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• ~ Dünya Bir Te~<e Geçiriyor! AFRİKA SAV AŞININ SON DURUMU Girid• !~a.sında 
·;; ~ vaup A DEVLETLERİ iKi • MENFi ~:~=~GANDA 
f, ıcısMA MI AYRILıvoRLARi/mparctorun 1başkanlığın- 1 BiR KKPAGAN 
.: ~:rupadaki so; gö. Üşmel~rin da yapl.an toplantıda bü- YAşAsıN 
,~ teınasların manası nedır? / •• 1 CUMURİYET! 

tun RaJar hazır bulundu oiYEBAGiRoGıiçiN 

Bir le _ 
~u11ı,,daaç run evvel bu sü-
11'ltet Alman tehlikesine 
"t . etınis b'lh i Qın bu t h . ı assa sv.i~ -
diıe t e lıkeden çok en-
d e tiğ' · 
tfa I 1.nı yazmıştık. Son 

/ kendi h s•ıÇre hükümetinin, 
fi: '\lnıını ududları dahilindeki 

litı111 t~•n Hitlercilik teşki· 
bir k agvctınesi gerginliği 

1 ~lının •t daha arttırmıştır. 
0i "t»c b~a hu husus ta fsviç· 
t 8·1b ır aıuhtıra vermiştir. Yukarıda Göbels bir konuş 
ıl. " 

1 •sıa P b b k esnasmda altta Almanyanın ,.., •t•e~aı G·· . ruıya af a . :ı nı 
~ 'la 1 orıogin son Var 0 Belçika sefiri 
-" tyahar .. EDELMAN 
Yj Ytt •eriJ ıkne çok ehemmi· ~.,.,., .. ........,........._..,.,.....""""'"""'""""""",.,..,.. ............. """""'.,,,,.. 
" tette p nıe tedir. Bu ziya- kan anlaşması devletlerine 

''''lld •riı f5rüşmeleri kar- bir kar~ılık teşkil edecektir. 
4 lenın ' 1Alrnanyanın ve Lehis- Bu vaziyet karşısında Av-
r.. d • •ca w b' k A d ~ ile, ~ . gı vaziyet tesbit rupa ve ır ısım sya ev· 

he' tır. Jetleri iki muhalif kısma ay· 
t 1 taraft rılmaktadır. 
titrin idd· an Avrupa gaze- Avrupa bugünkü kadar 

•oıı "Ö ıalarına göre bu 
ltl(y: .. ~!rnelerde Bir Alman ka ı;ık ve t ehlikeli tir kay-
,c\ .. , "•ac · naşma içind~ bulunmamıştır. 
J •uıturya a~stan, Lehistan, Göringin varşovaya gidişi, 
~ 'Poaıy, BI u!g.aris.tan ve Bulgar kralının bili Pariste 
'lırJ,11 oku ıç·n bır zemin bulunuşu, Avusturya Dış ha· 8u •caktar. 

il 1 devleti kanının İtalyaıı Dış bakanı 
r' -·••da dii ('~ ~rlasında ya· ile görüşmesi, Çekoslovakya 
"•rııa, S fUnu en anlaşma, Başbakanının Belgrad temas· 

ÇGk itillf ovyct, Rusya, kü- ları, en nikbin diplomatlirı 
~ devletleri ve Bal" bile düşündürmektedir. 

___ aragömlekliler 
o.. - .... --

t:nı olan Jurnale Ditalya 
.Lo11d,, :r Vesika neşrediyor 
~~tleri11 orO (Radyo) - Fa- 1 İngilterenin Habeşistan· 
•taıy, ,. ianı olan Jornali daki alakaları İtalyanın Ha-

ıı,1 •Yasal b' 
t 'ediy0 1 ır vesikayi beşistanı fetetmesine mani 
d~~~fı11d,:· !alyan hükümeti olacak kadar değildir. 
lıtbı lıtnnegd'lzeteye verilme- 2 Habeşistaııda kurulacak 
~, ~ • 1 en b 'k f 1 b f, =f•ıtand le" U veıı a bir talyan kontro ü azı 
t..:tleri11e da. 1 İngilız men- bakımlardan İngiltere leybine 
ile· tfı._d,11 ,_., İngiliz heyeti faydalar bile temin edebilir. 

l Ve · ı ll:ltddeıid· rı en raporun Buranın İtalyan eline girmesi 
ır. (Sonu 4 ilnctlde) 

oo+•oo 1 oo 1 
,ItaJyanJar Habeşleri mağlllb etmek için çare· KURSUNADIZI~~ 

ı k N •• ı •• d k Jd k ) "' Bir Amerikan gazctasının 
0 ara egus ll Orta an 8 ırma 8ZIIDIDIŞ yazısa bakılacak olursa Gi· 

Durumda bir fevkaladeli~ hr. • rid adasında çok gaıip bır 
yoklu ·. Çünkü İtalyanla- Aradan tepesi harbinden hadise gcçmittir. Bu garip 

' Amba - Aradan zaferinde, sonra imparator planı değiı· hadiseye inanmamakla bera-
duydukları zevk ve neş'edcı tirmeğe, ordusuna başka bir ber, hadiseyi kısaca neklet-
henüz gendilerine geleme· savaş planı hc.zırlamağa ka· med~~ geçemiye~eğiz: 
diler. Habeşlerde Amba-Ara rar verdiği i.in imparatorun Gırıdd_e Sfak~ya adlı kil· 
dan perisanJığından henüı başkanlığında ilk toplantısı· çük sayfıye şehrınde Krallı-
gendilerini toplayamadılar. nı yapmıştır. Bu harb mec· ğın ili~ından. sonra mtıt~~!-
~ rl ........ : ~' ' liftiştkr. 1 

.. . " n ' trordu: 
teı aöer erınôe şoyfe çerez İlk mecliste imparator Ras- - Kabrolıon kral, fyapaıa 
kabilinden olarak bazı şey- lardan bu babtaki düşünce- cumuriyct ! 
ler varsa da onların ehem· lerini yazı ile bildirmelerini Cumuriyen lehinde mite• 
miyeti azdır. Bunlar arasında _ Sonu 4 üncüde _ _ Sonu 4 llncüde -
en ehemmiyetlisi İtalyanların 
Habeş imparatorunu ortadan 
kaldırmak için gösterdikleri 
tchalnktiir. 

