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_Habeşler 750,000 -asker 
çıkarabiliyor 

aterberllk tatbikinin tabiri 
Habeı imp~.jttoru Vluskır kuı1ımu

a ikinci bir telgraf gönderere~ Ulus 
ar kurumunun Hab99 • ltalya anlaŞ
mazlığı hakkında bir k;ırar verme • 
sine kadıı.r seferberlik kararının tat· 
bile edilmiyeceğini bildirmiştir. 

iki tarafın asker kuvvetleri 
Seferberliğin tatbiki esnasında 

Habeşistan 750000 askerle işe başla -
mı~ olacaktır. 

48 saat içinde bütün Habeşlerin si
l!h başında olabilecekleri tahmin e -
diliyor. Kabile başkanları imparato -
ra bu yolda teminat vermişler ve kuv 
vetlerinin nerelere sevkedilecekleri 
kararlaşmıştır. Bu süel hazırlıklara 
karşı İtalyanlar tarafından da son 
günlerde 30 bin asker ve 70 zırhlı o -
tomobil Somali ve Eritreye gitmiştir. 

imparatorun sBzlerl 

su başkumandanlrğuıa geçtiğini yazı-
yor. 

Makdon•ld ne diyor? 
Eski İngiliz . Başbakanı ve şimdiki 

Başbakan muavini Makdonald, bir 
seyah vapurunda verdiği yemek söyle 
vinde demiştir ki: 

"İtalya ve biz dostuz. Yıllarca be
raber bulunduk. Kıskançlığımız yok. 
Rakip de değiliz .. 

1\'12.kdonald sonra şöyle söylemiş -
tir: 

"7.ahmetle Ye yavaş yavaş vücuda 
getirdiğimiz sulh teşkilatını bozmak 
üzere kimsenin el kaldırmasına mü -
saade edilmemelidir.,, 

Son kalan halyanıarda çıkıyor 

Adiıababa, 1 (A. A.) - Reu. · 
ter aytarından: 

Burada bufonan yabancılar, ço
luk çocuklarını Cibuti'ye gönder
meğe hazırlanıyorlar. 

Reuter'in haber aldığına göre, 
Habet Sü Bakanı imparatorun 
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1-litler süel manevralaı·da 

Bu 
hazır bulundu 

hareket Litvanyayı 
tehdit sayıhyor 

K6otgsberg radyosu da seçmenleri 
tehdit ediyormuş! .• 

Yeni Memel kz.nuİıu hazırla.· ya her türlü çareye başvurmakt&;; 
yacak olan 29 aaylavı ıeçmek için dır.,, 
Memel de yapılan, seçim evvelk; Fakat mesele tamamiyle böyle 
gün akıama kadar devam elmİ§- değildir. Memeldeki Almanlar 
tir. Yugovitin mıntakasında ·ıe - Litvanyayı seçimi uzatmağa mec ··: 
çim esnasınd'l bazı karışıklıklar bur etmi§lerdir. ·sandık ba~ında . ., 
olmuf, rey pu,ulalarc yırtılmıttır. saatlerce bekHyerek aleyhlel'inde· ·· 
Bu hadiıeler yüzünden bu mınta.· rey vereceklere mi.ni olmu§l&'r - -' 
kada yapılan •eçim hükümaih ıa· dır. Naııl? Mf!melde ıakin Litvan: 
yılarak ilk tetrir.in altı""ımda ora ların elueriıi çiftçidir. Bunlar pa· 
da yeni bir oe!iİm yapılmaama ka· zar günü at ve arabaları ile seçim· 
rar veri1miJtir. için ıehre inmi,ler, fakat geç gel 

Bu karar üzer;ne halk tan.f ın- dikleri için Almanlardan sıra hu 
dan gösteriler yapılmıt. fakat bir lup rey verememiıler. Erteıi gün · 
hadiıeye meyden verilm~miıtir. avdet etmek üzere çiftliklerine 
Seçimin neticesi bir haftada~ dönmüılerdir. Bu sebepten dolayı , · 
anlaıılmıyaca'ktır. Litvanya tükWneti seçimi uzat· · 

