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• va Açık ------iirkiye Hükômeti ve Türk 
Matbuatı 

6rkiye hükumeti, takip ettiği bugünkü siyaset ile her 
met ve devletle dost geçinmeği bir prensip ve bir 
edinmiş bulunuyor. Bunun için Türkiye Cümhuriyeti 

6metinin yürüdüğü yoldan yürümeği, tayin ettiği hede
•rmağı bir ideal yapan Türk matbuatı Türkiye'nin 
eatine Ufgun düşmeyen bir yazı, Türklerin milli hay
ve şereflerini inciten bir .taarruz karŞısında kalma
biç bir devletin hiç bir işine karışmağı aklından bile 
emektedir. 

\rk matbuatından ve Türkiye Hükumetinden daimi 
e dü§ünce yazı ve muamele bekliyenin her şeyden 
yukarıda işaret ettiğimiz noktalara büyük, pek büyük 

dıkkat ve ihtimam göstermelidirler. 
SIRRI SANLI .. _ .......................................................... ., ...... .. 

lllgar kralı 
raya da§ll Berllne 

gidecek 

dra 12 f(A.A) - Bu 
aulgar kralının . resmen 
ayı ziyaret edeceği 
ladaki haberler tekzip 
ektedir. 
' , 13 (Ö.R) - Bulgar 
Borisin bu ay içinde 
i resmen ziyaret ede-

teyit olunuyor. Ziyaret 
in 28 haziran olarak 
edildiği söylenmekte-

lerala başvekil Köse 
refakat edecektir. 

Bükreş elçimiz 
BUyUk elçl oldu 

Ankara 13 (A.A) - Ro
manyadaki Türkiye orta el-
çiliği büyük elçiliğe çıkanl
mış ve orta elçimiz Ham
duUah Suphi Tanrıöver bü
yük elçi unvanile Bükreşte 
ipka edilmiştir. 

1 Hataya Kavuşuyoruz 
---------------------

BAŞVEKİLİMiZ DÜN MECLiS GRUBUNDA MÜJDELEDi 

Ankara 13 (Radyo) - C. 
Halk partisi meclis grubu 
umumi heyeti bugün saat 
on beşte reis vekili B. Ha
san Sakanın reisliğinde top 
lanmıştır. 

Başvekilimiz B. Refik Say-
dam, kürsüye çıkmış, hü
kumetimizin Fransa ile yap
tığı müzakereler neticesinde 
Hatay meselesi üzerındc:: 

varmış olduğu neticeyi biz·· 

Kahraman Askerlerimiz Hataya Girerken 

zat bildirmiş, bu müzakere- miş mftteakiben Kocaeli me milletinin ve Hatay Tiride-
' lerin tam bir anlaşma ile 1 busu B. lbrabim Lendan rinin ınkranını ifade eden 

neticelenmiş addolunması kürsüye çıkmıf, ebedi şef Ata bir nutuk irat etmiftir. Na·. 
lizımgeldiğini, pek yakında ' türkü hürmetle anmış, onun tuk, alkqlanmıftır. 
Hatavın anavatana geç.ece- 1

1 
biiyük ve asil halefi büyük Ruznamede g6rlfllecek 

ğhıi bildirmiştir. lnönüne ve müzakerelerde başka mesele olmadıiıadaa 
Başvekilimiz sürekli alkış- gayreti görülen hükümetimi- gelecek hafta toplaamalc ... 

lar arasında kürsüden in- ze, baıvekilimize bütGn Tftrk re celseye nihayet •erilmiftlr· 

DOST HARiCiYE NAZIRI YALOVA'DA Sıhhat MDdOrDmllz 

Bugün Cümhurreisimiz Gafenko'yu kabul 
~ buyuracaklar 

Ankara, 13 ( Hususi ) -
Romen hariciye nazın B. 
Gafenko, münakalit vekili 
Ali Çetinkaya ile birlikte 
bugün saat 16,30 da Ankara 
rad) o merkezini ziyaret et-

miştir. Bu milnuebetle An- Viliyet 1ıhhat ve içtimai 
kara radyosu tarafından B. muavenet mldlrtl Dr. B. 
Gafenko ıerefine başlıyan Cevdet Sarac:otlu, ıebrimb• 
hususi bir konser emisyonu 1 deki butanelerdea bualanm 

:.J [ Devamı 4 unc sayfada ] teftiı etmİflİr. 

