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)Ab- f, 

~ldurum-
Dost Devletin Nazırı Şehrimizde 

dasosyal Bay Şevki Behmen buak-
~~rsıntııar h . . ı · 
~da 8Jomun iktidar şam şe rımıze ge ıyor ~ ' lftçtikten sonra 
• kOdhınJ •hafilde yapılan 
e \i .. ar d 
'L_-·~raf • oat, düşman 
,. ~ı dıplomatların ba -. ,. 
~~~ d,ri:•rt~ış, bazılarını 
~ da du.ıündiirmüş ve 

... . ıçlerinden se· 
~ ır. 

ti\ dtdj k 
-._Qı.. . 0 duJar arasında 

..: q •ıya. A b' "")ad . sı ır buhran-
\ '-iıtd e ıçtimai bir ihtilal 
L •-.,.a e buJundugw u iddiası 
~ ~ "it li' 

~İll ıç şüphe yoktur 
t old 

1~11 hafta zarfında 
t, ite ul gu mühim hidi-

-ı 'er 
•ltılla ' IDÜesseselerin 

L~)•lld •lınmalan gibi 
~ek •rıcı, endişe ve· 
• ttJer ti . 
" ''ille '. ye şmemış, 

•e rnıı, fazla oku-
lıaiı b!>'k çok adam ye· 

'dı ''lnıenılekette vu-
'-..~' ortaya atılan 
~' rı da az görerek 
•'ı~ ~tt~Çtır11ına doğru 
t. dıi•llı ~ .uçuruma yu
~ tt hiç ıle~ı sürebilirdik. 

----------------- 00..00 ------...--------

Yugoslavya nazırı ve refikası şerefine An-
karada birçok ziyafetler verildi 

Bay Şevki Behmen Yugoslavyada müntebip)eri arasında 

Ankara 8 (A.A) - Şeb- ve sefaret erkanı bulunmuş-
rimizde bulunmakta olan )ar. 
Yugoslavya devlet nazırla- IZMIRE GELiYORLAR 
rından Şevki Behmen ve Ankara 8 (A.A) - Ş~h-
r.efikası bugün öğleden evvel rimizde bulunmakta olan 
Gazi muallim mektebi ile Yugosl.avya dev!et nazırların · 
İsmetpaşa kız enstitüsünü dan Şevki Behmen ve refi-
ziyaret etmış ogieden sonra kası bu akşam saat 19,40 da 
da çocuk Barajini ve hali kendilerine tahsis edilen 

nazırı Şevki Behmen şehri· 
mizde birkaç kalacak ve f z
mirin görülmeğe layik yerle
r ini gezecektir. 

Askere Daveti 
AskerJik şubesi - riyase

tinden : 
Şimdiye kadar askere 

sevkedilmemiş olan 316-327 
dahil doğmulu yerli ve ya· 
bancı gayri islim erat 
mürettep oldukları yere 
sevkedileceğinden ayrıca 
bildirilecek olan günde 
gelmek üzere lıimdiden 
haz•rhklarını yapmaları ve 
ilişikleri lolanların hemen 

!Jubeye müracaat .etmeleri 
ilin olunur. 

Atatürk 
Ankaraya ha
raket ettiler 

UJu önderimiz 

ATATÜRK 

Bursa 8 (A.A) - Atatiirk 
Modanya yolile şehrimizden 
ayrıldılar H. paşa üzerinden 
.Ankaraya haraket f'>uylira· 
caklardır. 

Şükretsin ki 
Elimde Taban
ca Yoktu! •• 

Marsilyada en büyük "deniz 
Jevazimat,. ticarethanesi H· 

bibi bay~ Düran'ın genç ve 
güzel kızı bayan Emili Dü
ran 'ın iki polis refakatıylc 
polis karakoluna sürüklen
mesi onu tanıyanları ve hat
ta şıklığından dolayı da. ta
nımıyaoları derin bir hayret 
içinde bırakmıştı. Herkes 

onunun arkasından karakola 
doğro koşuyordu. 

Genç karakola kittiii u-
man karşıs nda çok iyi tanı· 
dığı bir gazeteciyi bulmuı Y~ 

.ı_ ııy,llı fUphe yok ki 
"'t · il tep d 

t. •ı!&tı e en tırnağa 
Qıt q •nnı .. 

d 'lld aga can at-
ı ~~u 1 ~Fr~nsanın da
~ıı kGtaıer .ugunkü Fran· 

11,İllı '~ın çok soldan 
)İlle ' erini mevsımsız 

inşaatta olan su filtresinin hususi vagonla İzmire bare-
ve ziraat endistürülerini gez- ket etmiştir. Misafir nazır 
miştir. ' isLasyonda dış işl~ri bakanı 

ÇAY ZiYAFETİ Tevfik Rüştü Aras Nafıa muhteliti 
- Siz burada ne arıyor· 

sunuz? Benim buraya gele
ceğimi, daha doğrusu sürük
leneceğimi ne çabuk öğren
diniz? 

~ "'•tıar1 Pek çok Fransız 
, 1111111, b Yok değildir. 
''1 d trab t~ tıl'll er Fransanin 
011olllikllıUııda bu sosyal 
~-h,,d '•rsınbların bir 'I( edec .. · · ı hid· tgını :ıan-
t" . ıseıe 

ıçiıı b· re mana• 

Ankara 8 (A.A) - Bugün bakanı Ali Çetin Kaya ve 
öğleden sonra Bayındırlık refikası Ankara valisi Nafıa 
bakanlığı müsteşarı tarafın- müsteşarı devlet demiryolları 
dan iYugoslavya devlet na- umum müdürü Dış işleri 
zarlarından IŞevki Behmen bakanlığı protokol şefi 
şerefine bir çay ziyafeti ve- ikinci daire şefi hususi 
rilmiştir. kalem ı.. üdürü Ankara Em-

Çayda Baymdirhk Bakanı niyet müdürü ve Nafıa hu-
Ali Çetinkaya Bay!ndırhk susi kalem müdürü tarafın· 

ve Dış işleri bakanları ileri dan teşyi edilmiştir. 
gelenleri Yugoslavya sefiri Dost devletin Müslüman 

l::elt de ıraz fazla isti-
- ın llıek1ir. d J 
: bıtı~ll•sı ile Sosyalit Sahanın ne en tadı ka ma mış? 

•ı··• •1 un F ı ... tıa,ı ransanın 
'tı 'de~iy durumunu da -"T:~~~ --Z?;;z:e...ı~~~'-4~;,.<:!:lrlıı~arırı:aıO" - ...,. 

. )•c,k eteğini b a • 
· d ve unu 

1 trec d lla 0 dui e e tecrübe 
th, d u~u teslim et-
Q0 ogru 
~hare'- ~e insafa 
.._ ~ 1Cettır. 

'-ı>o~daki 
.. ~. ~l'aıı 

~ :~ 11Yet 
l~. ~ .. 'teyi •ld:a..kamınden 