Adisababada lngiliz gazetecilerini 
kabul eden Habeş imparatoru, genel 
~f erb&lik emrini ''harbe başlamak 

için değil, yapılacak hücuma karşı 
hazır bulunmak için,, 1 mzaladığını 
Söylemf~tir. Habaşistanın cenup cephesine kuman yabancıları Adiıababadan uzak· Berlin gazeceleri Memel ıeçimi mak mecburiyetinde kalmıttır. J • 

· imparator demiştir ki: da edecek olan Vehlp paşanın. lngiliz 
"Karşımızdakilerin mütemadiyen gazetelerinde çıkmış olan bir resmi 

&ınırlanna asker yığması devam et - Fransız ve lnglllz~erln temaslar 
~ikçe, yurdumuzun korunması için i - Fransıı kabinesi bir toplantı yap -
cap eden tedbirleri almakta daha ge • mrş \'e İngiliz Başbakanı Baldvin ln
eikmi~ olsaydık vazitemfzi yapmam - giliz kraliyle konuşmuştur. 
mrş olurduk. Uluslar kurumu işi bir · lngilizler Maltada, gerek yerli, ge
liğine hazır olmak1n beraber, herhan • rek yabancı halk için b.ami emniyet 
gi hücuma uğradığımız vakit insani tedbirleri almaktadır. 
ve maddi var kuvvetimizle kanımızın Maltada emniyet tedblr•erl 
son da::mlasına kadar yurdumuzu ko- Mal tanın müdafaası için son on 
ruyacağız.,, beş gün içinde alman tedbirlere bir 
Habaf seferberllöl ve Uluslar çok daha ilAve edilmiştir. 

Kurumu Malta kışlalarının takviyesi için 
Adlsababadan Berline gelen ha - 1ngi1tereden gönderilen ilk üç bin pl

berlere göre, Uluslar Kurumu, Ha· yade efrac':ı karaya çıkmıştır. 
beşistanm müdafaası lüzumu bakı - Maltanm kabında sığmak gibi 
mmdan Habeş ülkesinde genel sefer- kullanı1acak yerler hazrrlamaları için 
berlik ilanına müsaade etmiştir. Fakat halka emir verilmiştir. 
Habeşistan hududa Uluslar kurumun Vehlp pafa b•• kumandan 
da müşahitler geltp kimin tahrikilt Ingilizce Morning 11\:tst gazetesi, 
yaptrğını görmesini istemiş" ve bu mü- Osmanlı ordusu kumandanlanndan 
J:'.ihaza ile, lmza1adığı ~ferberlik em- Arnavut Vehip paşanın, Habeş ordu ~ 
r inin tatbikini sonraya bırakmıştır. 

laımağa davet etmesini aağlık hakkında heyecanlı yazılar yaz - Pa .. ıe ıazetelerl memnun. . . ~ 
vermif, ancak haparator, yaban~ maktadır. Parls, 1 (A.A.) - Bu sabahki Parüı 

1 

cılar için burada hiçbir korku ola- Montag Za vtung gazetesi diyor gazeteleri, Memelde seçimin süklin ile 
mıyaeağını ileri sürerek bunu red geçml§ olmasına sevinmektedirler. .,. 

t ki: Petit Parisienin öul aytarı diyor · 
detmiştir. Burada henüz birkaç ı· "Seçim aandıklarmr kim bekli- ki: 
talyan kalmııtır. Lak.in bunların yor, onlann açdmıyacaklarını kim "Yabancı görmen (mfişahlt)ler, se· 
bir ayak evvel buradan gitmelerı taahhüt ediyor, bir gün evvel ve· çim itlerinin tükel (mükemmel) Şart. 
uygun olacağı, z:ra, aksi takdir • rilen oylara g.eceleyin ne yapıla~ ıar içerisinde yapıldığını hep birden ' 
de birtakım hadiseler çıkmak ih· kaydetmi§lerdir. •· 

caktır? tak~~ ı 1 1 -timali olduğu hakkında genel bir Almanlann W6t, L tvanya ı .. n 
düıünce vardır. "Memel b "ilgesinde tam bir zorbalıkla suçlulandırmaktı. Alman ·' 

' kudret sahibi olan Litvanya poli- ba.smı Litvanyaya şiddetle saldırarak ı 
Roma, 1 (A. A.) - Asmara • yasasızlık ve skandaldan bahsederek. 