In2iliz donanması hazır 
bir vaziyette 

,.00000000000000000000000000000000000000000000000000~ 

~~~~=....;; 
1 

~BİR iNGİLİZ ÇAVUSlJNUN ~ 
o o 

- - , 

o o 

8 Bir Türk neferinin mertli'i 8 
~ . ve kahramanlıgvı nakkın- ~ 
o o 

8 daki hatıraları.. 8 
o o g Gelecek Pazartesi gününden itibaren tefrikaya baş- g 
g layacağımız bu çok güzel tefrikadan bazı parçalar g 
g alıyoruz : g 
g ( Bulunduğum çadırda bir çok Türk yaralıları vardı. g 
g İçlerinde ağır olanları derin derin inildiyorlardı. Bazı- g 
o o g ları da çok iztırap duydukları için olacak yerlerinde g 
g duramıyorlardı. g 
o o 

I g işte böyle zamanlarda sıhhiye neferi, beni göstere- g 
· g rek neferlerin kulağına birşeyler söylerdi. ve sesler g 

--:: 1 g birden kesilmiş olurdu. g 
g Sonrad~n anladım ki, sıhhiyeci her halde bu ağır g 

'•yrak 7 ~ "'1"' merasiminden iki güzel intiba 
donanmamıza eklenen "Saldıray,, denizaltımıza şanlı 

çekildikten sonra. 

g yaralıların kulağına: " Ne yapıyorsunuz? aramızda ya· g 
o o g hancı var .. " gibi sözler söylüyor ve onlarda bir düş- g 
g man karşısında acılarını belli etmemek için susuyor- g 
g lardı. g 
g Türk milletindeki bu yüksek gurur ve izzetinefs be- g 
o o g ni hayran bırakmıştır. ) g 
'9ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooıııl 

__ __!ir lngiliz .Dritnotu Süveyı Kanahndan Geçerken 

-Londra 13 (Radyo) - Htıkümet donalllllll içia kllll,.tll 
miktarda mazot ithal etmiftir. 

Allkaclar makamat lngiliı donanmuınıa her ildi•l8 
karp tuaamen hazırlaıuaıf olclapaa ~ .. 



SAHiFE 2 

Cebelüttarik boğazı çelik 1 
bir kale oldu 

Yüksek kıymette bir lngiliz tayyare defi topu 
Paris (Radyo) - Cebelüttarikte tahkimat hitam bulmuş· 

tur. Cebelüttarik boğazı her iki tarafında son sistem tayya-
re defi toplarile bir çelik kale haline sokulmuştur. ' 

Mısır ve Ara· 
bistan 

SAADABAT PAKTINA 
GİRECEK Mİ? 

Londra, 13 (Hususi) - İyi 
haber alan mahafil Mısır ve 
Arabistanı Saadibat pakb
na dahil etmek için Türkiye, 
Irak, lran, Mısır ve Arabıs
tan arasında siyasi görüşme-
ler yapılmakta olduğunu bil
dirmektedir. 

Yemenin de Tahran an-1 
laşmasına iştirakile bu pakt 
daha kuvvetli bir şekil ala
caktır. 

Mısır da, yakın zamanda 
bu pakta girmeği prensip 

itibarile kabul etmiştir. 
---------11111111---------

Adliye men
suplarının ha
kemlik ücreti 

--:::-:+-..::--
Umumi, mülhak ve hususi 

bütçelerle idare edilen dai
reler ve belediyelerle serma
yesinin tamamı devlet veya 
belediye veya hususi idare
lere ait daire ve müessese
ler arasında tabaddüs eden 
ibtilifların hallinde hakem
lik eden adliye mensupları
nın hakemlik ücreti alamıya
caklan kararlaşmıştır. 

Yangın 

Başlantıcı 
--::::::::-

Alsancak Mersinli-Bornova 
caddesinde Istanbullu Meh-

met Ali oğlu Rauf Talasın 
içmiş olduğu sigarayı karyola 

somyasının üzerine atmak 
suretile ateş zuhur etmiş 

ise de derhal bastırılmış, za
rar ziyanın bir liradan iba
ret olduğu anlaşılmış, dik-

katsizliğinden dolayi suçlu 
hakkında muamele yapılmış
tır. 

Ucuz yaz Elh s· d 
fiatleriyle amra ınemasın a 

Bugün matinelerden itibaren 
Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- Otomobilli Aşıklar l•ı 
Baş röllerde: Colette Darfeuil-Claude May 

2- Kontes Valevska 

(IALKIN SESİ) 14 Haıira_!--

Harp. cıkacak 
. ' 

İngiliz takımı Ankaraya 
gidiyor 

olursa 
-----E555i-----• 

Mesul olan şimdiden 
malômdur 

B. Daladier'nin nutku 1ir 
kuvet intibaı uyandı;ry;r: 
Ne istediğini,t bilen ve cbs. 
doğru yolunu takip edm 
adamın kuveti; temsil ettği 

lmilletin, bir tek irade hain
de birleşmiş olan ve çalışın 
milletin kuveti. Diktatörle:in 
anlamaları lazım gelen fo!Y 
bu memlekette! bir kaç ıy
danberi her şeyin değişniş 

olduğudur. Vaziyet böyle Öl
lmasaydı, bükumet-;eisi, şin
disÖyledigi-sözleri söyli3e
~buna cüretedemez:li. 
Fransa c maddi ve l manevi 
canlılığını tekrar kazanmş· 
tır ve şiddete mukavenet 
edebilecek vaziyette bulm
maktadır. Biz tecavüze, ha
yır, otarşi istipdadına, hayır, 
ideoloji yobazlığına hayır, 
sözde hayati saha talepleri
ne hayır diyoruz, fakat her 
türlü anliŞma ve dürüst iş
birliği teşebbüslerine, dü:ı

:yada ticari mübadeleleri ye-
niden tesis edecek olan her 
şeye, ham maddelerin dalıa 
adilane tevziine evet diye>
ruz. 

Bu sonuncu noktalar kay-
-di şayandır. Biz Almanya'ya 
ve ltalya'ya hükmedenlere: 
sizın ekonomik menfaatleri· 
niz üzerinde konuşmıya ama· 
deyiz, diyoruz. Fakat koca
man kılıcınızı bir yana at
makla işe başlayınız. Bu kı
lıç bizi korkutmaz. Bizim 
kenarda köşede daha az 
keskin olmıyan kılıcımız 

vardır. Fakabancak siz bizi 
buna mecbur ettiğiniz zaman 
onu kullanacağız. Siz prole
ter milletler olduğunuzu ve 
