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Vehib paşa sol cendh-k~mandasını eli-lıe aldı 

Bulgaristan 
Türklerine 
Yapılan meza
li111 Örnekleri 

ıFransada kabine buhranıı 

j-::, ulgariıtandan hoşa 
l L:J gitmiyecek haberler 

'•Yoruı. Arasıra bize kadar 
relen böyle kederli haber
crle hududun beri tarafın-
daki T.. k 1· 1.· • ur genç ı5ının onu-
~Una dokunulduğunu Bulgar 
AOlbşularımız anlamalıdırlar. 
T lllanıabdırlar ki buradaki 

Grk kütlesi, Türk dkirı 
~lllu.aıiyeai, Tiirklllie atılan 

r ıftiraya tahammül ede
llleı . . 
Bwıariataada Türkiye hc

~abına caausluk eden Türk· 
er varmıı. Bunlar da Yoz· 
l•d kuabuının en temiz, ;n namuslu, hattl en zengin 

llrlderi imiş. 
Bu vesile ile bu Türklerin 

~ 111\inevv.erlerindcn ııt:n 
•ha geçen ıenenin Şuba· 

lıada 'tutulmuı, hapisaneye 
::~llİlf, ayaklarına zencirler, 

gazlarına bukagılar takıl· 
llııı, bugüne kadar da ne 
•orulmuı ve ne de ·sordular. 
Bıanlar burna yıne boyunları 
bukagıh. ayakları zencirli ol
dııkJan halde mahkemeye 
IÖt6rül6yor, bu habrh Türk
ler oradaki yurddaılarma 
teıhir ettiriliyor. 

kurun Uliya mahsus olan 
~e Ensriziayonlan andıran bu 
~eket buılln Bulgaristanda 
.ıaıı,, Bulgar adliyesinde 

18rlllmüıtür. Komıularına 
lllecleniyet dersi veren Bul
~•riatanm bu hareketi ne 
~ e telif olunabileceğini :yine 

ulgar münevverlcn takdir 
etsialer. 

Sözin 11ra11 gelmiı iken 
=~•yelim ki Bulgarların ken-

•ahauı bir ıiyasaıı var
dır. Bu aiyaıanın iç yüzünü 
~•thnrsak pek acı hakikat
&ra vanrız. Görürüz ki Bul
l•riatandaki hatub ve vakıtb 
l'&rlderi hicrete mecbur ct
Qaek için sistematik yollar 
;•~dır. Bu yolların en önem· 

, bll de iftira atmaktır. Hatti 
11 iftiralar okadar güzel, 
~adar tonturaklı oydurulur 
... uyduranların bile inaıiaca-
1• gelir. 

le Bulgariıtanda Tiirklere 
lrtı rüdtilen cemletine bir 
~l: Bulgaristandaki Türk
d ~il giiçmenliği matlub ol-
1lgana göre bu muhacirliği 
'Y•klandırmak için evveli 
Yerli Bulgarlar T6rk yurd· 
~ılannı tehclid ederler, mal
~· tecavlizde bulunurlar, 
~terlerıe o k6yden birinifde 

d&r&rler. (Eger ölü Türk 
- Sonu 4 6nciide -

------ - ------ oo••OO -------.------

yeni kabinenin radikal başkanı: Daladye 
tarafından kurulacaiı söyleniyor 

Paris - ( Radyo ) Eski 
Fransız başvekillerinden Da- 1 
ladiye Heryonun yerine Ra
dikal fırkası başkana seçil
miştir. Daladiye namzetliğini 
korkan Her~ onun namzetli
ğini koymadığı takdirde bu 
vazifeyi kabul edeceğini ilan 
etmiştir. 

İstanbul 21 (Özel) - Fran
sa kabinesinden nazırların 

ekserisi istifalarını hazırla

mışlardır. Bay Lavalın Ce· 
nevreden avdetini bekliyor-

-·---.A'!:G:ı.---

Avusturya 
Kendisini 

B. DOLFÜS 
Paris {Radyo) - Avustur

yada yapılacak seçim dola· 
yısile Prens Ştarenberğ söy
lediği bir nutukta: 

lar. Laval bu akşam gele
cektir. Yarın istifa bekleni-

• 71!1-·-~ 

B. DALADİYE 
uor. Yeni kabineyi bay Da· 
ladiye teşkil edecektir. 

"Jnurna L divor ki: " Bav 
Laval Cenevrded!r. Gazete· 
ler vasıtasile aldığı bu ha-
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İngiliz Kralı 
Beşinci Jor j Akşan1 

Vefat Etti 

" Almanyanın Avusturyayı 
yutmak ve onu bir küçük KRAL JORJ 

berler onu büsbütün şaşırta· 
cakbr. Halubki bunun biç 
sırası değildi. Filhakika İtal
yan - Habeş. işı karşısında 
İngiltere ihtiyatlı bir siyasa 
lüzumunu anlamıştır. Ameri· 
ka ise, petrol ambargosu 
işinde, UJuslar sosyecesinin 
peşine takılmaktan başka 
kaygılara dalmış bulunmak
tadır. 

Nihayet ltalya bundan 
sonra artın kendisi için ye
niden hata işlemenin caiz 
olmadığını takdir etmiştir. 
Şu halda Cenevre toplantın 
uluslar konseyinin adi dev· 
resine • inhisar edecektir. 
Konsey, Avnsturalya delege
sinin başkanlığı altında al
tında oldukça yüklü bir gün· 

·demin tasfiyesi ile meşğul 

olacaktır. Bu programda hal-
J"'.ı .ı ___ ı - · - .J-- IC- -1- ---

sele vardır. 