1 l.9% ~O&t ' 

l.~d tarih~ gazetesinin 
L~it ' d0 .. 

1 niishasında 
~ 193~tı11d!u11ı ve ölüm ) 

t..~ -.ı; hl Ya.sıda gör" 
.~... ı içiııd 1 u-

~1 tl~ 'e .. 1 .. t, zmirde 
"-.~ 'lı.ı 'ıaaı,r ~ u~ hakkın
)'~t t'dıiı . a.kıkate uy-
~l~ '~libill~ıh~tıe gaze-

'~ltr .;. taca •derim. 

\~~:"'t, l" 0Planıyor 
'-" ~d ıre \t 8 ~ --~ liit·· e ayındır 
~~. it· l<ı ~il kırımına 

\. \L~"rut:ı •n tütünler' • -
\ ~ ) llıııı llıaktadır. - Her hafta spor sahasına koştuğun halde bu hafta ne· 

, __ d, ,htı l•lcaaındaki den evde kapanıp2_mahzun mahzun oturuyorsun. 

"- ı,.~11lerde tü- - Sporcularımızı da milyoner Amerikan kızları kapmağa 
111•caktır. batladıktan ıonra sabanın da bir tadı kalmı acak ... 

------ .. oo+•--------
Sualine şu cevabı vermişti: 
- Sanatınız bir haberi 

herkesten önce öğrenmek 
- Sonu 4 üncüde -

Ankaraya neden mailupoldu?I 
Sonuosta gazetesi ne ·diyor? ı 
İstanbul (Özel) - Bütün ' ++=• •w Nri&::ta::ıcmımrmmııı--• 

İstanbul gazeteleri ve spor 

mecmuaları İzıuir muhteliti
nin her takımdan uvvetli bir 
varlık gösterdiğini ve lstan· 

bullulardan daha çok iyi oy- • 

nadıklarını kaydettikten ve 

Viyanalilere karşı temin et· 
tikleri parlak zaferi göklere 
çıkardıktan sonra Ankaraya 

mağlub olmal8rı hakkında 

şu mealde yazılar yumakta· 
dırlar. 

11 İzmirin Ankara karşısın· 
da aldığı tavır ve hareketi 

tabii bulmak İcab eder. Vi-
yanahJara o göz kamaştırıcı 

galibiyeti temin için sarfet
tikleri gayretleri ve bunun 

neticesi olarak düştüklari 

yorğunluktan bunun böyle 

bir akibet e de edilmesine fazla 
hayret etmemek lazımdır. ,, 

(SON POSTA) MUHARRİRİ 
DİYOR Kİ: 

İzmir ve Viyanalı futbol
cularla görüştüm! Viyanalılar 
içinde ağlıyanlar olmuş. ka
file reısi döğünüyor : "Bizi 

mağlup eden fzmirlileri zayıf 
lsanmamızdırl ,. 

lzmirliler "canımııı dişimi
ze taktık, (bayılmak var ye· 

nilmek yok) sözü parolamız 

olmuştu, İzmir futbolu bak· . 
kındaki yanlış kanaatleri dO· 
ıeltecektik 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~oooo--~------------• • 

Izmir için bütün Izmir ha-
rekete geçmelidir? 

1-:'ıi ir kaç gün evvel "Zavallı İzmir,. başlığı altında yaı· 
lll.:ıl dığımız bir fıkrada bazı ltmirli tüccarların ticaretha· 

nelerini, İzmire verilen kontenjan listelerinin azlığından do· 
layı İstanbula nakletmek istediklerini acıklı bir dillerle yaz
mıştık. 

Ogün de işaret ettiğimiz veçhiJe bu tedbirler ithalltı 
azaltmak için yapılıyorsa buna kimsenin bir diyeceği yoktur 
olamaz. Çünkü altı yedi sene evvel ihracata uydurulmıyan 
ithalatın bir memleketi nereye sürükliyebileceğini görmüş, 
denemiş ve öğrenmiştik. Yalnız bu ithalat işi İzmire yap· 
tırıJmaz da, İstanbula, hem daha fazla mıktarda, yaphrıl1:1ak 
istenirse, İzmir ticaretine haksız yere bir darbe vurulmut 
olur. 

Dünkü sabahcı arkadaşlarımızda da bazı kürkcü tüccar
larımızın ayni meseleden müşteki olduklarım ve bunun için 
İcab edeıı yerlere başvurduklarını yazıyorlardı. 

Evet bu işi makul, mantıki yollu ve bilh·assa adalet dai-
resinde hal ve fasletmek lazımdır. 

Esasen kurulan mücadele usulleri sayesinde ihracatimizi 
idhalitımız, idhalitımız da ihracatımız idare ve tevzin et
mektedir. 

Bunun için bu işlerde lstanbula fazla imtiyaz vermek za
ten bazı eşyalar için lstanbula koşan Menemen, Manisa, 
Aydın ve daha komşu şehirlerin bütün tüccarlarını . lzmire 
küstürmek demektir. 

Buna ne hükumetimizin, ne iktisat vekilimizin, ne de lz. 
mir meb'uslarının riza göstermiyeceği aşikardır. . 

Bundan başka başta İzmir valisi, İzmir şarbayı, lzmir C. 
H. Partisi başkanı ve bütün İzmir matbuatı izmirin hayati 
meselesi olan bu iş için hemen harekete geçmelidirler. Hal}f, 
bu değerli bakanlık ve makamlardan bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

• 
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Beş ailenin 
e H H' ıçyuzu •... 

- 21-
Bay diploınatın aşk maceraları İngiliz - İtalyan 
siyasi münasebetleri kadar karma karışık idi 

Ben, b,y diplomabn para
larını kimin çalclıitm bilmi
yor l'ibi davranarak: 

- Fakat, dectim. Parala· 
nmzı kim çaldı? Bu husu ta 
ıiıe bir yardımım dokunamaz 
mı? Ba it nuıl oldu ? 
Bay diplomat, yllztlme dik· 

katle ytlzüme bakarak beni 
• ltetkik etti. Anlatılan beni 

itimade liyik buldu ki: 
- Buraya, bir genç kızla 

bir delikanlı davet etmiıtim. 
Dedi. Yani para mukabilin· 
de umus ve hasiyet satan
lardu bir çift. Maruf bir 
zat, dokumacılar ittihadı di
rektaril bulan bana tavıiye 