d S f . .. . b·1d· 'ld' .... ıine aüvenebilir miyiz? an te anı ~-~)ansına 1 ırı ıgı· 0 ileride seçimin sonucunu bozuk gös • 
ne göre, Habet kuvvetlerinin ıı - "Düzenin muhafazasını temin termek amacmı glidilyordu. Seçimin .. 
mrdan 30 kilometre içeriye çekil · edeceklerini Almanyaya vadet - sük<ın ile ge~mesi, bu iddialara. karşı 
mİ§ oldukları hüsbiltün asılsızdır. tikleri zaman st~tükoyu imza e .. üzdil (beliğ) bir yalanlaD1.3: olm~ • 

'Küçük karakollar verli yerinde den devletler, durumu· kavr,mıı ...... tur,. , -1' • 
.. fr- .• •. ..,.. " l d ? ~ 1 

•• Memel ı (T.A.) - Seçlıp dUn saat 
ka1mı~lar ve hatta hazan duzgun bulunuyor ar mıy 1 

'' • 20 de bitmiştir. Kayıtlı seçmenlerin 
aıkerler1e kUvvetleıiöiri!mi!fer • 

1 
:.. lngili~ce Morning Poıt gazete· yüzde 95 i ·oy vermişlerdir. Yeniden 

dir. sinin Memel aylan ıunu yazıyor: hiçbir h!dise çı)qııaml§tır. 
"Meme1deki Alman köylüleri, Königsberg radyosu, her iki saatte 

Ro!"':adakl aklaler ve halyan 
faallyetlerl 

Ro~ad'cı.n gelen haberler ise, Ha • 
beş hükftıneti tarafından alınan ted -
birler üzerine ltalyada da silel hare
kAtın 4erhal başlryacağı yolundadır. 

Habeş hazırlıklarına bir cevap ol-

-Macar 
anlaşması 

Alman 
Fransız 

balıkçıları ve tecimenleri sakin bir, seçmenlere, yalan haberler ve teh 
ditlerle kanştk 8111tlerde bulunmuş -duruyorlar. Bütün dünyaya ıöı-
tur. 

Bu radyo istasyonu, seçimin sonucu "!.' 
ne olursa olsun, Memel mukadderatı - · 
ntn değişmiyeceğinf haber vermiştir. 

mak üzere ttalyadakl biltlin sivil fa- hl k k d ? 
~ist kuvvetleri ı:teferber edilecektir. o una arşı mı ır • 
Bu hususta hazırlanmakta olan genel . 

termek istiyorlar ki 17 seneden · 
beri ana vatandan ayrılınıı olma
İarma rağmen bugün de ne Lit • 
vanyaca konuımak, ne Litvanya 
adetlerini kabul etmek ne de ço
cuklarını Litv.Jnya mekteplerine 
göndermek l.ıteğinde değildir .. 
ler.,, 

Berlin 2 - Şarki Prmıyııya giden 
Adolf Hitlerln beraberinde General 
Von Blonberg de vardır. Alman siya
sal çevenleri bu Jüinigsberk ziyareti -
nin Mareşal llind~rbugun bakiyesinin ~ 
Tannenbergte kurulan a.bideye nakli . 
münasebetiyle yapılacak törende bu .. 
Junmak üzere oldufunu söylemekte· 
dirler. Mamafih Hitlerln buradaki sil· , 

::~:::;i:ö;~~~~~.bugün yarın nan Gömbüş - Hitler konuşmalarını 
Napoliden doğ"U Afrikasrna 3500 1 • ı • 1 1 İ f • d • ? 

asker daha gönderı1mıştir. ng iZ er nası e sır e ıyor. 
ltalyan gazetelerinden Tribuna Ha 

be!Ş sef erberliğlnl bir taarruz mahiye
tinde görerek ''herşey, Habeşistanın 
bir taarruzu olduğunu lsbat etmekte
dir.,, diyor. 

ttalya kıtaatının muhasemata baş
ladıfmt Habeş hUkiımeti yalanlaınış

tır. 

ltalyan kıtaatının Habeş hududu
. na dofnı yifrildüklerl haberi Roma -
ı dan da yalanlanmaktadır. 