Vehip paıa 
Kumanda 
Başında 

vilayeti haline sokmak için Londra 20 (A.A) - Kralın 
yaptığı propagandaların bir sıhbatı hakkıudaki sonlrapor VEHIB PAŞA 

d İstaubul 21 (Özel) - Ras 
faydası olmıyacağını ve Avus t iyatro, sinema, ans salon· 

l d . y y l l Dest anın son muvaffakiyet-
tnryanın her zamandan fazla arı ve ıger eg ence yer e· 
Dolfiisün siyasasını takib rindeki halk tarafından öğ- ıizliğine mebni imperator 
ederek müstekil bir devlet renilir, öğrenilmez Restenet sol cenah kumandanlığını 
olarak kalmağı tercih etti- ile Londranın bütün diğer Ras Destadan alarak Vehip 
ğini ve monarşinin avdeti mahallelerini bir keder ve paşaya vermiştir. Vebip paşa 
meselesini ancak halkın ar- matem havalisi kaplamıştır. ordusunu kuvvetlendirmek 
zusu halledebileceğini 

11 
söy- Herkes dansı bırakmış, okes için büyük takviye kuvvetleri 

!emiştir. (So u 4 üncüde) gelmiştir. 
.......................................... . ..................................... .. 

Resimli 
Dünya 
Hadise1eri 

Bütün silahsızlan
ma projesine rağ· 
men İtalyanın te· 
peden hrnaia ka· 
dar silahlandığı 
muhakkaktır. Bu, 
resim Alman Li
deri Hitlerle, topçu 
generah Fon Friç 
ve Fon Blomboh'ı 
bir manevra istira· 
batı esnasında gös· 
termektedir, 

Büyük kış 
Olimpi:Jradları 

Başlıyor 

Bu n1üsabakalara 
Bizin1 iŞtirak cdib 
Etınivece f'riıniz henüz ., .. ~ 
Belli değildir 

Almanyada Garmisch şeb· : _kat, bu mli~bakalan itti· 
rinde büyük bir kıt olimpi- rak için hiç •tNDI ... 
yadı başlıyor. Bu 936 olim· ypılmamıfbr. Bu TMİJetie 
piyadJanna bizim henüz kati olimpiyadlara iftiralı edip 
bir karar verilmedi. ilk parti etmememiz uzan mlDab· 
olarak Ankaralı sporculann· 1 b b 1 -1.& • .ı., .. . . şa ara ıe e o maauaua • 
murekkeb bır kayakçı kafı- B 1 b be L.&.L-• •• 

1 . b. k n 1 Al unun a era r nnuva 
esı ır aç guo evve • b 

manyaya hareket etmiştir. güreş federuyoalaruwa 8 

Fudbol ve güreş federaı· müsabakalara iftirak .... 
yonları da bu olimpiyadlara ceklerine muhakkak uurlle 
iştirak etmek istiyorlar. Fa· bakılmaktadır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 

Seyyar sabcılann ıikiyeti 
Seyyar satıcılardan birkaç kitinin imlUllU taflJU Wr 

mektub aldık. Sabahtan akpma kadar sokak sokak ~ 
şarik bir lokma ekmek plrası çıkarmaj'a çahpa •• ~Ü 
çocuğunu güç hille besliyebilen bu yurddqlar, yudaldan 
mektubda diyorlar ki: 
"Şarbayımız, son Moskova ıeyabatiade, Sovyet Rmya .... 

seyyar satıcı bulunmadığından bizleri de bu iıtea meae~ 
Orada seyyar satıcıların hanği şerait albnda ba İfleD ...... 
dildiniği bilmiyoruz. Ancak ıarbayımız peklll bilirki ~.,. 
iş tedarik etmek, belediyelerin en belli batlı iilerindea 
biridir. 

Belediye başkanımız, bizi kazanç vuıtamızdan malarma 
ederken hepimizi çalıştıracak, ekmek paraıı kazandıracak 
bir fabrikaya veya her hangi bir miieueıeye yerlettirecek 
olsa idi bizim de bu karara bir diyeceğimiz kalmazdı." 

Seyyar satıcılar, dükkin kirası, vergi ve ıaire gibi •tar 
mükellefiyetler altında olmadıklan için bu kabil verri •• 
masraflar altında çahıan müessese sahiblerine rekabet et· 
mekte ve onların işine oldukça büy&k zararlar vermekte 
idiler. Belediyenin bu karan almasına saik olan ıebeblerdea 
birsi de budur. 

Bu kararı yerinde bulmakla beraber bu gibi vatandqlana 
işsiz ve kazançsız kalmayacak bir surette dertleriae dermaa 
bulanması da lazımdır. 

Esasen satıcılar kadar halkımız da bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi' DOGANA SAVGILARıMLA-

Cumuriyeti, 1 lngiliz kıralına 'H•RfJiiLARA,CANILEiı 
Gönülleri Yakan 

Yapmak. 
Bir Aşk 

• • 
SİY ASAL ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI _ ... _.., ...... __ _ 
"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çiğnenmesine 

katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 
-16-

Çocuğl:IO bu hali, refah ile mevkiin zerre 
kadar şın1artmadığı bu karı, kocayı son 
'ôerece n1ütehassis ve müteheyyiç etmişti .. 

- Kızım daha hastalıktan bana darılıyor. Size teyze 
yeni ' kalktık, benzin beniiz dediğim zaman içim öyle 
uçuk. Keşki bugün yorulma- ferahla dp,luyor ki ... 
saydın.. - Bana her zaman teyze _ 

- Teyzemin yardımı ile diyeceksin, Anladın mı, kü-
bir şeyim kalmadı. Onu gö- çük... Sana bu iş için annen 
rünce kuvvetim çoğalıyor. gene darılırsa, ben de ona 

Kocası ile küçük kızın darılacağım. 
konlf.llntlsını işiden Bay Ali - Aman, bunu ona söy-
Ak~ karısı bayan Şebi- lemeyin, annem 'bana her 
me ~)calin onların yanına zaman sen çok fakir bir 
koştl:t ~ . Öağırdt: kadının kızısın, sen ona tey-

J ~ geldin HadiC'e. ze dersen arsızlık edersin, 
- Hoş bulduk efendim. , diyor. 
Kuçök kız, büyük kalbli - Neden arsızlık edecek-

kurtarıcılarının ellerini öp- mişsin.. Ben teyzenim, bu 
tükten sonra kendi ellerin- da (eli ile kocasını göstere-
rindelii demet ve paketi rek) enişten... değil mi? 
verdi ve cılız sesi ile rica- Ali Akalan çocuğu okşı-
da bUhındu: yarak 

- Annem ve ben size - Tabii, bende enişte-
yalvanyoruz, bizim şu küçük siyim. Öp eniştenin elini 
hediyemizi kabul ediniz. bakayım. 

