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Adisababa 
.Romada dün gece dolaf an 
te ide nıuhtaç haber er 

.. ~ . - enlik hazırlıkları . i~e 
Butun ltalya .ş. d feri tes'it ıçın 

1 M olını e za 
nıeşgu ' us . k hazırlıyor 

b .... k hır nutu 
uyu b h'i işgal ettiler, Habeş-

ltalyanlar Cenupta S~ssad ahne müstahkem bir hatta 
ı . d. larıle a a 
errın ken ı arzu_ d·kI ri anlaşılıyor 

çekıl ı • 

-·"""---"'"""-.,_'.il· _,.~·, 1 Aduababanın havadan görünüşü . tiii söy e nen 
'R.omada ltalyanların elıne geç d p es rnuhabiri bildiriyor: Jtalyan 

(
H usi) _ Ünite r h dakika Hahet imparator· 

Londra, 30 ~~gı~. ınalômata göre R?mba b er ıu~tunu beklemekte· 
lllernbalarının ver ı . f . yani Adisa a anın 

' 

.. ek yenı za erı, 
Uguna aon verec • l · 

dir. • öre Habeş payitahbnın. ışga ! 
Hatta bazı şayıalara g I" t henüz gayrıresmı 

bir emrivakidir. Fakat bu ma uma 

mahiyettedir. . . eredebulunduğu bili anl~ı~a~~~tırha::; 
imparator Haile Sel&iıyenın n b 1 dugv u ve fU sözlerı soyledıgı 

k • b natta u un at ımparatorun gene eye. . v• 

verilmektedir: 'd harbe devam edecegız!» w h 
n· ed.k Sonuna ka ar kutl lanıaaa azır· 

« az henüz yenilın ı · . babanın 1ukutunu u , irak • in 
Diğer taraftan bütün ltalya, A~ısa .. ifornıaları ile nıerasinıe ıtt ıç 

lanmış bulunuyor Bütün halk F atıst un 
tehalük göstermektedir. . uk .. leyerek zaferi kutlulayacak ve ye· 

Sinyor Musolini büyük bır nut soy aktır • v i 
di lık uh be . hulasasını anlatac • . ali il• harbin bıteceg 

ay m are nın Acfsababanın •fB 
ltalyada hüküm ıüren kanaat, 

1 
"tavaat 

ınah. . ded. . hükiınıete derhnl mu 
ıyetin ır. __ ı,tnil edecek yenı d vrinin bat· 

Ra.slarm AdiaabaJ>ada te~- Habefistanda yerl~me e 
.. . b etle İtalyanın Rostennelen ve u sur 

lanıaıı bekleniyor. hesl ı~·~n~· n:d::e~~-ırw;;sir.!r:-:il Şimal ve Cenup cep -
R (A A) _ 199 numaralı 

oma, 30 . . r tel -
teami tebliğ. Maretal Badog ıo 
Rrafla bildiriyor:. ..rk ordusu zabit-

Belçika ve eskı Tul inta edilen 
len tarafından t~ anıp . 
\re D Nasibunun kuvvetlerı tara· 

ecaz ··d faa 01unnn 
fından kahramanca nıu a b h-
f evkalide müstahkem Sassa adne 

ı G iani or usu 
Bullale hattı genera raz ,., b • 
tarf ndan zaptolunmuttur. ::;asse a 
neh ve Bullaleyi d~n. öğleden sonra 

k t z iGgal etmıştır. 
ıtaa ımı · S ı· kıtaatmıız ile 
A tan ve oına ı 

na va . eleriyle siyah gömlek-
kralın karabmY .. emlek;? kıtaatımız 
liler fırkası ve mu.st ·de ve her h . d Italyanların ilerleyif 

k hk 
bır ınevzı Şimal cep esın e . b rita 

ço müsta em l miktarda ma· istikaınet!erini gösterır il 

türlii levazıına nıebzu zmet- ·· ı ·· ivarınclan hareket eden 
lik 1 k kat'i bir müdafaaya a k Tsna go_u .c B eder eyaletinin 

o ara la bu ço ··f lerımız agm 

BAYRAM/l 
B ugiin, Bahar Bayramıdır. 1 

Mayıa memleketimizde öte

denberi huauai aurette tea'it edileA 
pnlerden biridir. Her sııme bugün 
halk erkenden kırlara gider, neı'e!i 
bir gün geçirerek baharı kutlular. 

Reami tatil günlerine ait kanu
nun kabulündeaberi ilk olarak bu 
aene 1 Mayıaı reamen Bahar Bayra
mı olarak kutlulıyoruz. 1 Mayıı, 

geçen senelere niabetle bu yıl daha 
genİf bir aurette tea'it edilmektedir. 

Bugün reami ve huausi. daire ve 
müeaseıeler tatil bulunduğundan 
bir çok aileler erkenden kırlara dö· 
külmüılerdir. 

Okuyucular..ınuzın bahar bayramı· 
nı tebrik eder, nef'eli bir gün geçir
melerini dileriz. 

Föniks meselesinde 
bizi alakadar eden 

yeni safhalar 
İstanbul merkezinin 100,000 
liralık ihtiyat akçesini 
Viyanada sakladığı ve bu 
paranın gayrikabili tahsil J 

olduju anlaşıldı 

föni.lu Şirketinin latanbul Merkezi 

Fönika sigorta tirketinin hesabntını 

tetkik eden İktisad Vekaleti müfettioleri 
mcıkur ıirket hesaplannda görülen 
yolsuzluklar üz.ezinc bir rapor tanz.im et· 
miıler ve oirkeıin tasfiye edilmesi hakkın· 
da da aigorta ıirketlcri mürakıplıiına key· 
fiyeti bildirmişlerdir. 

Oiğe rtaraftan Fönikı sigorta ıirketi 
letnnbul miimenili de lııtanbul ikinci tica
ret mahkemesine bir istida ile müracaat et
miı ve tasfiye edilmesini talep etmiştir. 

Şirket bu iııtidasına bazı vesaik te rabtel• 

miştir. 
(Devamı 8 inci •aylada) 

Dost Sovyetlerin 
Milli Bayramı 

Bir Mayıs Bayramı Sovyetler Dirli
ğin in milli bayramıdır. Sovyet Rusya 
ile aramızdaki dostluk bağlan her gün 
daha fazla kuvvetlenmekte olduğu iç in 
komşu memleketin miJli bayramı 

Türkiycde de memnuniyet uyandırır. 
Sovyet Rusyanın günden güne ilerle • 
mesi, yükselmesi ve arsıulusal mevki
inin sağlamlanması, Türkiyede en sa
mimi dostluk hisleriyle karşılanmak· nıiş bir düşmana kar'ı yapı n h ınu reze h. hüH'ımet mer • 

k ....... et usu • R Kassanın es ı • . 1 Çetin harpte sebat ve ı,,. u• • ler ve as Debrataboru işgnl etmış er· tadır . 
ıunda biribirleriyle rekabet clDUŞ • kezi olan So >'yctl~r Birliğine bayr~m~nın k':tlu 
dir. • nıotödii dir. di Arzularile Mi olmasını dılerken her yıl ılerıye dogru 

Mağlup edilen düt:man . Habe§ler Ken. . 1 muvaffakıyet adımları atan komşu ve 
kuvvetlerimiz tarafından takıp olun· Çelııldı~er. t l kuv- dost memleketin ebedi refah ve saa • 

- (Huıusı) - ta yan · • nıalctadır. Adi- Londra, 30 •. . Sauabaneh'i itııal dete kavuşmasını temennı etmcyı ... va· 
~· • el k llarunızın . d'" öğle uzen ·r b'l' . -=•rnal cephesın e 0 t vetlerı un ,. • · .ayfaJ.a) • zı e ı ırız. 

ıababa üzerine yürüyilfii devanı e • (Devam• ., ıncı . 

!Uelttedir. 

Orta Avrupa meselesi 
Fransa ile Yugoslavyanın 
arasını mı açıyor? 

Yugoslavyada Fransız siyase
tine karşı yapılan hücumlar 

iç Bakanının gazetesi " Orta Avrupa 
davasında Fransanın bizi Almanyaya 
karşı bir mania gibi dikmesini istemi
yoruz. Bu meselede Alman tarzıhalli 

daha az tehlikelidir ! ,, diyor 
Yugoslavya Bqbakanı 

Stoyadinoviç 

Belgrat, 30 (A.A.) - iç bakam Dr. Koroıetz.in naıiri efkarı olan Slovak 
gazetesi, bir makalesinde batı devletlerinin Orta Avrupadaki ıiyaaalarını 

takbih ederek diyor ki: 
tıBu devletlerin ve bilhassa Fransanın baılıca gayesi, orta Avrupada Al· 

manyaya kartı bir aet İn§asıdır .• Halbuki kendi hayati menfaatlerine lazını 

olan ıeyin takdiri Tuna devletlerine aittir. 
Yugoalavya için,, Tuna mcseleıine, Fransa tarafından istendiği gibi bir 

ltalyan tarzı halli verilmeıi, bir Alman tarzı hallinden daha çok tehlikeli• 
dir. Yugoslavya, neden dolayı Almanyaya karıı dikilecek mônianın bir kı• 
mını teıkil edeceğini anlamamaktadır . 

Büyük devletlerin bu siyasası önünde, Tuna devletleri için yapılabilecek 
ıey, inkiıafları için, münhasıran kendi menfaatlerini göz önünde tutarak, 
kafi diğer zamanlar aramak olacaktır. Lehistan dıt bakanının pek yakında 
Belgrada yapacağı ziyaret her halde yeni bir yol gösterecektir. ıı 

* * * 

Corcun 
makalesi 

L oid Cor~ bütün milletlerin harp ve müdafaa hazırlıklarını an· 
lattılıtan •onra Boğazlar meıeleıine geçerek soruyor: «Tiirlıle-

re Boğazları tahkim etmek müıaadeıi verilmezse ne olacak? Hi, 

1 
fÜpheıiz yürüyecekler ve Macariıtan ile Bulgaristan Türkleri 

takip edecek.» 

Eski lngiliz Baıvekili Loid Corç Londra Fransa bekliyor. 
gazetelerinde çıkan bir makaleıinde Milletler Cemiyeti bekliyor. Ve hiç 
funları söylemektedir: kimse bu bekleme sırasında neler vu-

Avrupa, karşılaştığı bütün müşkül- ku bulacağını kestiremiyor. 
leri beklemekle halletmeğe uğraşıyor. Yalnız harp ilahı Fransız seçiminin 

lngiltere bekliyor. (Devamı 3 üncü aaylada) 

Ordumuzun yarınki subayları 
Maltepe, Kuleli, Bursa askeri liselerini muvaff akiyetle 

bitiren 1000 gencimiz Harbiyeye geçtiler 

Kuleli Lisesinde dünkü merasimden bir intıba 

Maltepe, Kuleli, Bursa Askeri lise· hane parkında törenle Harbiye al yı• 
lerini muvaffakıyetle bitirerek Harlıi- na teslim e<lileceklcr<lir. 
yeye seçen bin kadar talebe yarın Gm-1 (Devamı 8 İnci aayfada) 
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Hergün ' Resimli Makale a insanlık utopi arkasında a 
Merkezi 
Avrupada 
A-eler olugo,.? . -

M erkezi Avrupada dikkate şayan bir 

hareket var: 

lngiliz diplomatı Chamberlain Avus -
turya ve Macaristanda siyasi mülakatlar 

yapmakla meşgul. 
Yugoslavyarun Macaristana meylettiği 

rivayet olunuyor. 
Polonya Macaristanla anlaşmak arzu • 

lan gösteriyor. 
Ve nihayet Almanya ile Avustura ara

sında hudut meııeleleri baş gÖ!Jtermiş bu
lunuyor. İki hükumet te hududa asker sev

kediyorlar. 
Ne oluyor~ 
Bu :<ıualin cevabını bir Alman diploma • 

tının fU sözlerinde bulabiliriz : 
ccEmri vaki siyaseti ufukta hudutsuz im. 

kanlara yol açmıştır. Bizim harici ııiyase -
timizin esası bir safhadan öteki safhaya 
tedricen atlamak ve bu atlama esnasında 
ipin ucunu elden kaçırmamaktır. Bu adım
lar o suretle atılacaktır ki, muhasımlanmız 
muayyen hududun haricine çıkamıyarak 

emri vakii kabule mecbur olacaklardır. 
<<İ,te bu cümleden olarak gelecek aylar 

içinde Avusturya meselesi ortaya çıka

caktır. Bu nasıl olacaktır. Basit. Biz A • 
vusturya nasyonal - sosyalistlerinin hüku
met Üzerinde tazyik yapmalarına mani o
lamayız. Gene Avusturya nasyonal - sos

yalistleri daha ileri gitmek isterlerse on
ları bizi menedemeyiz. Farzedelim ki A • 

vusturya milleti, şu veya bu şekilde, Al -
manyaya iltihak etmek arzusunu izhar et
miştir. Böyle bir vaziyetle biz onların is

teklerini nazarı dikkate almağa mecbu -
ruz. Muhasımlarımız böyle bir emri vaki 

karşısında kaldıkları zaman şüphesiz mem. 
nun olmadıklarını söy)iyeceklerdir. Mat -
buat Almanyayı dürüst hareket etmemekle 

itham edeceklerdir. Fakat bütün bunlar va
ziyette biç bir değişiklik vücuda getirmi
yecektir. Ne İngiltere, ne Fransa, ne de 
İtalya Avusturya yüzünden bir cihan har
binin çıkmasını .i.temiyeceklerdir. Bu se
beple tedricen her şey düzelecek ve emri 

vaki tahakkuk edecektir.» 

-

makta buluyor. Bütün dünya büyük bir buhran içinde. Bet alb aenedenberi 
milletleri kasıp kavuran iktisadi buhran yanında timdi de siya
si buhranlar başgösterdi. 

Bu buhranlardan kurtulmak için herkes kendisine göre bir 
yol anyor. Kimi sosyalizme, kimi faıizme, kimi demokrasiye 

sarılıyor. Her mille~ kurtuluşunu bu utopilerden birine bağlan-

Bu siyasi ve iktisadi karışıklık milletlerin bayatlnda bir ka. 
rarslZbk, bir korku, bir tereddüt busale getİnni§lİr. Onlar da 
tıpkı kararsız ve korkak insanlar gibi bocalayıp duruyorlar. Ne
reye gideceklerini, ne yapacaklarını bilmiyorlar. 

(sOz 
Dünya daha 
Bir milyar insanı 
B arındıra bilirmiş 

Bir taraftan milletler fazla nüfustan 

~ikayet ederlerken, diğer taraftan bir riya-
7iye mütehassısı, dünyanın daha tamam 
bir milyar on altı milyon iruıan istiap ede

bileceğini hesaplamıştır. 
Filhakika, son istatistiklere nazaran 

300 milyod' nüfusu besleyebilecek Brezil
yada 31 milyon insan vardır. Arjantin 

150 milyon insanı doyurabilecellen, do
kuz milyon kişiye rızık temin etmektedir. 

Bundan başka. bugÜn 6 milyon olan 
Avusturalya haydi haydi 120 milyo
na çıkabileceği gibi, Şimali Amerika da 

1 } 8 milyon yerine 220 milyon insan ba-

İtle bugün insanlığın bulunduğu vaziyet budur. 

ARASINDA ) 
·------------------------· HERGUN BiR FIKRA 

Müstesna bir eşek 
arıyor muti 

Ayandan, mahkemei temyiz baş -
müddeiumumisi sabık Lebip Efendinin 

(Müstazraf) adında bir kitabı vardır. 
Bu kitapta bir çok, güzel fıkralar top

ludur. Bunlardan bir tanesini aşağıya 

naklediyoruz. 
Mısırın eski ileri gelenlerinden biri, 

bir gün İskenderiyeye g~lmiş. Orada 

rastgeldiği bir tellala demiş ki: 

iktisadi buhrana 
En iyi çare 
Çok içki içmeli! 

lktisadi buhranın şiddetle hüküm ıür· 
mesi münasebetile balyalı bir sosyoloğ ıu 
çareyi bulmuş: 

- Bu kafalarla beşeriyet ıslah edile -
mez. Binaenaleyh. insanlan içkiye alıştı -

rarak. ve alkolu tamim ettirerek, dünya~ 
run idaresini, kendi haline bırakmalı! İş 
yoluna girdikten sonra, belki meseleler ko

layca halledilir. 