Romaya giden ltalyan askerlerinin 
gündeliği 3 liret ile 4 lirete çıkanı -
mıştrr. 

Bir gaz gemtsl 

Bir yelkenliyi 
parçaladı 

Düı\ akşam ıaat 21, 20 de Kara· 
gümrükten gelen Lamama adında 
gaz yiiıldü bir gemi, Sarıyer önün
de bir yelken gemisine çarparak 
baş taraf liordasınm ıu kesimin· 
den yukarısını parçalamıştır. in· 
saoca zayiat yoktur. (1544) (SO) 

Dairelerde çalışma 
saatleri 

Dairelerde kı§ çalıtına ıaatleri· 
ile bugünden itibaren baılanmış· 
br. Memurlar sabahleyin saat do
kuzdan on ikiye kadar, Ciğleden 

•oma da on üçten saat on yediye 
kadar. çalqacaklardır. · - -\ 

İngilizce "Mançester Gardiyan,, hötün hareket etmed~n evel Ma· 
gazeetsi, Macar batbakanı Gene. car gazetelerinden birinin Berlin 
ral Gömbötün Almanya aeyahati- aylarına verdiği bir diyevde Al
ni Almanya ile, ltalya arasında man - Macar anlaşmasının Fran
bir yakınlaıma lemini için bir ta- aanm Orta Avrupa blokunu teş.kil 
vauut teklinde tefsir ediyor. eden devletlerine kaJ-ıı bir anlaş. 

Bundan b"atka Viyana aytarıır ma olduğu kanaatini kuvvetlen
dan aldığı bir haıbere göre Sovyet dirmektedir. GeTÇi General Göm
Ruayo. ile Çekoslovakya a.ruında- böt hiç bir siyan.:I anlqma olıria· 
ki yakınlaımalardan Almanya, Le dığmı katiyen teyit ediyorsa da, 
bistan ve Macaristan kuşkulan· diğer sözleri bunu tekzip ediyor. 
maktadırlar. Bu kutkular, Raiman "Macar - Alman doetluğu anane· 

ya dıt bakanı Titii.lesko ile Sovyet vidi~. Bu iki devletin dost olma
dı! komitesi Litvinofun Cenevre· sından daha tabii bir ıey yoktur. 

deki kon'!l~m!llarmdan sonra daha Hitlerle mülakatım hayatımın si
çok artmı~tır. Çünkü sanıldığına linmez hatıralarından biri olarak 
göre, bir harp esnıuında Roman. 
ya, Sovyet ordularının kendi top-

raklarından geçmesine mü.sa • 
ade edecektir. Sovyet Rusya ile, 
Çeko&lovakya, Yugoala..-ya ve Ro
manyanın tetriki mesai.sine karşı, 
General Gömhö§, Almanya ile Le. 
histan aras:nda sıkı bir elbirliği 

tesisine çalı~ıyor. 

Alman hava bakanlığına men
sup bir General timdi Macarista
nm hükUmet merkezi olan Bucla-

peıtede bulunuyor. Bu hava Gene
ralin önce Lehistana uğradığı tah-

min ediliyor. 
Berlin - Dün General Göm-

kalacaktır,, diyor. 
--o-

Hlodlstanda bir 
çarpışma 

Silma, 1 (A. A.) - Resmi bir 
bildiriğle hahet verildiğine göre 

Hindistan kuıey • batısı unırını· 
daki kabilelerle lr.giliz IWvvetleri 
araıında yapılan çarpıtmada su
baylardan iki4i olmü§, 3 fi yara -
lanmıt ve 70 . 80 kadar da nefer 
ölmüıtür. 

Bu kabtlele•:dcn birkaçı hült4 .. 
metle barıKıl ılgiler ku1"111ak dl · 
leğinde bulununca, hüktlııiet, So-

Litvanyadaki İngiliz ııgilderi. 
Fransiz elçiliği katibi ve Danzİg· 
deki ltalyan konsolosu. seçimi 
gözetmek için Memelde bulunu · 
yor. 