Çünkü İtalyanların biri Ras 
Deste ordusuna öteki de 
Mogoleta ordusuna olmok 
üzere in ~· irdikleri iki darbe 

i le bundan sonra b iki de 
vurabilecekleri derbelerle 

dan şimdi de imparato Ud 

vücudunu kaldırmağa karar 
Habeşleri maglup cdemiye- vermişler Ve bunun için Ha· 
ceklerini anlamışlar, Habeş beş topraklarına ve bilhassa 
imparatoru sağ oldukça Ha· ı Dessieyc casuslar göndcr
beşiıtanın asker çıkaran kay· dikleri kanaati hasıl olmuş· 
naklarının kuruma) a ·ağını 1 

tur. Ne tt k:m iki İtalyan ca· 
kanaat getirmiş cl:lukların- 1 susu Dessiyede yakalenmış-•••• .. •••••• ........................................ .. 
-ıımat.mm ______________________ '9!!!,... ............. --... ._~ 

I 
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- Hemşire duydun mu 60 yaşandan 
vergi almİyacaklarmış! 

- Öyle ise benim vergi vememe 
demektir. 

yukar1 kadınlardan 

daha 25 sene var! 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
· Vergilerde adalet esası 

- --------
İŞÇİ KAQl~LARDAN YOL 

VERGiSi ALINMASI 
DOGRU DEGILDİR 1 

1-=3 vvelki gün Ankaradan gelen bir haber çahıan •e 
L::I kazanan kadınlardan yol vergisi alınacağını ve bu 

yol vergisi hadlerinin bir miktar arttırılacağını bild;r :yardu. Bu 
teşebbüs etrafında hllkumct bir de proje bazırlamıtbf· 
Günde 30 kuruş kazanan bir işçi kadı 1dan yol verıilJ 
alınması doğru mudur? Biz değru değildir diyoruz. 

Çünkü: 
Çalışan kadın ne için çahıır. Ekmek parası bulan, çola

ğunu çocuğunu besliye bilen hangi kadın çalııu. Bufh ça• 
lışan kadınların yüzde doksanı yoksulluk yiizünden, panilı· 
lık yüzünden çalışıyor. Şehrimizde Tlltünde, Üziimcle, incir• 
de çalışan, yahud çalışmak zaruretinde olan kadınlann al· 
dıkları yevmiye 20 kuruşla 50 kuruş arasındadır. 

En feci şerait altında en sefil bir ücret için çolu· 
ğunu çocuğunu, hasta annesini evinde yalnız bırakıb gtlneı 
yüzü görmiyen küfli ve loş dehlizlerde çalııan ve bu suretle 
ancak bir kuru ekmek parası kazanan bir kadından vergi 
almak, 

Ve binbir refah içinde süsten başka endişesi olmayan 
zengin bir bayanı " Çalışmıyor ! ,, Diye vergiden muaf tut· 
mak vergilerde aranan ve vergi ~rensillerinin ana kanunu 
olan " Adalet " esasına da uyğun değildir. 
Eğer bu kanun, yüksek kazançlı kadınlara munhasır kal· 

sa idi doğru ve isabetli sayılırdı. 
Vasıtalı veya vasıtasız vergilerde aranan şartlar arasında 

dikkat edilecek en mühim esas " adalet ,, esası olduğu, ve 
yukarıdaki izah ettiğimiz şekilde işçi kadınlardan verıi 
alınması da bu esasa oygun olmadığına göre yol vergisinin 
işçi kadınlara teşmil edilmemesini istiyoruz. 

Bu isteğimiz halkın arzusunun bir ifadesidir. Çiinkü: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Cıımuriyeti, 
Gönlü yakan bir aşk yapmak 
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İş arı~a bir genç kızın güzelliği nasıl bir 
• 

1 
rol oynıyor ?! 

lnt_ayın genç ve ateıio 1 müş isemde, benim gibi muh 
yeğeni, f staabulda giSzleri ile taç kızların bir iş elde et-
gördüğü. i!Cıklı vak'ayı an- etmek için çe1'tikleri zahmet-
latmai• batlıyacağını s6,Yle- leri çok dinlediğimden bu 
eliği halde gene bu feci meselede bir haylı kulak dol-U.••W" r.ti..aa ~e kafa- ğunJuğum vardır. Bununla 
sında yaptığı derin tesirleri beraber itiraf ederim ki bu-
coşkun bir ifade ile ortaya nun bu kadar zor birşey ol-
atnl*11tü ~enilini ala!nıyor- duğunu hiç sanmamıştım. 
du. - Fakat sende iltimas, 

Nihayet genç kızın gön- tavsiye var mı birmiyorum 
lünü paralıyan vak'aya geçti: amma, tahsilin iyi ve yüz&n 

- B"' aıaiı katta oturan de lüzumundan fazla gfizel 
fakir \1e zavallı kadının genç olduğuna göre her halde bir 
ve güzel kızı, hem Gnnesine it bulmanın senin için, bu 
ba-lnaak ve hem de küçük kadar güç olmaması lizım 
kardeşini hastalıktan kur- Sl'elirdi. 
tarmak için iş aramağa baş- Cavidan bu defa gülerek 
lach. Belki akrabahiın üstü- atıldı : 
ne çıkan bir samimiyet ile - Glizel olmak, hiç şiip-
s~vliigim ve beğendiğim bu he yok ki iş bulmak için 
k'.ızın ·ş bulmaklçin uğradığı, mühim bir rol oynamaktadır. 
kapısınr çaldığı, başvurduiu · Fakat hazanda bir kızın is· 
ticaret evlerinde ve sair tediii bir yerde yerleşmeıi-
müesseselerde aldığı cevab- nede mani oluyor. Kendimi 
larla, -gördüğü muameleler, J glize sayanlardan değilim, 
hayat yolunda kendi bacak- fakat bugun ıon bat vurdu-
larma ve l<endi ku•veHerine 

ğum bir ticaret eYinin aabibi 
gftvenere"k ytirümek istiyen bana fU sözleri ı6yledi : 
genç k•lara birer ibret • - Sizi buraya giinderen 
dersi hizmetini görebilir. Bu it evine bir daktiloya ihti
derslerde bir kerre daha 

yacım olduiuna dair ben 
hqaıa &blac kJdanaaaauı mliracaatta bulmn11u•b1m. 
~'t"" 11.

