 

9 - Mızıka. 

1 O - işçi ve esnaf Bırlik · 
leri teşekkülleri ve Devlet 
Demiryolları teşkilatı. 

l l - Mızıka . 
12 - Tü ı k spor kurumu 

ve atlı spor. 
13 - Lise ve orta okul 

i zci)eri. 
14 - Avcılar kulübu. 
15 Türk Hava Kuru 

mu. 
16 Kızılay kurumu . 
17 Çocuk Esi rgeme ku 

ru ın u. 

18 - Muzika. 
19 - Öksüzlere Yardım ' 

kurumu 
20 - ilk okulların son öğ · 

rencileri temsiJlerile (bir 
grup halinde). 

Hırsız şair 
Yeni Oılean zabıtası bu 

ciurda Gül ü Jak ısm yle 
o· ar uf bir hırsızı sekiz aylık 

bir takipten sua yakalıya
bilmiştir. Güllü Jak ancak 

18 yaşındadır. Çok güzel 

bir delikanlıdır . Mücevher

lerden başka birşey çalmaz. 
Zengin genç kızlar ve güzel 

kadınlarla tanışır, girdiği ev
lerden aşırdığı mücevherle

rin yerine iıumızı bir gül 

bırakır. Lakabını bu adetin· 
den almıştır. 

Güllü Jak tevkif edildiği 
vakit Yeni Orleanda birçok 

kibar kulüplerin azası idi 
ve herkes kendisini tanın· 

mış bir şair sanıyordu. 

neden yapılır?l~;.~;:si~;~;;~.1~. 
Parşömen yalnız koyun, Başka maddeden yapılmaz. 

r ...... öôrrör··· .. ı: S. Ferid 
i Salih Sonad i E c z A c ı s A ş ı 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 1 Kuvvet Şurubu 
ı lıklar mütehassısı ı 1 

ı ikinci Beyler sakal< No. 81 ı Sıhhat 
: Her gün öğleden sonra : \ z• d . ı• k 
ı Telefon: 3315 ı 10 e 1 . ....................... .. 
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

Gençlik 
Bahş1 · der 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

9 ETLoL 

flJ ~ R İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosikret ve bisildetleri aağlamhk cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatlara da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğufiu ve h r ç ı şid bi
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptao ve pera· 
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimİ2.e müjdeleriz. 

Ad res: Balcıhırda Arap hanı ya n ı n da No. 183 

HALiT SEYFEDD:N C)ZKILIÇ 
._,,..,.,.!_O _ ___ ~~~-----~----- ·---· 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolayhkla 
boyar. 

Solmaz ve İç çamaşırları 

boyarnaz. 

15 Kuruşla 

4002ram 
ağırlığında her kumaşın em
niyetle rengini değiştirebilir
siniz. 

Toptancalara mühim iskonto 
yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

C/!dı'r.iz l bozmay acak en 
güzel tıra ş bıça g· ı : JjOIJfl--

Ll/XlJS 

NUl/A LLJ)(L.J~ ~IÇAV.IA~~I TIHA~ 

ME RA~L ILARI NIN HE p SİN İ 
t:TTi • E>IR KE RE 

MEMNUN 
~ULL ANINIZ ! .. 

()[POSU Yı" rnerolt ı 

N'Z 80 

Kurılkol k anı~ ın do 

MAZHAR ÖNGÖR 
Güzel Gözler Müsabakası -- :;;o:--_.,~ lm-~ -=====--- -.--_, ...... •ıa.:s::=ıı:.:.--=:::,,..,,.. _________ _ 

~ ........................................... . 
KOP ON 1 No. - 32-

Selinik sergisinden birincilik 
madalyastnı i kazanmıştır ... 
---~s-~-

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi lKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahassıı _. __ a __ _ 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

._Okusun 
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·sahife 4 

Vilayet daimi encllmeni 
' dan öğle üzeri vaJi B. V azh 

Gülecin reisliğinde toplan
mış, bazı nafia işleıini mü. 
teahbidlere ihale etmiştir . 

Alivre pamuk 
satışları 

Borsa idare heyeti, dün 
borsada toplanmış, alivre 
pamuk sahşla11nın borsada 
ne suretle tesciJ edileceği 
meselesi üzerinde müzake
rede bulunmuştur. Alivre 
pamukların borsada tescili 
hakkında ikinci toplantıda 
bir karar ahnacakhr. 

Yaralama 
Halka pınarda iplik fabri · 

kasında şeka yüzünden H1-
san oğlu amele Recebi bi
çakla ~ol bacağından yara· 
hyan Omer oğlu Hasan kaç· 
mışhr. Zabıtaca aranıyor. 

Falcı 
Pasaport yolcu salonunda 

Hatice adında bir kadın Is· 
mailin fa ima bakarken yaka· 
lanmış ve Adliyeye verilmiş· 
tir. 