yaşamanıza lüzumlu şeyler

den mahrum bulunduğunu
zu mu ileri sürüyor sunuz? 

Durun bakalım. Bir açlık 
infiradı içine kendinizi kapı
yacak yerde Avrupa müba
dele sistemine giriniz. Nor-

mal mübadeleler size kolay
lık ve ferah verecektir. Bazı 
ham maddeleriniz eksik mi
dir? Bu sizi memnun edecek 
şekilde tetkik ve halledile
bilecek bir keyfiyettir. Fa
kat bunu cebir yoliyle halle
debileceğinizi sanmayın. Bu
na tahammül etmiyeceğiz. 

şerefli, hem de semereli bir ı 

sulhu tesis etm';k'f;iiy~eğf; 
- gü-;--bunu yapabilecektir7' 
-işte -B. Daladier'nin azim kar 
sözleri kendisii'iebunu anlat
mıştır. Bunu istiyecek midir? 
Bütün mesele buradadır. Her 
halde, harp olursa mesul 
olanın ismi şimdiden malüm-

~dur. 

Cellus!~Intransigeant 
İngiliz Takımının Otelden Alınmış Resimleri 

Dlll!lllll mı mıl!ID!lıı:ııınmmııl. Ankara ( Hususi ) - lngiliz amatör tak1mlarından Mid• o o K T o R e dlesex .. VVandrers iki maç yapmak üzere lstanbuldan şeb· 
l!!llClamıııomınmmıı:;ıı:ı:nıılillllllmııııınmınm:mım 

Çinkolu yemekler 
Çinko, fazla olunca, insan 

için bir zehirdir, kanı eritir, 
hücrelerin içindeki çekirdek
leLi dağıtır. Zehirli Hayvan

:ıarın zararı zehirlerindr ki 
çinonun nispeti derecesiyle 
ölçülür. 

Bununla beraber, çinko 
- vücudumuza lüzumlu bir 
madendir. Nesiçlerimizin hep
sinde ondan münasip mik
tarda olmak şartiyle - bulu
nur. insan beyni çinkosu 
en ziyade olan uzuvdur; bir 
kiloda yüz miligrama kadar .. 
Bazi insanların yaytıkları 

fikirlerin zehirli olması da 
' 

belki, zihinlerindeki çinko 
nispetinin fazla olmasından 
ileri gelir. 

Fakat, doğrusunu isterse
niz, bu hal herkesin tabia
tında bulunmak gerektir. 
Çünkü her insanın baba ta

fından tohumunda yüzde 202 
miligram nispetinde çinko 
vardır. 

Bundan dolayı annesinin 
karnında~ henüz 420 gram 

ağırlığında çocuğun terki

binde bile çinko bulmuşlar

dır ... Demek ki cinsin deva
mına lüzumlu olan madde
lerden bir de bu madendir .. 

Onun için beğenmediğimiz 
kimselere 11tenekeden adam 

" 
demek yanlış olur. insanın 
karakteri nasıl olursa olsun 

herkes çinkodan sayıfabilir. 

Çocuklukta çinkonun hiz
meti büyümeğe yardım et-
mek olduğundan insan bü
yüdükçe kanındflki çiko nis
beti azalır ve olgun bir 
insanın kanında bir litreye 

rimize gelecektir. Maçın bu . hafta 19 mayıs stadyomund• 
17-18 haziranda yapılması muhtemeldir. 

400 Kişı tevkif edildi 

' 
Alman askerleri eski Çek hududunu böyle geçmişti 

Paris (Radyo) - Prağdan bildiriliyor: Bohemya ve MD' 
ravyada Askeri tahşidat devam ·etmektedir. 

Şimdiye kadar tevkif edilen 4CO kişi daimi harplere sel') 
edilmiş ve mahkemelerine başlanmıştır, 

Hayvan 
ihracatı 

--r...~~==-

Mısırın Menufiye ve Kalu
biye vilayetlerinde Hummai 

Kulai hastalığı intişar ettiği 

anlaşıldığından bu bölgeler 
menşeli çift tırnaklı hayvan 
ve maddelerinin ihracı me

nedilmiştir. Keyfiyet ziraat 

vekaletinden veteriner mü· 
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Türk - Mısır 
--mll!!l--

lttlfakı mı yapllacak1 

-:liil!iCıii!E-

D eyli Ekspres yazıyof. 
11Yakınlarda Ankaraya g 
lecek ve oradan Atina 

gidecek olan Mısır harici)" 
nazırı Abdülfettah paşa, ı1 
rıca Yugoslavya ve Bulg•' 
ristana da davet olunmuşt 

Bu suretle, nazır, Anka 

ması ıçın mutlaka çinkoya Sofya, Atina, Bükreş 
nisbetle ancak 0,136 mili- •" lüzum haşıl olduğunu iddia Belgradı ziyaret etmiş Oll' 
gram bulunur. 

ederler. caktır. 
Fakat karaciğer her şeyi 

biriktirmek adetinde oldu- Şu halde neslimizin deva- Bu ziyaretleri 
mını, her ferdin büyümesini neticesi, bütün 

ğundan çinkodan da ounun temin eden çinko olduğu bı'rbı'rı'ne bı'r ademı' teca 
bir kilosuna nisbetle 52 den gibi hayatımızda en zevkli bloku şeklinde bagv lıyan b' 
146 miligrama kadar vardır. gıdamızı temin eden de 
Hatta karaciğerde - sonradan gene 0 madendir. Türkiye - Mısır ittifakı ol• 
şekere çevrilecek olan - gli- (Devamı var) rak tecelli edecektir. 
ko jen maddesinin hasıl ol- rIBDlllTil!llll ll il l 'illllUlUl!llDIDlllllUDDDOtnlllllllllllmmııııı antlllllllllDllDDDlliruUDllllDUl1IlllUDDDU!lllllUlll!ll•UIDll 

1 ~:i~:~::an YENİ'de3büyükfitm 1 Ege 1 ıyatrosu 1 
r~K~'pj':i~IJ~ı ~ BÜYÜK VARLIK VE FEDAKARLL~ 

Diktatörler ne cevap ve
recekler? Hitler'in söylediği 
nutka bakılırsa, kendisi he
nüz Fransa'da ve lngiltere
de husule gelmiş olan deği
şikliği anlıyacak halde de
ğildir. Almanya 1914 harbın
dan mesul değildir. lngiliz 
ve Fransız politikacılan onu 
çenberlemek istiyorlar.. V. 
s., V. s. Memleketi için hem 

mı:.t::u~:~.::u::.~' ~~~z::t:;ı;~.::•n::~:::• ~ lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede 
T .. r k (;" e ~ Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları 