••• 
Almanyada yerll mah sav••• 

ıcAvusturya Almanyaya iltihak edince rındırabilir. 
bizim merkezi Avrupa ve Balkanlardaki • * * 

- Bana bir eşek lazım. Fakat öyle 
bir eşek istiyorum ki düz ve tenha yol
da rahvan, kalabalık ve yokuşta ağır 

gitsin. Ben üzerine bindiğim zaman kı
mıldamasın, yabancılar binecek olursa 
çifte atıp bindirmesin. Yem verirsem 
şükredip yesin, vermediğim :zamanlar 
:zırlamasm. Büyük adamların eşeklerine 

rastgeldiğinde yol versin, diğerlerini 

mutlaka geçsin ••• 

Berlinde Terziler Birliii tarafından 
tertip edilen bir sergide kadınlar, hep da

hili ve sun'i maddelerden yapılan ppka

lar giymişlerdir. 
Bu münasebetle bir söylev veren baş

kan, «bize yakışacak şapkadan ziyade Al
manyada yapılmıı ppka lazımdır» de

miştir. 

vaziyetimiz kuvvetlenecektir. O vakit Ma
caristanm yardımım temin etmek güç ol

mıyacaktır. Yugoslavya ve belki Roman
ya da yeni kararlar almağa mecbur ola -
caklardır. Bu takdirde Çekoslovakya her 
taraftan sarılmıt bir halde yapyalnız ka• 
lacaktır. Bundan sonra bizim için Çekos -
)ovak meselesinin halli gelecektir.» 

* 
Alman diplomatının bu sözlerine, !tal-

yanın merkezi Avrupadaki yeni variye

tini ilave etmek lazımdır. 
ltalya Avusturyanın bekçiliğini yapı -

yordu. Şimdiki Avusturya hükumeti de 
İtalyaya güvenerek Almanyaya karşı ka
fa tutuyordu. Halbuki İtalya • Habeş har

bi dolayısile artık bu bekçiliğini yapamı -
yacak hale gelmiştir. Avusturya hükume

ti bu vaziyeti iyi bildiği için St. Germain 

muahedesini bozarak mecburi askerlik 
hizmetini tesise mecbur olmuştur. 

Fakat dahilden ve hariçten gelecek bir 
nasyonal sosyalizm tazyiki karşısında A
vusturya ordusu ne dereceye kadar iş gö
rebmr? Burası şüphelidir. Almanya er geç 
bu vaziyetten istifade etmek arzusuna dü
şecek, ve Alman diplomatının dediği ta
hakkuk edecektir. 

İşte Avusturya - Alman hududundaki 
askeri hareketleri bu bakımdan tetkik et
tiğimiz zaman işin çok ciddi olduğuna hük
metmek lazım gelir. 

- ...... _,._ ·----·........_.· ·-~-----
Klod Farere ıare kUap 

beyilerl fena •d•mlard1r 
Klod Farer Japonyada yazdığı bir ki

tabı Paristeki kitapçılara yolladığı zaman, 
eseri hiç biri basmamış. «bu kitabı kim o
kum demişler, nihayet Farerin şahsi dost
larından biri işe müdahale etmiş ve kitabı 

bastırmış, eser kısa zamanda yalnız halkın 
alakasını celbetmekle kalmamış, ayni za

manda 1905 yılında Goncurt müsabaka -
sını da kazanmış. Ve gene o kitap Klod 
Farerin, akademiye girmesinde amil ol -
muş. Geçenlerde kendisine bu hikayeyi ha

tırlallıklan zaman F arer sakalını sıvazla
mış: 

- Kitapçılar fena adamlardır, demi,;, 
eı:ere değil, eserin imzasına bcıkarlnr, ve 
yeni kabiliyetlerin yetismesine de bu hod-
1.1amlıkları yüzünden m5.ni olurlar. 

Frenaızlar alyesetl tlyatrod•n 
fazla sevlyorlar 

F ransada yeni meb' ws namzetlerinden 

Mösyö Jean Fabry, Parisin büyük bir ti -
yatrosunda, üstüste iki defa toplantı ter -
tip ederek konferans vermiş, ve her iki 
defasında da tiyatro hıncahınç dolduk -
tan başka bir o kadar halk da kapının ö
nünde kalmış. 

Ayni tiyatToda piyes oynadığı halde bu 

kalabalığı göremiyen bir müeJlif mütees

ııir olmuş: 
- Fransızlar siyaseti tiyatrodan fazla 

seviyorlar demiş, fakat biraz daha düşün
dükten sonra sözünü geri alarak: 

- Bizimkisi paralı tiyatro, bunlarınkisi 
bedava. Elbet halk raibet ederi diyerek 
müteselli olmuş.· 

* • • 

Heryo eaklmı,r 

Lyon belediye riyasetinin ba tapu mu
tasarrıfı olan Heryo intihabatta ilk devre· 
de lazım geldiği kadar rey alamadığı için, 

ikinci devreye kalmış. Halbuki fırkanın 

içindeki muhalif;, Daladier. derhal seçil -

miş. Bu vaziyet karşısında Heryo teessü-

Tellal, adamın sözünü kesip: 
- Böyle eşeği burada bulmak zor

dur! demiş; fakat ist.erseniz, bizim Ka
dıefendi yakında tekaüt olacak, mer • 
kep diye maiyetinize onu verelim 1 .. __ ,.. 
, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

RULMACA 
, ~"3 4 s ô 7 a 9 
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• * • 
Tatelbahlrln mucidi 

Bundan tam yüz sene evvel 1836 yı
lında doktor Mulh isminde bir doktor 
<ıinsanları suyun altında nasıl yaşatmalı 

ismi altında bir eser yazarak», suyun al
tında bir kayık ve dalgıç tasavvur etmiş, 
fakat, havanın nuıl deği§tirilmesi lizım 

geldiği meselesiyle, kayığı yürütmek işini 

bir türlü halledemediğini de yazmıştır. 

* • * 
Fil Paçası 

Tabir kulağa tuhaf geliyor? Kuzu, ko
yun, sığır paçaları olur da niçin, fil paçası 
olmasın? 

Kapstat denilen bir yerde, fil paçası 

satmak ve bunun lezzetini halka anlatmak 
için bir cemiyet kurulmuı1tur. Rivayete na
zaran fil paçasından bir kere yiyen, bir da

ha başkasını yemek istemezmiş. .-... ., , .. ·-···.. . ...... ...-. . •111•----
Süprüntü toplar. meşhur bir Fransız şehri. 
4 - Kırmızı, bir muharririmizin ilk ismi. 

5 - Uzağı gösteririz. 6 - Yemek, nota. 
7 - Birdenbire, bütün. 8 - Bir çiçek, bir 

Soldan sağa: adet. 9 - Eski bir vergi, ·meydan. 

1 - Baş, portakalı meşhur bir filistin Dünkü Bulmacanın Halli: rünü gizlememiş : 

- Yazık Lyon 
mahçup ettiler.t 

Arkadaşı: 

ahalisine 1 demiş, beni ,şehri. 2 - Yapmak, içmek. 3 - Bir mey- Soldan sağa: 

va, meşhur Türk hükümdarı. 4 - Tü- 1 - Caba, imla. 2 - Akibet. 3 - Ki, 

- Halk yenilik 
fekle hayvan vurmak. 5 - Gürültü. 6 - dragon. 4 - Adres. 5 - Salya. 6 - Ebe. 

istiyor. Sen eskidin ce- '_Beyaz, su. 7 - Gemi ipi, mesafe ölçüsü. 7 - Taab. 8 - Nebatat. 9 - Alet, tali. 
vabını vermiş. ,8 - Bir erkek ismi, bağlılık. 9 - Akıllı Yukarıdan afaiıya: 

Heryo: ,değil, duadan sonra denir. 1 - Caka, itfa. 2 - Akide. 3 - Bi, 
- Halbuki daima yeni kalmak ıçın, 

Fransa devlet ricalinin içinde en fazla ça· 

lışan ve tahavvül eden benim 1 demiş. 

Yukarıdan aşağıya: hane. 4 - Abdes, bet. 5 - İrsaın. 6 -
1 - Kızlar parmaklarına koyarlar, bi- İta, yat. 7 - Gaye, ta. 8 - Ab, al. 9 -

rinci. 2 - Kör, duvarla çevrili yer. 3 - Ayna, elti. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
İzmir Akhisanndan bir arkadatımız yazıyor: 
Belediye bugünlerde tehrin yo1lannı yaptırmıya ve yeniden 

yollar açtırmıya bqlaınıthr. Yol yapmak iyi bir fey; fakat ya

pış tarzı çok fena .. 
Yeni açılan yollann birinde bazı çukurlar vardır. Yol yapı

labilmesi için bu çukurların da dolması lizımdır. Belediye çu
kurları doldurmak için bir çare bulmuştur. Çöp arabalarının 

evlerden topladıkları çöpleri bu çukurlara atbnnaktadır. 
Çöplerin pis kokusu civardaki evleri oturulmaz bir hale ge

tirmiştir. Bir türlü çukurlar dolamamış ve çöp dökülmesi niha
yet bulmamııtır.)) 

Bir şehrin imarı ne kadar lüzumluysa umumi ıııb • 
bati ondan bir kat daha lüzumludur. Yol yapmak için ıehrin or. 
tasına çöp dökenlerin bunu düşünmüı olduklarına, 

İSTER İNAN iSTER İNANMA 1 
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Sözün Kısası 
Kafese 
Kapatılan 
Kagnana 

._ _____ E. Ekr.ıtm•Ta2uL 
! 

B izim Son Postanın Söz Arası.ı

da başlığı ile neşrettiği f ıkrala
rı okuyor musunuz? Bunları seçen yc:ı
zı arkadaşım bazı hoş rııeyler bulu) _. 
Ve ben bunların üzerinde ekseriya 
zevkle tevakkuf ediyorum. 

Dün orada şöyle bir fıkra vardı: 
Belgratta bir evde, zabıta ihbar üzeri
ne araştırma yapmış. Bir de ne görsün
ler? Evin bodrumunda altmışlık bir 
kadın. bir kafesin içerisine kapatılmış, 
oturuyor. 

- Burada ne arıyorsun? diye sor
muşlar. O da: 

- Damadım benden bıktı da, üç 
yıldır beni buraya kapattı! cevabını 

vermış. 

Bizdeki gelin kaynana davası, baş
ka yerlerde damat - kaynana arasın -
da da caridir. Bu ezeli «vazgeçti'> nin 
sır ve hikmetini şahsan denemedim, 
bilmem. Ve belki de onun için izahın
dan da aciz bulunuyorum. 

Fakat bu Belgrattaki vak'anın ben
ce mahiyeti büsbütün başkadır. Bun
da, basit bir damat - kaynana geçim • 
sizliğinden ziyade bir mukabele bilmi
sil maksadı hissolunuyor. 

Damat, kaynanasını böyle kıskıv • 
rak edip de bodruma kapatmakla: 

- Sen nasıl ki beni, kızın olacak 
yellozla evlendirip kafese koydunsa, 
ben de şimdi seni kafese koyayım da 
gör! 

Derneğe getirmiş gibi anladım. 
Maamafih, insanların ekseriyetle 

içinden pazarlıklı olduklarına göı c bu 
win tahtında müstetir hüvesini ancak 
Cenabıhak bilir' 

~ 
~ ~f, .... ~4 

8üiğ~~· ·M;~~~;;~·;» ... ·--
• - Paristeki Eyfel kulesinin yüksekli

ği kaç metredir? 
2 - Garibaldi kimdir? 
3 - İstanbula gelen üçüncü Napol

yonun karısı kimdir? 
(Cevapları yarın) 

* * * 
Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Güzelcehisarı Yıldırım Beyazıt 

yaptırmıştır. 

2 - Yavuz zırhlısının eski adı Go • 

bendir. 
3 - Türkiyede tiyatro hakkında ilk ya· 

zı yazmış adam yirmi sekiz Mehmet Çe• 

lebidir. 
4 - Jökondu Leonard de Vinci yap-

mıştır. 

-a;a~ı·~~.-..· · ·~~ ·~ıitt.iş · · ~a,~,;-
Şu yazacağımız fıkrada ismi geçen a " 

dam !ahiden yaşamıştır. Kendisi Alınandır 
ve Münihte ölmüştür. Bir kaç gün ·sonra 
bütün Münih lokantacıları bu Ketzler isimli 
oburun ölümünün yüzüncü senei devriye

sini anacaklardır. 
Ketzler komisyonucu olduğu halde 

daima kazandığı bahislerle geçinirmiş. Yi· 

yebildiği yemek miktarı da şu imiş: 
İki saatte 1 00 kangal ıuçuk, yiyerek bir 

gün yüz mark almış, bir başka gün, 20 ta• 

bak işkembe çorbası, ile on tabak lahanayı 
karıştırdıktan sonra üzerine bir litre bira 
dökmüşler, onu da yiyerek 2000 marklık 
bir ev sahibi olmuş. 

Bir oturuşta iki yüz elma, iki kızarmış 
ördek yemiş, ve bin kiloluk koca bir ökü• 

zü de 21 günde tamamlamış. 
Münihte bir lokantada vatandaşlarının 

alkııları arasında 1 8 okka samanı iki saat• 

te bitirmiş. 
İşin garip tarafı Ketzler herkesin tahmin 

edebileceği gibi mide fesadından ölme • 

miş, alelade bir soğukalgınlığı kendisini~ 
dünyadan uzaklaştırmış. 

* 1 * 
GörUlmemlş bir seçim 

propogandası 
Paris sokaklarının en kalabalık bir za .. 

manınc.la, yol ortasında bir tabanı:..ı patin· 
mış, halk derhal vak

0

a mahalline birik • 
miş, müthiş bir kalabalık hasıl oluı.ca, ikİ 
delikanlı ceplerinden birer tomar kağıt çı• 
kararak toplananlara dağıtmağa ba 1nmı~· 

lar. Dağıtılan kağıtlar, seçim propagand• 

ilanları imi§. 
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tı:::: "Avrupa bekliyor, 
fakat harp ilahı 

ava kurumunun beyannamesi . ~:.~!,~~!~.~~d:~ E 

ı d ı k t hı
• k ı ~etıcel.erıni bekliyor. Onun orduları Bir kısım Amerı"kan '' H n ge ece e ı e k abeşıstanda mütemadiyen ·ı , k ava ar a ere arşı~··· Hava filoları köyleri ~~i;~:r: matbuatı Fransaya 

k d 1 
ızılhaç hastanelerini tahrip e<liyo hücum ediyor 

hazır Ve Uyanı Ura im 
Silahlanma yarışı her yerde b~·. B · k 

,, 

tün hıziyle ilerlemekte.,. ır aç gündenberi, bir kısım Ame f ·1 rikan matbuatında Fransaya karfl, 

bey.annamesinde şunları söylüyor. T ~gı tere harp hazırlıkları için biit • c;;ok şiddetli yazılar çıkıyor. Bu yazılan 
Bü:ün dünya milletleri kanatlandılar. d l k "' uyu para ar oydu. neşredenler, Fransaya düşmanlıgvı ile me .... 

Ankara, 30 - Mayısın üçüncü pazar 
tünü İstanbul İz.mirde Türk kuşu tubele· 

- c - emmuz 1936 içind ... lno""nu··n- çesıne b .. .. k l k 
e Baçı aca kampa iatır' ak edebı"lmek Al . ·ı h 1 ,,.. Dovlet adomlan hôç dunnadan haykm- , m~nya, ıstı ii edilmez bir , ·aziyet· u• 

0 

on Hmot matbuotıd•'- Ben, bu ya· 
yorlar. <tGöklerimizi koruyalım. Havalar- d u f&lrtlan tlilıyorsanız, Mayıs ba~ te oldugunu göstermek üzere askeri z.ılardan laalettayin Detroit• de çıkan Ti· 
dan ıelecek le e e<e ""' .,., ve uya- çalışmak _ • • UfU 'u esınde uvvet erını teşhir ediyor. mco gazetC9inin n .. ,iyatm• aloyorum. 