1 
·""' ,. ... ,. --"-..... 

1 ra11at flmaı goruyorum ıu 
vasıtalar ve silahlarla müceb- sizi maj'azaında çalıştırmak 
be~ plması lüzumunu gös- için bbyOk bir engel vardır. 
teriz. Ben hayretle sordum: 
~ J1k !'kpm evlerine yaaak· _ Ne gibi bir engel? 
ları kıpkırmızı olduğu halde _ Çok güzel olmanız! 
döndft&f - Alay etmeyiniz. 

Ben merakla sorduıQ: - Kanm çok kıskanç 
- Nasal it buldun mu? olduğundan, ıizi ona yuttur· 
Cavitlan, bu, genç kızın mak pek güç olacaktır. 

adı idi, zehirli bir glliimae- ( Arkası var) 
me ife cevab verdi : 

- lı bulub bulmadığımı mı 
soruyora~? 

- Evet. 
- Anfa,dan bugün, elinde 

i~i dipl'f1au, kuvvetli bir il
tuaas Ye ... Çok parlak bir -zü olmıyım bir l<ızın it bul
maaının ne demek olduğunu 
•iJmeiljğih için hemen benim 
het altı saat zarfında bir iş 
'bulabileceğimi tallmin ediyor
sun. Her nekadar ben de it 
ar~mak yoluna yeni dökw-

tsahhk Ev 
Karantanıda Eskikuyu so

kağında 7 numatalı üç kat 
kirgir bina içerisinde 10 oda 
elektrik tesisatı, kumpanya 
suyu ve bir kısım bahçesi 
mevcud olub ehven fia le 
satılığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin ihracat gümrü
ğünde tahrirat katibi b lY 
İsmail Sezaiye müracaat ede
bilir. 

Aşk, Iztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 28 

Bu sır sende kalsın Leyla duynıasın! 
~~--~--------.. ~~--------~~-

llatiyar kadın bu sözleri kikatı olduğu gibi anlatıyo-
kesik kesil bin bir azap için- rum. Beai affet... Fallat bu 
de söyliyordu. ıırn senden batka kimse 

Ahmed birden bir.! isyan duymasın ... BilhaHa Leylida 
etti: 

.:...sunu nasıl olur böyle! ... 
Bu ' katiyen kabul etmem .. 
Ben yani Ahmed, gtU'ri meş-

b; ' . ru ır çocukmuyum ... 
- Estağfurullah oğlum ... 

Sen benim illi: aşkımın mah
sulüatin. Ahmed, ıen merd 
bir ·adamsın sana L&tün ha-

duyma11n ... 
Şu anda, ihtiyar . kadın 

azap ve hicabından, Ahmed 
hırsından karıı karııya ağ
lıyorlardı ... Bir müddet böyle 
ağladılar. 

Ahmed Leylaya ağlıyor, 
bGyük atkının bayle bir su
kutu hayalle neticelenmesine 

( HaJkua s..t ! 

Bulgarisan 
Balkan ınta 

oooc 

Doktor Tevfik ~üştü Arasın 
bu bahta~ sözleri 

Dün matbaamızı gelen 
Otro gazetesinde Engermas
yoo gazetesinden naklen 
.. Rqtü Aras Bulgariıtan si
yasası hakkında,, başlığı al
tında dış bakanımız doktor 

RUıtü Arasın yaptığı baya
tığı beyauah okuduk. Dış 
bakanımız bu beyanatında 
ezcümle demiş ki: 

Balkan paktı iıiları Mart 
ayında Belgradda bir konfe
rans yapacak; bu konferanl
te mütekabil emniyet meıe
les\ konuşulacaktır. Bulgaris
tan Balkan paktı noktasın
dan mütekabil emniyete doğ-

E a s a 
Türkiye 

·rersaneJcrinin nok
sanlar1 tamamlanıvor 

,; 

Atioa - (Lö Mesaj~r De
aten) güzetesi Türk bahri· 
yesi hakkında şu malumatı 
veriyor: 

Türk hükumeti Jıtanbul 
terıanclerini iıliha karar 
vermiıtir. Bu teraaneler ec

nebi daıklblarına sıparıı 
olunan gemilerin armeman· 

larm yapacaktır. Bu bahta 
İcab eden raporu veımek 

için ekonomi hakaııııha. aez-
uauw........ • .......... ~···-,.-· -

tevdi edilmi9tir. liinaenoa-
leyh Tilrkiye devleti burada 
ikinci derecedeki harb gemi
lerile tüccar gemilerini yeni
den yapabilmek için de ay
nca etüdler yaptımaktatır. 

•• 
iki ~iralay 
Buhran içinde 
Yaşıyor 

Sofya (Özel)- Geçen no
eli müteakib Bulgatistanda 
hazırlanan ihtilil kahraman-

.lan ve ba üıtililin ele batı· 
sı miralay Vel-efin arkadaı
ları olan miralaJ Kolef ve 
miralay Kalandarofun mu
kadderatı divanı harl>ca bu 
günlerde tayin edilecektir. 
Bu hükmün idamı istilzam 
edeceğinden korkuluyor. 

ağlıyor, gayri meıru bir ço· 
c.ık oluıuna ağlıyor, ağlıyor
du. Hiç birşey dütünecek, 
soracak halde de( idi. 

Biraz kendine gelir fibi 
oldu. 

Alman ailenin evindeki 
geceyi di1f6ndü: 

- Peki siz bunu neden 
vaktile söylemediniz? .. 
· - Günlerce teıeddüd ve 
ve azap içinde ne yapaca
ğımı ı•tırmış bir vaziyettey
dim. O gece Leyli da gel
meyince, artık ne olduğumu 
bilmedim. Treni bile durdur
muıum!. 

Ahmed, kafasını avuçları-
nın içine aldı derin derin 
düşündü. 

- Bu söyledikleriniz doğ
ru mu? Emin misiniz? .. 

- Bug6n gibi hatırlıyo
rum.. Sen anneni biliyor 
muıun. 

inkişaf ediyor ve Bulga
tanın diğer Balkan devlet
·ine karşı münasibetleri de 
leşiyor. Hatta Bulgarinta-

n Bc»lkan paktına girmediği 
ılde mukabil emniyet 
krinio husulü için Balkan 
aktına girenler kadar çalı
ıca~ı saat uzak değildir. 