~ 1 Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

rrıı i ti "'a ı 1 Her gece yeni muharrir 
Baı rollerde: Greta Garbo-Charles Boyer - Ayrıca: Be
şinci Bliyük Kurultayın açılış töreni ve Milli Şef, Ebedi 
Şefin manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan büyük 1 

at yarışlarında .. - Fiatler: salou 20-Birinci25-Balkon 30 
Hususi 40 - Cumartesi talebelerlve3 seanslannda lOk. 

Teksas Fedaileri eserleri ve komediler 
H d tt b• : Temsilden evvel müzik ve zengin varyete numaraalar1 

ll ll 8 lr macera 1 ~ Her sınıf halkın istirahatları temin edilmiıtir. 

Türkçe Foks Jurnal [+J 1 Fiatlar: aırıncı 20, lkıncı ıs 
Seamlar: O. Apklar: 5ve9da - Valevıka: 3ve7 de. 
• ·o a ı · 1 

• n r -22 c a o -------------•asmmEl .... ~•••·------· mnıınnmaaımmD1111Dmuta11••• en 1111Ct1111111 nınıııoıııaı• •• ~ 



SAHiFE 3 

TUylerl Urperten vak'alar 

ölüm telefonu 
C s) 

Zavallı afyonlunun eline 
Lir kurşunu eksik bir ta
\anca tutuşturuyor. Bu ara
da. bir hata yapıyor, taban

lar arasındaki çap farkı-
ııı çıkılabileceğini unutuyor. 
er iş bittikten, mizansen 

bazır olduktan sonra polise 1 
haber veriyor .. o, bize vak'a-
h anlabrken silah sesini I 
duyduğunu, sonra da o sı
tada tüccarın odasının ya
kınında bulunduğunu söy
~tDJişti. Eğer tabenca aşa
tıdan da duyulmuş olsaydı. 
~erkes yukarıya üşüşeceJt, 

da ne baygın komisyon
cuyu odaya taşıyabilecek 

'e de kendisini kimseye 
östermeden kurtarabilecek-

U. Otel dıvarları o kadar 
l~abn ki tabanca atıldığ.nı 
\iDJse duymamış. 

- Bravo Çetin •. 
Çetin gülümsedi. Fakat 
n· ' 
- itiraf etti mi?. dedim. 
- Evet .. 
- iyi amma birşey daha 

ksik.. öldüren kurşunun 
kbğı tabancayı buldun mu? 
- Tabanca ile öldürül-
emiş! dedi. 
- Ya ne ile? 
- Telefonla .. 
- Telefonla mı? 
Hayretten hayrete diişü

Ordum. O anlattı: 

bir telefon aleti buldum. Bu 
aletin söz söylenec~k yeri 
gayet ustaca tertibatla bir 
silah haline getirilmişti. T e
lefonun içerisine bir kurşun 
yerleştiriliyor. Telefon zili 
çaldı, değil mi.. Açmağa 
kalkarsan kulaklığı kaldır
man lazim. Yandaki çenge
le parmağınla basıyorsun ki 
öbür tarafta zil çalsın diye 
basarbasmaz bu çengel bir 
tetik vazifesi görerek kur
şunu patlatıyor ve tabii tam 
yüzünün ortasından vurulu
yorsun .. tüccarm, ticaret o
dasına telefon etmek iste
diği belli olduğuna göre, 
otel müdürü evelden çıkıp, 
telefon aletlerini değiştiri
yor. 

- Demek ki tüccar öl
dükten sonra telefonu alıp 
aşağıya indirmiş .. 

- Evet.. kurşunun kova
nı da hala içinde duruyor
du. Her katil bir yanlışlık 
yar, zaten yanlışlık yapma
salar onları yakalamak bir 
şans işi olurdu. Bu adamın 
yanlışlığı da bizi çok aptal 
sanması ve hendisinden çok 
emin olmasıydı.I 

Ve Çetin kurnaz kurnaz 
gülümsedi. Bu halile sanki: 

- Bende öyle kolayca 
atlatılacak bir adam yüzü 
var mı? 

Demek istiyordu. Hakkı 
vardı. 

('°"'--'::':B:--en_, __ o_t_el_in ___ k_il_e_ri~n~d~e-----------I!'....:S_o_n~J~~~~ 
-.aıJUllllll-llWlllUlllllUllUllllllllllımD __ _ UNY ADA Nf (ınıım-wıwııuıııuııııııuııımıııDD1oıronU1111D1111nıııuıı 

11a1ummamuıaaanDUDDaunu-mauummıııınn ER o L UY O Ri t: 1 1 f -•nıuı-~uııımoıııııırnıııu-uııııııunnıııoıımwııın..naıuw 
are er n yap ıkları Dünyadaki lisanların 

Zarar sayısı 
~ lngilterede istatistik mü- Yapılan tetkiki 
~n 1-kı · d b' . . ere nazaran 

r u erın en ırının yap- dünyada k I 1. 1 onuşu an ısan a-
ş olduğu hesaba göre bir nn sayısı 860 dır. 
nede farelerin yedikleri ve 99 u Avrupada k ı-

d.kl . . onuşu 
ar ver ı erı erzak ve eş- maktadır. 117 si Asya kıt'a-

. ?ın ~ıymeti SO,OOO,OOO in- sında, 114 dü Afrikada 411 
•hz lırasını aşıyormuş . ' 
1 ·ıt d f 

1 
. · .. 1 Amerikada, 177 si Avus-

ngı ere e are erın ure-
tıine mini olmak için her tur~lyada tekellüm edilmek-

. ~d~ 
ile bır fare haftası yapıl· 
tktadır. Bu hafta içinde 
er lngiliz elinden geldiği 
dar fare öldürmekle mü-

tlleftir. 

Vatlkanın odaları 

Papanın Romadaki muh
ıem sarayının isminin Va
an olduğu malumdur. Bu 

raydaki odaların adedi 

Şampiyon 
- Siz beni böyle ufak 

tefek görüyorsunuz da Ka
ramürsel sepeti mi zannedi
yorsu~uz. Ben hem güreş 
şampıyonunu yendim, hem 
de bilardo şampiyonunui 

- Atma! 
Ooo dir. 
Vatikanda bulunan altın- - yemin ederim doğru 

~ıı mamul eşyanın dt ğeri söylüyorum. Bilardo şampi-
'6rt milyon Ingiliz lirasıdır. yonunu gürüşte, güreş şam-

1 nımıı1111111-mıııı piyonunu bilardoda yendim!. 
banlzler kaç senede - .... - ....................................... . 

. dolar ! Hamdi NUzhet Çançar i 
Denizler kurusa, yahud bo- · !Sıhat ecza • f 
lblsa nehirlerin durmadan i nesı i 
knıalan halinde ancak kırk i Başturak büyük Salepçioğlu i 