' . 
hlik 1 k b 

tın a açı acak Türk K b • k 1 .. 
wk du•ahm•>, geçinned:ere, şımdulen, biç vakit Rusya, şark veya garpte patlak ve· Bu gazete diyor ki' 

,TaY>'•r•'" art.k kuaıalan ıeMde bı· bulunduğunuz yerdeki recek hadiselere karşı gelebil k . • Uzun zaman Avruparun haota adam> 
rakacak bir hız: almııtır. Motör kuvveti :a~tkedl-!a~a Kurumu tubesine müra • mütemadiyen hazırlanıyor. me ıçm diye Tü•kiyeye b;, i•im takm,.lard•. O.ta• 
mesafeleri yutuyor, eritiyor. ınız. K·· ··k d l da artık bir sultan yoktur. Onun yerin·ı 

ti törenle açılacaktır. Adana, Kayserı, 
bursa ıubeleri de bugünlerde açılmak Ü-

teredir. İıtanbula 3, t:ımire, Bursaya ve Ada-
b~a ikifer tane talim planörü ıönderil· 

1 

h uçu ev etler gayri memnun ol-

Tü•k kuıuna kaydolunauk üye er a· Uç"'"''"' bilmiyen rm1letle.ın Y&f"Y•· At t .. k dukl · · .. . f,.n .. almoıt•'- Ve F<anoa, ıimdi, Avru· 
tiran sonlarına kadar derslere devam ede· bilmeıi çok güçletmiştir. Bunun için bütün kura a ur b~°':~kları, yeni Türkiyeyi' lar arı ıçın mutemadıyen silahlanıyor- panın hasta kadını olmuştur 

1 

l d T k ku n en uyugüm .. T .. k . .. .. . 
.. kler ve içlerinden seçilecek o an al' an Tii<k çocuklannı • Ü• ıu• nun ka· nu a k b •• uz cı ur Kutu"· Büyük k .. .. k h . Buyuk ha>ptenberi, F <an,., kendioini 
120 kiti önümüzdelil te-uzd• lnönü~de natlan alhna çağınYO""· • Tii<k kuıu• n· ;.r k en u_ &ozleri söylediler: mi eti 'k uçu. . erkes, M•llet ler Ce- diğe. millet le<den gayri b;, muamele gör-

bıiftir. 

•ç•laeak olan kampa gönde•ilecek!Cl'd"· da u,,.....ru öğrenecek gençlerde ıu vud· " ur çocugu, her ifde olduğu gibi, .. y d n"ı..r arşı ıtımadmı kaybetti. Bu meğe l8yok famdiyo,du. 
Beyanname lan .,.,o,..., bavacıl'.kta da en yüksek düzeyde gök- yuz en dletler Cemiyetine güvenen Büyük h0<p .,naomda b;, tabın mil· 

.. av• Kurumu, a - En apğı 17 Y"f tnda olmak, le, senı bekliyen yerini, az zamanda veya ondan korkan yok. !etlerin yard•mlann• temine muvaffak o· 

&·· .':'-nkara, 30 - _Turk df!. b" bey••· askerliğini yapmamtf olmak, dolduracaksın.O> . ~vusturya Sen Cermen muahede • lan Fran,., ıimdi, ma<azi b" hôl.tiruhiy• 
ütun ınekteplere conder ıgı ır k b - En az orta tahsili bitimıit ol Atat·· kü" sının askeri ahkamını tan•mıyarak o içinde yüzüyor. 

ilam ·ı k lil • T'" k k ,unun a· • ur n bu ··•·- k . l . d . r -e ı e me tep en ur u ak h . . k YUKae lfaret erme usunu üç misline çıkarmaw k Ve zannediyor ki bugün de d•V 
"atlan alt v t r Hava Kurumu m ' epınız Ofmahsın d" b ga arar · ıı 1 • • ıger ~- ma çagomuf'. • ......... __.. .. .-•••u•••uu••••·-- ız, ver ı ve u kararı tatbik ederke M"l mı et er kendisine yardımla rnükelleftir-

~y••••••••••••••••••K•.+• 1 Yı nanı·standa F·ı· ·:··d·········· .......... letler Cemiyetinden müsaade ~ ~ - ler. Fakat Fransanın korku ve endişeleri eni Mısır ra ı u 1 ıstın e yeni lüzum görmedi. a maga "'.üzmin bi• d_e" halinded;,. Bu aebepledd 

G l k ki 
Türkiye Çanakkaleyi tahkim et k~ . e~r~fta mutemadi ittifaklar aranıyor, 

yolda rev er arışı ıklar istiyor ve bunun için h 1 mek b~~ıbmne ,,d taahhütler alıma ai<iyor v• 
• lunuyor. Fakat Türki a~tııanlmışCbu- boylece umumi bir ihtiraz uyandınyor. 

. H .. Trakya ve Makedonyada Polıs s"l"h k 11 . . . ye 
1 

et er e - Bu hususta ve icabında ne pa fı Naiplik Mese!esı.,,. ~nuı k. ı a u andı, birçok mıydet•. mısakını t~tar~k it~rlemek mü- d.an çekiniliyor, ne de biribirile pe~ :ı~ : Halledilmiş Degıldır uınuıni grev itan edildi K ımseler yaralandı :; esı beklemeyt munasıp görmüş - ··~-~bilee<k olan milletlerin a<a .. na, m~h-
Kahü .. l (A.A.) - Kral Faruk, rnayt· Atina, 30 (Hu•usi) - Trakya ve Ma· ahire, 30 (A.A.) - Filistinden B .. d :e ı vasıtalarla şüphe ve tereddüt tohum-

• d 

l cakllr gelen haberlerde b""tü" lek u musaa e verilmezse ne olacak} an ekiliyor. 

"' beıinde j,kenderiY• e o• ' • kedonyad• umumi grev otan edilmiıtir. • , U n mem etle Şüphe y k k" T" ki .• .. F,. b " d"" N h. Jik l . henüz hllcdilmemıJ· Hu""kuAmet herhangi bir hadiseye meydan vazıyehn nazik olmakta b d 1 o ı ur er yuruyecek - nsa, ır uşman sıfatiyle mantık\ a >P mese e" 

1 

··r • d • er evam o· )er ha<ekeı etmedi"" "b" d 
lir. Kanunu [<aoi rnucib;,,ee kra 

0 
"'.": vennemek üzere tedbirler abn'fhr· ugu ve İğtif&fın timdi f 1 d • ··· k d g• "' ' 

0

'

1 

.,fatiyle de a· 
Parlamento naiplik ,..,.ıesW hal ""' Yunan Donanma,,n•n Monewalon yayılmakta bulund • b~;a.~ ;::ıru Ve Macaristan ile Bulgaristan Türk- " znvr~nmıyor. 

1

---• rnecburdur. dı"r. ugu ırı me e- leri takip edecek. ecrı tedbirlerin prensibe taalluAk ... 

On gün zarfında top ~··-Ya • Atino, 30 (Huousl) - Faler'de topla- d b h f -l'arlamento daid"""" ton pa•tamento nan Yunan filosu Kral tarolmdan teft.iı e· Syada tayyare meydanı al d Yarım yamalak zecri tedbirler Mil • k en a oinde ngilte<c ile bcrabe<d;,; fa· toplanır. Ancak son par2iıne~tonunld vKa· dildi~ten sonra manevralara bqlamak Ü· iki ecnebi gazeteci gal y hanl~da Jetler Cemiyetinin itibarını düşür ·· at bu tedbirlerin fflen tatbiki rnevzulL 
•onu Esui mülca ;ken ,eçilrn•ı o u""'.'.· k d • 1 b 1 eyan a ın e bulunuyor. muş bah.•olunca lngilte<eye aleyhtanh• ve ı..ı. 
dan bu hususta setihiyettar olup olmad•J• •ere aç• .,,.,. aç• m•ıt"· u unan hallan hücumuna uğramıf • Milletler C . t" H b h .. ya ıle beraberdir.» Yunan parlamentosu talil lardır. emıye •. • "' arbını lne~huldür. .. ··~1 d n . 30 (AA ) M . . Kudü.•.te .. Ara.plar, Şam kapısı yakı- en mükemmel fırsat bilerek hareket et· Jf. L d 

30 

(A A ) - Bugun og • e Atin•, · • - eclU, dün ak- t" G l"b b f M"ll Detreyt Times gazetesinin uk 

'onr 

onKarba! bar.ek.et edecek olan yeni ıamdan bugün saat 14 e kadar ıüren ceL nmda buyuk bır nümayi• hazırlamak- ~· • a ıl a, u ırsat ı etler Ccmiye- kl ·v· Y arıya a ıreye k. h . tad l p 1· 'I h T tının e ine geçecek en son fırsattır. na cttıgım yazısı, bizim bu sütunlarda 

~" Kral• Faruk, bu oobah Bue mı ~ ıeden "'"'" bükômet tarolmdan ütenen ır ar. o"'• sı ô l."Ullanmak mec • defoatlo ileriye •Ü•düğümüz bir derdin A· 
..,. d I "lte<e kralon• ,Oyaret eln"I" aalihôyetlui kabul eımiı ve 30 eylüle ka- buriyetinde kalmıfbr. Bir çok kimseler Milletler Cemiyeti bir yıl Ünce Ha - me,;kohl., "'""nda da ne d ı ayın a ngt . .. •. d .

1 

• . t• B d k 
1
• • 1 bef tecavüzünü gaz 1 k I • ld v erece yerct• 

tir M"I"'-

1 

arort oaat oürmuıtur. ar tah e K"mq "· u ara a, anun .,... yara anmlfbr. ap a arı• amağa m•ı o uounu •.. t • C • u ~a , y J • • • b" r k . karar verdiği zaman ltalya hazırlıkla- mın bugu·· k"" h o•. erıyor: emiyeti Akva· 

Umumi ntihabat • , • halannı t~v>p •Ç•n ır P"' arnento orm•· n u a~n vaZ>yetc dü .. 

K h

. 

30 

(Hususi) - Umwnı ıntı- yonu faaliyette bulunacaktır. Avusfurya -'akz• rmı arttırmağa devam etti. Ve Millet- başlıca amili, işte bu mütez d 
1'~kcamın a ıre, uj }er Cem' t' • ) k • • • d a po ıta a O• lıabat cumartesi günü yapdaeakbr. b ktye ;"' oya fama ışını Fransa· yunu ur. Milletlerin üstünde onu yüksek 

Kanı•khkla< TOrk heyeti Moskovada Askeri harekô.t ya ıra tı. ransa, ngiltereyi durgun· b;, teşekkül halinde ... k . 
Kahire, 

30 

(A.A.) - Dün Sinlıewa• Moskova, 30 (A.A.) - Türkiye luğa sevketmeğe kBfi idi. tuttuklan ••kim tam h:rnneketl ıbs~el:ke~ler, 
d k 1 

... l kr • 1 T J l fl F k M"ll 1 C e e, ı a ıs o-

latlbap daire,;.de ıiyasi rakipler "'"'.'". ~ Dııitleri Ba an ıgı gene ae eterı Ve ueV e er . .a a\ ' et er emiyeti bugünkü nu ,.,.,naım.,la•dor. Bu '"'" hareketi• 
n ra, . . - il' çok gaz.ete- B d r Ad .. k 1 k a 1 ço U• ~hur eden bir arbede esnasında yedı kıtı Numan Meneınencioğlu, bugün Mos· Lo d 30 (AA) 8 . ~azıyet arşısında ne yapabilir? gelecek mes·uliyeti, muhakk k k" k b"" öLnüı ve 23 IOşi yaralanmııt". kovaya gelntittir. !er, bu oabahki baımakalelerinde Avrupa a og '

0 

isababaya doğru ilerli- yu 

0 

•eo "'· -Selim Ragıp 
Kral F uadın cenazesinde TUrkiyedeki Rus mültecileri Pyasetlnin .... ıı nokt .. m•n Avusturya••• yor ve galiba yağmurlar başlamadan 

ık b 1 d ed k
. b'"t•• R .. it ·ı . istikl4lini muhafaza oldugu~ nu kayde'mek- evvel oraya varacak. Bulgaristandan muh . ı· 

on binlerce ha U UD u. Türkiy e 1 u un ua mu ecı erı, • B • acır ge IOJJ ıek ti ı t
• ·ı -•· tedirler. unun manası Habeşistanın b Ed" 

3 

Kahire, 30 (A.A.) - Kral fuadın l,aı:.ka ınern e ere yer ef ırı eceK o- t b . 1 aş • ırne, O (A.A ) - B •- • T b' 'kt .. Deyli Telgraf gazetesi, Avusturyada an aşa ısti asıdır. muht n 1 • • u,..ar11tanın naaıı Elkubbe ..,.aymdan Abidin ,.,.,.. lan ehemmiyetsiz ır mı arı muste._ G . b e ı yer ermden kafileler halinde ıöç• 
d 

T 

.. k tabı'ı·yetı'ne ge"e yapılmakta olan askeri hareketlerin Al- erç.ı u işin yıllarca sürmesi muh • menler gelmekte ve m'ısaf"arhanede •-onak· 

na nakledilmi•:ir. Yol üzerin e muazzam na olmak üzere ur ~ • · ld f " 
~ manya içan bir tehlike te•kil etmemekte teme ır akat Adı"s b b k lam kt d ı 

bir halk kalabalığı vardı. Kadınlar ağlı- ceklerdı'r. " . ' . a a anın su utu a a ır ar. Gelenler Anadoluya ıevk ...... olduğu rnütalensındadır. Almanya tarafın· ıle Habeş ımpa t 1 w · h 1 lu k d l ..,. ~orla• ve .Sen gittin, bizÖ yetim b,.aktm• . ra or ugu ın İ ili eder nma ta "ar. 

d M S 1 

·ıı ·ıe Almanya arasında dan doğrudan doğruya yapılacak bir ta- ımparator da dngwla y , ......................................... . 

iye bağırıyorlardı. Halk ta cı ısır ve u· OQI ere J Al ra stgınmağa mec- ri muahedelere ve 19l
4 

h .... b··:··:··d

00

·:·

0 

dan Krah Faruk çok yaıa•m• diye hayla. arru•, manyanm halihazmln önüne geç- bur olur. . ' ar mı oğu 
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b larnıık ümİ· pacaklnrı bir darbe, büıün Avrupayı, Al- gan a ara göre ltalya Habeşistanı ala-
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Ulun bir kenarına asılmıttı· Müteveffa- retleri yeniden tespit edilmıştar. T bb' Londra., 30 (A.A.) - Almanyaya 

Qllın niıanlnrı da keza tabutun üzerine iğne G. R genel kurmay, H Harbiye, tı ı- ·ı k il b e t l H D hudut z hazırlama, E erbaf, O verı ece sua er ugün öğleden sonra 
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okul, y ihtiyat iıareti olarak kabu ~- ' ~·~- a an ar o ı esm e e Kı e ı miı ve •• u • ı·f .. tbedeki denb ;ıabı.lerının pıızartesi günü bir kabine toplantısı da-
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• d yeniden tespat edı mııtır. ha yapılmasına karar verilmiştir. 
uy unu mumı tir. Muhteı ru . .1 · • 

kol ışaret erı e . . . k lar • - - ---. 

Y e 
• •• d • Bu yıl yarsubayların staJları ıçın urs okarno işi 

azi ana kaldı 
ll l 0 0 e 0 m e S J ba-ılıyacaktır. Birinci kursa 312 den 31~ :a 

• ll"tr' m mur )'ıı.rsubaylar, ıkın· 

Borçlarımızı malla Ve 
~usul petrollarında~i 
hıssemizle ödeyeceğJZ 

ıitlA~kara 1 - Düyunu umumiyenin tak· 
~· ~ dak· nın yarısının malla ödenmesi ha ın· 

ley 1 mukavele imzalanmıdır. Bu mukave-
e .. -s 

ola Rore her yıl Fransaya taksitin yarısı 
n 42 ·ı Cekti buçuk milyon franklık mal verı e· 

tuk ı .. Şayet Fransa ilk senelerde 42 bu
''ılYon franklık mal .Jllübavaa "°...,.aı•"· 

l·a.dar teve u u - .b. b 
d b 

t meslek sahı ı yarıu ay-
ci kursa a ser c~ 
lar çnğırılacaklard'.r: , , • , •• , , . , . . . • 
-·b· · ' · ·hc~~~l~rı Berlindeki klering he· 
se unun l kt B B hesnplo:<mdan kapata aca - ır. 
aabınıı · d'" • 1 k 

v T'" k" arzu ederse ovız o ara ve-
Eger ur ıye ·1 

v. digv er yarım taksit 42 buçuk mı yon 
recegı M ı et 25 milyonunu her sene usu p • 
frangın b"l • 'k t 

d
ak" h·ssesine muka ı ısta raz a. 

rolların ı ı . k 1 b 
•k"l kapatabilecektı.r. Bu mu ave e e~ 
raıe .. Imt ı aenclik bir müddet ıçın yapı ıı ır. 