Bundan sonra Tevfik Rüştü 
\.raı Avrupa durumunu iyi 
:özle gördüğiinü ve bugün 
,içbir harb tehlikesi mevcud 
>lmadığını ve istikbalde -;e 
>8yle bir tehlikeye maruz 
{alınmıyacağı ümidini besle
iini iliye etmiıtir. 

m a s a 
Fransa da 
, (ngiltere gibi 
J Acele etmiyor 

Belgrad - Londradan te· 
lefonlandığına göre İtalya 
hakkın~aki tedbirlerde ne 
Fransa ve ne de İngiltere 
acele etmiyorlar. Çünkü ln
giltere kralının cenaze alayı 
münasebetile Fransız dış ba
kanı Bay Flanden Londraya 
gitti zaman İngiliz dıı ba
kanı Bay Eden ~ile göriif
müı ve bir Akdeniz ittifa
\nnı11111 ha.haetll\is idi. Ôvle 
öır ıuıtül<ı AKC:lenızde aıa-

kası olan devletlerin hepsini 
ihtiva etsin. 

Bu teklif Bay Flanden 
tarafından yapılmış fakat 
Bay Eden nezdinde rağbet 
görmemişti. Bu ~ünasebetle 
Bay Flanden lngilterenin 
İtalya hakkındaki eski hara
retinin sönmeğe başJadığına 
hükmederek bundan sonra 
Habeş-ltalyan meselesi hak
kında ~eni bir teklifte bu
lnnmaıiıasını ~ • · arJaş' ırmıŞ
tır. 

Dört vilayet 
alındı 

Sofya - Pekinden bildi
rildiğine göre Mongol ve 
Mançori :askerlerinden Çin 
ordularmın dört vilayet al
dıklıuı hakkındaki haber 
teyit ediyor. 

- Hayır beni doğururken 
ölmtıı .. 

- işte baban sana öyl.e 
söylemiş! .. 

- Demek doğru bu .. 
- Hakikat oğlum .. 
- Demek ben sizin oğlu-

nuzuum .. ~ 
- Evet benim oğlumsun! 
- Demek Leyli benin 

kardqım ... 
- ~vet kardaım .•• 
- Demek biz Leyla ile 

evlenemiyecegiz .. 
- Buna kanun da vicnan 

da manidir. 
- Peki.. Bir daha . beni 

göremiyeceksiniz. Ben artık 

yokum .. 
Ahmed bu sözleri söyler-

ken öllimü yavaş yavaş his
settiğini duyuyordu. Kafası 
kanncalanıyordu. 

Bayan Zehra bıçllınklar 
arasında ialiye inliye ıu aöz-

21 Şaba~ 

Milli kütüphanı 
-~~~~~~-----' -----'----~~-- oo-

Gün geç~e zeneiJ\leşiyo~ 
1-tS ikinci kanun 936 zarfında bu kütüphaneye ~ 

kitablar. 
Kitabın iımi 

Dekayıkulhakayık 
Şerhül'akait 
Haşiyei ali şerhül'akait 
Metoül'akait 
Sırrı tenzil 
Seferi Kandiya 
F enari şerhi hulasatülmizan 
Taliki ibni resul ali siyelkilti 
Kitabı nurül'ebsar fi menakil>i ili bey

tünebiyyilmuhtar 

Şerhi şifa 1 
" " 2 

Tavuk, hindi, kaz, örd~k beslemek 
Gurretülmünire şerhi keokebül· 

muzie ( kasidei bürde şerhi ) 
Fevatihül'ilihiye 1 

" " 
2 

Mebarik ul' ez har fi şerhi meşari 

Haşiyei tasavvurat 
H;kayei heft peyker 
Fortson taraktoru 
Diva 

kul'envar 

Tlirkzade H. M. Zi1• 
Nimetullah bin Ma 

Nah 

" " 
AbdüUltif bin Abd 

,üfti 
Emin Y 

El, envarüzıahir fi dinanı edil'atahiye 
Divanı dertli 

[•l z 
Yeni Keşfolu-
nan Bir Türk 

Eseri 
Atina - Ekademenin son 

siyans:nna bay Sotiryadia 
asarıatika araştirması hak

. kandaki son kararını ne su-
•-•• ... ·--.:S•&• • • - L-.l--1 .. "' .. 

diyor ki: 
" Ben küçük bir Akrıpol 

keşfettim. Bunun etrafında 
taştan küçük kulübeler var. 
Bu A krıpol Beyler mevkiin
dedir. Bu mevki bu asarın 
Türk zamanındaki Beylerin 
mali olduğunu, yabud bu 
Beylerin burada sahibi ol
duklara büyük malikaneleri 
gösterir. 
Burası büyük dıvar, yahud 

barab bir surdur. İçinde pek 
eski ve taştan binalar var-
dır. Avluları pek geniş olan 
bu mali~ine denizden 310 
metro• yüksek bir tepenin 
ilstündedir. Durumuna g6re 
bu Bey burada hükümdarlık 
etmiştir. Köylüler bu yerlere 
Marmara diyorlar ki but ba-
rab binaların büyük mermer 
tqlardao yapılmış olmaıın
galat olduğuna hükmedile· 

bılir. "~ 

leri söyliyebildi : 
- Oğlum biliyorum. Senin 

de kızımın da saadetini bal
taladım. Fakat ne yapayım 
vicdan azabı beni bu bale 
soktu. Sen de görüyorsun. 
Oğlumla kızımın evlen
mesine nasıl müsaade ede-
rım. Sana yalvarınm. Ne 
emredersen yaparım.. Fakat 
bu sır sende kalsın.. Kimse 
duymasın .. 

Delikanlı. Allaha ısmarla-
dık ! demeden yazıhaneden 
çıktı. 

(Arkası var) 
~ Çil ~ 
~ .... _,... 

Yunanlsta 
Faideli ve tehli 
Coğrafi duru 

Atina 19 - Eleftı 
madan naklu ( L6 
D& Aten ) gazeteai 1 
lık altında bir m~ale 
yor. Bu makalede es 
..ı1vnr ki : 

Yunanistan coğrafi 
mn itibarile çok deniz " 
)arının sahnesi olmuıtut• 

tekim genel savaşta Y 
nistan baytarhğını me 
olarak ihlil etmiştir. isti~ 
de bunun biSyle olac• 
şüphe yoktur. 