Alman noktai nazarını rüden 

el manevralarında hazır bulunmu§ 
olması bunun daha ziyade Litvanya ' 
aleyhine bir gösteri mahiyetinde ol .. 
duğu ku§kusunu uyandırmaktadır. 

bütün bu müt:ıle~lara rağmeıı Lit -------------~ 
V&ilyanın da bu iı~e bira:J haklı ol Fakirlere . yardım 
duğu unutulmamalıdır. Eıuen bu için bir ~avet 
hücumlara ıaik uedir? Meıele 
Litvanyanın s~çimi bir gün daha 
uzatmasından, ve bu suretle daha 

fazla rey kazanmayı temin altına 
almasından Heri geliyor. 

Alman gazetel~rine göre, "dün
yanın hiçbir yerinde timdiye ka • 
dar böyle birıey vukubulmamıf, 
en güç seçimler bile bir günden 
fazla sürmemittir. Belli ki Litvan 

fi bölgesindeki hava faaliyetini 
derhal durdurarak · görüıme1ere 

baılanmuı için deleraıyonlar 
göndermelerini kabilelere bildir· 

mittir. Hal böyleyken, dün bir ke 
şif yapan Wuchajawar bölgeıine 

mensup kuvvetler, Achkar kabi
lesi muharipleriııin taarruzuna uj 
ramışlardır . . Dü§manıri pek ağır 
zayiata uğradığı sanılmaktadır. 

Bildiriğ, "Hükfunetin t.lkına -
cağı duru~u· yen; den incelcı::İnek
te olduğunu,, ilave etmektedir. 

. ' 
Topkapı <Türk Fukara;pernr ha .. 

yır müessesesinden) yoksullara yar -

.· 

dım kurumundan: · • 

önümüzdeki Cumurluk bayram1ıu 
kutlarken çevremizin yoksullarını se- · 
vindirmek ve onların kış azıklarını ve 
kışlıklarını elden geldiği dek karşıla
mak iizere ulusal bir iş olarak 300 . 

yoksul için 'imdiden çalrşmağa baş • 
Jadık. Bunun f çin acıyan, koruyan ,.e 

yardım seven yurtdaşlann yardımları 
ıerektfr ki 300 (ola.bilirse daha. artık) 
yoksul yurt kardeşimizi kıt için koru 
yabllefün. 

Bu ödeve bUtUtt vanlkla · kardeş. 

yurtdq, arkada~larımızı çağırıyoruz. 
Vereceğimiz azık yağ; makarna, pi· 
rinç, fasulya, patates; sovan, şeker · 
ıhlamur, ve aynça kömür, sabun Ye 
giyim araçlarıdır. Bunlan elde etmek 
için bunları veya bunlann tutarı para . 
yı elden geldifi ve gönülden kopanı 

kadar kurumum~za bağışlanmasını 

yurtdaşlanınızdan di1emekt~ \'e beld~ 
me~teyiz. Kurumumuz1 ya zo;s:; tc .
Jetonla veya mektupla bildirilme.si yar 
dımı yeriM geti.rebilir. ,. · · · · · 
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Hocalarını vuran 
h ı 1 ap Emektar ay az ara cev : 

Gülcemal 
Kadıköq - Gazlıane 
tramvaqları 

iş/emeğe haşladı 
~adıköy tarafında yapllacak 

tramvav hatları bununla 
tamamlandı 

Okullarda büsbütün sıkılık Hak kazandığı bir 
0 1 m 8 11 d I f ! istirahate bAU\ 

Sınıfım geçemiyen haylaz ço· I 
culclarm yaptıkları cinayetler ıe· 
risini herkes nefret ve istikrahla 
okuyor. Bunlu, bocalarmı vur· 
maia kalkrtmak~ - tarihte, 
mabedi yakan ahmak gibi - töh· 
ret kazanmak mı iıtiyorl~r? Yok
sa, tazyik neticesi diploma mı a· 
Jacaklarmr umuyor]ar? ... 