HaClice çiçek demetinden Hadicenin göz yaşları dö-
sonra paketi ·uzatırken ilave kerek bu şefkatli ellere sa-
etti: nlıp öptükten sonra 

- Annem, bizi her zaman - Siz, hepiniz ne iyi in-
hediyelere boğan çocukları- sanlarsınız. Allah sizin yav· 
nız için bunları kendi elile rularınızı kimsesiz bırakma-
ördü. sın. dive bir dm~ p,\)Q; u .. v_ 

HÇu.~o annen zahmet dı ki; çocuğun bu hali, re-
etfi? fah ile mevkiin zerre kadar 

- Bu zahmet mi teyze
ciğim?. Ab •.• Beni affediniz, 
her zaman dilim şaşırıyor, 
size teyze diyorum.. Annem 

E fi ~ ~ 

gilisede bir 
aşk macerası 

Sofya - Bükreşte telofon: 
" Payt.ihtın bir kilisesınde 

genç p'r papas yüksek sesle 
inci} okurken kıskançlık sev-
kile genç ve güzel bir kadın 
tarafoıdan lbücume mağruz 
kaclı, kadın papasın kafaslna 
bir t•mdan attı, papas yara
laııaral{ yere düştü. P et pasın 
bayatı tehlikelidir. Kadın 
te'f'~f efülmiştir. 

şımartmadığı bu karı, koca
yı son derece mütehassis 
ve müteheyyiç etmişti 

(Arkası var) 

m t*l m ~ 
Pek şahane! 
Yenice paketlerinin 
İkramiyesi kimlere 

Çıktı? 
Yenice paketlerinden çı· 

kan 100, 50 ve 20 liralık 
ikramiyelerden birisi mekteb 
talebesi bir kıza, dört beş 
taneside tütüncülere çıkmış! 

Bu haberi, inhiharlar umum 
müdürlüğünün gazetelerde 
çıkan tebliğinde gördük .. 
Doğrusu pek şahane birşey!. 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara: 2 

~1\tED, HAST ABAKICINfN GÖZLERİNİN 
İÇİNE BAKARAK 1\1IRILDANDı 

DÜNKÜ KISMIN HULASASI 

[ Hovarda · bir deJikanlı, yanında bir bar kadmı ile gece 
yarısında kordondaki gazinohı rdan birinin bahçesine giriyor. 
Kadın meçhul bir kurşunla vuruluyor ve hastaneye kaldm· 
hyor. Genç adam yanındaki kadını yara 'ıyan caniyi yakala
mak için arkasından koşuyor. Fakat kendisi de kolundan 
yaralanıyor.] 

Biraz sonra mütecaviz ya
kayı ele vermiş, Ahmed de 
hastaneye götürülmüştü. 

Ahmed, ertesi gün uyan
dıği zaman, bir hastane de-

koru .!.içinde olduğunu ve baş 
ucunda şefkatlı lbir hasta 

bakıcının sessiz ve sakin 
durduğunu görünce dün ak-

şamki hadiseyi bir rüya gibi 
hahrladı. 

Bu bir rüya değil bir ka
bustu. Evet, bir bar kadmı 
için neler yapmıştı? Sefil bir 

Acıkmektub , 
Le Matin'den: 

Matin, menfur bir harbin 
doğurduğu tehlike karşısın· 
da milletleri aralarında çar· 
pışmaktan mennetmek ümi
dile başvekiliniz Baldvine bir 
mektup yazmak cür' etinde 
bulunmuştu. 

Baldvin vaziyeti idaae et
miye çaiıştı. Nisbi bi süku· 
tun düşünmek imkanını ver• 
diği bugün de, başvekilini
zin neden muvaffak olmadı
ğını iyi anlıyoruz. 

Büyük memleketiniz efkarı 
umumiyesi Mussolininin Ha
beşistanda •giriştiği askeri 
harekattan ve uluslar sosye
tesinin hen türlü müdahale
sine hitam veren tecavüzün
den münfail oldu. 

Fakat acaba bugün İngiliz 
başamirJiği Cenevre prensip
lerine karşı irtikap edilen 
hatadan mes'ul değil midir? 

Uluslar sosyetesi paktının 
1 O uncu maddesi uluslar 
sosyetesinin bütün aaasına 

İtalya hakkında ağır zecri 
tedbirler tatbikini emret· 
mektedir. 

Fakat ayni madde, sulh 
hakkında mevcut teminatı, 
harb tehlikesine çevirebile· 
cek her türlü münferit te-

B fi [+] S 

Cellad gölü 
Selçuk civarındaki Cellad 

gölünün kurutma işine de· 
vam edilmektedir. Kanal aç
ma makıneleri menbaS(dan 
ıtıbaren Kozpınar istasyonu-
na kadar kanal açmıştır. 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele geç-

miye ... ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tezgahları 
alat ve edevat, mobilya ke
resteleri, kaplamalar, papel· 
ler ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 

kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

sokak serserisi gibı gece ya 
rıları sokaklarda canilerle 
kogalamaca oynamıştı. Ve 
nihayet bir bar kadını için, 
bir serseri kurşunuyla yara.:; 
lanmıştı. 

Utandı. Başında bekliyen 
basta bakıcının her şeyden 
haberi olduğunu zannediyor· 
du. Gözlerini kaldırıb hasta 
bakıcınm yüzüne bile baka
mıyordu. 

Sonra, dü1ündü. Utanacak 
ne vardı? Tecav~ze uğrıyan 
bir kadın için bir erkeğin 
yapacağmı yapmıştı. Bir bar 
kadını için de olsa, bu bir 
erkeğin vazifesi idi. Acaba 
Necla ne olmuştu? 

Hasta bakıcı tatlı bir ses
le şordu: 

- Nasılsınız ? 
- Teşekkür ederim hem-

şire hanım.. Biraz sızlıyor •. 
- Mühim birşey değil. 

Geçer ... 

ı 

şebbüsleri evvelden haber 
veriyer. 