Yunaniı;W, 
.Polonya}·a Kuru O 

Satıyor 
Atina - Yunaniıtaaıo V 

fOVa elçisi 936 yılı bat' 
936 yılı Nisanına kadıt 
lim edilmek Ozere P~~ 
nın Yunanistandan ~ '1 
kilo kuru:üzüm, 100 bill 
çik deri, 100 kilo limoP• 
tak•I ve emsali me.u 
500 bin kilo ıarab, l~ 
kilo zeytin yağı satı 

dair bir rapor sönd 

sun... .ı 

- Ben bir günah ir. 
ve seni doj'urdum .. 

- Sen gayri meıru 
un ... 

- Sen Leylinın aif 
sisin .. 

- Sen kardaşınl• 
evlenirsin? .• ı 

- Ben bir glnah Jır 
Beni affet!. 

- Sen benim ilk af 
mahsulüsün .. 

Genç adamım k 
bin biı tasavvur tJol b 

.. 
k 

' 
O kadar bedbin, o kadar 

muzdaripdi ki, gözleri hiç 
bir tey görmiyordu. Boiazı
na bir yumruk tıkanmış yü
rüyordu. Böyle bir müddet 
sessiz' yürfidü. Kulaklarında 
bayan Zebranın muztarib 
sesi çınlıyordu: 

faket hiç biri bir lifdr 
gelmiyordu. . dl.~ t 

B6ylece üzüm ve ıo 

- Sen benim oğlumsun ... 
- Evet sen benim oğlum-

polarile çevrilmit 101' u&: 
dan bir mllddet yUrdO"" 
tımda büyük bir met 
_girdi. Güpe güduz -~ 
'Dede kimıeler yokt11· 

' garson maıalann 
pinekliyordu. 



Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane sineması 

~.~..-m radyoi 
telyesi VE 

M.J\IUZAFFER kokuculuğun 
Büyük fedakarlıklarla elde harikası 

-
Dtıny, edeb' Buakşam 9, 15 seansında 

F ~ki;°'lbi;rinid;ilk;~ı;~g;;;•iniz 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev- ALTIN 
kinizi tatmin edecek dere-

cede kullanamadığmız rad- D A M L AS f 
)t yolannızm her türlü tamirini Dl 
.. ve bilhassa parazit yani gü- YALNIZ 

hikayesi 
E Baş rollerde: MARİE BELL - PIERRE FRESNAY 

n zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyocanh ve çok merakh bir mevzu 
Fil 'J"' herkesin seveceği film 

nıe ı ave; 

~,!aramont dünya haberleri 
""""""-"\.~ ._.~~~"""""'-"""'-"rv''-"""-"V'VW""'-l"V'V........,,...~"""-'"'-". >+ 