Smıfmr dönerek ve cinayet it· 
Jiyerek töhret kazanmak!?... Bi
sim zamannnızda, ikmale kalan 
bir talebe, bunu utancmC:la.n an . 
11esine bile itiraf edemezCli; ve a
ile, evli.tlannrn bu felaketini öğ. 
renince. arlanır, meseleyi gizler· 
eli. Tatil zamanmda gizlice hoca 
tutulur, ÇOcuk çaıhıtırılırdı, 

Şimdi, dikkat ediyorum, değil 
aonale kalmak, hatta ımıf dönmek 
bi~, aile tarafından sanki talebe
ye kartı bir radir halinde göıte. 
,aınek, gazetelerle ilan edilmek . ' ;.tenıyor .• 

Haylaz çocuğun ana11, ha~r, 
evlitlarınm hu akiıbetini adeta 
eJ<onomik '(iktıaadi) buh:an neti
cesinde itıiz kaJmıı bir amelenin 
1'e-tuıa ge!en felaket gibi, çocuğun 
kabahati aeğilmit de cemiyetin 
kabshati imi, gibi telakki ediyor

J.r. 
itiraf edelim: 

Şimdi tahsil çok gevtemiftir. 
Eskiden rüfdire mexunu, zama. 
nnt'laki türkçede bir tek yanht 
yapmazdı. O muğlak (ha) ları 
(hı) Iarı (zel) leri (ze) leri, (dat) 
larr, (ıı) lan kul\ll'ıuz bilirdi ~ 
öyle dipJoma alırdı. 

Hele hi~den ~-V:elki neslin rüfdi 
ye ve idadı tah~Iı lisan ve riyaziye 

-

ha.h.inde daha da kuvvetliydi. it· kavuşamadı ! 
te, bu büyük inkılapları yapan, iki yıla yakın bir zamandanb~· 
memleketi demir ağlarla kutatan ri Ortaköy önlerinde bir ıamandı
ağabeyimiz nesil odur. raya bağh olarak ikibetini ~kli: 

Şimdi, bir talebe, doğru dürüst yen "aaırdide , Gülcemal vapuru 
cümleyi bağlıyamadan lise mezu~ - daha.çekec~ği bitmemit olacak 
nu olmağı nuıl ister?.: Böylelikle ki - gene ıahneye çıkmıftır. Gül 
sosyeteye (cemiyete) yapılacak cemal, bundan bir buçuk yıl 3nce 
fenalık ve hay)a.z gencin eJ.ine ve-- Iran Şehinıaht Pehlevi Hazretle · 
rilecek diplomanm manuızhğı rini Trabzondan şehrimize kadar 
meydandadır. getirerek bu tarihi vazifeyi de yap 

Zamanrmızda, çok mükemmel tıktan sonra ebed? bir uykuya çe
yetişen gençler elbette ekseriyet· kilmit gibi görünüyordu. 
tir. Fa.kat, onların da ıu noktaya Seyriıefain ~dareai ve ıonra d' 
dikkatlerini çelanek isterim: Ku· Devlet Denizy.;>lları birkaç defa 
runun yanında yaf da'yanmaım ! emekdar Gülcemalin kadro bari· 

Zira diplomanın kıymeti azal · cine çıkarılmasına karar vermit • 
ma.ğa batlamııtır. Nice miıalleri· lerdir. Fakat her defasında elde 
ne rutla.dun: Şimdi artık bir ife batka vapur olmad,ğından, Gül· 
alınacak talebenin ~ehadetnameıi cemal, gene sefere çıkarılmııtır. 
olup olma

1

dığma bakılmıyor da itte gene aynı ıebeple Gülcemal 
"çok iyi,, ve "iyi,, itaretlerine ba- bir havuzlanma ve boyanmadan 
kılıyor. sonra dün ıefere baılamıtır. 

Harp zamanında ia.teci lımail Gülcemalin yaşı yarım asrı af -
Hakkı Pata kendisine yaprlan bü- kındır. Evvelce Lizbon ile Nev · 
tün müracaatlerin altına "muva. york araıında seferler yapan ve 
f~ktll', verilıin,. diye yaza.rmıf. Li.- geçen asrın büyük gemilerinden 
kın, mavi kalemle yazdıkları ya. biri olan 0 vaktin Gülcemali bir 
pdrr, kırmızı ile yazdıkları · yapıl- aralık Nevyork limanında batmıt 
mazmıf. Son zamanda :da a.nCa.k ve bir rivayete göre on yıl suyun 
"en iyi,, ve "iyi,, İfaretli diploma. altında kalmıftır. Gülcemal suyun 
larm s.a.hipleri hakiki ,ehadetna- altından çıkt<ktan sonra gene U· 