Toprak Ofis 
Toprak ofis ıehrimizde 

tam teşkilatlı bir şube aça· 
caktır. 

Halkevimiz 
Davet Ediyor 
9 Eyliıl kurtuluş bayramı 

münasebetıle evimizde çok 
parJak bir konıter verilecek
tir. Bütün vatandaşlar davet· 
lidir. 

Kanun Bu2ün 
Mer'iyete 

Geçti 
3477 Numarala turistik yol· 

lar kanunu bugünden itibaren 
mer 'iyete geçmiştir. Dün 
hususi otobüs işletenler vila· 
yet hususi muhasebesine 
başvurarak b azarlanan otobüs 
biletlerini almışlardır. lzmir 
havaJisinde işliyen nakil va
sıtalarından yirmişer para 
ücret alınacaktır. Taksiler 
hariçtir. 
•• 
Oğretmenleri -
mizin değiş

meleri 
Erkek lisesi tarih öğret· 

meni bıy Ömer Samson orta 
okul tarib coğrafya öğret
menliğine, Urfa orta okul 
beden öğretmeni bay Arif 
Karataş orta okulu beden 
öğretmenliğine, Uşak orta 
okulu biçki öğretmeni bayan 
Afife Buca orta okul öğret· 
menliğine, Karşıyaka orta 
okulu tarih coğrafya öğret· 
meni bayan Muazzez Ankara 
birinci orta okulu öğretmen 
liğine nakl ve tayin edilmiş· 
Jerdir. ~ 

Polis Divanı 
Polis div&.nı dün emniyet 

müdürlüğünde toplanmış ba
zı kiğıdları tedkik etmi1 ve 
kararlar vermiıtir. 

f ....... s ••• , 

. . . .. ~- .. , . . . . -

. S o· N. ,_: D : A K İ K .A~ 
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Avrupanın mukadderatı 
Almanlar Orta Avrupayı yutacaklar mı? 

--------------------~••OO••---------------~~--~ 

Südet mıntakasının i5galinin ertesi günü Macar, Danimarka, 
Romanya , Alsas meseleleri de ortaya çıkacaktır 

Parğ, 8 (A. A) - Moravs- : maksadile halka hücum et- )unmuş ve bu hususa ait bir 
ka Ostrava badiseleıi üze· miştir. Südet mebuslar koş· zabıt varakası tanzim edil-
rine Hanlayn taraftatlarmdan muşlar ve kartlarını göster· miştir. May ile Kolener Bay 
82 kişinin silah saklamak mişlerdir. Hodza ile dabiliy~ nazmna 
cürmü ile tevkif edilerek Mebuslardan May bir kır . bir protesto telgrafı çekmiş-
Moravska Osbava hapisene· baç darbesi yemiş, Koler lerdir . 
sinde dövülmüş olduklarına ismindeki mebus ise muhafız Prağ 8 ( A.A ) - Hükü· 

met Moravska Ustrava ha-
dair olan şayia üzerine bir kıtaatınıo kumandanı hra-

diseleri hakkında tahkikata 
çok Südet mebuslar zikri fından duvara doğru sürük· başlamıştır. Bu hususa aid 
geçen şebire gitmişler ve Jenip götürülmüştür. Bunun bir tebliğ ihzar edilmiştir. 
bu hususta aıalüınat almak üzerine mebuslar polia mü· ilk alman ve henüz teyid 
istemişlerdir. Yüzlerce kişi dürü nezdinde şikayette bu· etmemiş olan mıı lumata gö· 
kendilerini selamlamıştır. Me- lunmuşlar ve bay May'ı döv· re dün silabh oldukları halde 
buslar müddeiumumi lle gö müş olan zabita memuruna bududdan geçmek istiyen 
rüşmekte olduklan sırada yol verilmesini istemişlerdir. ve polis tarafından yakala· 
suvari zabita kuvveti birgü · Polis müdürü bu talebi ka- nan 53 Almanın tevkifi yü-
rıa ihtarda bulunmağa )üzüm bulden imtina ile vaziyeti zünden bir arbede zuhur 
görmeksizin halkı dağıtmak tetkik edeceği vadı111da bu· etmiştir. 