Bu maddede deniliyor ki: 
"Tecavüz, tehdit veya teca
vüz tehlikesi kerşısmda kon
sey bu vecibenin icrasını 

temin edecek tedbirleri dü
şünür.,, 

Halbuki İngiltere uluslar 
sosyetesinden hiçbir selahi
yel almadan filosunu İtalyan 
hudutlarına ve müstemleke
lerine göndererek Avrvpa 
milletlerinden üssübabirleri
nin ve iaşe vasıtalarının em
rü tahsisini istemedi mi? 

Bu korkunç tenekus, 
ehemmiyetini biç kimsenin 
takdir edemiyeceği felaket
ler doğurabilir. 

Haşmetmaap, hükiımetiniz 
bugün 1914 te yaptığı gibi 
düşünmelidir. Bu sayede mil
yonlarca insanın hayatı kur
tarılmış olaca .. tır. Haşmet

maap, mantıki olduğu büyük 
miJletinize ve azim Britanya 
imparatorluğu milletlerine 
hasrü tahsis etmiş olduğu

nuz o yüksek adaletinizden 
ve ferasetinizden asla uzak 
kalacak olan bu mül~baza
ları, size arzetmesine müsa
ade buyurunuz. 

[•] [+] 

Yeni Adam 
'Terbiyeci İsmail Hakkının 

idarsindeki "Yeni Adam,, ın 
107 inci sayısı çıkı. İçinde 
hirrnlr 
Ana tel France 
etütler var. 

hakkında 

Bütün muallimlerin yüksek 
ve Lise talebelerinin okuya
bileceği kültü gazetesi "Yeni 
Adam,, dır. 

« BİZİM l(İŞE » 

Bizimdir 
Tayyare piyangosusun her 

keşidesinde beş on İzmirliyi 
İzmirde yaşıyanı zengin eden, 
refah ve saadete kavuşturan 
Kemeratlındaki, 

Bay (~1ehn1ed Tefik) in 
" Bizim kişe ,, si bizimdir. 

Bunun içindir ki İzmirJiler. 
İzmirde yaşıyanlar biletlerini 
daima " Bizim kişe ,, den 
alırlar. 

Ahmed Neclanın ne oldu
ğunu sormak istiyordu. Fa· 
kat cesaret edemiyordu. 

Hasta bakıcı delikanlının 
aklından geçenleri biliyor
muş gibi: 

- Dün gece, dedi, çok 
meş'um bir gece idi. Tam 
üç yaralı geldi. Yaralı bir 
bar kadını da sabaha karşı 
··ıd" ' o u. 

Genç adam: ·h~y;et -nida· 
sını gizliye bilmek için : 

- Öyle mi? Dedi. 

Delikanlı adam sı:nde 
der gibi başını salladı Şim

diye kadar hayatına binbir 
kadın karışmıştı. Bun!ardan 
biriside, bir gece eğlencesini 
tamamlıyamadan bir kaza 
kurşunile ölüb gitmişti.. 

- " Satıver kahpelerin bir 
pula geçmi~lerini ! ,, 

Diye mırıldandı. 
Şu anda karşısıda gözle· 

rinden hayat ve neıe fışkı-

Nefes aldırmıyan bir kadın 
Polis hafiyesi 

--..... -··· Çeviren: SIRRI SANLI 
-11-

MisMod ortadan neye kay1J10Jdı 
Mis Mod'un en büyük ve 

en parlan muvaffakiyeti bir 
çok büyük Avrupa hükumet 
merkezlerinde şubeleri olan 

"Ölümün kara eli,, çetesinin 
hiç bir ferdini Londrada ba
yandırmaması olmuştu. Mer
kezi Şikagoda olan bu hay

dud teşkilatı bir zamanlar 
işlerini terkederek Mis Modu 
ortadan kaldırmak için çok 
cesurane teşebbüslerde bu
lundular. 

Fakat bu genç, güzel, kur
naz ve cesur İngiliz kadın 
dedektifinin, melekçe güzel
liği ve şeytanca planları kar
şısında daima mağlub, her 

zaman perişan oldular. İşte 
Mis Mod Londrada bunların 
gökünü kazıdıktan sonra 
Amerika po):sinin ricasile 
Şikago ve Nevyorkta da on
ların ele başıJarmı ele ver
mişti. 

Bu suretle bu kadın polis 
hafiyesinin nam ve şani yeni 
ve eski dünyanın her köşe
sine yayılmıştı. Bu kadının 

böyle en büyük işler gör 
meğı ve beynelmilel bir şöh-

~ ~ ~ ~ 

Habeşistan 
için iki vapur 
Yüklendi 
Habeşlilerin motorlu kuv

vetlere, tanklara karşı suva

rilerle yaptıkları muvaffaki

yetJi hücumun sebebini araş

tıranlar bu zaferin sırrını 

nihayet keşfettiler. Bu sırda 

Habeşlilerin, kendilerine kuv

vet ve şeceat veren Ünlü 

şarabını içerek kazandık

larıdır. Bunun faydasını gö

ren Habeşistan iki vapur 
daha sipariş vermiştir. Kuv-

ret elde edikten sonra soıı 

zamanlarda birdenbire İslilİ' 
nin zikredilmemeğe başlaP' 
ması onnun namı altında bir 
çok macaralar yazan poJİ~ 
romancılarmi hayrete düşür' 
müştü. Ve bunun sergüzeşt· 
lerile pek çok gazete sataO 
bir Yunan gazetecisi; soll 

nushalarında şu makale~ 
vermektedir: 

Mis Modun öldüğüne daiı 
bir haber işitmediğimize 

göre bu müthiş kadının bir· 
denbire ortadan ve isminill 
gazete sütunlarından kalk
masına bakılırsa Londr• 
muhabirimizin yazdıkların• 
inanmak lazım gelecektir· 
Londra aytarımız, bize b1l 
hnsusta yazdığı bir mektub· 
da diyor ki: 

u Arzunuz veçhile Mi~ 

Mod hakkında derin tahki• 
kata giriştim. Bana öyle 
kaçamaklı cevablar verdi.lef 
ki bundan genç ve güzel 
kadının şimdilik canilerill 
yakasını bırakarak gizli is• 
tihbarat servisine girmiş ol• 
duğu kanaatini elde ettim,, 

- SON-
~ m ı!2 

Şelıir aJtında 
Bir tonel 

Lon dra - İngiliz müna• 
kalat nazın iki seneye kadar 

Temeze nehrinin altındall 

bir tonel laçacağ1nı ve bıJ 

tonelin Pratfor ıle Barfilt 

kıyılarını birbirine bağlıya· 

cağını, tonelde elektrik traııı 

vaylarının dehi işliyeceğioİ 
söyfemiştir. 