Cenevre, 30 - Milletler Cemiyeti 
mahfilleri, 11 Me.yısta toplanacak 0 • 

lan konseyin Lokamo meselesini mü· 
zakere etmesi mümkün ohımıyacnğmı 

bildiriyor. 
Konsey, Lokarno meselesinin müza· · ı 

keresi için ~aziranda toplanm,ya çağ
rılacaktır. / 

J 
\~ıycısel fılcminde sarkmtııık 



4 Sayfa 

Alacak 1 
Yüzünden 
Cinayet 

------
Süleymaniyede bir bakkal 

eski rakibini vurdu 
Dün saat 3 te Süleymaniyede Dede 

oilu yokuşunda eski bir kin yüzünden bir 
kavga oJmuı ve bir kitinin ağır ıurette ya
ratanmasiyle neticelenmittir. 

Cemal oilu Şükrü Dedeoğlu yoku~unda 
ycrıi bir bakkal dükkanı açmıştır. Yanın· 

da diğer bir dükki.nda yine bakkallık ya• 
pan Hüseyin oilu Ömer Şükrüye bu gibi 
tenha yerde iki dükklnın geçinemiyeceii· 
ni, ıöyliyerck ikiıinden birinin hu aan' at
ten vazıeıçmelerini teklif etmiştir. Şükrü 

bu teklife muvafakat etmemiş, bunun üze· 
rine Ömer Şükrüye: 

- O hald• ben dükkanı kapayayım. 
aana da benim e§yalanmı aatayım demif 
ve Şükrü ile aralarında uyuşarak eşyaları

nt Şük.rüye satmıttır. 

Şükrü aldıiı eşyaların paralarının bir 
kıımını peşin olarak vermiı ve bir de H• 

net imza etmİftİr. Aradan bir kaç ay geç
mit Mehmet sP_krüye J:>orcunu ödemesini 
söylemittir. Şükrü parası olmadığı beha
nesiylı Ôrr!eri atlatmağa baılamııtır. 

Omer bir gün sokakta Şükrünün orta
ğına raagelmit. kavga etmiş ve dövmüş. 

tüf. 
Ömer dün d~ ıokakta Şuktüyş raıgel. 

Maaş yoklaması 

Dul yetim ve mütekaitlerin 
yoklamaları ayın 
onunda başlıyor 

Mütekait, dul ve yetimlerin birinci al
tı aylık maaş yoklamalanna Mayısın onun· 
elan itibaren başlanacak ve on beş gün 
sonra hitam verilecektir. 

Maaş ııahipleri bu tannten evvel ait 
oldukları nahiye müdürlüklerine müraca
atla yoklama ilmühaberlerini tasdik ettir. 

melidirler. 
Maaı ıabipleri remli eenet, maaş cüz

danı, nüfus kaiıdı, malUl ise maluliyet ve. 
sile.alan ile birlikte kaza malmüdürlüklerine 
müracaat edeceklerdir. 

Müracaat saatleri ondan - on iki ye 
ve on dörtten - on altıya kadardır. 

Bu sayılı günlerde yoklamasını yaptır
mayanların maaşları umum bordroya da· 
hil edilmiyerek bunların yoklamaları umu· 
mi tediyatın hitamından sonra yapılacak 

maaşları da ondan sonra verilecektir. 

Bir günlük zabıta 
vukuatı 

Küçükpazarda C.mi sokağında seyyar 
ıucu Ömerle Ali arasında alacak mesele
ıinden kavga çıkmış, Ali bıçakla Ömeri 
kasığından yaralamıştır. Ömer hastaneye 
)taldırılmıştır. 

Bir Kıs Kaleden DüttU 
Cibali caddesinde oturan 8 yaşında 

mİ§ ve alacağını istemiş, Şükrü borcunu 
Remziye kale duvarları üzerinde oynar

bir kaç güu 19nra ödeyeceğini söyleyince 
ken dütmÜf, ağır surette yaralanmıJ. has

Şükrü ile kav1raya başlamıştır. 

A1ta düşen Şükrü bir aralık elini beli· 
ne kadar götürmeie muvaffak olmuş ve 
bıçağını çekerek Ömerin kamına sapla
mıştır. Ummadığı bir sırada yaralanan Ö. 
mer hemen ayağa kalkmış ve o da bıça
ğına sarılmıştır. Fakat aldığı yaranın tesi
riyle ayakta durmağa muvaffak olamayan 
Ömer yere yıkılırken Şükrü yine bir sav
letle Ömere bir kaç bıçak daha saplamış 
ve kaçmı~tır. Vak·a yerine yetişen polisler 
yaralı Ömeri baygın bir halde Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırmışlar ve iki saat sonra 
da Bakkal Şükrüyü yakalamışlardır. Bak
kal Şükrü bu cinayeti hayatını korumak 
vaziyetinde işlediği iddiasındadır. T ahki
kat devam etmektedir. 

MahkOmıyetler 
Doktor Hazımın evindP. hizmetcilik 

ederken 90 lira çalıp kaçan F a~ma 
Nezahet 6 ay hapse mahkum edilmiş
tir. * Taksimde Panoramd balıçesinin 
arka tarafında uyumakta olan Zeki • 
nin pabuçlarını çalan sabıkab Recep 
3 ay 15 gün hapse mahk(lm edilmis -. 
tir. 

Hayvan nesli islah ediliyor 
Hayvan nesillerinin islahı için A -

nadolu ve Rumeli mıntakalarmdaki 
köy ve kasabalarda Zeoteknik tetki -
kata çıkılmıştır. Damızlığa yaramayan 
sığır, at, ve koçlar kısırlaştırılacaktır. 
Tetkikata çıkan baytarlar ayn ayrı bü
tün hayvanları muayeneden geçıre -
ceklerdir. 

taneye kaldırılmıştır. 

Kalb Sektesinden Ölüm 
Tarlabaşında Kilit sokağında oturan 

52 ya;ıında dellal Yani Tarlabaşında mii§
terilere ev gezdirirken kalb sektesinden 

ölmüştür. 

Dit Muayenehanesinde Kaza 
Bahçekapıda bir diş muayenehanesinde 

çalışan Mehmet diş Protezlerini pişirirken 
gaz ocağı parlamış, Mehmet vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır ııurette yaralan
mı~tır. 

Türbe Soyarken Y akal...,.. HtP912: 
Dün Karacaahmet" deki türbenin pen· 

ceresinden içeriye hırsız girmiş, türbedeki 
eşyaları çalmış, kaçarken yakalanmıştır. 

Bu hırsız sabıkalı güruhundan Cemildir, 
hakkında kanuni taltibata başlanmıştır. 

içki Aleminde Kavııa 
Şevket, Namık, Yahya ve Ahmet isimle

rinde dört kişi Unkaparunda Mustafanm 
meyhanesinde rakı içerlerken aralarında 

kavga çıkmış ve dördü de bıçaklarını çe
kerek biribirleri üzerine atılmışlardır. Na
mığın sağ elinin parmakları parçalanmış 

ve kavgayı ayırmak için aralarına giren 
l lamid de başından ağırca yaralanmıftır. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. 

Üniversitedeki talebelere yardım 
İstanbul üniversitesi Hukuk Fakül

tesi Talebe Cemiyeti fakir ve yoksul 
arkadaşlaı:.ından 200 kişiye sınıflarına 
ait kitaplar tevzi etmiştir. Maarif Ve
kaleti tarafından da bu sene İstanbul 
ve Ankara üniversitelerinde tahsilde 
bulunan fakir ve yoksul :moo talebe 
barındırılmıştır. Bu 3000 talebeye yi
yecek, giyecek, ve yatacak yer temin 
edilmiştir . 

Dış Bakanımız Atinava S!itti 

belgratta toplanacak Balkan kon -

scyine riyaset edecek olan Dı~işleri 

Bakanımız Tevfik Rüştü Arns dün 

Ankaradan şehrimize ge lmiş ve vapur
la Pireye hareket etmiştir. 

ı.A. 1 evrık Küştu Arıu rıhtımda 

merasimle tq.?yi edilmiştir. Dış Bakanı· 
mız Atinaya g:decek, orada kral ta
rafından kabul olunacak, Yunan hü -
kumeti erkanı ile temaslarda bulun • 
duktan sonra Belgrada ~eçecektir. 

SON POST~ 

Gümrüklerde 
Yenilik 

Is tan bul veGala ta manifesto 
ve kontenjan servisleri 

birleştirildi 
Yarından itibaren Galata ithalat 

gümrüğü manifesto ve kontenjan bü
roları İstanbul ithalat gümriiğü mani -
festo ve kontenjan büroları ile birle,ş
tirilecektir. T ~ekkül eden yeni ser -
visler 1stanbul ithalat gümrüğünün 
emrine verilecek, beyannamelerin ka
yıt ve tescilinde, manifestoların kapa
tılışında bazı yenilikler yapılacaktır. 

Bütün bu değişikliklerden maksat 
muameleyi sadeleştirmek, sür'ati te
min etmek; fuzuli işleri kaldırmak, 
memurların randımanını arttırmak ve 
ayni zamanda işlerde vahdet temin et
mektir. Dün akşam, Galata gümrü -
ğünden nakledilecek memnr?arın do
lapları ve dosyaları taşınmıştır. İki 
Mayıs cumartesi sabahından itibaren 
yeni servislere, İstanbul ithalat güm
rüğünde başlanacaktır. 

Fen faKUrtesi imtihan sekli • 
Üniversite fen fakültesinin ders ve 

imtihan şekillerini tesbit etmek üzere 
profesörlerden mürekkep bir komis -
yon çalışmaktadır. 

Adliyede teftiş 
Adliye müfettişleri Beyoğlu adliye

sini teftw etmektedir1er. Ceza rnah • 
kemelerinin teftişleri bitmiş, hukuk 
mahkemelerinin teftişlerine başlanıl-

mıştır. 

Evlenme 

Belediye motosik
leti kaza yaptı 

Mayıs t 

Planörler çıkanldı 
lstanbul Türk kuşu pazar 

10 yaşında bir çocukla .#ünü törenle açılacak 
b 1 Uç Mayısta açılacak olan fstanbul 

e ediye postacısı agı... r T kk ür usu için dün Ankaradan sef 
surette yaralandı Savminin riyasetinde üç planör m~ .. 

Dün akşam saat beşte Fındıklıda allimi şehrimize gelmiştir. Gümrükte 
bir motosiklet kazası olmuş, iki kişi bulunan planörlerin muameleleri ik .. 
ölüm derecesinde ve ağır surete yara- mal edilerek çıkarılmı,ş ve üniversite 
lanmıştır. arkasındaki meydanlığa nakledilmi,ş • 
İstanbul belediyesi motosikletli pos- tir. Planörler yarın sabah ambalaj)~ .. 

talarından Cevdet B~iktaşa giderken rından çıkarılacaklardır. Türkkusuna 
Fındıklı tramvay durağı civannda faal aza olmak üzere şimdiden , ! 00~ 
birdenbire önüne küçük bir çocuk çık- den fazla kız ve erkek müracaat etmiş
mış, motosiklet sür'atli gittiği için tir. Bu tehacüme bakılırsa Türkkusu 
manevra yapmak imkanı bulunama - İstanbul gençliği tarafından büyi.ik bit 
mış ve olanca hıziyle çocuğa çarpmış- raibet görecektir. 
tır. 3 Mayıs Pazar günü saat 10 da 

Çocuk vücudunun muhtelif yerle • Türkkuşunun resmi küşadı yapılacak
rinden yaralanmış ve ölüm halinde tır. Merasime evvela İstiklal marşiyle 
hastaneye kaldırılmıştır. Bu çocuğun başlanacak, sonra Türk Hava Kuru ,, 
Fındıklıda otwan 10 Y8'mda Behçet mu adına Fatih kaza başkanı Nuret .ı 
adında bir çocuk olduğu anlaşılmı11tır. tin Ata Sayar ve yüksek tahsil genç .. 

Motosikleti idare eden Cevdet ço- Jiği adına da bir genç söylev verecek" 
cuğa çarptıktan sonra motörün idare- lerdir. 
sini kaybetmiş, ayni sür'atle sağ taraf- Planörler görüldükten sonra Cum" 
ta 80 numaralı tramvay direğine çarp· huriyet marşı ile merasime son veri " 
mıştır. lecek ve tören günü akşamı da İstan" 

Bu müsademede motörün ön tarafı bul Ha1kevlerinde havacılık mevzuu 
parçalanmış, Cevdet motörün üstün- üzerinde hasbühaller yapılacaktır. 
den fırlayıp tramvay yolu üzerine düş- lstanbulun planörle daimi uçuş sa" 
rnüş, aldığı yaraların tesiriyle oracık- hası olarak Halkalı ile Safraköyü ara" 
ta bayılmıştır. Derhal getirilen imdadı sı kullanılacaktır. Yalnız bu yerin 
sıhhi otomobili ile Cevdet ve Behçet planörle uçulacak bir saha haline geti· 
Beyoğlu hastanesine nakledilmişler - rilmesi biraz bütçe ve biraz da zaman 
dir. Tahkikata başlanmıwtır. meselesidir. 

Hastanede yapılan muayenede ÇO· Seherde otopsi yapıldı 
cuğun bacaklarının kırıldığı görül -
müştür. Motosikletçiyi saat yediye ka
dar ayıltmak mümkün olamamıştır. 
Hastanede baygın bir halde yatmıştır. 

Sahillerimizde tetkikat 
Bir müddettenberi cenup ve garp 

limanlarında tetkiklerde bulunan De -
niz Ticaret müdürü Müfit Necdet şeh
rimize dönmüştür. 

Beykozda Kurbağalı dere gölü de-:; 
ni1en büyük havuzda boğulan Seherin 
cesedine morgta otopsi yapılmış ve 
rapor müddeiumumiliğe gönderilmiş· 
tir. Raporda Seherin kusursuz olduğu 
ve suda boğularak öldüğü bildirilmek• 
tedir. 
~ ..... -..r . . .. - ................ ı::.:~ ................ ' • ...-

Herkes için 
Neşe, ıevlmlilik n tevk 

Müfit Necdet, bugünlerde teftiş ra
porunu ikmal ederek lktısat V ckaleti-

İstanbul ve Kadıköy Hava gazı sos- ne gönderecektir. 
yetesi baş mühendisi Bay Aleksandır Tahlisiye müdürü Necmeddin bazı 
Vilain ile, Osmanlı Bankası sabık Ay- tetkiklerde bulunmak üzere Çanak.ka
dın şübe direktörü Bay Henri Stolçem- leye gitınistir. 

SARAY 
bugün fevknllde bir program : 

berg'in kızı Bayan Elda'nın evlenme ---··----------
töreni dün Beyoğlu belediye dairesin- # 

SHİRLEY 
TEMPLE 

de, bir çok dostlarının huzurlarile ıc- Bugün MELEK Sinemasında 
ra olunmuştur. Seneoin en güzel 2 büyük filmi 

ve KANGSTERLER 
Küçük yıldızın en eon n J'ran11zca 

Kendisini bütün sosyete erkanı ile KASTA DİV A 
işçilerine sevdirdiği gibi bir kaç yıldır 1-

ıözltl temıili 

tıaveten: 2 MİKEY MA VS ve 1 
renkli ::;ILLY SENFONi hizmet ettiği memleketimze candan Almanca. orijinal kopyesl 

dostluk bagvlarile bagvb bulunan Bay MAH.THA EGGERTH -
PHİLlP~ HOLMES 

Vilain ile hayat arkadaşına sonsuz 2-KLEOPATRA 
bahtiyarlık dileriz. 

Çocuklar için fiaUar: 
RO ve 25 kuru,tur. 