meli muamelesi görmeğe batladı. zun seneler Avrupa ile Amerika 
Hoc.umclan talebeeine kadar arasında iılemit ve nihayet o va

bütün kültür alemimiz dipİoma . kitki "ldarei mahsusa,, ya satıl • 
nın şerefini kurtarmak için, kolay· mııtır. lıte 0 vakittenberi Gülce -
ca diploma alirial< için bu Haylaz. mal ''ldarei mahsusa" nın, Seyri· 
lık cereyanına ka.ı·ıı koymalıdır· ıefainin ve nihayet Denizyolları · 
lar. nrn idaresinde çalıımaktadIT. 

Kadıköy - Oskıiidar tramvay· ocağı tarafından bir çay verilmiş T'tt 

larmm yeni bir hattı iıleıneğe a. başkan Tevfik tarafından bir söylev-
le halkm dileklerinin yerine getiril -

çılmıttır. Bu hat Kadıköy - Gaz- miş olmasından do1ayı Cumhuriyet 
ha.ne hattıdır. Hat uzun bir müd- Ifükumetine ve şi.rket idaresine te ~ 
dattenıberi yapılmaktaydı. Bu hat- şek.kür edilmiştir. Buna şirket idare 
la UıküdaT tramvay)arı idaresi. mec1isi murahhas azası Aecmeddin 
n1n Kadıköy tarafmda tatbik etti- Sahir karşılık vermiş ve halka ait o .. 
ği program tamam olmuştur. lan dilekleri yerine getirmekle şirke~ 

tin halka ait hizmetleri başarmaktan 
Bayındırlık 'bakanlığı fen heye. hakikt bir zevk duyduğunu ve Türk 

ti bu hattı muayene ve üzerinde eliyle Türk parası ve Türk işçisiyle 
tecrübeler yapnu, muvafık gör- yapılan bu hattın Kadıköy tram\·ayı 
düğünden bayındırlık bakanlığı şebekesinde yeni hatlar inşası için ye
b:ıttm i~letmiye açılmaıma müsa. ni haz olacağını söylemiş ve halkın 

gösterdiği sıcak duygulara teşekkür 
ade etmiştir. etmiştir. 

Dün bu hattm geçeceği liavali- Resmt bir açdış mahiyetinde olma-
de temular yapan bir - muharriri- rnakla beraber halk tarafından ter • 
mize hiç bir nakil vasıtasına sahip tip edilen bu tezahür Kadıköyijnde 
olmıyan bu civar halkı memnuni· Tramvay hareketinin halk tarafından 

ne kadar sevinçle ka.rşrlandığını gös -
yetlerini söylemiflerdir. teren yeni bir hddise<İir. 

Yeni hat Kadıköy - Altıyo) ---.,---------
ağzı - Söğütçefme - Köprü - Gilmüştl altın yapan 
Gazhane yolunu takip etmektedir. bir adam yakalandı! 
Yeni hat umumi hattan Kadrköy Bekir adında biri gümüş biT 
Altıyol ağzında ayrı]maktadrr. mecidiye çeyreğini altın &uyuna 

Üsküdar -.Kadıköy tramvay ida· batırarak lira haline koymuş ve 
resi hat için ayn arabalar tahsis dün Köprü üzerinde tesadüf eyle
etmiıtir. ~ ! :. 1··~ diği Abdullah isminde bir köy)ü-

Halk daha sabahleyin çok erken sa- ye bunu dokuz liraya satmıştır. Fa 
atlardan itibaren mıntalmlanna gelen kat biraz sonm Aıbdullah aldahl· 
tramvayları tezahüratla karşılamış dığmı anbyarak polise müracaat 
Ye araba ile gelen ıirekt mümessi11e - ak 
rfni yürekten seJAmJamıştır. Bu mil • etmit ve Bekir de yakalanar 
nasebetle Cumhuriyet Halk Partisi müddeiummniliğe gönderilmittir. Hele bu cinayetleri itliyenler, -------------

~ ~~~n~~9d~~ Mt Pclnste: -------------------------
retlere uğramalıdırJa.r. OskOdarda Buğday yolsuzluğu 