i11 senede dolabilirmiş... ! hanı karşısında i 

l 
............................................... .... 
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TAYYARE Sineması T316!6n ~ 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1 - KADiFE MASKE 
içli aşk; ve eğlenceli varyete sahneleri, sefalete düşen 
bir asılzodenin romanı. Başrolde RUDOLF FORSTER 

2-KADINveSEYTAN 
~aştan başa heyecanlı hir mevzu, para ve kadın ihtirası 
~zünden işlenilen cinayetler. Başrölde Victor Mc. Laglen • 

_ ilave: metro jurnal ( enson dünya haberleri) 
Seanslar : Kadın ve Şeytan: 3-6.10ve9.30 KadifeMaske 

4.40 ve8de C Jıuartesi ve Pazar günleri 1. 15 de başlar. 
., Flallar: 20, a&, 30 Talebe to w:uruztur 

(HALKIN SE>f) 

re~ımıınııınınmıımıınıııınnmnın ~§~§§g -;;:§~ 

&Jg Mizah 5a====;;i 
~ K.. • ğ , ~ == ıoşesı ! 
53= ıınınıuıııınoıınıınıııoıuııııouııııııoumımımı~ 

Yıldönümü 
- Merhaba Salamon. 
- Merhaba. 
- Bugün tam kırk yaşına 

bastım. Kırkıncı yılımı kut
luyorum. Bana bir hediye 
vermelisin. 

- Ya, demek kırk yaşı
na bastın... Dilerim Allahtan 
sana bir hediye vereceğim 
zamana kadar yaşıyasın ... 
Bu duam kabul olursa öl-

. ' mezsın ... 
uıııınıuıımnıınıı 

Şapka modası 
İki arkadaş, Beyoğlunda 

bir şapkacı camekanının ö
nünde durdular. Biri came
kandaki kırmızı bir şapkayı 
gösterdi: 

- Bu şapkanın modası 
on beş güne kadar geçe
cektir. 

Öteki sordu : 
- Nereden bildin? 
- Karım, daha 

oynini aldı da. 
nıımınııınıuıııııııınıııı 

Avda 

dün bir 

- Birdenbire durdum. Sık 
yapraklı bir ağacın dalından 
bir kuyruk sarkıyordu. Der-

lNKARA RADYOSU _____ .. __ 
(Bugünkü program) 

Tirkiye Radyodifüzyon Postaları 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 182Kcs. 120KW. 

T .A.Q. 19, 74m.15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
1~.30 Program 
U.35 Türk müziği Pi 
H.00 Memleket saat ayarı, 
a;ms ve meteoroloji haber
leri. 
U.15-14 Müzik 
pıoğran pi.) 
1~.00 Program 

(Karışık 

1~.05 müzik (Soli-PJ.) 
1~.15 Türk müziği (fasıl be
ydi) 
20.00 Memleket saat ayan , 
ajans ve meteoroloji liaber
leri. 
2~.15 Neşeli plaklar R. 
2020 Türk müziği (Müşte
rek ve solo teganni 
1- . . . . . . - Hic:a peşrevi 
2-5adullah ağanın-Hicaz yü
rü{ semaisi - nideyim salını 
çemen 
3-Şevki beyin-Hicaz şarkı -
bihniyorum bana noldu 
4 ·Leminin-Hicaz şarkı-Soru!
masıo bana yesim 
5~ . . . . . . - Tek Sazla 
halk türküsü-ay doğdu bat
madı mı 

6- . . · . . . Tek Sazla halk 
türküsü-yıldız türküsü 
7- ...• · . Keman taksimi 
8- . . . . . . Uşşak şa:-kı -
Yad ile geçti zamanım 
9-Bimen şen-Uşşak şarkı-ba
har erdi. 

öy ihtiyar meclislerinin 
selahiyetleri 

~======-===!lı~~<~====-==:==-
Köy kanununun köylülere {+) muamelelere yol açtığı gö-

taallfık eden 50 liraya ka- rülmüştür. Adliye vekaleti 
dar ihtilaflı işlerin alakalı- bu hususta teşkilatına bir 
larını beyhude masraflardan tamim yaparak köy kanuni· 
vikaye ve işi teshil bakımı.n le kk ihti ar meclislerine 
dan sulh yoluyla hal ve hır .. Y ... Y • 
karara bağlanması maksa- ruyet selahıyetı tanınan da-
dına istinad eden ve 0 su- vaların mahkemelerce bu 
retle köy ihtiyar meclisleri- ·kanunda tayin edilen tah-
ne selahiyet veren madde- didler nazara alınarak rüyet 
)erinin bazı yerJerde yanlış edilmesini bildirmiştir. 

.._.. .. mc .. ~:mssmsılnBmi'llİım ................ ~ 

Cildin ve 
saçların 
yumuşak
lığını te
minetme
kle bera
ber her 
~ürlü yün
lü, ipekli 
kumaşla
rın aslını 

hal anladım : Bir tilki? ... Çif
temi omuzladım, nişan al
dım, ateş ettim... Sekiz on 
serçe pırrr diye uçtu, fakat 

10-Refik Fersan-Uşşak şarkı - ı 
kız bürün de şalına. 

ve rengini boz
mada"' temlzler. 
dve ellerl kat'IY· 
yen bozmaz, ha
lis tzeytlnyağın
dan lyapllmı, en 
temiz sabundur. 
(Lüks Markasına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha· 
nesi. Telefon: 3047 
Telgraf Ümidun 

(Kesstane Pazarı 
lzmir) tilki yerinden kımıldamadı. 

Bir daha ateş ettim. Kuyruk 
biraz sallanır gibi oldu, fa
kat gene yerinde durdu •.. 
Bu tilki ya!Dan bir tilkiydi, 
kurnazdı. Üstüste ateş etmi-
ye başladım, Çiftemi boşalt
bkça dolduruyor, ateş edi-

yordum, amma kuyruk ye
rinden kımıldamıyordu. Kan 
başıma çıktı, hiddetten kö
pürdüm. Yüzüncü defa ateş 
edeceğim zaman bir kadın 
sesi duydum : 

- Hava serinledi, dala 
asbğım kürkümü versene ... 

omınıııııııı ıııırınıwıııı 

Fazla hayali 
Bir gazete idarehanesinde 

' tahrir müdürünün odasına 
çok çirkin bir adam girmişti. 

- Tahrir müdürü siz mi-
siniz? .. 

- Evet benimi 

- Bir roman yazdım, ga-
zetenizde neşrine imkan var 
mıdır? 

- Romanınızın 
dir? 

ismi ne-

"Beni seven kadın." 
Tahrir müdürü, "Beni se-

ven kadın,, romanının çok 