Cu - SEANS SAATLERİ - )+ 
~ li rııa.~te Pazar saat 13 de başlar >• 
~~~~~~~~~~~~~'&C~~:n:~~~~ 

rültü çıkarmamasını istiyor
sanız kat'i surette teminatb 
yaldırım radyo taıpiratbane

sine müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükumet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde 

~~.;..._~~.......;~~~------~------------------

O yapar 
Benzer isinıli 

Taklitlerini 
Şiddetle reddediniz 

Um.Depo: 

21 Şubat 

S. Ferit Şifa!eczanesi lcenler bilir 
' Hayatın manasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 

tecrübesine istinaden diyor ki: 

Ncş'enizi, ha)'atınızın zevkini. sıhhatınızın 
dainıi surette korunn1asını temin edecek ancak 

~**:ılc:k:t!tlt:1c:i::t;t:1d******:i::i:lt:k*~+c « DOKTOR . ~ 5 A. Kemal Tonay ~ 
Yüksd, Kabadayı ve Billur ~ Bakterİ)·olog \•e bulaşık, salğın ~ 
rakılarıdır. ~ hastalıklar mütehassısı ~ 
Bayramda, bayram ertesi ve her zanıan t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak batın- ,. 

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ,. 
yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla akşam saat ~ya kadar hastalarını kabul eder. 
hatır la rsı nız.. Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair 

~ • ~~a~~~SSUE~~~SGJ~a ~ tablilit ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli buta-
1 4 YYARE TELEFON 1 t!l[+]~~~·~ı~~-IM)lliJIJI lara yapılmasına cevaz gorulen P.nomotorakS muayene-

: 3151 • i•1 1:1. :k sin!e_m~~~am~J~!!_ır. Telefon: 4115 
14SJy BU GUN • 1 BUGÜN ~' ~~~··~·~~+++~!~ 
da,1ı:" GôZ~ER,, filiminde Harry Baur'a oyun arka- ~ - ASRAI sı· NEMADA Telefon il 

. eden Sıo:ıonne Siınon'un bütün bir gençlik, aşk a 1 2394 ~I T E 
ve tatla bır mevzuu ihtiva eden nefis filmi E R 

Gıizel , gu•• nler !,," ~ 10 metre yüksekte~- aiİıyan - Dünya atlet şampi- .!Jt Z ::: IJ yonluğunu eline alan ~~ 

Genci, ihti~arı, küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği ~ il RiŞAR r ALMA EN F~3fEL ~ ME 
şıddetle alakadar edecektir. ~ KORSANLAR DEFİNESİ filiminde ı 

.\yRICA: • : ~ AYRICA H 
F O K S ( Dünya havadisleri) : 1 De~irhane müdürü filminin unut".lmaz artistleri M 

z 

.....,.___,__ (Türkçe sözlü )J • ~ GABi MORLAY ve HANRI ROLLAND il E 
iter -(SEANS SAATLARI )- rt 1 ISKANDAL filiminde ~ı· T 

1 C illn 15 - 17 - 19 - 21,15. rt i g 
oı ltıo p~~:'~;·i l~ _-.15 - TALEBEYE seansları 1 ~ DÜNYA HABERLERİ... ve saire.... ~ı Kemeraltı 

E 
K 

1 

~-~r'Q~~ ılav~ seanslar va.tır. ~ 8 {t} Hiikiimet 

Yoğurt 
Hem gıda ve hem 

şifadır 
Bu şifalı gıdadan iatifade 

edebilmek için hileaiz ve 
yağı ahnmamıı aiitten J~prt 
yapan lkiçeımelikte Tan ai-

neması C A N 
karıısında 

kütüphanesidir. Doktorlarua 
tavsiye ettiği yoğurt budar. 

Gazete mecua ve ayni u· 
manda kiloluk klfıt dahi 
bulunur: 

~~s~ • .. •ı.ti8H~a~E~~~ma ~~~~~~~~~~ Kartısında 
---~--~;"ij~~~Biiiiiii~~----iiiliiimiiliiiü.ıiiii.illillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii.ıiimiiliiliiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiilliiii .. iiiililiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiililiiim ... İııııİlllİllll ............... ,!,l!lll•E•m• ................. .. 

Bozkıırt ve Halk traş bıcakları , 

t~,~ıdkurt bıçağı g" "I . Tkl l'k . s· . b' k iitlcrd oru memış yenı ı ere ma ı tır. ızı ırço 
1 -.. Bir en kurtaracaktır. Şöyle ki: 

iı· 2 -.. T r nuınarası sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. 
11lılenıe .._, olacağınız günler biçağın dört kenarında gün 
3 ._ I gosterilrniştir. 

tea· kranıiy ı· d' k 11lıli kopo 
1 

e 1 ır küçük pakatlerden çıkacak Bozkurt 
~rt biçaiı n arımızla her satıcıdan bir küçük paket Boz-
4 -.. Al Parasız alabilirsiniz. 

ltr t .. ~ ıcıya t .. b "'lleli)t ecru e fırsatı verebilmek için paketler be-
8oık Y•pıJrnııtır. t"" r \lrt bçıa v • 

tı llr)r ge .ıı zabıtan, memurin, muaUim, talebe ve bü-
t:•daıı ıırarlrıcı ve ıniinevverlerinin öz markasıdır. Her sa
•i ":bi lllarJc ~ arayınız. Ve senin anlemadıiın bin bir çeşit 

1curuıt a ı bıçak verirlerse kabul etme. her yerde tane-
' ur. 

.Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

Sahib ve depoları 
Istanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigratlı Mehmed 
Izmir: Suluhan civarı 6 " " ,, ,, 

Toptan~ satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Melimed 
Manisa: Hulüsi Can 
Akhisar: Tütüncü Hilmi 
Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Aydın: Ömer ve Kazım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ödemiş: Eşmeli Ogullan M. Emin ve H. Hllınü 

•• 

!Halkltraş bıçağı Türk halkı
nın · malıdır ••• 

Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Türkiyede _ 
köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir) 
bıçakbr. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapıllDlfbr. 
l.mi de balkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethaa•İ 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarı!mııbr. 

Halk bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

TANESi ( 1 eo ) PARADIR 
Bozkux-t ve 

' 
Halk traş bıçaklan: Türk ulusunu hin bir çeıit anlaıılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklardan k~Bmgbr 



,. Sahife 4 

İl bayımız 
Belediyeye giderek 
Şarbayımızla 4 saat 

görüştü 
liay Fazlı Glileç dün &ğ

leden sonra Belediyeye gi
derek Şarbay Behçet Uzla 
lftrlikte dört saat kadar Kül
tlrpark planları ve Beledi
yeyi alakadar eden daha 
bir :çok işler etrafında gö-
~ler yapmışlardır. 