etmiıti. Vakıa ihtiyanm, fa-
kat ıenetimia mmadeıi var• 
dır; imrilmiln bu son günle
rini ıa gtinlerimde gizliden 
baza küçllk eilenceler yap· 
mak hakkını kendimde bul· 
makta11m. Bunlar kardeı 
eYlltlandır. Buraya her ge
lİtleriDde kendilerine 100-150 
lira nrmekte idim. 

.. Ola ıece bunda ne bal
d..-a içtim. Nihayet fena 
halde furbot oldajamu an
ladım. Kudimi kaybettim. 

yahu aldmula kalan beni 
lw,ola1a yabrdıldandlr. Bma 
du bqka biç birıey hatır· 
lamı yorum. 

- Pekall timdi banlar 
lçhl ne yapmah11z? •. Çaldık· 
lan paralan her halele reri 
almak lbundır. 

- Mevkim ve yatım iti· 
buile zabıtaya milracaat im· 
kim yoktur. Blyle yapanam 
akudal muhakkaktır! Baaun 
lçia 'fUi ·eti hiç zorlamamak 
•• İfİ' olduğu gibi bırakmak · 
llzuacbr, belki biraz ıoara 
ittihaz edilecek tedbiri dll
fllalrlm. 

.. Sen timdilik garaoniyeyi 
iyi muhafaza et. Ben aana 
yeniden haber veririm 1 

- 17 -
Bay Diplomatın Yeni 

~lacerası 
Baaclan sonra takriben on 

glla kadar bif zaman geçti. 
Be m&ddet içinde bay diplo· 
mat bana yeni bir emir ver
medikten baıka garsoniyeye 
ele utramadı. 

Fakat bir g6n aııl çahı
makta olcluram yerde bir 
mektub aldım. Bay diplomat 

beni hemen garsoniyeye da
vet ediyordu. Böyle vakitsiz 
davetten hayrete düştDm. 
Her halde çok mtilıim bir 
vaziyet var demekti. 

Tramvaya atladım, on da
kika sonra garsoniyeye var
dım. 

Bay diplomat beni . sabır· 
sızhkla bekliyordu! Ve vakit 
kaybetmeden bana şunları 
ı6yledi: 

-Tanıdık kızlardan birisi
nin başına bir feliket geldi. 
Güzel kızlardan bir çoğu, 
ihtiyatsızlık ytlzünden bu fe
lakete uğradı: 

.. Kızın mevkii yüksektir. 
Bir rezalet çıkmasına tahım
mlllü yoktur. Bugtin buraya 
bir hastabakıcı kadın, lizım 
olan eıya ile birlikte gele
cek, sen kendisıne hiç bir 
ıey ı6ylemiyecek ve yüz elli 
lirayı vereceksin. 

.. Akşam saat dokuzda da 
bir kadm doktorb gelecek· 
tir. Ben doktordan aon ge
lece;im ve ktlçllk aaJona ka· 
panacağam. 

.. Bu aralık genç kızda 

ıelecektit. Doktor ameliyata 
baıhyacak ve ameliyaba ne· 
ticeai anlqıhnca kapıya ge· . 
lerek Oç det. vuracakam ve 
bana neticeyi bildireceksin, 
bunun ünriae :aua yeniden 
direktif verece;im. 

.. Doktorun ve haıtabakı· 
canın bu garıoniyenin kime 
aid olduğunu hiçbir veçhile 
bilmemesi llzımdır. Sana ne 
sorarsa, ademi malimat be· 
yan edeceksin l " 

Bay diplomat ~Ozdanınclan 
dirt clane )'iz liralık çıkardı, 
bana verdi. 

( Arkuı vu) ..... 
Gördünüz mü vergiyi 

Amerikalıiann belediyele· 
ri kualanm doldurmanın 
çoreıini derhal bulurlar. ve 
hiç bir fırsab kaçırmazlar. 

Bazı yerlerde erkeklerin 
geç vakte kadar meyhane· 
lerde içtiklerini goren bele· 
diyeler derhal içkiye vergi 
zammı koymuılar. 
Meseli saat ıekizde içilen 
biradan iki kuruş vergi alı 
yorlar. saat onbirde iç.ilen 
biradan iıe on iki kurut! ... 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mlltercimi AKIL KOYUNCU 

-7-
0h, hayır nişanlı değilim 

Hele bu, onun sorabilecejini esmer çehresi, küçük Vand· 
dilftlnebileceiim en son şeydi: yke • kira sakalı, tatlı; füallnlO 

- Bana llltfen ı&ylermi· esmer gözlerile bana çok 
siniz Mis Trand, kimseye yakındı. Arka plinda her 
nipnlımııınız ? zaman Sydney tabii vardı. 

Nitanlı mı ? Ben mi ? Pek Arka plinlarsa tabii hesaba 
iyi amma, ona ne ? katılmaz. Kablaa bile bu 

Bu kat kat acaibdi. Şim· benim it patronumun nesine 
diye kadar, belki her gtin rerekü ? Ne kadar isterdim 
llipnh olmak imkinını ta- ki kendime kifi bir itimad ile 
lı.a1Jll etmiıtim. Hatti daha açıkca ıöyliyebileyim: .. itte 
...... .-ı oa ikiye kadar ıiwöylemeliyim ki, Mister 

Vaadelu, tizel Vatero, filhakika .... " Fakat 

c Halaa .... , 9 

Araplarda Yahudi aleyh-11 oONY 

d l k b l d ? 1Nelerol11 
ar ığı ne va ıt aş a ı. jHangi millet 

Ekmek yiy Filistiade Korkunç bir Ya· ' 
hudi aleyhtarlığı baılamıştır. f 
Araplar Yahudiler aleyhine 
sillha aanlmışlar, Yahudile
rin can ve malı bilytık bir 
tehlike içinde kalmıthr. 

Romanyada, Çarlık Rus
yuında, Lehiatanda ve Al· 
manyada vakit tvakit feci 
katliamları mucib olan bir 
Yahudi dtlşmanlığı hila göze 
çarpmaktadır. 

Eski ve orta devirlerin 
Yahudi düşmanlığını doğru
dan dini hislerin eseri say
mak yanlış olmaz. Bugiinktl 
Yahudi düşmanlığına ırla 
dilşmanlığı deyenler varsa 
da, bu doğru değildir. 

Arapların Filitindeki hare
ketleri bir Yahudi dllıman· 
lığı eseri değildir; doğrudan 
doğruya ecnebi dütmanlığıdır. 
Mısırdaki lngiliz aleytarliğı 
da böyledir! Filistine bugtın 