8000 adet SİIIRLEY TEMPLE'in 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Reiiıörı CE01L B. de MİLLE ,

1 

· Franıızoa &özlü fotoğraflı broş çocuklara 

~~~~~~~~~~~!!~!!!~~!!!~~~~d~a~ğıtılacakhr. ~!!!~~ 

İ;tanbul İnhisarlar Baş Müdürlü-
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 

İstanbul cihetindekiler: 

Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Sır -
rı Rasim). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). Emin
öniinde: (A. Minasyan). Fenerde: (A· 
Tif). Karagümrükte: (Kemal). Küçük-

pazarda: {Necati). Samatyada: (Rıd
van). Şehremininde: (Nazım). Şehza
debaşında: (İsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler : 

Galatada: (İsmet). Hasköyde: (Halk.). 

Kasımpaşada: (Merkez). Sarıyerde: 
(Osman). Şişlide: (Halk). Taksimde: 

(Taksim, Beyoğlu). 
Osküdar,Kadıköy ve Adalardakiler~ 

Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

(Yusuf). Kadıköy Söğütlüç~mede: 

1 

(Osman Hulusi). Muvakkithanede: 
(Saadet). Üsküdarda 1!!kele başında: 
(Merkez). 

ğünden: 
Kasımpafa ve Sirkeci Tuz anbarlarma 936 senesi Haziranının birindeıt 

itibaren gelecek dökme veya çuvalh tahminen 2500 ve 1500 ton tuzun şart' 
namesinde yazıh tekillerdel<i nakliyatı ihale edilmek üzere 27 ! 4/936 gü~~ 
açık eksiltmeye konulduğu ilan edilmiş ise de o gün ihale komısyonuna mu• 
racaat eden istekli bu1unmamıf olduğundan arttırma ve eksiltme kanu~u • 

43 üncü maddesine istinaden açık arttırma 1 O gün uzatılarak ıhalf 
nun Ek ·ı . k. 8/5/936 Cuma günü saat 14 de bırakılmıştır. sı tmeye gırme - ısteye~· 

1 .. e kadar çahsma 11aatlerinde tartnameyi görebilirler. Eksiltmeye gı• 
er o gun T kli · Of. 1 

rebilmek için 0 gün saat 14 den önceye kadar muhammen na yenın ıo 
buçuğu nisbetinde inanç akçesini Batmüdürlük kasasına yatırmaları ge ' 

kti
. [2351] 

re r. 

İstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verile~ 

bir adet -Laypzig marka piyano- sekiz parçadan mürekkep ma~ 
kadife salon takımı 8/5/ 936 tarihine rastlayan cuma günil 

saat onda Beyoğlunda istiklal caddesinde 115 numaralı Ley~a ap~.J'" 
tımanı ikinci katında açık arttırma ile satılacaktır. lsteklilerın o giiJI 
mahallinde bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. (343) 

--------------------·-
Şehzadebaşında 

H i LAL M i s Eii bü~s T RdO c ~ f ~ ~7E;o;n . 
•~JULES VERNE in ölmez eserinden:Fransızca sozlu harıkalarfllmı 

" ı fi . ikinci film: ( ÇILGINLIK GECESi ) Almanca sözl~ neşe ~e eğlence er ı mı 
Bugünden itibaren her iki sinemada gösterilecektir, Matıneler : 2 ve 5 de 

Suvar• a de fiyatlara zam yoktur. DUhullye 20 paradi 15 kuruştur. 
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MEMLEKET 

SGN POST,. 

HABERLERİ 
Çifte cinayet 

Bir pehlivan bir kadını 
bir başka pehlivan da ' 

onu öldürdü 

Sayfa 5 

Görmiyen, duymıyan ve 
söyliyemiyenlerin konseri 
Görmiyen .. bir ço~uk bir kıraet sayfasını yanlışsız 

okudu korler, sagırlar ve dilsizler mektebinden bu 
yıl altı san'atkar mezun oldu 

Hadiseler 
karşısıncl 

Bilmeceler 
I 

-ı .... 
Bilmece,. bildirmece; 

de kaydırmaca.. 
- Siyasi muahedeler. 

** 

dil üatün• 

- Bir tas yoiurdum var: Yansa ak. 
yarıaı kara. 

- Habeıiatanda harp edenler. 

** . 
- Bir ufacık fıçıcık. içindedir tur· 

tucuk. 
- TramvaJ. 

** - Biri dedi: Va,. helim. atm eledi! 
Vay bqun.-

- TiiDel ~alan. 

** - Ne yeıdedir. ne ~; cümle 
&l..a içindedir •• 

- Cemiyeti Akvam. 

** - Nar tanesi, nur taoeaı; dört kö· 
tenin bir taneai. 

- Avuaturyal 

** - Hey ne idim, ne idim; samur 
kürklü bey idim.. f altat felek aaıırttı. 

Kızgın küle dü§Ürttü. 

- Habe§istan. 

** - Duvardan atladı, öbiır tarafa yu· 

_ Baaa ela • 0 1maf, böyle, Huan 1 
Beff 

••• Çalımından yanma rakbıtdmıyor! 1 Hasan Bey - Ne olacak? Giimü, • 
suyundan, Al"'91..e.kkala ~I Bunu 

Jiikselİf sanıyor L. 

murtladı. 

- Almanyanın Ren' e 1rirmeııi 

lMSET 



6 Savfa 

Cenubi Amerikada kadınlar saltanatı 

Erkekleri kadın gibi 
yaşayan kabileler 

Kadınlar beğendikleri erkekleri analarından istiyorlar, 
erkek kaçıran kadınlar sık sık görülüyor, kadın 
doğurunca erkek günlerce yatakta yatmıya ve yemek 

yememiye mecbur tutuluyor 

Cenubi Amerikada Amazon ıehri civarında bir manzara 

Amerikalı kaşif K. KJiss Cenubi A- bir döğüş yapılır. Bunffar, dişleri ve 
merikanın Amazon 'ırmağlı civarında tırnakları ile birbiri üzerine atılırlar. 
da aile hayatında kadın hakimiyeti hü- Öldüresiye döğüşürler. Erkekler ve di
kümran olan bir çok kabileler bulun - ğer kadınlar bu döğüşe seyirci kalmak 
duğunu meydana çıkarmıştır. vaziyetindedirler. 

Bunların en meşhuru olan Aru - Kadınlardan hangisi galip gelirse 
ko kabilesi 700 aileden mürek - evlenmek istediği erkeğin onu takip et
keptir. Bu kabilede her şey kadm1arın mesi ve onun kocası olması şarttır. 
elindedir. Kabilenin intizam ve idare· Eğer yine başka bir kadın bu erke
sine bakan en büyük reis kadındır. Ai- ği takip eder de galip gelen kadını ye
le ve kabilenin günlük işlerinin en kü- nerse erkek üçüncü kadının kocası ol
çük teferruatına kadar tanzimi ve er- mak vaziyetinde kalmaktadır. Bu su
keklerin yapacağı islerin tayini de ka- retle bir kaç sene içinde bir erkeğin on, 
dın1ara verilmi~ h~lardandır. on iki kadın değiştirmesi mümkün -

Erkekler harnmallık ile her türlü a- dür. Her erkek kendisi için ne kodar 
ğır i~leri yapmakta ve tarlaları işle • 
mektedirler. 

Bu kabilede bir kadın evlenmek is
tediği zaman bizzat kendisi almak is· 
tediği erkeğin anasına zengin hediye· 
ler ile müracaat ederek oğlunu istemek 
mecburiyetindedir. Ana kabul ederse 
o vakit düğün gününü de tayin e ~ 

der. 

kavga edilirse o nisbette gururlanmak
tadır. 

Aruko kabilesinden bir kadın çocuk 
doğurunca koca istirahate çekilir. Ho
ro kabilesinde ise koca artık işe yara
maz bir hale gelmiştir. Günlerce ya · 
takta yatıp, şiddetli bir perhiz yapma· 
ğa mecburdur. 

Bu kabilenin kanunları göz ile gö· 
rünür bir kusurla doğan çocukların 

Her erkek sureti kat'iyede anasının öldürülmesine cevaz vermiştir. Keza 
kararını kabul etmek mecburiyetinde- babası b~ka kabileden olan çocuklar 
dir. Bunun aksine hareket pek büyük da öldürülürler. 
cezayı ve hatta kabile arasından tardı Yeni doğan çocukların gözleri kör 
mucip olmaktadır. olmaması için kabilenin büyücüsü ta-

Bazı genç kızların evlenmek arzu • ıafından gözlerine tükürülür. 
lan bir tek erkek üzerinde toplandığı Bir kadın doğurduktan biraz sonra 
zaman bu kızlar birbirlerile kavga et- ölürse kocası alameti matem olmak Ü· 

mektedirler. Bazen de istedikleri gibi zere bütün saçlarını yolmak ve yüzünü 
bir koca bulamayınca evli bir erkeği kırmızı boya ile boyamak mecburiye • 
ayartmak ve kandırmak için her türlü tindedir. 
hile ve desiselere baş vururlar. Fakat Kabilenin ihtiyar kadınlan anadan 
erkeğin karısı kocasın~ ayartılacağı- öksüz kalan çocuğu alıp büyütürler. 
nı hissederse koca&'ını alıp kabilenin Bundan sonra erkek ölen karısının 

bawka bir köyüne kaçırır. Rakibesi mezarının başına gidip beş gün beş 
bunların gittiği yeri keşfederse iki ka· gece ağlayıp döğünerek yeniden ev • 
dm arasında müthiş ve gayet vahşiyane lenmeğe hak kazanır. 

CÖNÜLİSLERİ 

SON POSTA 

Musiki 
Ev sahibi bir ıalo • 

nun kapısını açtı: 

- Musiki salonu • 
muz. 

Etrafa baktım, bir 
tek musiki aleti yok -
tu .. Ev sahibi izah et· 
ti: 

- Pencereyi açın -
ca karşıki komşunun 
radyosunu gayet iyi 
dinleriz. 

* * * 
Yıkama mu; 

- Ahmet üç ay -
danberi ayaklarını yı· 
kamamış. 

- Pismiş ... 

- Hayır, pis değil-
miş, üç ay evvel ayak. 
]arını tramvay kes • 
mişf 

- Karııdaki kim? 
- Kadın korkuluk! 
- Korkanm, kadınlar bu İfi de eli-

mizden alacaklar .• 

l _____ H_o_ş __ s_o_·z_Ie_r ___ ----_~I 
Hatıra 

Genç erkekle genç kız lokantaya bir
likte girdiler. Birlikte yemek yediler. 
Çıkacaklarına yakın genç erkek ça -
talları, bıçakları ceplerine doldurdu. 

Genç kız merak etti: 
- Ne yapıyorsun~ 
- Bu gecenin bir hatırasını sakla-

mak istiyorum da .. 

* * * 
Koruyor 

Genç kız, genç erkeğe sokuldu: 
- Benimle evlenmek istediğinizi 

babama ne vakit söylemeniz lazımgel
diğini ben size haber veririm. 

-?'>??)) 
- Havanın rutubetli olduğu bir 

gün olmalı ki ayağının romatizması 
azmış bulunsun. 

-?'>??) 
- Seni korumak borcumdur. 

* * * 
Sakin 

- Dünkü maç nasıl oldu) 
- Çok sakin, hatta okadar ki, se-Bir kadın 

Evlenmek için 
Ço< u runu feda 
Etmeli mi? 

surette evinizde kalrnıyacak olduktan 
ve kocanı.z da b~eı. evlendikten 
sonra artık aevgi).inWn itiraz etmeıine 

sebep olmaınak li.zun aelir. Bu nokta
da ısrar ediniz, her halde razı olur ıa
nırun. 

yirciler hakeme bile küfür etmediler. 

, «Evli idim, bedbaht oldum, yedi ııe• 

ne evvel ayrıldık. Bir çocuğumuz var, 
babasının yanında bulunuyor. Yalnız 
haftada bir gün benimle kalır. Şimdi .ko-

cam başkasile evlenmeğe teşebbüs etti, 
beni de beş senedenberi seven bir er· 

kek var, o da bana evlenme teklifinde 
bulunuyor, yalnız çocuğumla tamamen 
alakamı kesmemi istiyor. Şimdiye kadar 

buna razı olmadığım için evlenemedik. 

Kocamın evleniqj beni de evlenmeğe 

ıevkediyor. Fakat çocuğumu bir türlü fe
daya razı olamıyorum. Sen ne dersin? 

Akgül 

Bir ana için çocuğundan vaz geçmek 
çok büyiik hodgamlık olur. Bahusus ko· 
canız evlendikten sonra belki de çocu
ğunuz ihmal edilecek. O vakit sizin fef • 

katinize daha çok ib.iyaç hi.ssedecek
lir. Evlendikten sonra çocuğunuz daimi 

* «Bir Tıbbiye talebesini ıeviyorum. O 
da heni ayni şiddetle seviyor. Ben 22 
yaşındayım. Sevdiğim ıencin hayata a
tılıp evlenebilmesi için daha beş sene 
lazım. Mektebi bitirecek, stajını yapa -
cak, hayata atılacak ve sonra da evlen

meii düşünecek! Hepsi güzel amma o 
vakte kadar ben adeta ihtiyarlıyacağım. 
Bir insan beş sene bekliyehi1ir mi? Siz 
ne dersiniz? 

Ayten 

Sevei müddeti bu kadar uzun ıüre

mez. Bq sene genç için bir hayat kadar 

uzundur. Bu müddet içinde o kadar çok 

değişi.klikler olabilir ki, i.kibeti bugün

den görmek mümkün olamaz.. Ondan 

evvel evlenmek te makul bir hareket 

sayılamaz. Binaenaleyh siz evlenmek 

kastile seviyorsanız beyhude hayale ka· 
pılmaymız. 

TEYZE 

- Bu na•ıl eteklik?. 
- Karım modayA uysun diye 

böyle yaptı. 

Dalları bastı kiraz 

ır----------·-
Maniler 

Gel baluna bakına, 

Uzak değil yakına; 

Gene de gelmem, diyor 

Hele bakın çapkına .• 

* Bakındı hele hele, 

Kolayca geçmez ele; 

Amma ne ki Ôfıkım 

Ben o lettan güzele .• 

* Bakıftıh gözü giizel, 

Konuftuh aözü gÜ%el 

Anladım bir an için 

O kızın özü güzel .. 

* Dinler mi aevdim, denem; 

Deli gibi aeveraem, 

Acaba ku•ur mudur? 

Güzele gönül veraem .• 

ERHAN 

······························································ 

- Büyük annenin aon aaati gelmiı .. 

- Hayır, bu aaati geri aldım. 

dun. 

Sen boya ile oynamııaın .. 
Vllahi billahi anne oynama -

----~----~ -

Mayıs 1 

Sakın 
Genç erkek elini 

kalbine koydu: 

- Sizin İçin yanı • 
yorum. 

Genç kız etrafı kok· 
ladı: 

İyi söylediniz• 
dedi, aklıma geldi.~ 

Demin ocağa yemde 
koymuştum, sakın 

yanmış olmasın 1 

* * * 
Tanıdım 

- Bu para kalp, 
almam. 

- Nereden anla • 
dm~ 

- Üç defa bana 
vermişlerdi. Ben de 
başkalarına verdim. 
Şimdi sen verince, he• 
men parayı tanıdım. 

1 
- Bir dakika bekleraenU: gÜ%elle• 

ıip 6eleyim. 

- Bir dakika değil, bir •ene bekle• 
miye razıyım. 

-, 

Güzel Fıkralar l 
Tuzlu 

Lokantada yemek yemişti. Garso • 
na parayı verirken söyledi: 

- Siz müşterilerinizi muhafaza elıı 
mesini biliyorsunuz.! 

- ?????? 

- Fiatlarmız adamakıllı tuzlu da.-

• * • I 
Ya§murda Mı? 

Yağmur yağıyordu, bayan hizme~ 
çiye bağırdı: 

- Gülsüm, barometreye baksan~ 
yaimurda mı) 

Hizmetçi cevap verdi: 

- Hayır bayan, salona asmıştık, a.. 
rada duruyor. 

* * • 
Takdir 

Dilenci söyledi: 

- Sizin gibi baylara hürmetim var• 
dır .. 

- Ben sana vermiyorum ki .. 