çirkin müellitini tepeden tır-

nağa kadar süzdükten son
ra cevap verdi : 

- Bukadar fazla hayali bir 
romanı neşredemeyiz. 

21.00 konuşma 
21.15 Müzik (operetler - Pi. 
21.45 Haftalık posta kutusu 
22.00 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkm) 
23 Son ajans haberleri, 
Esham• tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yarınki progrt:m. 

.......... ııiiiiiiiiiiiiiiii 

Ben para 
kazanmak 
• • 
ıçın yazarım 
Meşhur Fransız muharriri 

Villers de L 'isle Adam 'ın 
dostu çok olduğu gibi düş
manı da çoktu. Birgün Vil
lers bir gazete idarehanesi
nin veznesinden para alı-

yordu.. düşmanlarından biri 
gördü: 

- Siz de mi Villers, diye 
bağırdı, sizin ecdadınız; ken
~i. nesillerinden birinin para 
ıçın yazı yazacağını hiç akıl
larına getirmemişlerdir. 

Villers ona döndü : 

- Ne yapmalı, dedi, her 
kes kendin de olmıyan şeyi 
elde etmek için çalışır. Ben 
para kazanmak için yazarım; 
siz şeref kazanmak için ya
zarsınız. 

ı f ekm;\ lzmir Halkı Bu Hafta ı 
r+ıGene Asri Sinemayakoşuyorı+i 

7 Haziran Çarşambadan itibaren Telefon 2394 
3 Eşsiz şaheser filmi birden İzmirde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimşek gibi yumruk savuran bütün haydutJara kan 

kusturan kahraman Buk Jones 

2 Asilerin ölüm savaşı kahramanların büyük zaferi 
• MIŞEL STROGOF 

3 Türkçe sözlüç••ıd b• T•• k • 
- ve şarkılı o e ır ur gencı 

4- Mlkl eğlence evinde ekler Jurnal 
son hadisat 

-------------------------· ..... ~ 

Bakkallar, kah 
veciler ve hu
susi demlikler 
icin ceşitli ve 
nefis cavlar, 
ıhlamur ve kay 
nar licin ba
harat. 
Tel. 3882 

Bugünden itibaren 

Kül Ürpark Sinemasında 
Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neşeli ve zevkli bir 

.operet iki büyük filim 

1- SARATOGA 
Jean Harlov-Clark Gable-Lionel Barimore enfes aşk şaheseri 

2-ŞEN DULLaveuve Joyeeuse Jeanette Mac 
Donald-Maurice Chevalier 

Franz Leharın bestelediği bu şahane operette şahane bir 
müzik güzel şarkılar bulacak kahkahalar ile güleceksiniz. 
Seanslar: hergün: Şen Dul3.30-7.15 SaratogaS.30- 9da 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1,30da Saratoga ile başlar 

~,:::-mt•ı:!m .......................... ı 
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~i Zabıta 
ı: 

H Haberleri 
:ı::::::::-:··:::::::::::: :::-.:::::: .. ::=:ı:ı:ı:ı:::ı1 

Gelenler, ATEŞİNE T!!_TULDULAR DAŞI ÖLDÜRMÜŞ 
Gidenler . ~ ~--

Hırsızlık 
Çorakkapu Felemenk tü· 

tün kumpanyasında Mustafa 
oğlu lbrahim Ethem 1 Şimıe· 
ker, Metres hayah yaşadığı 
Mustafa kızı 30 ya
şında Hanife Filizin evde bu· 
lunmadığı bir sırada 615 1'u· 
ruş kıymetinde elbise ve 
eşyalarını çaldığından muğ· 
her olan Hanife kumpanya• 
ya giderek lbrahime ait 12 
lira kıymetinde elbise ve 
çizmesini çalarak kaçtığı şi
kayet edilmiş mesruk eşya 
ile birlikte suçlu yakalan
mıştır. 

-..-.~-

Ankara sıhhat şurası içti
malarında aza olarak bulu
nan Kızılay kurumu lzmir 
merkez heyeti reisi Dr. B. 
Cevdet Fuad Özyar lstan
buldan şehrimize gelmiş, iz· 
mir mebuslarından B. Nazmi 
İlter Ankaraya, Denizli meb
usu B. Kazım Samanlı Deniz
liye gitmişlerdir. 

-ft..**J"--

Zabıtal belecflye mUfet-
11,llğl ihdas edildl 
Belediyede yeniden beş 

zabıtai belediye müfettişliği 
ihdas edilmiştir. Bu müfet
tişliklere Suphi Gün, Muhlis 
Kaya, tayin edilmişlerdir. 
Mıntaka amirliklerinde yeni
den beş kişi alınacaktır. Bu 
müfettişler mıntakalarda bu
lunacak ve daimi surette 
zabıta işlerini kontrol ede
ceklerdir. 

-::::::::--

Vazlfelerlne nihayet 
verlldl 

Kültürpark gişe memuru 
Suphi, zabıtai belediye me
muru 51 no. lbrahimin va
zifelerine nihayet verilmiştir. 

Kültürparkın 9 eyliil ka-! 
pısında sarfedilen biletleri 
tekrar gişeye devretmek su 
retile suiistimal yaparak bir 
miktar para almak istemiş-
1 erdir. 

--r-=~.--

Kirletmiş 
Dolaphkuyu mahallesinde 

Ahmet karısı Bn. Zişan za
bıta müracaat ederek üvey 
oğlu 19 yaşında lsmailin ev
de kimse bulunmadığı sıra
da 13 yaşında kızı Muzafferi 
zorla kirlettiğinden şikayet 
etmiştir. Suçlu tutularak ad
liyeye verilmiştir. 

-:EE:Z-

Yamanlar kampı 
Yamanlar kampıDln hazır

lıkları sona ermiştir. Kamp 
19 Haziran tarihine müsadif 
Pazartesi günü açılacaktır. 

_..,~-

B. Haşmet DUlge 
Terfian devlet demir yol~ 

ları işletme umum müdür 
muavinliğine tayin edilen 
Denizbank eski lzmir şubesi 
müdürü B. Haşmet Dülge, 
bugün lstanbula hareket e
decektir. 

-·-··· .. ............... -
BUrhanettln yakalandı 

Araphasan mevkiinde ka
yalıkta oynıyan lsmail oğlu 
8 yaşında Ali Rizayı ifal 
ederek kirletmeğe teşebbüs 
eden Nuri oğlu 20 yaşında 
Bürhanettin zabıtaca tutul
muştur. 

Balçova 
AÖAMEMNUN 

Ilıcalarının 