Elektrik 

Elektrik kiovat taarifesini 
uzun (zamandanberi tedk.k 
eylemekte olan tarife ko-
misyonu dün son toylanta
sını Elektrik şirketi mümes
silinin de iştirakile yapmış 
velkomisyon azalarının ekse
riyeti kilvat ücretlerinin 18 
buçuk kuruşa indirilmesinde 
ısrar etmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre key
fiyet Nafıa Vekaletine bildi
rilecektir. 

Urla muddei-
• • • 

umumısının 

mezuniyeti 
Bri aylık lnezuniyetini re

fikasile birıikte şehrimizde 
olan IUrla müddeiumumisi 
bay 1"2ım Yılmazın mezuni
yeti bakanlıkç 15 gün daha 
temeli el edilmitt;r.I 

Bay Kazım Yılmazın biz-
metcisi geçenlerde bir tram
vay kazası neticesinde yara
lanu: ı ~tı. Mezuniyet bu yüzde 
uzatılmıştır. 

Sn tarif esi 
Kabul edildi 
su· tarifesi kabul komisyu

nu beodan evvellu toplan
tılarında İzmir Halkapınar 
suyunun metre mikib ücre
tini 15 kuruı olarak tesbit 
edilmiş ve keyfiyet vekile
tin tasdikine arzedilmiştir. 
Nafıa vekaleti bu tarifeyi 
kabul etmiştir. 

Kalb sektesi 
Dün saat sekiz buçukta 

lliiDel Kordonda bay Hikmet 
iİlitnia l 1tün imalithaneai 
..... Wı .adamın öldüjl 

~cudunun yemyeıil ke
li\ mllddeiumumiliğe lıa· 
ffrilmittir, Y.akılan tah

~bt ı.-ayenesinde bunun 
titan amelesinden 61 yaşın

da Hasan" oğlu Mümin oldu
ğu VC kalb sektesiı d n el · 
düili anlaşılmıştır. 

Polis 
Komiserleri 
Şark v~layetlerine atanan 

komiserlerin yeni memuriyet 
mabalJerin gitmeleri için har-
cırahlarının gelmesi beklen
mektedir. 

-'"+•+ 

Jurn aleDitalya 
-Baştarafı 1 inci sayfada
ilc İngiltereye bazı ekonom
sal haklar ve imtiyazlar te
min edeçektir.5 

Vesikada bay edenin de 
imzası vardır. Siyasal çeven
ven'er bunu yalanlamışlardır. 

( Halkm 5-J ı 

Fransız Gazeteleri Neler Yazıyorlar 
-------------------------------~----·•..OO~v• .. •~----------------------------------------

F ransanın istediği barıştır 
J ...... OOM•••• --------------------------------- --
. Biz Fransızlar emniyetimiz için tit ·. emekteyiz 
1 öyle denebilir ki korku hastalığına tutulmuşuz 
{ FRANSIZ - SOVYET 1 "Fransız - Sovyet paktı böyle büyük bir zafer ka-

PAKTI BARIŞTIR tasdik edilmelidir. Ziu Fran- zanmış oJan böyle büyük bir 
Pario 20 (Radyo) - " Gay- sanın emniyetini sağlamlaş- ulusun nasıl oluyor da em-

ri askeri ,, Ren bölgesi ve il tırdığı halde Almanya için niyeti için titrediğini soruş-
bununla ilgilı olan Fransız hiç bir tehlike değildir. Fran- tu~~yForklar. hAd• 1 

· · ı · t ı · sız - Sovyet paktı barıştır.,, a at a ıse ere ya-emnıyetı mese esı gaze e erın k d b k k k · 
kaygılarını tahrike devam FRANSlZ-SOVYET PAKTI Aıln an ba. ?Ja k glere tır. 
d . iÇİN FiGARO DA ŞUN. manya ızım apı arımız-

e ıyor. d d · · d '' t t "R bl k d' k' F LARI y AZIYOR: a ır. ve yırmı or saa 
ep~ ı " ıor ı: ran içinde " Gayri askeri ,, Ren 

sanın istediği bariştır. Ve Paris 20 (Radyo) - 15 böl .. b k'kA b" . t"hkA 
• • w • • • • • d b · d" b' F gesını a ı ı ır ıs ı a-

barışı ıstedıgı ıçmdır kı her sene en erı, ıyor, ız ran- ma çevirebilit. Almanya 3 ay 

Parti merkezin 
verilen kararl 
Ankara 20 (A.A) - C. 

H. P. Genel sekreterliğin
den: C. H. P. Gehyum ku
rulu haftalık toplantısını 
yaptı. Aşağıdaki işleri görü
şerek karar verdi. 

1 - Bu kış için hazırla
nan parti konfransları hak
kında genel haberler ince
lenmiş ve bu konf ransların 
her yerde giniş faydalı tey
sirler yaptığı görülmüştür. 

2- Bütün parti orgutla
rının teftiş neticelerinin tet
kikine devam edildi. Genyon 
kurul bütün illerde yapılan 

teftiş neticelerine göre dü
zeltilecek, işleri tamamlana
cak, eksiklikleri bir bir ilgili 

1 
yerlerine yazmak '' 
kovalamak karu--.1.~..-.-..ı 

3- Artuvin iliaİ' 
teıkilitından aldı1'1• 
göre parti durumuo• 
lacak değişiklık k• 
rılmıştır. , 

4 - Yen dördüne& 
törlük çemberine gird 
mer ve Kifi İlçelerini' 
kurumları doğruca ge....,.'-
reterliğe bağlı olaca~., 

5 - Elazizden bar 
putta da balkevi açıl• 
Böylece 23 Şubat P' 
nü yurtta yeni açıla~ 
kevlerinin sayısı 33 ff 

lerle birlikte bütno 
!erimizin sayısı da 
varmıı olacakbr. 

EEEE EEB 
türlü barın önüne geçmek sızlar emniyetimiz için titre- · · d · · t 1• •• -
• • • • • • w Ô ıçın e, ıyı a ım gormuş 
ıçın ıbtıyat tedbırlerı almaga mekteyiz. yle denebilir ki, 900,000 kişilik bir ordu yap- Afrika savaıı Girid ad ı -

mecburdur. Ekonomik ve bir korku hastalığına tutul- mıştır. Hadiseler bunlardır. 
finansal hastalıkları kuvvetle muşuzdur. Komşularımız Biz falcılık yapamıyoruz. Sa-
tedavi etmeğe imkin yok- -dost olan komşularimız- dece yazılmiş olanı okuyo-
tur. Dikkat etmeliyiz. bize hayretle bakarak ruz ! "~ 

~ ~ .. q ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

BALKAN PAKTI İŞİ 
Otro gazetesi Rüştü Ar~1s ve 
Karahanla yaptığı mülakatı 

neşretmiştir 
Sofya 20 (Özel) - Otro bay Karahanla Kösteneçban-

gazetesi Rüştü Arasın Kara- ya istasyonuna kadar konu-
hanla yaptığı mülakatı neş- şuyor. Bilhassa Bulgaristan 

rediyor. Otro muharriri Sof- ve Balkan paktı hakkında 
ya istasyonundan trene bine mühim cevaplar alıyor. 
rek yolda Ru• ve 1 ürk dip- Halkın Sesi - Bu ehem-
lomatlarile önemli bir müli- miyetli mülakat yannki ga-
kat yapıyor. Otro muharriri zetenıizde okuyunuz. 

s t'l [•] s 8 [•] [•] 8 

ROMANYA KRALI BELGRADDA 
--------~- -----~----~~-----c::::ı~----...__--------------------------------

Bulgar Kraliyle Orada Balkan 
• 
işlerini Konuşacak 

Belgrad 10 (Özel Radyo) - Bulgar Kralı el'an burada
dır. Hükumet Naibi Prens Polun misatiridir. Bu akşam 