-----------------.>0~ .. 00--

9 EYLÜL 

Bu2ün kurtuluş töreninde bin
lerce vatandaş bulunacak ve 
bu büyük Q"ÜnÜ kutlulayacak 

Bugün lımirimize civar ka
za ve köylerden pek çok 

vatandaşımız gelmiştir. So · 
kaklarda iğne atacak yer 

kalmamış dense doğrudur. 
Bütün oteller ve banlar dol-

günü heyecan!~ kutlulana· 
cakbr. Bugün saat sekizde 

aziz şehitlerimiz ıiyaret edil
di, öğleden sonra da zafer 

alayı yapılacaktır. Bütün va
tandaşlar bugünü tes 'it et-

ı 

muştur Afyon ve Bandırma· 
dan gelen şimendiferler mut
tasıl civar halkını taşımakta
dır. Bütün T ürkiyenin kurtu· 
luş bayramını ve Atatürk 

mek için evlerini, dükkanla
rını bayraklarla süslemiştir. 
Ulu tanri türk milletini ko
rusun, saadet ve bahtiyar· 
lıklar versin. 

~-- - ····---
1 
Hariciye Veki- Heyet Romaya 
limiz Cenevre- Vardı 

ye gitti 
lstanbul 9 (Hususi)- Ha · 

riciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras bugün heyetile beraber 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Roma, 8 (Radyo) - Dün 
gece, Mançuriden buraya 
bir heyet gelmiş ve istasyon
da hariciye narı Kont Ciyauo 
ile diğer bazı zevat tarafın
dan karşılanm ı şhr. 

Banliyö Trenin Uluslar Sosye· 
de Yanğın t~si Asamblesi 

Ç k 
C f!nevre, 9 ~( R adyo ) -

ı tı U lu!llar So!lyetesi A!! a m~iilesi 
lstınbul, 9 (Husu .i) - Bu bugün toplantılarına b ş'a 

sabah Küçün Çekmeceden mışltr. Amerika bükürue i 

U t h ~ d • • hareket eden Banliyo treni· tekrar U luslar Sosyetes inde 

S ra va a ısesı nio ikioc . mevki bir vago . müşah•d bulundurmağa karar 
vermiş ve ~müşahid C t nev-

. nunda yaoğın çıkmıştır. 
reye gelmiştir. 

Ateş diğer vagonlara da • 
sirayet etmek üzere ikan Inönü Kampın-

~-----------------~0000-----------------~~------

derba1 yanan vagon katardaD 

Huduttan geçmek istiyen Almanlar yakalandı ayıtlılmııtır. Yolcular büyük da Hava Talimi 
• bir heyecana kapılmışlardır. htanbul 8 (Hususi)- lnö-

Süvari kıtaatı toplanan halkı kırbaçladılar 

Paris, 8 (A.A) - Pans ı car meselesi Danimarka me· 
gazeteleri dün Çekoslovak- selesi Romanya meselesi ve 
yada geçen hadiseleri ve ya- Alsaı: meselesi ortaya çıka-
pılan müzakerelerle meşgul caktır. Bütün Fransızların 
olmaktadır. bildiği işte budur mürettep 

Epoque şöyle yazıyor : 
Nasıl Çekoslovakya me· 

selesi Avusturyaoın işğali-

nin ertesi günün ortaya 
çıktı ise Südet mıntakasının 
işgalinin erteıi günü de Ma-

hiçbir hadise hiçbir şiddet 
hareketi Fransızlara soğuk 
kanlılıklarını kaybettiremiye • 
ceği gibi kararlarandan da 
döndüremiyecektir. Fransız · 
lar hala bu saatta bir har· 
bın önüne geçmek için im-

ı karısızsa bile tevessüle hazır 
bulunuyorlar. Fakat onlar 
barba mecbur edilirse vazi
f elerioi son haddine kadar 
yapmakta tereddilt etmiye
ceklerdir. 

Bu gün mevzubahis olan 
şey ne Südet Almanlarının 

vaziyetı hatta ne de Çekos
lovakyanın mukadderatıdır. 
Mevzubabis olan şey bütün 
Avrupanın mukadderatıdır. 

İo~iltere Hava Kuvvetleri 
İstanbula Geldi 

Kumandanı 

lstanbul, 8 (Hususi) - lngiliz hıva kuvvetleri mıre~ıh Juber D"lafert, erkanı harbiye· 
sile birlikte bu sabah tayyare ile şehrimize gelmiştir. Yarın Hindistana uçacaktır. 

Çeteler ln2iliz Karakollarını Bastılar 
Kudüs, 8 (Radyo) - Arap çeteleri, Yafada iki logiliz karakolunu başmışlar ve 14 tü· 

fekle mühimmat alıp kaçmışlardır. 

Çeteler, burada da bir karakolu ateşe vermişlercHr. 

1 R K b• nü Türkkuşu kampında genç' omen a ı- l ; rimizin çalışmalarını gör-

' nesı· Toplandı mek üzere mebus ve gazete
cilerden mürekkep bir h eyet 

Bükreş, 8 (Radyo) - Ro · davet edilmiştir. Heyet, lnö· 
manya kabınesi, Kral Karo· nünde gece d~ kalacak, 
lun riyasetinde toplanacak Türkkuşu faaliyetini yakın-
ve beynelmilel vaziyeti tetkik dan görecektir. 
ederek mühim kararlar ve· Bugün, lnönü kampında 
recektir. büyük hava talimleril yıpıl

Yeni Silolar 
lstanbul, 8 ( Hususi ) -

Biri Diyarbakırda, diğeri de 
Erzurumda olmak üzere iki 
muazum sllo yapılacakhr. 