12 Haziran 939 tarihinden 

itibaren muhterem müşteri
me açıldığını tebşir ederim. 
Bu şifabahş suyun evsafı 
cıhanca malüm olduğundan 
reklamı zaid gördüm. 

lsmail Karakızh 
[ D: 15] 

Bir tayyarenin de düşürül- 1 
düğü bildiriliyor 

. Prag, 13 (Radyo) - Kladnodan bildiriliyor : Alman po
lıs memuru Şmidin ölümile neticelenen arbede esnasında 
yaralanmış olan ikinci polis memuru da bugün vefat etmiş
tir. Polis Şmidin ölümü Çek ahaliye karşı çok şiddetli taz
yik tedbirlerini tahrik etmişti. Halbuki resmi tahkikattan 
çıkan neticeye göre polis Şmidin şimdi ölen kendi arka
daşının bir kurşunile öldüğü anlaşılmakta fakat bu netice 

Stokholm, 13 (Radyo) - Aftenblt gazetesinin Elsinski
den aldığı bir haberde, Finlandiya afakında görülen bir 
kaç Rus tayyaresine defi topların ateş açtıkları ve bunlar
dan birini düşürdükleri bildirilmektedir. 

Filistine yeniden lngiliz 
kuvvetleri geldi 

Hayfa 13 (Radyo) - Filistine yirmi bin kişilik bir ln
giliz kuvveti daha gelmiş ve karaya çıkmıştır. 

Bugün yahudilerin mukabil taarruzları neticesinde Tel 
Avivde müteaddid bombalar patlamış ve sokaklarda beş 
arab ölü olarak bulunmuştur. 

-= 
Almanya - Italya ve ispanya 

arasında askeri pakt 
Paris 14 (Radyo) - Romada ltalya ile ispanya arasında 

aske;i görüşmeler devam ettiği ve ispanya - ltalya - Almanya 
arasında da bir askeri paktın yakında imza edileceği bildi
rilmektedir. 

Almanlar ve Italyanlar 
BiLSiN. ER Ki ••• 

Londra, (Radyo) - Burada intişar eden "Morning Post,, 
gazetesi yazdığı bir makalesinde diyor ki : 

"ltalya ve Almanya demol:ratlar aleyhinde tehdit ve kor
kutm" siyasetini takip edeceğine daha açık bir surette ne 
istediğini söylesinler. Fakat bilsinler ki, Boh~mya, Moravya 
ve Arnavutluk için kullandıl.ları tecavüz ve işgal metodunu 
başka bir yer için kullanmağ:t kalkışırlarsa karşılarında da
ima demokratların yılmıyan kudret ve enerjilerini bulacak
lardır.,, 

Son Dakika: 
Paris, 14 (Radyo) - Berlin matbuatı Ingilterenin ayrıca 

bir istihbarat nezareti ihdas etmesine fena halde sinirlene
rek "lngilizler bu yeni nezaretle dünya ahval ve hadisatını 
istedikleri gibi görmeğe ve göstermeğe bu suretle bir çok 
vakaları arzu ettikleri şekilde vapmağa kalkışacaklarından 

dünya siyasi mahfellerini alt üst edeceklerini,, yazmaktadır. 
Roma, 14 (Radyo) - Bay MuJsolini önümüzdeki Eylül 

sonlarında ispanya dahiliye nazırını Venedikde kabul ede
cektir. ltalya başvekili Libyadaki askeri tetkik ve teftişi 
ikmal ederek dün mareşRI Bodogliyonun bu husustaki ver
diği raporu tetkik etmiştir. 

---~-----

Günün Radyo ve 
Hülasaları 

Telgaf 

çok gizli tutulmaktadır. ' 
Buna rağmen şimdiye kad:r 1500 kişi tevkif edilmiştir. 

---------------------nııım-------------......,--

Da vaziyet vahimdir 
---:::-.:;;;."!' ---

Polonya haklarını müdafaa edecektir 

Londra 13 (Radyo) - Rusya ile cereyan eden müzake
relerin yanında Danzigteki vaziyet te lngiliz siyasi mahfel
lerini meşgul etmektedir. Avam kamarasında amele mebusu 
B. Noel Baker tarafından sorulan bir suale cevaben hari-
~iye müsteşa.rı .B. Butler Danzigteki vaziyet hakkında şu. 
ızahatı vermıştır: 

- Danzigte vaziyet çok ciddidir. Bununla beraber sulhu 

Eve taarruz 
. lkiçeşmelik Nam~zgahta 
Süfeypıan oğlu Mehmet, sar 
hoş olduğu halde Mustafa 
oğlu R!za Çağların odetsına 
taarruz ve hakarette bulun
duğundan yakalanmıştır. 

koruyacak bir tesviye şekli bulunması daima ümit edilebi- Tu··rkkUŞU şeb• 
lir. Lehistan Almanyanın istediği tavizlere mukavemet et-
mek ve haklarını müdafaa etmek azmindedir. Vaziyet • • ı• 
vahimdir ve dikkatle takip edilmeği lüzumlu kılmaktır. 1 rımıze 2e ıyor 

Berlin 13 (A.A) - Danzig hükumeti Polonya mümessi
line Lipnski meselesi hakkında şiddetli bir nota tevdi et
miştir. 

---------------~oo~~--------------
Dost Hariciye 
Nazırı 
Yalovada 

Choc 2azetesi 
ne diyor? 

Paris (Radyo) - "Choc,, 
gazetesinde çıkan bir maka-

- Baştarafı 1 inci sahifede - lede : "Evet, Almanya ezel-
yapılmış ve emisyon sonun- denberi muharip bir millet· 
da Enesku mükafatını ka- tir, bunu her zaman söyle· 
zanmış olan Romen beste- mişiz, fakat Alman askerle-
karlarından Sabih Drgey'nin rinde, askerlerimizin dediği 

"Sistem D., yoktur. Yani 
bazı milli ve klasik Türk 

~~r~e hazır bir vaziyette de-
şarkılarından bazı bestelerle gıldır. Bu da Büyük harbte 
Tuna musikisi edebiyatından sabit olmuştur. Alman ordu-
seçilmiş parçalar çalınmıştır. ları daima neticeyi düşün-

Bn. Gafenko ile Rumen meden harbe atılmışlar ve 
hariciye nazırının refakat ma- , _harpleri kaybetmişlerdir. E

iyetlerinde bulunan zevat ve ger bu defa da da böyle bir 
Romen - Türk ve diğer işe girişir_ıers~ Almanya ve 