- • •O.--+--

Fırtınadan 
~l kişi öl<lü, 5 kişi de 

den'izde kavboJdu 
vet ve şeceat menbaı bu Belgrad - Londradan te· 
şarabı lkiçeşmelik caddesin- lefonla bildiriliyor: 
de Kızılay muayene evi kar- Evvelki akşam şiddetli bit 
şısında ( 172 ) numaralı Tü- fırtına çıktı. Şehiri karanlık 

tüncü bay (Ömer Çetinalp) kapladı. 9 kişi öldü, bir yel" 

1 ın mağazasında bulabilirsiniz. ken gemisi 5 taifesile battı· 
:cm & fi fiMi '"' ,.,_,,. •wrz:ı 

ran kıvrak ve minyon bir Ahmed çok heyecanlı idi· 
genç kız vardı. Yarala da Genç kadınla konuşmak is" 
olsa kanı kaynamıya başla- tiyordu. Fakat ne diyeceğioİ 
mıştı. şaşırmış bir vaziyette: 

Ahmedin yarası büyük de- - Nerede oturuyorsunuz? 
ğHdi. Yalnız derin derin sız- Dedi. 
lıyordu. Fakat bu kumral - Göztepede .. 
genç kız, kangren olmuş ya- Bu esnada konuşma yarıda 
ralarm dahi acısını unuttu- kaldı. Ahmedin yattığı odaya 
racak kadar muhteşem bir üç genç adam girmişti. Bun· 
şeydi. lar Ahmedin ho•.:ardalık ar-

Delikanlı kenç kızın göz- kadaşları idi. Bunların için· 
lerinin içine bakarak: den Cemil : 

- Hemşire hamm, dedi, - Sen ne haltlar karıŞ" 
sızlıyor!.. tırmamışsın... Bu ne kepa" 

- Büyük bir şey edğil, zelik böyle.. Dedi. 
geçer.. Ahmed, şaşkın şaşkın bıJ 

- Geçmiyor.. Yalnız siz hadisenin ne çabuk yayıldı' 
yanımda oldukça.. ğına hayret ediyordu. Öteki 

- Ya... devam ediyordu : 
- Evet siz bana unuttu- - Gece yarılarında Fan' 

ruyorsunuz.. toma Mehmedle boğaz bo• 
Genç kadın yaralı hovar- ğaza boğuşmak, bir bar ka" 

danın ne demek istediğini dın:le bahçe ortasmda baf 
çok iyi anlamıştı. başa kalmak ... 

- Rica ederim, dedi. ( Arkası var) 



Kemeralb 
Hükümet 

Karşısında 

- -- -

lcenler bilir 
' l-layatın manasını anlamış ince düşilnceli kibar bir 'bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Bay - Maşallah il<i ayda nekadar çok toplandınız. Bı
zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü 
toplanamıyor. 

Baya,1 - O da henim gibi Seferihisarın ünlü şarabını 
İçmeğe başlamış, ozama bir iki ay içinde onun da nasıl 
toplandığını canlandığı göreceksiniz. 
SATIŞ YER~: 
- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımeıcid mevkiinde Kızı ~ 

lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( ÖMER 
ÇETINALP) in tütüncü dükkanından. 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamb ocağıııın Kardif kömürü cins ve evsafında ve bey-

nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü İzmir halk1nın 
da !stifadesi için. getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evsafı: 
kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömürlerimjzi 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi müşterimiz 

sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte olduğumuzu muhterem hal
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomelaki evlcitları. Telefon 2424 

~***-:k~*.**1c::~btbt:tclt:t0t~~~~ 
« .. 
« 
+c 
« « 
+< « « 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