Tekirdaida 
Kuraklık 
Tegirdağ, 8 (A.A) - Beş 

aydan beri Tekirdağında yağ · 
mur yağmamıştır. 

m1ştır. 

Orman mesaha 
memurluğu 
Boş bulunan orman mesa· 

ba memurluklarına müsaba· 
ka ile memur ahoması ka-
rarlaştırılmııtır. Lise mezunu 
olanlar, imtihansız kabul 
edilecek ve mesaha fen me· 
muru muavinleri orta okullu 
mezunları imtıhana tabi tu· 
tuleca~lardır. 

Fevkalade komiserlik, selihiyetini istimal ederek, lüzum köyleri topa tutacak, çetelerin • 
saklandıkleri yerleri bombardıman edecek ve en şiddetli tedbirleri alacaktır. 

Sıcaklar ve kuraklık devam· 
dadır. ----··------ Ç:ıdır basanlar 

mahkemede Pazarlıksız satış kanunu 
Jstanhul 8 (Hususi) - Pazarlıksız satış talimatnamesi icra vekilleri heyetinden çık

mışhr. 

Birine: teşriııin ilk gü .ıünden itibaren tatbik edilecektir. 

Alman Manevraları Tatil Edildi 
Berlin, 8 (A. A.) Bir kaç gün evve) Şimal denizinde başlıya o Alman deniz manevralari 

efrada Nüremberg kongresine iş~irak etmek imkanını vermek için muvakkat bir müddetle 
tatil edilmiştir. Maoevralrr 12 Eyliilde tekrar başhyacakhr. 

Daha Neler 
Göreceiiz? 
Karşıyaka Sahil gazino· 

sunda oturan 27 yaşmda 
Müniıe adınd~ bir kadın, 

sarboş olarak kupa kırmak 

surctile rezalet çıkarmış ve 

Çadır basan üç kişinin 
ağır cezada duruşmalarına 
başlanmıştır. 

Borsa 
Haberleri 

kendisini karakola götürmek Çuval Cinsi Fiyat 
istiyen polis memuru 280 10528 Üzüm 9,25 . 16 50 

Yarım milyon amele grev yapacak numaralı B. Ömer Atalayın 1306 incir 7 -16 

Paris 8 (Radyo) _ Grev liareketleri, gittikçe çoğalmaktadır. yakasından tutarak düğme· 1765 Buğday 5,3125 - 6 
Amyende amele tarafından işgal edilmiş olan yirmi dört faorika~ askeri kuvvetlerin mü· ı lerini kopardığlDdan adJiye· 110 Nohud 3,875 

dabalesiyle tahliye edilmiştir. ye sevk edilmiştir. 1221 B. Pamuk34,SO • 40150 
\ ...................................................... . 

F 
Son bakbe:lertelgöre byeş yüz b~ndamele, yBen:dea gşrev hya=makDüzerhe hazızrlanmıştır. • ! Halkın Sesi hakkın sesidir 
f80 IS er eni en lr e lf a 8 aptettı : - Baştarafı t incide -

Paris, 8 (Radyo) - Franki,tler, Ebr ve Valaasiya cephelerinde cumhuriyetçilerle kanlı I lunuyorum, çünkü bu halde çahşmaklı~ım tehlikeli imiş. Şu 
muharebelere tutuşmuşlardır. Her iki taraftan akşamı kadar hiç bir tebliğ çıkmamıştır. halde iki ay boş kalacağıma göre ne ·ile geçineceğimi ve 

Frankistler, Sperayandosu zaptettiklerini iddiı ediyorlar., kime avuç açacağımı bilemiyorum. Çünkü ameleyim, hiç bir 

Ruslar Almanların istilasına razi değil 
Moskoya 8 (Radyo) - Pravda gazetesi, Çe.koslovakya meselesinin aldığı şekilden bahis

le uzun bir makale yazmış ve 1 ı giltere Başvekili Novil Çemberlayaın manevra çevirmeğe 
başladığını ileri sürdükten sonra, Rusyanın, hiçbir zaman Çekoslovakyanıo Almaayaca iı
tili edilmesine razı olmıyacağını kaydeylemiıtir. 

metelik gerir:m yoktur . Beni merhımeten hutahaneye ka
bul buyurmalan için bu dHeğimin gazetenizin bir kö~esine 
sı kıştırı)me sını yal nrmm. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 