Yahudiler yerine birkaç yüz 
bin Ermeni veya batka bir 
millet efradı yerleıtirilir, 

Araplar Yahudilere yapbk
lan gibi bunların da aleyhine 
ayaklanacaklardır ? 

Filistin de Yahudi aleyh
tarhjını Mısırdaki mtlnevver· 
lerin tahrik ettiki ıtıphuiz
dir. Mısırda, ta Firavunlar, 
Musa peygamber zamanın
danbui Yahudi aleyhtarlığı 
vardır. 

M111ra kiitle halinde yerle· 
ıeq Y ahuclilerin umumi ser• 
Yeti ellerinde toplamalan 
Fıravanl na tarihe geçen 
mazalimine ve nihayet bet 
alb asırlık bir ikametten 
sonra tehcir edilmelerine ae· 

beb olmuıtur. 
Bundan sonra, Büyük la

kender Mısıra bir süril Ya· 
hudi nakletmişti. Bunlar da 
bilhassa "ana dostu Tilome
ter,, veBatlonya ile zevcesi 
Kleopatra zamanında Yahu
diler lskenderiyede hikim 
anasır mevkiinde idiler. Ko· 
cası öldllğü vakit aleyhine 
kalkan Mısırlıları Kleopat
ra Yahudi ıkumandanlann 
ve askerlerin yardımı ile 
tenkil edilmişti. Buna rağmen 
Yahudiler az zamanda yağ-

ma, katliam ve tehcire uğra· 
mışlardır! 

Yahudilerin hemen her 
tarafta kahır ve zuJum gör
melerinin sebebi 1 - Asarlar
ca yaşadıkları yerin ahlik 
ve adetlerini, dillerini kabul 
etmiyerek ayrı bir cemaat 
halinde yaıamalan ve 2 -
servet cemiyette büyilk bir 
dirayet ve fazla bir ihtiras 
göstermeleridir. 

Firavunlar zanında Yahu
dileer Zagazik ile lsmailiye 
arasında bulunan en zengin ve 
milnbıt bir yeni sahasını iıgal 
etmiflerdir. Bu ıayede 
çok zengin olmuılar 

ve Mısırda fakru zaruret 
artınca, baıa Firavun olmak 
Ozere blitün Mısırlılar aleyh
·lerine kalkmıılardı. 

Kleopatradan sonra da Ya
hudiler lıkellderiynnin. en 

_ aenıin sınıfı idiler. 
Şimdı de Telaviv ve Hay·' 

fada, bundan 30 asır evvelki 
gibi zengin bir Yahudi kllt
leainin yerleımeıini Mısırlılar 
ve Araplar 9boş görmemek· 

tadirler. Eğer Yahudiler, fi
liıtinde · Araplarla karıımış 
v~ kütle halinde kalmamıı 
olıalardi, bu günlerin kanlı 
hadiselerinin çakmasına im
kan yoktu! .. 

Kaçak 
Şaraplar Sen Benua 

mektebinin bodrumun
da 5,000 kilo şarao 

Bulundu 
İstanbul, - Vaki;olan ih· 

bar nzerine Galatada Sen 
Benua mektebi bodrumunda 
araıtırma yapılmıştır. [ Bod
ruma odun istifleri altında 
birer kiloluk şişeler içinde 
5000 kilo kadar kaçak şa
rap bulunmuştur. 

Kaçak ıaraplar muhafaza 
altına alınmış ve bu işte a
likadar oldu' la11 iddiasiyle 
mektep müdürü, muhasebeci 
ve katibi dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi müddeiumumili· 
ğine verilmişlerdir. 

Müddeiumumilik tahkika-
tın derinleıtirmesine liizum 
görerek evrakı milstantikli· 
ğe havale etmiştir. Suçlula· 
nn bugün sorguya çekilme· 
leri muhtemeldir 
JAPSNYANıN NOFUS\J 

japonyanın nüfusu 63 mil
yondur. Fakat bu rakama 
şunlan illve etmek lazımdır. 
1905 te aldıkları Kore: 20 
milyon kişi. Çinden a!dıklan 
F ormoz 4 milyon kiti. Çarlar 
idaresinin Rus-Japon harliıa
de terkettiği Sakalin adası
nın bir 'k11mı 265,000 kiıi. 

Mecmuu seksen yedi, mil
yon iki yüz doksan beı bin. 

----------------------------------- ---------------------------............................................................................. 

IGözOMOZE ÇARPAN YAZILAR İ 
......................................... .,. ............................... .... 

K 
1 

için para toplanıyor. Hava Nazırı ile görDıllyor. 
8Z8ll Yugoslavya baıvekili kan ltalya hududlanna bir mil-

K dökmeden harb yapmadan yon asker sevkedecektir. 
B}'DIYOr hududları tadile imkAn yok- lıte dnnkll akıam razete-

0 iliatinde kanııkhk da- tur; diyor. )erinin serlevhalanndan top-
bili harb halini aldı. Al S ti k manya ovye ere arşı ladıklarım. Halbuki dllnkll 

Polise ıillhler ve bombalar· prkta, cenupta milttefikler 
la hllcum edildi. anyor. 

Avusturya Baıvekili kim· Bulgaristanın Almanyadan 
aeye haber vermeden ansı· 600 milyon leva alaca;ı var-
zın tayyare ile Romaya gitti. dır. Bu paranın bllyllk bir 
Seyahatin sebebi meçhul. kısmına mukabil Bulgarista-

Mısır - Trablua hududunda na ıilih ve mühimmat veri-
bir lngiliz tayyaresi kara.. lecektir. 
ya indi ve tayyareci ltalyan· Hitlerin hususi elçisi logil-
lar tarafından tevkif edildi. terenin eski Hava Nazırına 

Mısırda Filistin ihtUilcileri misafir oluyor. Orada yeni 

Jıaftada yirmi bet şilin, benim 
gibi bir kız için nefse fazla 
itimad balışeden birıey de
ğildir. 

Onun doıduğru ve .. yer· 
siz " sualine ancak yandan 
bir cevab verebildim. . 

- Oh, hayır; nişanlı deği· 
lim. 

Durgun su kuvvetli bir 
sesle: 

- Ali t Dedi. 
( Niçin bu ili ? ) 