•)( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baım· 
-K da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den 
+c akşam saat 6~ya kadar hastalarını kabul eder. 
~ Müracaat eden hastalara yapalması lizımgelen sair 
+c tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta
+( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene• 
+c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 
« 
~~~~~~~~~~~~~·~ 

l J ' • • ı d . e~ ~nızı, 1ayatınızın zevkin.i. sıhhatınızın yeni Bir Radyo meraklılanna 
aımı surette korunmasını temın edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur Teşebbüs --. M I N E R V A 
Salonu01uzda çaylı dans, 1936 MODELLERi GELDi 

rak1Jar1d1r • her Pazar akşamı saat 4 ten Gayet lüks Viyana mobilyes ve son sist~m 

RADYOLARI 
Bayramda, bayraın ertesi ve her zaman 1 ye kadar zengin artis Lambalarla mücehhez 

Yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla numaralara fgöriilecektir. Sa- ADRES : Hükumet caddesi Ehram mağazası •eya 
h t ] !onumuz yeniden en kibar Elhamra sineması - Ressam Kadri 
~ a ır arsınız. bir tarzda süslenmiştir. 
ll[t]~~~~ ~b~~~~~ Bu aile matinatalarında ~~~~~~~~~~~BBUSE~ 

"' ı;.:.. kopmle çay, kahve, bira ve ~ TAYYARE: TEL3i~?N ASRI SİNEMADA 1 likör konsolmasyonu 60 ku- ~ 
~ 2 l ;-ilm birden ~ ruştur. ~ BU GUN 

Amerikan artistleri arasında çevikliği ve kuvvetile il Pasaport karşısında ?; Georges D'ESPARBES'in şaheser romanından muktebe 

~ t:ınınmış büyük.artist 1 Turkuvaz dansiği. 1 Kartalların Ölümü 
~ JORJ OBRIYEN taraf ın<lan tcn1sil edilen ~ ~ 
\İ Meksika Hayd udi arı 

1
m tıtlUlkıııDlb ~ı~ı~ı~!~ıılıııml_bııeıı~aıa ııılllMıııııı,ıııırıı~,mı1n~11ı111ı dlmıı ıt.ııımıı~ ~ u YA vRuMMY,,_Hpı~1nin R;~~i:i-~~~~~~~;~~ 

~ ~ Bu tun lzmırlılerce maruf, tanınmış D ~ Constant RE ıerr.e , . . 

1 10 k ık b 
.. ··ı h l f·ı · @ f) ~ MarceJ ANDRE ve Anme DUCAUKS ın temsıl ettik- " 

ısım ı uyu c eyecan ı ı mı ~ Ek k b L k t e.. l& . ~ 

VE 
. +l ; me ÇI 8ŞI 0 an aSI ıat g'i leri Politika, aşk ve heyecan dolu senenın büyük filmi ~ 

~ ı ~ A ld 1 '1---------lııllıl ~ Ana Bella - Jan Gabin tarafından ten1sil ~ ~ ÇI 1 ~ ~ A Y R ı C A : 

\{i edilen 12 kısımlık 11 MEHMET AL TINBİLEK S ~ F O K S (Dünya havadisleri) 
1 B ı @ fJr E ( Türkçe sözlü )1 
il •• •• k •ht •l ..,,,, 4 Birinci Beyler sokağı No. 2 İZMİR ~ ~ M • k • M ( Canlı ) 
~· UVU f l Q ... • ~okantamız izmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- 1) ~ 1 1 8VZ ~<arikatör 
:~ 'J ı'•" : beti: ucuzluğu, mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ~ E 
ti Ad d k. H b F·ı . (1 temın edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta ~ m -( SEANS SAATLARI )-
1 I~ !1- 1 ar 1 mı ~ memnun bırakacaktır fiatlar çok ~bvendir s I[;] Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 

~ MIKI ve~URNAL ~·~EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER 8 Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanılan 
-~ın.m;m ' IJ ti ÇEŞiT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR D • Pazar 13 te ilave seanslar vardır . 

... ~~~~ ~~~~~ •••1•••1•..,'••••'•~•ır•.,.•,,•••1 ~sm~w~~~-



Salalte 4 

İl bayımız 
İyileşti ve işe :başladı 

IJbayımız IFazJı Güleç iyi 
oldu, dün iş başına geldi. 
Dünkü ilbaylık ençümenine 
de başkanlık yaph. 

Teftişler 
Emniyet direktörü muavini 

bay İsmail polis karakolarım, 
şarbayımız bay doktor Beh
cet Uzda parkları teftiş et
mişlerdir. 

Vergilerde 
Kültür 
Hissesi 

Kültür bakanlığından il
bayhğa bir emir gelmi,tir. 
Arazi ve bina vergilerinden 
yüzde 25 tenzilat yapıldıktan 
sonra geri kalan 75 ten 25 i 
vilayet, 25 i kültür hissesi
dir denmiştir. Bütçe buna 
göre yapılacaktır. 

_ ........ _.. •• "+ 

Çanakkalde 
Sisli havalar için bir 

istasyon yaoıhyor 
Sisli ve tipili havalarda 

gemilboğaz yolunu bulmaları 
için Çanakkale boğazında 
bir radyofar istasyonu yapı
lac:akbr. Bu istasyonun inşası 
937 senesi başına kadar 
ikmal edilecektir. 

Kon yada 
47 Fırın Birdenbire 

Kapatıldı 
Halka ucuz ve iyi ekmek 

Yermiyen 47 fırm Konya 
helediyeıi tarafından kapa
blmıtbr. 

Bugün Konyanın ekmek 
~yacını asri tesisatla çalı
tan 13 fırın temin etmekte
dir. 

Konya belediyesi buğdayın 
fiyatiatlandıjı sualarda ted
birler alarak halka ucuz ek
mek yıchrmeğe muvatfak 
olmuştur. 

( Hallaa s.. , 

.Kıbrıs adası tahkim edildi 
1 Ineilizler bu.adada•ya;;akta oldukları uçak 

üssü inşaatı tamamlanmıştır 
~----------------------------..ao .. ~-----------------------------

, BU HAZIRLIÖA BiR MiL YON LiRA GiTTi 
1 Belgrad ( Özel ) - Pravda gazetesinin yapacakları hava ve deniz hücumlarına kar-

1 

Londradan öğrendiğine göre lngilterenin şı durabilecektir. Şayet ltalyanlaı Hayfa 
Kıbrıs adasındaki uçak konakları inşaatı yahud Süveyş kanalına taarruz ederlerse 
tamamlanmıştır. Bu yeni konakların süel Bu Adadaki hazırlıklar buna mani olacak-
değeıi büyüktür. Bu tahkimat ltalyanların tır. Deyli telgraf gazetesi lngilterenin bu 