- Bunun için söyledim ya, boşunq 
para sarfetmiyorsunuz .. 

- Şimdi ne oyunu oynıyaca • 
iız? 

- Bahri itilaf oyunu/ 



Çöken Boğaziçi: 4 

Rasathanede bir saat 
* * * Bir fısbk apcımn dallan arasından görülen Napoli manzarasım bilmeyenimiz 

yoktur. Gitmemipek bile kartpostallannı aeyretmifizclir. Fakat ruathanedea 
boiazın görüniifünü kaçta kaçımız bilir? lstanbulu turist tehri yapmak ne uzak! 

Yazan: ~ııat Derviı 

-•U..-t..imdeleDIZ neo
Jm. im> ~ brtarmıt olursunuz. cU. 

1• yalvudaiım duydum. 
F mnca hiddetle baiırda: 

- Ben delirdim mi). Sonra 'bar de 
neden boynuna bJll vurmadan d11e _. 
za k...mler ele~~ 



8 Sayfa 

Adisababa nihayet 
düştü mü? 

( Baftarafı 1 inci •ayfada) • 
etmİf bulunuyorlar. Ru Nasibu, önceden 
Ciciga ile Harrar arasında mühim bir mü· 
dafaa hattı vücuda getirmifti. Bu hat 
ta Vebip pqanın tavsiyesi ile yapılınlflır. 
Ras Nasibu bu hat üzerinde İtalyanlarla 
kaı'ııln§mayı dalı~ muvaEık gönnii§tür: 
İki taraf arasında bu hat üzerinde pddetli 
bir muharebe vukuu beklenmektedir. 

Habeşlerin Şimalde Son 
Gayretleri 

Adisababa, 30 (A.A.) - Habeıler, 
f talyanlann Adiaababa üzerine yürüyüıle
rini durdurmak için son bir gayretle bu
lunmak üzere daglara ellerinde mevcut 
bütün kuvvetleri göndermektedirler. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Reuter a· 
jansı muhabirinden: 

Payitahtın bütün İ§e yarayacak erkek
leri, İtalyanların ileri hareketlerini durdur· 
mak için son bir gayret aarfetmek rnaksa· 
diyle Adisababa ile Debra • Dirham ara· 
ıındaki dağlara doğru yola çıkanlımtlar
dı.r. 

Bu dağlar, son müdafaa tecrübelerinin 
yapılabileceği yerlerdir. 

imparator Adi.ababa'da 
Paria 30 (A.A.) - Havas ajansının 

Adisababa'dan ald1ğı bir telgrafa göre im. 
parator bu sabah Adisababaya celmit ve 
aıiret tcflerile söriifmÜflÜI'. 

İmparator, Havu ajansı mahal>irine, 
ftalyan ileri hareketi derinlik itibariyle 
mühim olmakla berabet- sem.tik itibariyle 
ayni ehemmiyeti haiz obnadıiun 'ft kat•i 
bir muzafferiyet teıkil edemiyecejini •ÖY· 

Ordumuzun 
yarınki subayları 

(Baparafı 1 inci aaylada) 

Törene saat on beşte Maltepe Aske
ri lisesi müdürü Kurmay Albay Adil 
Türenin başkanlığı altında ve istiklal 
marşı ile başlanacaktır. 

istiklal marşından sonra Harbiye a· 
layından bir talebe liseleri bitiren ar -
kadaşlarmı Harbiyeliler namına bir 
söylev ile karşılayacak ve ilerideki ça· 
lışmaları için muvaffakıyetler dileye -
cektir. 

Bundan sonra liseleri bitirenler na· 
mına Maltape lisesinden bir talebe kar· 
şılık bir söylev ile arkadaşları adına 

teşekkür edecektir. 
Bu merasimden sonra başta Harbi

yeliler olduğu halde yürüyüşe geçile
rek Taksime gidilecek ve burada As· 
keri Liseler namına Cumhuriyet anıtı
na merasimle bir çelenk konacaktır. 

Bundan sonra Harbiyeye gidilecek 
ve orada liseliler ile Harbiyeliler bir 
arada akşam yemeği yiyecekler, bu su· 
retle merasime son verilecektir. 

Kuleli lisesini bitirenlerin 
müsameresi 

Kuleli Askeri lisesini bitiren tale -
belerin veda ve mükafat tevzii mera -
simi, dün saat 15 de Çengel köyünde
ki Kuleli Askeri lisesi binasında yapıl-
mıştır. 

Merasime istiklal mar.şiyle başlan -
mı~ ve lise müdürü ile iki talebe birer 

lemiıtir. 

Asker•• muharririmizin söylev söyledikten sonra, liseyi iyi 
derece ile bitiren talebelerden Mem • 

mütaleaları duh, Hamit, Mehmet ve Hidayete al-
ftalyan • Habeı harbi hakkında dün tın ve gümÜf saatler hediye edilmiş -

gece gelen haberler her iki cephe hakkın· tir. 
da da mühim malümat getirdiler. Bunları Mükafat ve diploma tevziinden son· 
sıralayalım: ra talebeler hep bir ağızdan Kuleli 

Cenup cephesinde: Bir gün evvel ya- marşını söyleyerek davetliler önünden 
ni 29 • 30 nisan gecesi sabaha karıı gelen geçit resmi yapmışlardır. Davetliler 
haberler Habeşlerin İtalyan taarruzlarını spor sahasına davet edilmis ve talebe
clurdurduklarını bildirmişlerdi. Haua biz· I . .. d"kl · ı' k t) · • 

•V• 1A erın goster ı erı spor 1are e ermı 
zat Roma radyosunun verdı•ı ma umat . . . .. 
b 

. h kA d d ld v takdırle seyretmışlerdır. Bu munase -unu teyıt ve are atın ur uru ugunu .
1 

. 
w, e ediyordu. Bu h bere rağmen dün ge- betle mektepte bir çay şöleni v~n ~ış, 
ce gelen telgraflar Sassabaneh mevkiinin bundan sonra herkes talebeye ılerıde
İtah anların eline geçtiğini söylemektedir- ki tahsil devresi için muvaffakıyteler 
]er. Bunlar arasında bulunan ve Anadolu dileyerek ayrılmıştır. 
ajansının Romadan alını§ olduğu 30/ ni· Merasimde bir çok askeri krunutan
san tarihli telgraf ise zaman tasrih ederek lar ve memleketin tanınmış bazı zeva· 
( General Craziani kıtaatı dün öğleden tı ve talebe velileri ile iazetecilcr hu· 
sonra (Sassabaneh) i işgal etm~lerdir. ,> lunmuşlardır. 

SON POST~ 

1 8A D T 8 1 
Bu Aktamki Program 

lSTANBUL 
Senfonik musiki (plak), 19: Ha

berler, 19,15: Muhtelif plaklar, 19,30: 
Konferans, 20, 30! Stüdyo orkcstTiıları, 
21,30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazeteleTe mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

ANKARA 
19,30: Deklamasyon dersleri, 19,45: 

Karışık müzik (plak neşriyatı), 20: Karpiç 
şehir lokantasından nakil (orkestra)· 
20.30: Ajans haberleri, 20,40: Karpiç şe
hir lokantasından nakil (orkestra)· 

BÜ KREŞ 
JB: Hafif konser, 19,20: Hafif musiki, 

20,35: Rumen Romanslan, 21,05: Dans 
musikisi, 22,45: Hafif musiki konseri, 24: 
Plak konseri. 

VARŞOVA 

19: Duo (şarkıları), 20: Büyük senfo

nik konser, 23,50: Dans musikisi. 

F ö~iks. ~eseİ~~i 
( Baıtaralı 1 inci aayfada) 

Ticaret Mahkemesi şirketin istidasına 
rapten verdiği vesaiki tetkik etmiş ve ha· 
za karanlık noktaların aydınlanması için 
ıirketin lıtanbul mümessilinin isJicvabına 
lüzum göstermiştir. 

Şirket mümessili bir kaç güne kadar 
isticvap edilecek ve ıirketin taafiyesi veya 
iflası hakkında mahkemece bir karar itti. 
haz edilecektir. 

Diier taraftan Föniks ıirketi latanbul
daki portföyünü federal sigorta kumpan· 
yasına devretmektedir. 

Federal kumpanyası da scrmayesi Fö
niks' e baih olan kumpanyalardan biridir. 
Müdürü Fichfer ayni zamanda Fönilc.a 
kumpanyaaının da müdürüdür. Bundan 
evvel lstanbulda faaliyette iken müşkül 
vaziyete düıerek portföyünü Fönika' e 
devreden Konsilidated şirketinin müdürü 
de yine bu zattı. 

Diğer taraftan Türkiye Milli kumpan• 
yasının da Föniks ile alakası ı.·ardır. Bu 
kumpanyanın lstanbuldaki umumi müdü
rü Fönikı'in Atina şubesinin de müdürü· 
dür ve Türkiye Milli kumpanyasının umu· 
mi müdürü olmasına rağmen iki seneden· 
beri lstanbula luç gelmemiı. Atinada Fö
niks'in müdürü olarak vnzifesine devam 
etmiştir. Elyevm de Atinada çalışmakta· 
dır. 

Ankaradan Föniks i§iyle alakadar ol-
mak üzee ıehrimize gelen lktisad Veka
leti İç Ticaret Umum Müdürü Mümtaz 
kendisiyle görüşen aazetecilere elemiştir 

ki: 
fıt: ikinci İflas Memurluğundan: «- Memleketimizde föniks'in tasfiye-
Beyoğ\unda İstiklal Caddesinde 63 siyle mutazarrır olacak sigortalılar pek az• 

No: da oturmakta ve Botot Di§ Suyu ve dır. Föniks'in memleketimizdeki sigortalı
Macunu müstahzaratı ile meşgul hulun· 

ı 

Son Postanın Tefrikası: Yazan: O•man Cemal 
- Allah ömürler versin·efcndim! 1 Zehra yarı ciddi ,yarı şaka: 
- Ne iş yapıyorsun sen bakalım - Ahmet terliği yerein ha kafana t 

Ahmet Efendi 1 Yeter artık ziftlendiğin, haydi baka -
Döşemecilik yapıyorum efen - hm, in aşağıya da yemeğini ye, yat, 

dim, Kapalıçarşıda d~enıeci kalfası- zıbar! Y arm erken işe gideceksin 1 
yım ... Şişman Kadri ustanın çırakla • Misafir saatine bakarak: 
rındanJm. JnGC Kadri kalfa aa benim - Yemekten sonra hemen kaçılmaz 
kapı yoldaşımdır. Bugün Boğaziçinde amma ... Bilmem ki •.. 
yeni bir yalının içini döfemeğe git - Fatma: 
miştik te... - A •• ne oldunuz, hele kahvclerimi· 

-Oh, oh maşallah! zi içelim 1 
Zehra: Kahveler içilirken söz tekrar Mediha 
- Ahmet, dua et te inşallah benim ile Hasana geldi ve Medihanın amcası, 

karabibcrimle sanpapanın ge1inlik, Hasan hakkında tahkikat yapıp onun j. 
güveylik odalarını da sen döşersin 1 yi bir aile çocuğu olduğunu anlamadık-

Misafir: ça şimdiden hiçbir şey söylemiyeceğine 
- A.. A... Ne çabuk... Siz pek a· fakat Hasan iıtediği gibi bir çocuk çı· 

ccle gidiyorsunuz, daha durun baka - karsa işi o zaman ehemmiyetle düşü· 
lırn, ortada fol yok, yumurta yokl neceğine yüzde yüz söz verdi. 

Zehra: * . 
- Fakat benim temiz ve mert yii· Hasan, artık Ali bey baba ailesinin bir 

rekli beyefendi amcacığım. siz rah - ferdi gibi olmuftu. Hasanın, pek olur 
metli kardetinizin ökaüz kızını seviyor olmaz inanlarla ,görüfDleyen anası bl
ınusunuz~ le bir iki defa Aygır Fatmalara gidip 

- SevmC8elll, buralara gelir, bu b- geldiği gibi onlar da ana kız. Huanla
dar z.ahmetlere. eziyetlere btlanu mı- nn evine bir kaç defalar gidip gelmi, .. 
yım~ le:rdi. Huan yirmi yirmi~ gündür, 

- Demek, sizin bu gece buraya gel- hemen gün Bfll'I AJi bey babalara dam• 

meniz size zahmet, eziyet old.u. hyor, Zehra ile anaıından derdine de-
- Hayır canım, demem o demek va bekliyordu. Medihayı anası '°k 4 

değil, sizi tanıdığıma çok memnun ol· tan Bc,iktap ,Bflrm1ftı. Kızın amcasi 

dum. 0 gece eve gidip te olanı biteni kızın 
Fatma: anasına anlatınca kadın bu fena hal -
- Eksik olmayın, biz sizden çok 

fazla memnun olduk! 
- Yani Medihayı sevmesem, diyo

!l"Um, hiç bu kadar onun üstüne düşer 
miydim 

Zehra: 
- Şu halde Hasanı da sevecek.si 

lere kızmıf, 'küplere binmiş ve ertesi 
sabah erkenden Medihanın koluna ya· 

(Arkası nr) 

~--------------'--Denizyolları 
nız • iŞLETMESi 

- Oğlanın adı Hasan mı} A Acenteleri: Karakö,. Köprübaıı 
- Hasan Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdanade 
Ahmet, kayınbaba.aının şişesinden Haa Tel 22740 

koca bir su bardağına dolclmduğu ra- ·---~ 
kıyı olduğu gibi susuz musuz çekerek: iLAVE 

IZMIR POST ASI 
- Hasan, Hasan, helvayı basan 1 
-Zehra: 
- Sen gene yolda biraz kaçırmıf, 

c:ıurada burada tczgahbafı yapmışsın 

galiba 
.- Yok be abla1 Yalıdan çıkarken 

bize geç vakit orada birer '1şe ikram 

ettiler de ... 
Medihanın amcası bir elini ötekine 

4 Mayıa pazartesi ~ünden i
tibaren lsT AN BULDAN • JZ
MIRE her pazartesi 16 da ız. 
MiRDEN - ISTANBULA her 
perıembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

diyor. Burndaki <ıdüm> kelimesi 29/ ni· 
sana aittir. Halbuki Roma radyosunun 
29 • 30 gece yansından sonra, daha doğru
su 30/ nisan sabahına doğru verdiği ha
ber aksi mahiyette idi. Buna nazaran §U 

iki ihtimalden birisine hükmetmek lazım 
lar için 100 bin lira ihtiyat akçeai bulun. 

makta Olan Zare 'Kurumyanın iflası vurarak· .. durmasa lllımdı. · 
g~lir: 

1 - Ya Roma (Sasaabaneh) in dü1-
tüğünü "ak tinde haber alamamıştır. 

2 - Yahut son gelen haberler vaziyete 
uygun değildir. 

Manhaza muhtelif kayna~lar ıon gelen 
haberi teyit eder mahiyette olduklarından 
birinci şıkın varit olması icap eder. 

Elimizde, maalesef, arazi vaziyetini 

20/4/936 tarihinde açılıp tasfiyenin adi Kumpanya bu parayı Viyanadaki mer- - Şimdi ne ıöylers~k boş kızım! 
şekilde yapılmasına karar verilmi§ oldu. kezinde sa]dapıı§, orada da iflas vaziyeti Takdir ne ise o olw 1 
ğundan: hasıl olunca bu paranın tahsili imkinaız Ali Beybaba: 

1 _ Müflisle alacağı olanların ve is· 11 :Eyvallah 1 bir hale cdmi~tir, Türldyedeki sigorta ı a- -
tihkak iddiasında bulunanların alacakları· rın nisbi zararları da bu paranın tahsili Zehra: 
nı ve istihkaklarını ilandan bir ay içinde imkanı kalmamaıından, ileri selmekıte· - Orası öyle... Lakin. sizin de bu 
ikinci iflas dairesine sıelerek kaydettirme-
leri ve delillerin (ıenet ve defter hulasa· dir.» işi biraz istemeniz lazım gelmez mi} 

İktisad Vekaleti lç Ticaret Müdürü _ İyi amma hanım kızım, bilirsiniz 
lan vesaire) asıl veya musaddak suretle• rif 

T enz.ilitlı halk biletlerinde 1 
Mayıı 936 tari.lıinden itibaren 
halk lehine mühim kolayldclar 
ve ucuzluklar yapılmıfbr. Ala