- Şimdi, mis Trant, sızı 

bugtl ne için çağırdığımın 
sebebini... Y ahud bir kısım 
sebebini a&yleye bilirim. Ev· 
veli ıunu ıize pek kat'i ola
Jak temin etmekle batlamak 
meçbariyatindeyim .•• 

Burada marda, clmleıiDia 

her kelimesinde parmaklarını 
bllyük masaya vura vura: 

-Ben de evlenmek niye-
tinde değilim; dedi. . 

Bu pek aşikir hakikatin 
(çtlnkü durgun suyun evlen
mekle, nişanlanmakla milna
aibeti olabileceğini kimse dü
şOnemezdi) burada ve benim· 
le ne alakası olabileceğini 
hiç anlamamakla beraber: 

- Tabii, dedim. · 
- Fakat bir takım sebep-

lerim de var ki bir mllddet 
için - Meseli bir sene için -
evlenecekmişim görünmek 
ilzam geliyor. Bu sebepleri 
sonradan size söyJiyebilece-
ğim; mtlmkün ohırsa. Şimdi
lik size sadece ıöylemeliyim 
ki benim için resmen, ve 
ucak iamea, mtanmaklıtım 

gazetelerde bilyllk puntolarla 
ıerlevhada bahaedilmiyen 
bir süril dünya meseleleri 
daha vardır: 

Ren meselesi, Habet me- • 
selesi, Akdeniz meselesi, U
zak ıark meılesi, meselesi, 
meselesi ... 

Kazan fena kaynıyor. 
(Cumuriyet) 

lizıoıdır. 
Ona baktım. Yüzünde ge

niş gri boyun bağısının inci 
iğnesinde olduğundan fazla 
bir mana yoktu. Ne demek 
istiyordu? 

- Herkese .. Aileme, tanı
dıklarıma, bu yazıhanedeki 
blltlln halkına karıı ıimdilik 
niıanh olarak · görilnmek 
istiyorum 

lzeb etti: 
- Diıarıdan görlln.llı için 

" Niıanl " ım yerini tutacak, 
her tarafa benimle beraber 
gidebilecek, evimde ailem 
arasında kalabilecek ve her 
tarafa kendiıile evleneceğim 
bir kız gibi taktim edilebi· 
lecek birisini bulmak iıtiyo· 
rum. Ve o daha iptidadan 

· bunun bir .. it " meHleai 

Bir Alman 
okuduğumuza gir$ 
nın en çok eklDek 
memleketi Belçika • 
dam batına senede 
ekmek dllfllyormafe 

Fransızlara, 200. 
yalılar ve italyaD191f'J 
İngilizlere 136, Allll_...-
132, Almanlara 12' 
relilere de 107 kile 
isabat etmekteymif. 
On yedi çeşit 

Olan ağaO 
Filoridada OrlaD~ 

de dünyada efİ 
mıyan tek bir aja~.-JI 
bu ağaç Ard is-;it 
meyve meraklıUJllll 
damcağız uzun ıe•~ 
ağaçla meıgiil olarak ~. 
meyvayı aıılamıt b 
dalında çeıit çeıit 
rile ağacın Dzerinde 
meyva varmıs. 
Yüz on dört 

Amerikala Sala1110• 
1861 ·- 1865 harbiac&
kerre gönüUI yasd 
mitti. 

Doktorlar her ,_. 
.muayene ettiler ve llllf"' ' 

rllğe çıkardılar. 
Bu her ıeferind• 

çıkanlan asker I~ 
Nevyorkta nihayet 
Yüz on d&rt ıene 

Ôlllmtl de tabU 
diittii, bacağı kınlda 
le &idil. 

Bazı bilnyeler b 
byor. 
Şima] kutbuna 

Sefer var, dah• 
sefer var demek I~ 
kü ıimal kutbuoa bd 
dit değildir. 

Fakat bu giditill 
bir hususiyeti vat• 
sefer için bilha ... 
telbahir yapbrclı· 
buna deniz altıadall 
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~ lf 9 Haziran 

Eô;*,;;~~T:L**i:: *O****~***" Altın Damla l 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın o onya ve 
\'al BUGON ;+ hastalıklar mütehassısı e f 
} nı;z 20 kuruşla iki büyük film birden )1. Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sok k başın- tt: Sansını ya ız 

... Bosna sevdalıları ~ da 30sayılı ev ve muayenehanesi11de sabah saat 8 den ); E c z A c I B As 1 
T k u. +< akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. 

~ ür çe sözlü ve şarkılı ,,. t( .v y 
~ M )t t( Müracaat eden hastalara yapılması lbımgeleo sair D apar 

i 
- onte Kristo kontesi •• te tahmat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- :J 

Birgitte HeJm ~ t( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- Benzer isiınli talditJeri 
~YRIGA: Büyük Olimpiyatlar filmi )t ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ hiç bir şeye yaraınaz 

1' l,4~•nstara Dikkat: >fı +c~=RC~ :>$ ~ ~~,,:~ ~>+ Altın Damlası 
~()lirnpi ~osna sevdalıJarı 5,10 Monte Kristo Kontesi 7 = f )er bı•ıı·r)er 

Y tlar 8 Bosna Sevdalıları 9,30 Monte Kristo Kon.)+ çe İsıninc diklqlt ve 
btı0 :w;~~~~,,:~m~JJ:~ Neş~enizi. hayatınızın zevkini. sıhhatınızın taklitlerini 

Yanın geceler guneşı çok dayanaklı daiıni surette korunnıasını temin edecek ancak reddediniz 

Kahveci r· . 
VE , I• 

~ ~ 

Gazinocu-
> 

Yüksel, Kab ·davı ve Billur 
rakıları dır. 

--------------·---------

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

Zengin- kişesi 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendiniıc hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolayhk olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

Necib 
SADIK 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Keıncraltında Hüküınet karş.sında 