ecnebi matbuat mümessille- Alman mılletı gene feci bir 
rinin hazır bulundukları bu akibetle karşılanacaktır.,, 
emsiyon sonlarında B. Ga
fenko, Türk milletine hita
ben bir mesajda bulunmuş
tur. 

B. Gafenko matbuat mü
messillerini diğer hususi bir 
salonda kabul ederek Anka-

uıı ~ ım ıım::ııaııııı 

292 milyonluk 
Harbiye iahslsall 

Bursa, 14 (Hususi) - Türk
kuşu filosu hava müsait ol
duğu takdirde bugün lzmire 
hareket edecektir. Filo lzmir 
de cuma günü uçuşlar yapa
caktır. 

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

Kırşehir 
Mıntakasında ,ıddetll 

zel,eleler oldu 
Ankara, 14 (Hususi ) -

Dün gece saat 20/18 de 
Kırşehir ve Akpınar mınta

kalarında Uç, dört saniye 
süren şiddetli zelzeleler ol· 
muştur. 

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

ir Villiam 
--,--~~-

Moskovada beklenlyor 
Moskova 14 ( Radyo) -

lngiliz mümessili Sir Villiam 
bugün Moskovada beklen· 
mektedir. 

Alman propaganda nazırı Cumartesi günü Danzige gide- raya vaki ziyaret ihtisaslannı 

Nevyork 13 (Rodyo) -
Harbiye nezaretinin istemiş 
olduğu 292 milyon dolarlık 
tahsisat meclisce kabul e
dilmiştir. 

Sir Vilyam geniş bir tali
matname ile geldiği gibi lü
zum ederse bu noktalan 
kendi halletmesi için salahi
yet verilmiştir. 

~~ ~a;:....~&:::EI:ı;;;-... ~ ,....:~&E:E8~:EE3!!EE:illl:im:eBS!3!llmJ ... 
cektir. ifade eylemiş ve iki memle- • 

§ Atman kumandanları Haziran ayı sonunda Finlandiyaya ket hariciye nazırları ara· Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
gideceklerdir. sında geçen görüşmelere ait 

§ lngiltere hükumdar!arı bugün Londraya müteveccihen m~liimat vermiştir. ı Düş Ün Hayvanlar Hastanesi 
Nevyorktan ayrılmışlardır. Ankara, 13 (A.A) _ Üç 

§ Vilyam Srang bugün Moskovaya varmış ve öğleden d b 
sonra görüşmelere başlanacaktır. gün en eri• şehrimizde bu- Bir kaç güne kadar Fransada yeni bir hastanenin resmi 

§ Londradan bildirildiğine göre mukaddema Alman fab- lunınakta olan Romen hari- küşadı yapılacaktır. 
rikalarında ve bilhassa Skodo esliha imalathanelerinde ciye nazırı B. Gafenko ve Pariste bir Amerikalı, Vinburn bu hastanenin inşası için 
Türkiyece yaptırılan top, tüfek ve saire bu sefer Alman- ' Bayan Gafenko refakat ve iki milyon frank vermiştir. işte Bievre hastanesi bu şekil-
yaca teslim edilmek istenilmediğinden Türkiye bundan sonra maiyetlerindeki zevat bu ak· de meydana gelmiştir. 
bütün siparişlerini lngiliz fabrikalarına verecektir. şam saat 19.30 da hususi Müessesede hasta hayvanlann tedavisi için koğuşlar, 

§ lspanyol Dahiliye nazırı ispanyanın etrafında bir çok trenle Istanbula hareket et· pansman odaları, ameliyathaneler, hatta röntgen odalan 
bankalar tarafından bir nevi iktısadi örfi idare ilan edildi- mişlerdir. vardır. 
ğini ve ispanya kendini abloka etmeği uğraşan yahudi Hariciye Vekilimiz Sarac- Hastanelerin yatakhaneleri iki kısımdan müteşekkildir. 
çemberini kırmağa hazır olduğunu söylemiştir. oğlu Şükrü de misafirleri- Biri sari hastalıklara yakalanmış olan hayvanlara, diğeri ise 

----------~---------
Kulüpler 

Eski islmlerlnl ahyorlar 
Haber aldığımıza göre 

Alsancak ve Üçok spor ku
lüpleri tarihi eski isimlerini 
tekrar alacaklardır. Bu hu
susta yakında iki kulüp i
dare heyeti toplanar4' k Al
sancağın (Altay), Uçokun 
(Albnordu) namlarını ala
caklardır. 

Doğansporla Ateşspor ve 
Yamanlarspor da eski isim-

Nafia vekili 
Istanbulda tet
kikat yapıyor 

lstanbul, 14 (Hususi ) -
Nafia Vekili B. Ali Fuad 
Cebesoy, şehrimizde tetki
katla :-ına devam etmekte
dirler. 

lerini ( Göztepe, lzmirspor, 
Karşıyaka isimlerini ) al
maları muhtemeldir. 

mize refakat etmektedir. yaralanmış veya ameliyat geçirmiş olanlara mahsustur. Kö· 
lstanbul, 14 (Hususi) _ pekler için ayrı bir salon, kediler için ayrı bir salon vardır 

Milli Şef, bugün Yalova da Hastanenin ayrıca bir de arama teşkilatı vardır.. Yolda 
B. Gafenkoyu kabul buyura- bulunan hasta ve yaralı kediler, köpekler derhal hastaneye 
caklardır. Bu esnada bari- naklolunmakta, burada tedavi edilmektedir. 
ciye Vekilimiz B. Şükrü Sa- Henüz faaliyete başlamış olan düşküa hayvanlar hastane· 

si hakikaten insani bir teşebbüstür. 
racoğlu da hazır buluna- * 
caktır. • • 

Yukarıya naklettiğimiz bu satırlara tek bir kelime ilave· 
Atina, (Radyo) - Roman- sine lüzum görmüyoruz. Çünkü bu satırlar bir çok makale-

ya haric'yc nazırı B. Gafen- lerin ifade edemiyecegi bir çok acı hakikatleri ihtiva 
ko perşembe günü Atinaya etmektedir. 
gelecek ve dört gün Yunan 
hükümetinin misafiri olarak Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
kalacaktır. -&E:Eil~ 
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