kadarların acentalarımıza müra

racaatla tafıilit almalari ilin 
olunur. (2381) 

J 

taktik bakımından tetkik edebilecek hari· 
ta mevcut olmadığı için Harrar ordusu· 
nun (Sassabaneh) in dü§mesiyle ne tarz· 
da bir hareket yapması muhtemel olduğu· 
na dair bir şey söyliycmiyoruz. Yalnız bil· 
diğimiz bir şey varsa o da üzerinde ıiddet
li muharebeler cereyan etmiı olan Habeı 
mevzileri bu mıntakanın müdafaaya en 
elveriıli kısmını tqkil eder. Bu mevziler· 
den sonra şimale doğru olan arazinin bir 
kısmı ovalıktır. Bu ova kııımdan ıonra 

daha ıimalde uıl mühim ve müdafaaya 
çok müaait olan Harrar daiları baılar. 

rini tevdi eylemeleri. (•) Mümtazla birlikte tarife ve sigorta ta . e- ki denizde balı'k pazarlık olmaz. Oğ-
2 - Hilafına hareket cezai mes'uliye· lcri müdürü Muhip, ıirketler 'V~ ~ortalar lanı değil biz, henüz siz bile adama • Kadıköyünde aatılık ....... ~ 

Müdürü Remzi Saka da tehrımıze gel· k ll k" · · ld gu-nu 
ti müstelzim olmak üzere müflisin borçla- . . .. .. .. . . eh ı ı tanımıyor, unın nesı o u MÜKEMMEL MQ•• ŞK mışlerdır. Her uçu de dunden ıtabaren ı · B • d k n 
rının ayni müddet içinde kendilerini ve . . •v • • k 1 . . bilmiyorsunuz. u ışte sa ece ızın °· 

ıd l . nmızde bulunan dıger sıgorta tır et erını . L~fj 'd" u lfun a Yarım klğir,yeni 8 oda o mutbak, 
borçlarını bi irme erı. f . b 1 1 d nu sevmeaı .KB mı ır ya ... ;~ıa • • 

te tışe aı amıı ar ır. d h n.: LK}U-"- 'L n--· y 3 - Müflisin mallarını her ne ııfatla __ ...... _. .... ._ .......... - ........ - ................ - kızı kendi .keyfine bırakırsan ya a• amam, uuye uu -~. &Uua&11f ı, 
olursa ol;un eUerinde bulunduranların o muhtemelen merhaleden merhaleye ola- ! nızarıUi tallı ve acı HYU ve camlı, 

cak ı · ~-L·b· d k tulmak vulcuya vanr, ya zurnaaya •• 
mallar üzerinden hakları mahfuz kalmak ve tayyare enn ~1 111 en ur akı daha çek k meyvıh iki buçuk dönüm bahçe· 

1 · -dd . · d d • ü-in herhalde ceccleri cereyan edecektir. Ahmet bir r . .ere ; 1°1yle ıatı]ao-'-tır. Qo··r ... .,'L ao-r"•mek 

'
artiyle bun an aynı mu et ıçın e aıre ...- Oğlanı _ı_ L __ JI: L_1:_ b _L 1&A. ~a. • \&9 

S •• 1 d v L __ ı_ v "' !im ~CDQI llAillle lf"~& • 

1 l k on gun er e yacmı1 DWllnaD yapnur· - ı"çin p .... , gu""nlerl 'iT adıko-y Aoaba· emrine tevdi ~me eri ve etmez erse ma • k l ( ·· le Zehra ba - A 
lar ise motörlü kıt'alaruı takibinden Ha· ca o unantz yan goz ya • dem Eaa\ Pa1& tıokaiı No. 6 Zihniye 

bul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes- bet kuYVetlerini kurtarmakta lmil olacak- karak) ya darbukacıya vanr, ya düm· , ,._••••• müracaat 
uliyete uğrayacakları n nıçhan haklann· belekçiye 1 , · 
dan mahrum kalacakları. tır. il _ Yalı d (Su.abandı) in dü 

Binaenaleyh Habetlerin Harrar dağla- 4 - 7 //5/936 tarihine müsadif per- • . -%- ut a . . • ::..,_: 
. . mesıoe •-a•uen -arazı vazıyeti m--

rında mühim ve müteaddit asıl müdafaa tembe günü saat 16 da alacaklıların ılk ıç· b ._ d-L· ___ L_ __..ı._ d v 

ae- • nunta .. a a&I Cenasunl p&- oC· 
mevzileri hazırlamıı olduklarına fi.iphe timaa gelmeleri ve müflis ile müıtcrek ru kırarak buluaduiu hatta dalaa bir müd· 
yoktur. Halbuki Sassabaneh • Oagamodb 1 borçlu olanlar ve kefillerinin •e borcunu det zaman kazanmağa çalıpcaktır. 
hattında, müteaddit mevziler inşaa.ına mü- tekeffül eden sair kimselerin toplanmada ' Bu (zaman kazanma) keyfİJetİDİn ro-
ıait, derinlik yoktur. Bu itibarladu ki biz bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. lü çok büyüktÜJ'. Çünkü }nciüz somaliıi-
bu mevzii bir (asıl müdafaa) mevziinden (22638) nin iskelesi olan Berbera'dan Harrara ge-,...... __ ·- . _...,......_ .. ...._..... ... ,_ . .. . ·-· -
ziyade (ileri sürülmüı bir mevzi) telakki kudretini bu mevzide yıpratacaiı hatıra len yol Habeşlerin uriçten .ilib. cephane 
etmekteyiz. Fakat düşmana azami derece- gelemez. Çünkü gerideki Harrar dağların- ve malzeme alınalan için çok lizım ye 
de zayiat verdirecek, Habeı ordusuna ka- da yapacağı müdafaa daha kuvvetli ola- ltalyanlann bu yoldan uzakta tutunmalan 
fi derecede zaman kazandıracak vechile caktır; arazi vaziyeti Habe§lerin yani mü- da pek ehemmiyetlidir. 
hafırlannıış cinsten bir (ileri ıüriilınüş dafi tarafın lehine, İtalyanların aleyhine· Şimal cejheainde: Habetlerin asıl mü· 

meni)! dir. Binaenaleyh bu mülahazalara istina- dafaalarını Angober mıntakasındaki çok 
E asen burada günlerdenberi cereyan den diyebiliriz ki Harrar ordusu (Sassa· sarp ve dağlık mıntakada yapacakları an· 

eden siddeıli muhrırebelere rağmen ko- baneh - Oagamodo) hattında vazifesini laşılıyor. Bu mıntakada yolların azami 
layca soktürulememi!I olması da buna de· muvaffakiyetle yapmıı: İtalyanlara azami genişliği 1,5 ve 2 metreyi geçmez. çünkü 
liilet eder. Hatta bize kadar akseden mu. dereeede zayiat verdirmiştir. Şimdi bu arazi çok sarptır. Bir tarafı uçurum, diğer 
harebe tafsilatına nazaran burasının bir ordunun iki türlü hareket yapması ihtimali tarafı dik ve çetin kayalık olan bu )'olla
(asıl müdafaa me\•zii) olarak hazırlandı· vardır: rın tahribi ve tahrip edilen lusunlann a-
ğı 'e ona göre müdnraa edildiği dahi farz 1 - Ya §İmale, Harrar dağlarındaki teıle müdafaası mretİ)'le Habetliler 
\'e kobul olunabilir. Maamafih bu takdir· .asıl müdafaa mevzilerini işgal etmek üze- mulmayacak dcrecedtı zaman hzanabiliı-
de bile Harrar ordusunun bütün müdafaa re ıerjye çekflecektir. Likin bu çekiliı ler. C._D. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve Rumeli 
hetlerinde sayfiye tedarik etmek 

isteyen muhterem halkımızın 
nazarı dikkatine : 

Şirketce bu ıene Boğazın gerek Anadolu 'Ye cereJc Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yatı, kö!k 'Ye evlerin biiyük
lüiünü ve küçüklüğünü -.dreı ve fiyatlarını gösterir muntazam 

bir broıür haatırılmııtır. Her iıskeledeki tirket memurları arzu 
edenlere bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen 

teılailib da aö.terecektir. 
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i.ondra Zabıtasına Karsı 6 Muharrir 
~ 
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KA N L I 
p AK ET ' ;_ 1a ~ıtt~rt "=·~t 

[Vuan: Fr_.... Wllle Groftt] ··~·~!}·~. ~ 1f,1t(T>~4~Y ~ .. ~ .. 
...nterenıa • taa:::.: ~ de ı~ten tonra ~ .. tek ·ı ·':'fa~~. memnundu. Z.abıta istediği 

romancaea MarserJ wm. Gro&. rar pzeteYe .anldı. ~e dunc:len ~ıh~ .. duşunmekte aerbe.tti. Bu çqit 
hony Berldq. f'r~om, s.,ers. fazla ehemmiyet vennıf• daha uzun mfılakın kaza eseri addedilmiyeceği 
Fatlıer Ronald Knos. __ ı..11 snec· tafsilat veribnitti. Gazete hadiseyi fÖY- muhakkaktı. Çünkü evde infiJAk ede-___ ..1:ı.e ~...,. d k d 
R....U JDOJJl&H9 azıyor •e b· le tasavvur ediyor u: ce ma de yoktu. Sonra o mel'un sarı 
hul alb zabıta romanı 1. en hünerli ııBir infilik netic:eeinde ölen Mister toz san benekler buakmıAtl. Bunlar 

k füı" J111ilter.a• "' k"k hl T 
tillerin. ef l .Georl eomWı» • Jamison 'un ce~edi üzerinde . t~t 1 ~t: ta iJ .. edilirse infilak eden maddenin e-
zabıta mllfetdl' dan ;reeman Wil· h&dilenin bir c;ınayet olması ihtımalını ve gonderildiği anlatılırdı. Fakat bun-
bırakıyorlar. Bu~lar b .. n batilfOfUZ- d k b l 1 
J G h' n eaerıne usu iif· t söze çarpmıftır. an ne çı a i irdi. Eve gönderi en pa-
s or u 1 hem de po& m e • lnfilik sırasında kulübenin bulun- ketin bir homhJı olduğunu anlamak 
Hem roman an, .. t nlarda o- J Ri dlon ba k k. • .• d ·1d•w• • 
tifinin büküınlertni bu au u dulu yerden •rj ~es, ~r k ı·· • k f fa, ı:ı~ tarafından gon. erı ıgını 
kuyacaksınıJ. , ... altı au)ann ~.ı8?° •b.aıt. fi;; ~Betme yıne bafka bir İfti. 

. . . ıoplatnak bellin yanından pçtıimı, ır ın undan başka zabıta fevkaliclelik 
Hular bndin• c:lerJeyiı!naııı. Sarar" ifittiiinİ ve bir pencerenin parçalan • ıö.terir de kendisinden şüphelenecek 

istedi fabt muvaffak 0 kendini 1ı1aeına f8hİt olduğunu, derhal içeriye olursa suçlu olduğunu isbat edecek bir 

JDJf, 10lmuf, ~im: :-. A " kqpup ha.rap olan yerlerde aan bir ~ tek delil bulamazdı. Çünkü kimyevt 
türlü türlü vehimlere p du) Olma· zun merini ıözdüğünü anlatb. Şahıt maddeleri Atın aldığını, bombayı yap

caba muvaffak obnut :ı::adiae Bl~nt bunları gördükt:n ~.onra. ~bıtaya mü· tığını ileri sürmğe imkan yoktu. Son

DUf mıydı? Mu~affak tahaneye ıötü " racaat ederek gorduklerını anlattı. ra paketin kendisi tarafından gönde
yaralanmıf ve bır baad ? Kurtuldiyte uMüteveffanın yanında çal1!8n MR· rildiği de iddia olunamazdı, iddia o -
rülüp kurtulm~~ aıluy ubu _ .. lreti gön- dam Portt, onun altmıf, yetmıf Y8fla- lunsa da isbat edilemezdi. 

Ç.. k B unt JJP- ld .. ·· ed fellketti. un u .., biliyordu. nnda bir adam o ugunu, uç sen en~ Gerçi Haslar merak içinde yaşıyor-
derenin kim oldugunuterliyordu. Oto- beri bu civarda yaf8dığını, akraba~nz du. Fakat tam emniyete kavuşmuftu. 

• • or ve d • d · t.:1~1. 
Hular tıtrıy ..... • durdur u. ve yalnız oldugunu, ev e ınıınur.a se· Haslar, hürriyetini kazandığı ve emni-

mobilini süremedıgık aÇI: dairesinde bebiyet verecek bir şey bulunmadığını yet içinde yaşadığını her gün görüyor d .... nere p ou• • 

bir lahza -~~ ve planı tatbik etmış anlattı. .. . . ve zabıtanın her günkü raporlannı bı-
hareket ~ttıgını endine hikiın ~~~a: Posta. müvezzu T om~s Kent, ınfı : yık altından gülerek karşı~ıyor~~·. 
bulundugunu, k )Anı suya duşur. laktan bıraz evvel eve bir pasta paketı Bu adam hakikaten emın mı ıdi? 
mak yüzünden bu ~ • • söyledi. 81r bıraktığını, paketin Londradan posta-
memek )Azını ~ekbjinı nra gözlerini a verilmiız olduğunu ve sarı bir ka - Grofta'm romam burada bitti. Yamı 

dü.:ındukten '° · h Y T l L nd lia üd' • • • • ........ - •• müddet ,... 
1 

Hala şehrın u· .. ıtla bağlandığını an attı. • . .. ~. ~ P~ m lft)'etmm • en :---:-
açıp etrafına bakınd · }eliği bakkal g Zab ta kanaatine göre mfılak e- mufettiflermden George Conuab saze böy· 
dudu ir.indo jdj. Jlk ra~ ıe ak bir şişe d ı d;;npaketin içinde idi. O halde le bir cinayetle kar,ılaııraa katili nasıl ya· 
~ .. ünde ourar . en ma d z b kal x..- ani tacak. 

mağazaıının on • Bununla sinirlerinı hadisede bir ci~ayet. kasdi ~ar ı. a ı- •ay•a•c•a• ... •.ı ••a••••••••• 
meyve tOZU ~~ d Daha sonra o • t takibatı derınleştırecektır. )) 

_ ..ı g"'ını san ı. . ua:_.:;.::;;.:.~-=-;_-=-=:=-~~~~::::::::::::::::::::::::::=:: teskin eoece . d .. u sürdü ve evıne -
ob'lini evıne ogr 

tom ı tak odaınna çıktı. 
girerek ya • ak sokağa çıka • 

Karı•• Gına o fC1In • d bulunma· 

k Otomobilinin gara~ w ~ • •• teri • 
ca tı. .. . d"nmedıgını gos 
ması henuz ge~ı ok geçmeden karı -

yordu. Bekle?~· Ço eldi. Derhal meyve 
ımın otomobilı de: ld Su bardağına 
tozundan bir ka'ı a • ıd.. Gina yanına 

t ğına gır ı. 
attı, içti ve ya 8 h ta buldu ve son 

ld.ği •n onu aı · 
ge ı zam... H lar karısını temın 
derece ııkıldı. ili 

etti: s· . yok l Belki de midemi 
- ır şeyun il .. 

bozdum. Birazdan iy. ;_ır_ımt ·di fakat 
. k gı .. rma.. ıse • 

Gına do tor ça .. erine ka· 
Hular razı obnadı. Bunun uz ae 

1 ve yemee 
dın yataktan çık~asın Ha lar razı 
inmemesini rica ettı. Fakat 

8 Bu· 
olmadı. Fakat için i~in .. hofn~t~~ ken· 

la beraber sinirlerı duzelmış 
nun .. ba }amıstJ. 
d · · · daha iyi hiesetmege ş ,.,. 
ısıEnı . hah yatağından fırladı ve 

rtesı sa • k k o• 
t YI. müvezziin elinden çe ere gaze e 

dasına koştu. d fU eatırla-
Gazetenin bir kenann a 

n okudu: SaJJıuel Jami -
[Dün akşam M!ste~ vefat etti. 

b• . fiJAk netıceınnde . • • 
ıon ır ın bir adam ışıtmıf 
İnfilaki yoldan geçen ise de Mis 

h 1 dıma koşmuş da •. 
ve der a yar •. 1 n odasın o-
ter Jarnison'u alt ust 0 

a bebi anlaşıl
lü bulmuştur. infilakın se 

ınamıftır.] bahsolan Ja • 
Bu haberde meVZUk eli . idi ve bu 

• ta en sı .., 
m.ison, Blunt un k disine taktıgı 
isim onun sonradan en 

isimdi • . . Fakat sevincini de 
Haslar sevındı. 

B•t•rlr•te bell olan Farelerl imha ediniz 