~~~~~ri~~~~~f!~~~~~~m~w~ 
ıoo a 
~ TAYYARE· TELEFON E ~ • 3151 ~ 
lj Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi ı 

l~t -Böyle bir kız unutulur mu~ 

'
~ Bitmemiş senfoni filminin dahi rejisörü Villi Fost'un ti 
a bizzat temsil ettiği büyük ve nefis operet m il 2 - Esrarengiz hane . C•l 
~ l)ünyaca n~e~hur olan şaheser fiJın m 

J ~ Ayrıca: MıKI MAVZ (canlı karıkatörler) S 
j ~ Fiyatlar .t 5, ~o, 30 kuruştur m 

40 renk üzerine Kız markalı " ARTI ., 
15 KURUŞTUR 

Satış yeri Dokuz Eylul baharat deposu 

kumaş boy 

T eJefon: 3882 

1 m SEANSLAR r-J 
1 m Her gün 16 19 30 Esrarengiz ha?e 17,30 21,15 Ji 
E 85yle bir kız unutulur mu? Cumart~sı ve pazar 14 de m 
E Böyle bir kız unutulur mu ıle başlar E 
ammmam~~s-aas 
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Meyvalar az 
Kiraz bayramı 
yaoılmıyacak 

Bu sene Kemalpaşa hava
Jisinde pekaz kiraz yetiş
miştir. Onun için her sene 
mutad olan kiraz bayramı 
yapılmadı görülmemiş bir 
hadisedir. İzmir havalisinde 
bu sene havalar yüzünden 
diğer meyvalar da az oldu-
ğu söleniyor. • 

Ali Akkaya 
Mezuniyetle İstanbunlda bu

lunan Müddeiumumi muavini 
Ali Akkaya, şehrimize gel
miş ve vaz•fesine başlamıştır. 

Otobüs kazası 
Güzelyalıdan Konağa doğ

ru gelmekte olan 416 numa
ralı otodüs Göztepede Meh· 
med oğlu Kadire çarpmış, 

yere düşürmüş, sol ayağı ile 
başindan yaralanmıştır. Şoför 
İzzet oğlu Hüseyin tutul
muştur. 

Kadın vüzünden: 
J 

Tepecikte umumhane so· 
kağında amelt Hüseyin oğlu 
Sami ile Enver ve Ahmedin 
arasında kadın meselesinden 
kavga çıkmış, Sami biçak 
çekmiştir. 

Kadının evine girmek 
İstemişler 

Bayraklı'da Muradiye cad
desinde bir vak'a olmuştur. 

Gece saat 24,15 de Ahmed 
Cemal kızı Seherin oturdu
ğu evine sarhoş halde giden 
Selinikli Hayri. Fehmi ve 
Riza zorla eve girmek iste
mişler, kapıyı açamayınca 
dıvardan atlamağa teşebbüs 

etmişlerdir. Fakat Seher is
timdat için iki el silah ath
ğın~an devriye memnrları 

yetişerek "mütearrızları tut
muşlardır. Tahkikata devam 
ediliyor. Seherin attığı ta
banca da alınmıştır. 

1'1aliye Kadroları 
2996 numaralı maliye teş

kilatı kanunu 1 Haziran 936 
dan itibaren muteberdir. Bu 
kanunun maliye kadrolarına 
aid maddeleri tedricen ve üç 
ay zarfında tatbik edilecek 
ve yeni kadro vücuda geti-
rilecektir. . · 

Evi soyan hı.-sız 
Karataşta Bahriye soka

ğına aile evinde oturan Bo
hor oğlu Avram ve Moşe 

oğlu İsak, Mayer kızı Ester, 
Davi oğlu Simon ve İsakın 
oturdukları eve giren Hasan 
oğlu Mustafa, bunlara aid 
çamaşır ve sair eşya ile 17 
lira çalmıştır. Mustafa tu· 
tutmuştur. 

Evini kuınarhane 
Yaonıış 

Çorakkapıda debag Ah
med sokağında Mahmud oğ
lu Ahmed menfaat mukabi
linde evine tokladığı Sabri, 
Mehmed Ali ve Osmana ku
mar oynatırken hepsi birlik-
te tutulmuşlardır. ~ 

l{ahvede kumar 
Oynıyanlar 

Gaziler mahallesinde Ta· 
bir sokğında 7 numaralı Va
hidin kahvesinde kumar oy· 
nıyan Ahmed ve sabri tu-

ltalya hükumeti bir Ha
beş imparatoru tanıyor 
O da Italya kralı ve Habeş imparatoru 

Viktor Emanueldir 

EDEBT TENKIDLER 

Şair ve mütefekkir 

Osman 
bir maliyecimiz: 

İlhami 
Yazan: SIRRI SANLI 

-3~ iA 
Ne yazık ki, küçük gaze· D.OSTSUZ INŞAH I 

temizde bir edebi tenkide MANSIZ INSANDll' ~ 
ayırdığımız yer bu çok canlı Sevgisiz insan kaY,...-
ve ruhlu şiir ve nesirlerle insandır... .ttfl 
dolu değerli eserden daha Siz hali gölğe mı 
fazla ve daha uzun örnekler sunvz? ,_1 
almağa müsaade etmiyor. Arkadaş mı bulaca~ JI 
Mesela "yeralhnın senfonisi,, Ben size yolunu tarif 

• • • serlevhalı manzumeyi aynen yim : A • Jı jl 
Roma 8 ( A.A ) - Dış görüşmüştür. bulunduğunu ve onun da almadan yalnız birkaç mıs- Ca~~~anlarda bı~ço- ..Jll 

bakanlık müsteşarı suvich Londra 8 (A.A) - İtalya İtalya Kralı olduğunu bundan rağını bu sütuna geçirmek ler dızılı meyhaneyı tPr 
İtalyan Habeş meselelerinin elçisi Grandi bugün Dış ha· başka Habeş elçisi Martininin bize, bu güzel şiire karşı bir sunuz .. Bu muhakkak! tJI! 
görüşülmesi üzerine milletler kanlığına giderek Haile Se- hiç bir diplomatın hakkı ol- suikasd yapmak gibi geliyor. Yılanlarınza zehir ~ 
cemiyeti Asamblesinin içti- lasiyenin Habeş imparatoru mıyacağını çünkz İtalyan Ha-, İşte bunun içindir ki nesir caksınız.. Onları doyur• 
maa davetini istemiş olan sıfatile resmi kabuller tertib beşistanı İngiltere de İtalya kısmından da istediğimiz ka- sınız .. Sevgi de budur 1 # 
Arjantin elçisini bugün kabul etmesini protesto eylemiş ve elçiliğini temsil etmekte ol- dar ve istediğimiz hacimde par Yalınız sizi sokınak ~ 
ederek kendisile uzun boylu bir tek Habeş im~aratoru duğunu söylemiştir. 1 çalar alamıyacağımızdan do· fırsat bekliyen yılanları 