Romanya Kralı Karlo da bekleniyor. iki Kral Balkan işlerini 
konuşacaklar, Kral Karlo Bulgarisnanın Balkan paktına 

girmesi suretile Bulgaıİ!tana temin edeceği faidelerden de 
bahsedecek, Fransız Dış bakanının söyliyemediklerini de 
söyliyecektir. 

Uzak Şarkta yeni muharebe 
başlv1dı ve devam ediyor 

Belgarad 20 (Radyo) - Mogolistan hududunda yeni bir 
müaademe haberi geliyor. Ruslann da Japonların da anlaşa
bilmek arzusu göstermesine ragmen bugtin Japon Manço 
hududundan Mogolistana yeni bir hücum ya mıştır. Fakat 
ar!ık boş duı mıyn Mogol hudud muhafızları tarafından mit
ralyot ve tayyare ateşi ile karşılamıştır. Harb devam edi
yor. 

Sefirler değişti 
Bulgaristanın Moskova elçisi 
yerine Ankara elçisi Antanof 

tayin olundu 
Sofya 20 (A.A) - Bulgaristanın Moskov.ı elçisi Pr. Mi

balçef merkeze lınmış ve yerine eski Ankara elçisi ve mH · 
letler cemiyeti daimi delegesi bay Antanof tayin olunmuştur. 

Biikreş elçisi B. lyan Popof yakında Bel rada tayin olu
nan B. Karaçofun yerine Prağa elçi tayin edilmiştir. 

İtalyanlar; Mısır hududunu 
Kuvvetlendiriyor •• 

Roma 20 (Radyo) - Son zamandi Trabul~sgarp, Mısır 
hududuna gönderilmek üzere Napoliden askeri kuvvetin 
sebebi, bu hudud üzerinde Trablusgarp umumi valisi Ma
reşal Balbonun yapmış olduğu son tetkiklerdir. 

131 
Numaralı 
Tebliv 

• 
Roma (Radyo) - 131 Nu· 

maralı tebliğ : Birinci kolor
du tekrar cenuba doğru ileri 
hareketine başlamıştır. Tay
yareler düşmana dinlenecek 
vakıt bırakmıyorlar. Somali 
cephesinde bildirilmeğe de
ğer birşey ) oktur. 

Beraet eden 
Suikasdcılar 

lstanbul 20 (Ôıel) - Sui
kasd davasında beraet eden
ler memleketlerine döndüler. 
Bunların içlerinde yalnız 
Yahya asker kaçağı olduğu 
için askeri makamata teslim 
edildi. 

_Uzak Şarkta 
Uü Gün Evvel 'Tank

lar Ve Tayyareler 
Ateş Saçlılar ! .. 

Sofya - Bulgar ajan! ın
dan: Gazeteler Şimali Mon
goliıtandaki hakkında çok 
endişeli makaleler yaıı)'Orlar. 
İz'ng, - Kiag ve Ulan - Ton 
dan ge1en haberlere göre, 
Mogul hududunda iki taraf 
dahi son sistem silahlarla 
harbe baılamııhr. 

Y.eni sistem toplar, tank
lar ve tayyareler ateş saçı
yor ve ortalığı yakıp yıkı

yor. Başında Ru! zab"tleri 
ve Kızıl ordu tayyareleri 
himayesinde olan bir Mogol 
kıt'ad mukabil taarruza geç
miıtir. 

Gerçi ortada resmi bir 
harb yok. Fakat. bn mevzii 
hükumetler arasındaki siya
sal ilişikler de kesilmiştir. 
Zira hudud çizme işleri ne
ticesiz kalmı~tır. 

Bulgar kralı 
babasına gitti 

Sofya (Özel) Bulgar kralı 
Boris Liadabtan F orborga 
hareket etmiştir. Orada ba
bası sabık Bulgarista kralı 
Ferdinand ile görOıecektir. 

durumu Yaşasın--C-
- Battarafı 1 incide -

istemiıtir. Bu meclis yeni ~r rİyet diye 
plin tertib ediyor. Bundan 
sonra harblar bu plana göre 
yapılacak, bu plina nezaret 

ran papa 
edecek olan daimi bir harb KUR QUN l Dl 
meclisi kurulmuıtur. Her Jl A 
günkü hidiseler bu meclise 
raporlanacak ve emirler bu 
meclisten çıkacaktır. 

RAS MOLEGATANIN OG-
LU HASTA ÖLDÜ 

lst~nbul 20 (Özel) - Ak
şamki Radyo Amba-Aradam 
harbında Ras Molegattanın 
oğlunun öldüğü dahi tesbit 
edilmiştir. 
KAYA KOVUKLAIDNDA 
AULUNAN DOKTORLAR 

İstanbul 20 (Ôzel) - Am
ba-Aradan harbında Aradan 
tepesinde kaya oyukları için
de İtalyanlar Lehli iki dok
tor bulmuşlardır. Bunlar Le
histan Kızılbaçına aiddirler. 
İtalya bu doktorları Lehis
tana gönderildiği için l ibis
ten hükumeti İtalyayı protes
to etmiştir. 

Arazinin acele 
Tahriri 

Arazinin acele tahriri hak
kındaki kanun mucibince teş-

kil edilecek komisyonların 
çalıımasına ccdvellerinin ne 
suretle tanzim edileceğine 

dair Finans bakanlığı vila
yetlere birer tamim gönder
miştir. 

rwwwm .. mmm~ 
~ TELEFO~ ~ 1 MUHABERENIZDE ! 
1 88 B 
!rakamını unutma)·ınızl 

ı i Ucuzluk sergisi her gün 1 
l l lelefon rehberinden rast n 
ı gele bir aboneye telefon i 

edecek. ! 
Telefon ettiği numara i 1 ilk cevab olarak 88 derse, 1 

· ~ ucuzluk sergisinin 88 ku
i ruşa koyduğu eoalardan 

' ~ beğendiği bir takımı para
il sız alacaktır. Telefonunuz 1 çaldığı zaman evveli 88 
'1. deyip numara ve isminizi 
' il söylersiniz. Eğer size ucuz-
'1 sergisi telefon etmişse be- ! 
il diyenizi alırsınız. i 
~~mmffatS....-

- Bat tarafı 1 · 
madi alrette propa 
pan bu ev hakkında bit, 
bir aymak üzere bir ı".. 
evin önünde bir mang• 

durdu. Ev sahibi (joıef 
kerleri büyük bir ne 
karşıladı. Bu esnada 
bir kafes içinde duraJI 

papagan bütün ku 
haykırdı: 

- Kahrolıun kral, Y 
cumuriyet! 

Askerler ev sahibioİ 
fe gelmişlerdi, propai'' 
bir kuşun yaptığını g6 
hayret içinde kaldılar·· 

Askerler, ev sabibioİ 
kif etmek istediler. 

1ozef kendini fU şekild' 
dafaa etti: 

- Bu sözü kuşa be' 
rettim. iki ay evvel ı•i!' 
dım. Eski sahibi mntbif 

cumuriyetci imit!. Beıı 
bu sözden vaz geçir.ıte~ 
çok çahıtım fakat yeoi 
şey öğrenemedi. MO 
diyen: 

- Kahrolsun kral, 
cumuriyet:I Diye bay 

Ev sahibi birçok ı• 
sözünii tesbit ettirdi. 

Bunun üzerine al 
vatan ve rejim baiaİ 
ganı yakalayıb g6t 

Nihayet papagan vi••" 
ba verildi. Ve div• 

vatan haini kuşu, b6yle 
pagandalar yapacak 

kimselere bir ibret 
diye kurşuna dizmeğe 

verdi. Ve papagan k 
dizilerek hüküm iofas 
-~1-......,,.,, 

Bir yaııgııt 
yüz kur~ 
Sofya - Bulgar •l .~ 

daıı: iki gün evvel TiyeO "#. 
de bir cemiyeti hayriY~ fi 
resinin himaye ettij'İ bit~ 
kırlar mOessesinde ~ 
yangında yüz kiti c•"I'' 
yanmııtır. 
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