on iki adadaki tahkimata mukabildir. Bu hazırlığı Britanya hükumetine bir milyon 
Ada tahkimatı ltalyanlar şarki Akdenizde lngiliz lirasına lirasına mal olduğunu yazıyor. 

[•] 8 8 8 8 . 8 s • .8 s: [•] ~ 

ln2iliz Bakımına Göre Ineiliz 

Habeş silahı ga
lebe çalacakmış 

Londra (Radyo) - Üç gün müddetle devam eden ve 
bugün bir sükunet deyresi geçiren kanlı barbların sonunda 
lngilizlerin basil ettiği kanaate göre Habeş silahı galebe 
çalacaktır. Zira İtalyanlar eski kuvvet ve metanetler!ni kay
betmişlerdir. 

Hastanesinin 
Yeri bildirildi 
Londra 20 (A.A) - İngi

liz hükumeti Habeşistandaki 
fngiliz Kızılhaç seyyar has
tanesinin yerini ltalyan hü
kumetine. bildirmiştir. Bu 
hastane imparatorun talebi 
üzerine Dessiede kurulmuş
tur. 

Mogolistanın 
l\1üstekil hüktimeti 

ilan edildi ltalyan sevkiyatı 
1 00 . 

İstanbul 21 (Özel) - İç 
Mogolistan siyasal honseyi 
Mogolistan Çinden ayrılarak 
müstekil bir hükumet olma
sına karar vermiş ve bu ka
rarını ilan etmiştir. Manço
kodaki Japon orduları genel 
kumandam da bu kararı 
tastik etmiştir. 2000 kişilik 

Vapurlar dolusu bir çok asker 
doğu Afrikasına gidiyor 

lıtanbul (Özel) - Süveyşten bildirildiğine göre dün ak
şam oradan Belvedera Toskana adlı ltalyanyan nakliye ge
mileri geçmiştir. Belvedera da 41 subay, 47 yarsubay ve 
1400 asker, Toskana vapurunda 49 subay, 57 yarsubay ve 
200 askerle 45 tayyare işçisi vardı. Bunlar ltanyan Somali
sıne çıkacaklardır. 

Silah başına 
Italyanlar hritrede eli silah 

tutanları askere çağırdı 
Londra - Royter ajansından: İtalyan Eritresindeki yerli

lerden kadir olanların silah başına koşmalarını bildirmiştir. 

bir Japon suvari kıtası yeni 
hükimete yardlma gitmiştir. 
Fakat mukavemet görmemiş
tir. Yalnız bir yerde musa-
deme olmuı iki taraftan 24 
kişi ölmüştür. Mogol ulusal 
kurumu gençleri bu işin el
cik başısı olan prans Fkoan-
gi öldürmeğe karar vermiş
lerdir. 

101 Numaralı 
İtalyan Resmi 

Tebliği 
1 

Bravo Konya belediyesine. ı 

Bunlardan silah kullanabilecekler savaş sınıflarına girecak 
silah kullanamıyanlar da çalışacaklardı. İtalyanlar Eritreyi 
Tigreden ayıran Marer nehrinin üstüne büyük bir beton 
köprü yapıyorlar. İtalyanlar bu köprüye ehemmiyet veriyor
lar ve yağmur mevsiminde evvel bitmesine azmediyorlar. 

Roma 20 ( A.A) - Kuv
vetlerimiz Ganale Dalpada 

~' ~ 

İngiliz kralı 
öldü 

-Baıtarafı 1 incide
bralar susmuş, tiyatro ve 
sinemalardaki halk oyunla
nnı terketmişlerdir. 

Herkes sür'atle evine son 
haberleri dinlemek üzere 
radyosunun başuıa koşmuş
muştur. Kulüpler ile büyük 
otellerde herkes ajansların 
telesportları başmda toplan
mış bulunmaktadır. ,Bfitün 
lngiltere aynen Londradaki 
-keder ve matem manzarasını 
ıöstermektedir.I Kral yavaŞ 
yavaşl sönmektedir. 

Londra 20 (A.A) - - Res
mea bildirildiğine göre Kral 
ıece yarısı ölmüştür. -----.. ·----

• Hüseyin oğlu 
Eşref 
imzası ile aldığımız bir ıi

melr.tabaaa yannki 
sayımızda netredeceğiz. 

Yalan değilmiş 
1 ------~---------0000-----------------
Masuada bir ltalva•ı bombardı-

1 man uçağının düştüğü teyit etti 
Belgrad (Özel) - Romadan telefonlandığma göre, İtal

yanların birkaç gün evvel Masuads bir ltalyan büyük bom
bardıman tayyaresinin cepheye gitmek nzere uçtuğu bir 
anda yere düşerek mürettebatile beraber · mahvolduğu ha
berini hükumet itiraf etmiştir. 

Bari infilakı 
Nasıl oldu? 
Roma 20 ( A.A ) - Bari 

yağ fabrikasının infilakına 
sebeb okzijen kabının pat
laması olmuştur. Fabrikanın 
merkez kısmı yıkılmıştır. Bu 
esnada fabrika işliyordu. Bu 
yüzden yangın olmuş benzin 
deposu tehlike altına girmiş
tir. 24 Hafif ve ağır yaralı 
vardır. İki kiıide ölüdür. 

~·l 

Uluslar 
Sosyetesi 
Toplandı 

Cenevre (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi dün ilk toplan-
tısını Avusturalya delegesi 
reisinin başlığında yaptı. 

Fakat üyeleri noksan oldu
ğundan ciddi bir ıey müza
kere edemedi. 

mağlub edilen Ras Deste 
ordusanu dinmedn takib et-
mektedirler. General Gras
yani kumandasındaki kollar 
10 Kanudusanide Gollabura
na arzisına gelmişler ve Do-
lodan 230 kilometre uzakta 
bulunan fjatoyu işgal etmiş
lerdir. 

İtalyan kuvvetleri burada 
kendilerine mukavemet et
mek istiyen düşman kolla-
rını dağıtmıştır. Takibe de
vam olunuyor. Askerlerimiz 
kervan yolları boyunca firari 
Habeşlere rasgelmekte ve ı 
iltica edenler kendilerine 
su ve yiyecek verilmesini iste
mektedirler. Düşmanın iaşe j 
te,kilatı baştan aşağı bozğun 
bir haldedir. 

Kuvvetlerimiz Dogoaparona 
ve Vebi Kasav boyuncada 
gayet seri surette ilerlemek
te ve her taraftan düşmanı 1 
püskürtmektedir. Eritre cep- I 
hesinin Makalleden Taf aze 1 
nehrine kadar bütün cekhe 
üzerinde tayyarelerimizin, top
çumuzun ~e keşif kolları
mızın büyük faaliyeti bildi- ' 
rilmektedir. 

21 ikinci Klnaa 

Karşıyakadaki çocuk1 yuva· 
sında birkaç saat •• 
~~~----------~oooo~----------~---~ 