0000000000000000000000000000000 ooooooooooooooooooooooooaoooooo layı ayni teessür ve teessüfü randırmak.. tfl 
Bükreşte feci bir kaza Fransanın burada bir defa daha tekrar- İşte sevgi de buııdall 

Bükreş (Radyo) - Bükreş toplantısı münasibeti ile yapı· • t• ladıktan sonra mensur par· rettir ... 11 

lan şenliklerde bütün Bükreşi derin bir matem içine sokan SIY8Se ı çalar arasında en çok sevdiğimiz ._..,.. 
. feci bir kaza olmuştur. Romanya kralının, Prespol, Çek Paris (Radyo) - Fransız ve bizi pek çok düşündüren işte karilerim, siz~ 0 

cudlur başkanı Befesin ve daha pek çok diplomatların ha- başvekili Leon Blum'un hiç " Eş, dost, aşk, arkadaş ,, şairin, hayatın b .. şlu~ll~ 
zır bulundukları bu şenliklerde bir tribün yıkılarak 200 kişi bir milleti düşman tanımadı· başlıklı nesirden şu, hayatın hayatta en büyük bır t 

• b ı k k k 'ht• f t punarı sayılan arkad• ve oa kişinin cesetleri inkaz altında kalmıştır. • gına ve ütçe eri emiren en or unç ı ıras ır ınasını, 

K
•• •• k t t • t d•..,, • • • silahsızlanma işi için elinden kuduz menfaatın en iğrenç bile göz aldatıcı bir ser~d 
uçu an an ıs e 1 gımızı gelen her gayreti sarfe- saldırışlarını en kuvvetli bir ibaret oldoğunu acı od ' 

k b 1 tt• deceğine dair söylediği kalem, en canlı bir fırça kadar çıplak bir jf~ 
a U e ı sözler Almanyada da pek iyi darbesi ile gözümüzün önün- anlatan bedbin felsef 

İstanbul 9 (Özel) - Üç devlet reisinin Türkiyenin Bo· akisler hasıl etmiştir. de, kafamızın içinde ve ru- birkaç vecize kaydet!i~,r 
gazlar meselesinde ileri sürdüğü iddiasının doğruluğunu Sola mesub bazı gazeteler hum uzun derinliğinde can- Niçenin hiç birşeye ıo ~t1f 
kabul etmiş, burada iyi tesir hasıl etmiş ve gazeteler bunun Blum kabinesine sulh ve )andıran bir kaç pasaJ'ını yan ve her şeyi paf~8•0de' 
h kk d k .. "k t t nı b" k t d h k t b l • 1 k çeviren siyah filozo 11 

.. 
1 ıW• a ın a uçu an an 1 n ır a 8 a uvve u acagını müsa emet abinesi adını nakletmeden kendimizi ala- """ 

ileri süren yazılar yazmağa başlamışlardır. vermektedir. ve insanların her •
0

' 'J 
mıyacağız : f b r " 

-----------00 her aziletini ve e 1ıet ,. 

I• b 1 L d d b• ş••k • k• " Düşman, ehli yılandır... yüksek görünnen hare eft"_ ne 0 U On ra 8 ır U retsın 1 . Dost zehirli yılan ve onun ze- işlerini bir menfaat telfJa"' 

ml•tı•nn - Baştarafı 1 incide - birinden ~urtulan yoktur. dayatan Roşfokodao ~ 
Facıası 

Birçok vatandaşları mate
me gark eden İnebolu vapu
ru facıası davasına dün de 
ağırceza mahkemesinde de-

vam edildi. İnebolu vapuru 
nun süvarisi tahliye talebinde 
bulunmuş ise de müddeiu-
mumi muavini bay Şevki 
Söner tahliye talebine işti

rak etmedi. 
Deniz yollari işletme ida

resi ehli vukuf raporunun 
yanlışlarla dolu olduğunu 

ileri sürdü. Kaza esnasında 
bir çocuğunu, bütün eşyasını 
ve mevcud parasın kaybet
tiğini bildiren poli:.ı memuru 
Necmeddin Deniz yolJarı ida
resinden (6800) lira tazmi
nat istedi. -·-
Kağıd yiyen 

Virüs bulundu 
Şovyetler Birliği ilim aka

demisine merbut kıymetli 
evrak hıfzı laberatuarlarında 
profesör Tihonof ile asistan 
mütehassıs Zaytsef tarafın
dan filtre olup mikroskopta 
görülmiyen neviden bir vi
rüs bulunmuştur. 

Bu virüs kağıtları mahve
den amillerin en başında 

bulunmaktadır. Bu virüsün 
faaliyetine terkedilen en iyi 

ve tamamen yeni 'kıymetli 
evrak kağıdı, birkaç ay için
de sağlamlığının yüzde 

1 

80 
ini kaybetmektedir. 

Kağıd yiyen ve mahve-
den bu virüsün keşfind~ki 
büyük ehemmiyet aşikardır. 
Zira bu keşif sayesinde hıf
zedilmek istenen tarihi ve 
kıymetli evrakın muhafazası 

için yeni ve tamamen emi,ı 

dezenfeksyon yolları açılmış· 
tır. 

Londra, 8 (Radyo)- Vik
torya parkında yapılan bir 
mitng esnasıuda 'bir polis· 
memuru yaralanmış ve 9 fa. 

1'- değilmidir ? Bahusus ki bu- Dost çehreler açık ağızları bu genç edibin de bu ~ 
gilnkü vak'anın kahramanı ile hayran hayran acılarınızı dostluğundan bukadar :;,;-1 

şist tevkif edilmiştir. Asayiş 
derhal iade edilmiştir. 

Bir muharrir 
yaralandı ~ 

Paris 8 (Radyo) - Habeş 
harbi esnasında Lö Jurnal 
gazetesinin Adis-Ababa mu 
habirliğini yapan Edvard 
Hanry bir kamyon k~zası 
neticesinde ağır yaralanmış
tır. 