FAR HASAN Fare Zehiri 
hırı macunu Far• zehlrl buld•tları 

Fer• •• . . kmek veya pubrma veya Farelerin bulunduklan yerlere nrpı • 
Bırparçae f ı · b L 

.. 1 dalara ıürülerek are enn u- niz. Bilhaua küçük farelerle fınduı; 
yaı ı il aıu.u. Bilbaua 
hı d kları yere hır 

n u sıçanlar derhal ölür. 

21 kuru9tur. 

fareleri derhal ölürler. 

2& kurut 

F AR .. 

N • au6DA y iKiSi BjR ARADA 
MACU v 

.., zebirindeD hotlanır ve bazılan macunu yemek i•ter. Bazı 
Bazı fareler bu~daY .. akşam yemezler. Bunun için farelere her iki çeıidi ver

f Jer sabah yedıkle~~ d"r ki her ikisini iıtimal eylemek çok muvafıktır ve bu 
arke l&zırndır. Bunun ıçıbn 1 

silsilesi muhakkak ve kat'i surette ölürler ve kok· 
me rin ana. ba a ve 
euretle farele . rada 40 kuruıtur. 
ıııazlar. lkiıi bır a Deposu 1 Ankara, letanbul, Beyoilu 

Ha••n 

( Hikaye l 
Baidad sarayının havuzlu ve fıakiyeli 

büyük salonunda telif vardı. Mumlar ya • 
kılıyor, sedirler kabartılıyor, buhurdanla
ra atet veriliyordu. Gümüı tep.ilerle altın 
tabaklarda dünyarun en bulunmaz yemek
leri, epiz mezeleri hazırlanıyordu. Havuz
daki sular ı§lldıyor, hskiyelerden yüksele• 
rek düoen su damlalan titrek. ı,ıklara kar. 
fl renk renk panldıyordu. 

- Sultanımız. bu ıece her zamandan 
daha çok eğlenecek 1 •• 

Diyorlardı. 

- Elbet ... Yeni gö:zdeai için çıldırıyor· 
mUf, O bir çöl ahueuclur. 

Koridorda iki cariye böyle konuşuyor
lar ve devam ediyorlardı: 

. ' Kan içerim •••• 
Yazan : Kadircao Kafb 

içiyor ve saz takımı gittikçe 
Herkee eif eniyordu. 

* Yalnız bir ki9i, ba11nı kuftiiyünden )'U" 

tılr.lara gömerek ağlıyordu. 

Bu, ıanşın Kafkas güzeli 
Ramazan Paıaya onun Gürcistan eefe inde 
rastlamıf, aevmi, ve sevilmiş, tam iki ,..
onun bir tek gözde9i olarak kalmıttı. 

Ukin timdi bir çöl kızı bu dağ Juzı ... 
ıünetini karartmlf, onun yüreğindeki eon. 
ıuz aşkı bir kat daha .köpürtmüıtü. Pqa. 
nın. elinden eittiğini, amk onun kollan •• 
rumda kalamıyacaiuu düıüdükçe içi içine 
ıığmıyordu. 

Bir aralık Zübeydenin raksını ve ..... 
kısını işitti. Yerinden fırladı. Kulaklarma 

- Zübeydeyi sörmedin mi een ~ brmalıyan, sevgilisile eğlenen bu yılan sesi-
- Hayır... ni susturmak istedi. Gözlerini sildi ve a-
- Bu aktun iyi bak öyle ise.•• Uzun lona doğru sert adımlarla yürüdü. 

ve birer yay sibi uçlan )'O.karı doiru Juv- · yetil çuhadan kapı perdeleri aralancl~ 
nlan uzun kirpikleri ve bunlamı araamda Kafkas kızı, uzun boyu, omuzlanna eer • 
öyle iri ve kara sözleri var ki.•• Erkek. O• ı>ilmit olan ahm •çları. penbe bir tül al• 
lup ta onlara vurulmak İ8terdim... tındaki bembeyaz vücudile ıöründü. 

Ark.adata bir çimdik attı ve fıkırdadı: - Servinaz geliyor 1.. 

- Sultanımız duymasın, kıskanır da Ramazan Paşa, orduda, tehirde ve cf.. 
eeni öldürür. 

0
var aancaklarla çöllerde ne ise Kafkas si· 

_ Erek olsam Zübeydellin uirwıa teVe .zeli de sarayda öyle~di. Sonsuz ve sareıJ. 
MVe ölürdüm. 

Beriki dudak büktü: 
- Dünyada hiç bir teY ölmeie dei..: 

mez .•• 
- Onu git te ıen Servinaza sor f •. 
- Eakimit bir pabuç gibi atıldı. O M• 

maz bir hükmü vardı. 
Açık saçık cariyeler toparlandılar ve e• 

sir Zübeyde yeni gelen bu muhteıem be-
0yaz kadmı görünce şarluaım keeti, rakamı 
bıraktı. 

Ramazan Pata Sewinaza baktı: Çabk' 
,katlanmn altında dehtetli bakıılar vardı. 

ntın Çerkee güzeli ölümün adından bile 
korkar ... 

Genç kadın ona yaldaıtı. Tam iki yıl 
onu kendisine bağlamak için kullanchia 

sultanımız için yanıp tutuıu· inciden bir gülüıle sordu: - Fakat 
yor ... 

Onlann sultanımız dedikleri adam Bai· 
dad beylerbeyi Ramazan Pata idj. 

İki iç oğlanı ellerinde altın tepsilerle 
dehlizden salona geliyorlardı. 

Cariyeler ve oğlanlar göz kırp11tılar: 

- Halvet olunca ..• 
- Hurmalıkta ... 
- Güllerin dibinde .•• 
- Peki!. .. 
Ve geçip gittiler. 
Zübeyde hazırlanıyordu: Gözlerine ko

yu Hind sürmeleri, yüzüne düzgün sürü• 
yordu. Vücudunu en süze1 ve kalbi Si • 
cıklıyan kokularla oidunıyordu. 

Giydiii Şam ipeğinden tül rop içinde 
vücudunun bütün süzellikleri görünüyor
du. Bu güzelliklerin her biri: 

- Biz varız ve en gijzeliz .•• 
Diyor sibiydi. 
Birdenbire odanın kapısında ayak ses

leri duyuldu. Bir cariye haber verdi: 
- Sultanımız geliyor. Salona geçecek!.. 
Bütün kadın ve kızlarda, tellı son de• 

receyi bulmuıtu. 
. Zübeyde kwl bir Hind talına bürü • 
nerek aynanın önünden uzaklaflı ve ıa -
lona giden .kapıya yürüdü. Patayı orada 
karplıyacaktı. 

Zübeyde Ramazan Pqayı ıeviyordu. 
Bundan başka genç kızın babasını öldü -
ren bir oeyhi de pap asbnnııtı. Patanın, 
palabıyıklı ve beyaz tenli Türk yiğitlerini 
ardına takarak bir kasırga gibi gelişini hiç 
unutmamış, o anda vurulmuştu. Pap sa
vaşta da kendi görünütü gibi yaman ol • 
muş. ıeyhin atlılarını bir aaldırııta darma 
daian etmitti. Smm gibi ince yapılı eamer 
ve kuna çöl erkekleri yanında omın penbe 
beyaz teni, iri vücudu ve yüksek bir dai 
tepeıinde parıldıyan bir çift yıldız gibi du

- Eilencenizde bulunmama izin verir 
misiniz, ıultanım "? 

Patanın cam aıkılmamıı değildi, lakiıa 
belli etmedi: 

- Seni hiç bir zaman buradan kovma .. 
dım. 

- Lütfünüzün sonu yoktur. 
Çalgı yeniden coıtu ve çengiler oyna• 

mai• devam ettiler. 
Zübeyde, paşanın dizlerinin dibindeydi. 

Ramazan Paşa yeni gözdeeini kollarile .... 
rarak okşuyor, öpüyordu. -. 

Servinaz da paşaya sokuldu, başını o • 
nun senit omuzlarından birine koydu, eon. 
ra •öisilne doiru kaydırdı. dudaklarına w 
zattı. 

Pap bir an ona dönerek ıoğuk bir )'ÜZ• 

le baktı ve başını hemen çevirdi. Şimdi 

Zübeydeye daha yakın olmak için ne yap
mak lazımsa yapıyordu. 

Servinaz yılmamııtı. Ramazan Papya 
daha çok sokuldu; lakin o gene aldır • 
madı. Hatta eski gözdesini elile iterek u
zaklaıtırdı: 

- Beni rahat bırak, artık aiır aeliyor• 
sun! .. 

Servinaz Paşanın öte tarafındaki Zü .. 
beydeyi baıile işaret etti: 

- Bu marsık benden daha mı hafif 
sanki? .. 

iki eski sevgili kin dolu bakışlarla bir• 
birlerini süzdüler. Kafkas cüzeli ?ıtir • 
denbire doğruldu: 

- Şarap veri .• 
Diye baiudı. 
Verdiler ve İçti ... 
Birbirinin ardından u.'zatılan kadehleri 

bof&ltıyor ve yenisini istiyordu. 
Şimdi dağınık saçları, mahmur aôzlerl 

ve candan jestlerile hamhaıka bir güzef 
olmuştu. 

Gene paşaya sokuldu, yüzünü onun ya. 
ran gözleri pek hoşuna gitmiıti. Hemen ° züne yaklaştırdı, sürdü ve sarıldı. Uldn 
dakikada bu yiğitin kollan araıında göz- bu da fayda vermedi. Pap sarışın kadını 
lerini kapamak istemitti o ... 

daha sert bir şekilde göğsünden itti. Ser-
Ramazan Pata geldi. İpekler ve samur- vinaz gitmedi. Sokulmakta devam ediyor 

lar giyinmişti. Zübeydeye yaklqh. Onun •e iniltiye benziyen bir sesle yalvarıyor .. 
çenesini okpdı: du: 

- Senin kadar güzelini hiç görmedim. _ Ben ne yaptım sanal.. Bana acıf .• 
Bir çöl güneşi gibi içimi kavuruyorsun 1.. P-.a aabıraızlanmııh. Bacağını kalcfa.;i 

Dedi. dı ve genç kadını bir vurufta mermerlerbı 
Zübeyde kızardı. Başını eidi ve kirpik- üstüne yuvarladı. 

lerinin altından bu uzun boylu dinç ve ol· Servmazın yüzü sarardı, bakıılarındakl 
gun erkeğin çatık kaılanna. gür sakalına ve ıon parıltılar da sönmüştü. Yavaş yava 
pala bıyıklarına baktı. doğruldu, güçlükle ayakta durabiliyordu. 

Paşa sedire doğru yürüdü. Zübeydeyi Havuzun kenarına doğru yürüdü. Fıski • 
de kolundan tutarak yanına oturttu. El - yenin renk renk sularım avuçlarına alarak 

lllnl arı 1 )erini kendi ellerine aldı: yüzünü 1 lattı ve çıkıp gitti. 

[ 
l918ftbUI Beledlye91 _ - O kupkuru çölde bu kadar vumu Paşa genıı bir nefes aldı. 

: şak ve güzel elleri.. Artık bu suluk gıbi kadından çok şukuı 
l 

.., nı ~ırdı. b. 
nasıl sak ıyacagı . f"lakın sebe 1 

H l t in ((lP 1 • 
e e gaze en . onu yerın • 

anıa..ımamıştır)> demesı vindirınifti. 
den sıçratacak derec~: ;;,ıku ile se .. 
Bununla beraber 0 gü d du Ve si -

ık ıp ur · 
vinç arasında ça an k . • uzun bir 
. 1 wı lama ıçın ·~ nır erini sag am zeteleri çıa;" 

Yiirüyüş yaptı ve akşa~ aga eheJJUPiyet 
ınadan evde bulunnıag 

verdi. • h ... ber, tahki· 
d"'" yenı .. 

Gazetenin ver ıgı 'ber tti. Haslar• 
katın basladığından ı e endişe için-
l>ütün bi~ geceyi ıztıraP ve 

A 1 ükellefiyeti ıoıe ve köprüler- kanununu tadil Diye mmldandı. kurtulmuştu. Her şey yolunda gıdıyordu. 
ft'!MZ ,.aeıi naldı yo m fik umAı meclisce 6 lira ve takıit za· Arap kızını kucakladı. Zaten cariyeler de birer ikiser kaybolmuş 
Pi"' 1 kanuna tev an um . 

edeO t882 No. 1 
• d" ~ . T evvel ayları ve 936 lt!Deaİ bedeni yol Çalgı baılamııtı ve çenıııler oynuyor - sarayın koridorlarında ve bahçesinde ken· 

ları da biri ~azıran =~T ·
8 

ııınin larak ve çalıfma aylan Ey- du. Yart çıplak cariyeler altın kadehler di alemlerine c;lalmışlardı . 
_.. l f eti 6 lir&Dm m 1 1 

•--- o .. • • içinde hurma §Brabı sunuyorlar, yahut se- Ramazan Paşa sevgilisinin tülden el • 
111ükel e ıy 1, T eani, Nisan ve Mayıı ayları olmak uzere teabıt edıl· dirlere uzanarak gıcıklayıcı ve çeşit çeşit bisesile oynarken harem ağası avuçlarını 
lül, T. en• ela~ bu aylar zarfında nakti ye bedeni mükellefiyetin İ· haller takınıyorlardı. birbirine vurarak bağırdı: 
J.Dİf oldujun •tin olunur. (8.) (2379) Paşa içiyor, Zübeyde içiyor, cariyeler - Halveti.. (Lütfen ..,fayı çevirinia) 
faıı ıuzuaıu ı 





inci gibj 
Parlak, 

Ayni parlak neticeyi siz de 

RADYOLiN 
k t min edebilirsiniz. KuJlanara ,.! w defa ~ unutmayınız. 

Vahid _.. .. , alqalll 

SON POSTA 

YENOs PUDRA• ı 
Çehreye hilkaıiıı veremiyeği 7umupk, 
oazip •• tatla bir beyad k •erir. 
YENO& KREMi ı 
lle beılenen bir clld düoyan:a en ta• 
rave.fi ıüzelHğidir. 
VEN0& RUJUı 
Kullanan bir duılaktan çıkan her ke
lime bir ateş damlası gibi yaba elur. 
VENOS MCSTAHZARATINA ta
mnmıı ıtriyat ve tuhafiye mağaıala· 
randan en kıymetli yerler verilmittlr. 
n~poıuı EVLİYA ZADE NUREDDİN 
EREN, lstanbul • Bahçekapa. 

brab çekti -

"''"'-
Fakat bir kaşe 

G R i P • 
1 N 

Alınca bUtUn •lrllar1nın hemen geçttllnl gör• 
dU. N••••I yerine ı•ldl. 

llkbaharın ıtıklt, kokulu havalanna aldanma• 
rınız. MUtemadl hararet lahavvUllerl her rahat• 
eızlll• yol açablllr. Eler yanınızda dalma 

il 111 

1 1 
bulundurursanız kendinizi bütün ilkbahar 
haabthklanna karii sigorta etmft olursunuz 

En noş meyva usareıerue JUllDlo 
lanmıp. Hamt- kol Jlqbnr. 
lnkJ"m IAleeder. ... ......., ............ 
ve Mllhhk balat*ler. 

INCILIZ KANZUK ECZANF.SI 
Seyoila • l.tanbnl 

• 
Tafsillt: Galata P. K. 1255 Hormobln 

Parana ıailam gelir ter 
mln etmek ietiyora• 

VIKING 
markalı 

aut Makin•• 
ahm latamı yap 

yuulm.auao. 
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ŞAMPiYONU 

Adres: istanbul, Eminönü, Ballkpazar başı No 2 ~~~~ --~~ 
Her keşidede müşterilerini zengin etmekle nam veren gişedir. 

Bu defa da 20 .000 Lirayı 
mütekait Bay 1 H SA N'a vermekle bayiler arasında tampiyonluğu kazanmıttır. 

Yeni tertip biletlerinizi gişemden alınız. Bir gün zengin o)manız muhakkaktır. 

• (Bay Eskinazi'nin SE~VET), (Bay Ventura'nın KADER), 
ıKKA JJ(Bay Abuaf'ın ZENGiN) gişelerile münas~betimiz olmadığını hassas 

•müşterilerimize arz ederiz. 

• • 

• 
YENiCE 

1 ._.: 

İKRAM İYE 

BUDAPEŞTE .SEYAHATİ 13-24 MAYIS 

DERBAL KA YID OLUNUZ: BER lY. A "'RAF DAHiL TL. 105 

AT T ~yahat Acentalan. Telefon: 44914 

------~----~----------------------~------~~~~-~~-----
Devlet Demiryolları ve Limanlaıı iş!elmJ Umum idar Jsi ila ı..ı;ı 1 

Yumurta nakliyatına tenzilat 
15/5/936 tarihinden itibaren «Yumurta» nakliyatına tenzilat ya

• Wla.caktır. T.-fsilit i~in İstasyonlara müracaat edilmelidir. H!>30u «2358u 

..... .._........_ 

Son Posta Matbaası 

Netriyat Müdürü: Selim Raııp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. RaKıp, H. Liıtfij D 

• • • • • 

itırıyorsa 

de ·bitirir 

Nasır, eıağtnıza mıhlanmış bir ıstırabdır, 
onu DERMIN sökUp atar. Nasırdsn . kurtul· 
manın biricik çaresi Darmin kullanmaktır. 