ı\lüdürü çok değerli ve bilgili doktoru bayan 
::JSabiha Sayın'ın muvaffakiyeti bizi çok 

n1ütehassis ve nıüf tehir etmiştir 
~------------~----------------~----~ 

( Dünkü Sayıdan Devam ) 
- Annesinden ayrılma-

dığı için. 
- Ya, demek Anneler de 

çocuklarile beraber buraya 
alınıyor öyle mi? 

- J fa yır, öyle değil, bu 
gördüğünü beyaz gömlekli 
bayanların hepsi de annedir. 
Her annenin üçer, dörder 
çocuğu vardır. O çocuklarla 
o meşgul olur. Onlara ba
kar, yemeklerini verir, on
lar da onu anne tanırlar ve 
aı:ne diye bitab ederler. Her 
zaman onunla beraber otu
rurlar, ondan ayrılmak ta 
istemezler. 

Sahnenin bu perdesi bizde 
anlatılamıyacak kadar yüksek 
rikat uyandırdı. Bu son cüm
lenin karşısında duyduğumuz 
hüznü tarif edemeyiz. 

Her tarafı gezdikten sonra 
müessesenin mutbabına gel
meştik. Burada hal ve dilin
den pek zeki ve bilğiJi oldu
ğu anlaşılan bir hemşire bize 
adeta konferan verdi. Ço
cukların südlerinin, mamala
rının nasıl hazırlandıklarını, 
bagi çağdaki IYavrulara ne
nezamanlarda, ne suretle, 
hangi derecede süd veyahud 
mama verildiğini düzğiln bir 
dil ıle anlattı. 

Bu dedikl ~rinin ziyadesini 
gözümüz önt.inde yaptı Ço
cuklann gıdalarına ve te
temizliklerine verilen ehem-

miyeti birer birer sayarak 
bize bilmediğimiz bir çok 
şeyler öğretmiş oldu. 

Bu yazının resimleri ara· 
sında bir kiıiye ait iki re· 
sim vardır. Bunların ikisi de 
aynı yavrunun gölgesidir. 
Bu resmin biri çocuğun yu• 
vaya getirildiği zamanki 
cılızlık ve sıskalık halini 
gösteriyor, öteki de beı altı 
ay sonraki tombulluğunuo 
şahidi oluyor. 

Bayan direkörden bunun 
hakkında bilgi istedik. O da 
şu malumatı liitfetti: 

- .Kvet, dedi, bu çocuk 
buraya gtirildiği zaman ha
yatından ümid yok gibi idi. 
Fakat muayene neticesinde 
asabda bir faaliyet gördüm. 
Heınen tedavi ve gıdasile 

meşğul oldum. Nihyyet bir 
kaç ay içinde şu arslan gıbi 
yavruyu meydana getirdim. 

İzimirin, batta Egenin, 
biricik müessesesi bu çocuk 
yovasmda gördüğümüz dik· 
kat, temizlik, intizam, direk
törinden hizmetçilerine ka
kar herbirinin gazlerinde 
okuduğumuz rikkat ve mu
habbetin de hakiki bir anada 
ancak bu kadar olabileceğini 
tahmin ettiğimiz tefkat eser
lerinden derin ve ailinmez 
intabalarla çıktık. 

[ Sonu yana ) 

&: 2 &: 
Bulgaristan 
Türklerine 
Mezalim 

ı Deniz 

- Baştarafı 1 incide 
olmazsa Burgar olsa da olur) 
sodra da bunun katili olmak 
üzere oradaki en nüfuzlu 
Türk lgençlerini gösierirler. 
O münasibitle birkaç ailenin 
mahvına yürüyorlar, birkaç 
aileyi hicrete mecbur ederler. 

İJeri gelenlerinin hicret 
ettiğini gören köy halkı ço
rap söküğü gibi sökülürler. 
Mal ve melalini değersiz bir 
fiatla satamazlar a yüzüstü 
bırakırlar, Bulgar komşuları 
onların mirasına konarlar. 

En çok teessüfe değeri 
şudur ki bu dolaplara, bu 
dolaplara, bu dalaveralara, 
bu politika oyunlarına resmi 
Bulgaristanın da alet olduğu 
görülür. Bulgar idaresi, Bul
gar maliyesi, Bulgar adliye
si de hep bu siyasayı temin 
için elden geleni yaparlar, 
kanunların inceliklerinden 
istifadeler temin yolunu bi; 
lirler. 

İşte bugün Burgazm en 
namuslu iki ailesine men
sub olan bu Türk 
niünevverlerine istinad edilen 
bu casuzlnk suçununda bun
dan başka birşey olmadığına 
emin buluyoruz. Netekim bu 
meselenin bir sene kadar 
uzun bir müddetle bapsane 
köşelerinde saklı tutulması 
bu kabahatsızlara kıyamet 

hazırlamak için çareler dü· 
şünillmeainden ve tedarik 
edilmeıiaden baıka birıey 

Kurbanlannın 
Sayısı 

;J;; Değil 34 imiş 
İstanbul - Nevyorktan 

Royter ajansının verdiğine 
göre batan Ayove vapurun
dsn boğulanların adedi 45 
değil 34 dür. Vapur saatte 
75 mil hızında esen rüzgira 
tahammül edemiyerek bat-
mağa başlamıttır. Sahil ge
milerinden biri imdada gel
miş isede büyük dalgalardan 
sokulamamıştır. Üç mot6r 
indirilmiş fakat bunlarda it 
görememişlerdir. Bu anda 
ue gene bu denizlerde Lam
ye vapuruda batmııtır, Ra• 
şel varpurunun dahi İmdad 
istediği işaretleri alnınmıfbr. 

Beş kişinin 
Buz altında 
Kalma~ı! •• 
Belgrad - Varıovadan te

lefon: Katoviçe yakınında 
bir göl üstünde beş genç 
birdenbire buzun kırılmasile 
altına düşmoşler ve boğul
muşlardır. 

Bu düşmenin sebebi hava-
ların sert olmamasından ve 
kaydıkları yer de buzun ince 
bulunmasından ileri gelmiştir.: 

.................... .,....... ......... .,.,..,._...... ....... ..,. . .......,..~ .. "" .... .,, .. .., 
için değildir. 

Bugün bukadar. Yannki 
nushamızda Bulgaristan .. bi· 
zimle iyi geçinmek istiyorsa 
beş şarta riayet etmelidir" 
başlığı altındaki makalemizi 
okumalaranı okurlanmıza ta\"" 
siye ederiz. 

ZEKi OSMA 