Dünyanın en 
büyük 
• 

sınernası 
Moskovada Merkez Kül· 

tür parkında onbeş bin ki
şilik muazzam açık hava 
sinemasının yapılması biti· 
rilmiştir. Bu sinem anin enk-
rarının büyüklüğü 170 met
re muarbbaıdır ve sinema 
makinesinden ekrana kadar 
olan mesafe ise 110 metre
dir. . 

Matbaacılık 
Fabrikaları 
Sovyetler Birliğinde mat

baa makine ve levazımı in
şa eden fabrikalar bu yıl 
içinde 41 milyon ruble kıy
metinde matbaa levazımı ya
pacaktır. Bu fabrikaların is-
lahı hakkındaki plana göre, 
1934 istihsali yalnız 13 mil· 
yon rublelik iken, 1937 yı

lında umumi istihsal 70 m i
yonu bulacaktır. İslahı ıçın 
48 milyon ruble sarfediimek
te olan Ribinsk matbaa ma
kineleri fabrikası kendi a
lanında dünyanın en büyük 
fabrikası olacaktır. 

bütün Marsilyanın önünde dinlerler, zehir torbalarını nın sıyrılmasına ne der~ 
hürmetle eğildiği müstesna doldururlar ... Bir gün yılan· Ona bu yazıları ya~1ıoli1' 
ve güzide bir şahsiyet olur- lıkları tutar, yılan fermanları saik tabiatının mela~ı~ 
sa ... Esasen gazetemiz yarım gelir sizi sokarlar... olan meylimi, yoksa 111 "--" 

saata kadar makineye verile- Sevgi de budur... rın riyakarlıklarına ? 
ceğinden ilk istintakınızda Kendinizi zehire alıştırma- duyduğu istikrahımıdır tt' 
bulunmak üzere bay komser- hsınız·.. Sevmek için zehirin Bence ikisi de me\''

11 t'I 
den müsaade aldım. çeşitlerini bilmelisiniz.. Fakat bütün bu baki1'•, 

- Demek herhalde bu İşte eş ve dost budur. olanca çıplaklığı ile ıı:~J 
garip hadise gazetelere ge- İtimad kilosuz kefelerde ve Üzerlerindeki pe~ 1*',. 
çecektir. bol bol tartılan metahdır. sırtlarındaki verni~Jerı, ~~ 

- Biz yaznıazsak başka Musluksuz çeşmelerden akar lerindeki maskelerı par t'f 
gazeteler yazacaktır. Onun amma ... Daima satanlar, da- fırlatabilmek için be~,11 bi' 
için bu haberin bir dost ve ğıtanlar zarar eder... derinliğine inen nüf~JJ ,pll' 
ailenizin hürmetkarı bir ga- tr d k b k b't l'k ı k Jaıı 

~:~:ih!;~~!":~:.k;,~zıl~~;'. ~~ 
fen ayakkabıcmızın başını 

1 Sandalla on bir Demek hırsız 
neden yardığınızı söyler mi- Sansarmış. or 
sini1.? b• k • ı t 

Genç kız gülümseyerek ın 1 Ome re Salhanede kasapbat•d , • 
küplü Bila"l og" lu Ah~~1" .AJ anlatmağa başladı: Kiyeften son günlerde .., r~ 

- Ayağımda bir türlü Dinamo spor teşkilatına men· hırda bulunan tavu Jıl,t' 
geçmiyen bir nasır vardı. sup sekiz sporcu sandalla müsallat olan hırsı;.ı ~:fd~ 
Bazı tanıdıklarım bana bu onbir bin kilometrelik büyük ken bir sansar ge ıp blP~ 
herifi tavsiye ettiler ve ölçü- bir seyahata çıkmışlardır. lan boğmaya başlaınıft o~ 
mü aldırmak için bhzat ma· Seyahat yolu şudur: Dni- gören Ahmed sansar• 
ğazasına gittim. Ben bu pa- epr-Kardeniz-Azak denizi - silah atmıştır. -, 
puççuya parmaklarımdaki na· Don· Volga-Şimali Dvina-Be- Torbalı Asliye Mabk' 
sırı göstermeğe çalışirken o yaz deniz-Yukarı Volga-Dni· sinden: )IİtJ" 
(mezurayı) baldırlama götü- epr. Torbalıya bağlı şet~ 
rerek bacakları~ mevzunlu- Seyahat dört ayda tamam· koyünde mukiın ikeO a,_~ 
ğundan, güzelliğimden bahset- lanacaktır. ten yedi ay kadar .. 111 ~ 
meğe başladı. t K f Jkl. olan kara Himmet ol r1•' 

İşte o dakikada fena halde ırım O OrU linin oğlu Himmetin te 1tf 
sinirlenerek elime geçirdiğim Simfiropol'da kain A.up· sinin taksimi hakkı0~,;' 
bir ayakkabı kalıbını kafa· kin müzesi idaresi Kırımın balı Sülh Hukuk Ma·yet " 
sına yerleştirdim ve adamın cenup şahillürinde yaşayan sine açılan dava r~ i"'.~ 
boş kafasını yaraladım. Şük- Tatarların folkloruna ait iki tetkik edilmekte ol :el~~ 
retsin ki elimde bir tabanca cilt eseri baskıya vermiştir. ölü Himmetin tere ,;fı~ 
yoktu, yoksa ona ayağım Bu iki eser bütün tatar ef- alacaklı ve borçlu 
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dururken bacaklarımın ölçü- sane ve hikayelerini ihtiva ilişiği olanların 8· 7Ç.. rt'-~ 
sünü almağı daha iyi göte- eylemektedir. Bunlar' halk rihine müşadif 

9
: o~ 

rirdim... şair ve hikayecilerinden gününe kadar 936· polr;( 
Silah atrnak yasak Mustafa Topla, yaşlı sofu ralı Sulh Hukuk Jb ~.d 

Namazgahta Çavdar so- Özen ve sairenin ağızların- . numarasile Torbalı S~"t'~ 
• OJU ~ 

kağında oturan Hüseyin oğ- dan dinlenerek zaptedilmiş- kuk mahkemesıne s61 ı# 
Ju Müstafa sarhoşlukla ha- tir. Eser, ayrıca kıymetli re- etmeleri medeni ı<. teffi~ 
vaya üç el silah attığından simlerle de tezyin olunmuş· maddesi hükmüne sSZy 

tulmuşlardır. tutul~uştur. tur. ilin olunur. ~~ 
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