Avaoı kaydı K ı b t t hklk 

ay içinde 
eşya fiyatlara 

T eoibı Oda•ı toptan f' 

Son 
(Va- Nu) Yüksekkaldırımda oturan 66 Umar Oynıyan- yen aş an a 

yafmda Atina, Alkazar ıinema · 1 k la 'd edilecek 
.~dan çıkarken ayağı kayarak ar ya a n 1 

Buğday alım aatmmida yapX:~ 
dü~müf, muhtelif yerlerinden ya- Osküdarda Patalimanı cadde -

- :nuı olan yobuzlulc arattn"Jnalan-
ralanmıttır. . sinden geçen zabıta memurları 

ıu· . etya wat Umumi va~iyete göre ıon ay· 
end~. un neır~ittir. Bu endek- da ithalat maddelerinin fiyatlan 
H gore son a! ıçınde lstanbıılda 
tof'taft eı.:a fıvatları hissedilir de
recede yukıelmiştir. Yilkselit bil
haısa gıda m'lddeleri üzerinde • 
dir. Gıda ına-:ldelerinden zahire 
ye hububat fiyatları yükıelmit. 
hayvani gıda maddeleri dü§mütı 
nebati gıda m<lddeleri iıe eıki ıe
viyeıini muhafaza etmiJtir. fpti · 
dat maddeler fiyatJarında hafif 
bir dütüklük vardır. Keyif mad ~ 
de.teri diitmüttür. 

Bir noktaya dikkat: 

yükıelmit ve ;hraca.t maddeleri • 
nin fiyatları da hafifçe düımüt -
tür. Dahili iıt:hlik maddelerinde 
de hafif bir fiyat yükselmesi var· 
dır. 

Bu ıekilde amwnt endekste top 
tan efya yükselit · niıbeti pek az · 
dO'. Bu yükseliıte de daha çok it
halat efyıuı ve dahilde istihsal ve 
istihlak olunan bir kısım madde -
lerin yüksekliği amil olmuttur. 

Ale himize yazan! yabancıların sözlerini sadece: 
9 v d • . ı· ı alan eqıp geçmıge ım 

Yahudiyi Hrristiyan etmek iste-/ Le J ournale muharriri buraya 
mişler. Kiliseye götürmüşler. Pa- gelmiş ve gazetesipe yalan ve zır-
pas: ' Ya dolu bir yazı yazmış. Yazıyı o-

lsa öldü, demiş. kudum. Birçok yerinin yalan ol-

Yangın yıkılmı~ bir evin bahçesinden doğ na ait fezleb> Devlet ŞOrası tara· 
Osküdarda Pap.limanı cadde • ru birtakım sesler geldiğini itil - fmdan bozulmut, tafhkikat evra.1D 

ıinde Mehmet oğlu Ruimin mu • mitlerdir. banka genel direktörliiğüne geri 
taıarrıf olduğu kayıkhaneden yan Bunun üzerine bahçeye giril • verilmiş.tir. Bugünlerde yeni bir 
gın çıkmıf, odalardan biri yandı- mit, yerde otlıır üzerinde balıkçı tahkikat heyeti f:etekkü1 edecdi 
iı halde söndürülmüttür. Salih, Şazi, Nüzhet, Nuri, Bahri, ve bu heyet l&tanbula gelerek iti 
Şişe ile Bekir, Sami isminde yedi kiıinin Dvlet ŞUra.smm bozduğu noktalar 

Sirkecide Konya l.,pzet: lokan· zarla kumar oynadıkları görül -
taaında çalı9an Gani ile dilsiz A · mü§, kaçmağa teıebbüs eden ku· dan tekrar ve d~ha esaslı_te~de 
li biribirleriyle kavga etmjtler, marbazlar yakalanmışb•·· Taftıracldı:r • 
Gani elindeki tite ile Alinin ba§ı- -============::=;:;:::=::======== 
na vurup ehenımiyetli surette ya- oturan Demir kızı Ümmi zabıta . V apurJarın son bahar 
ralamıştrr. Yarah Cerrahpafa has ya baıvurmut, kocası Hamal l ff 1 l b 1 d 
tahaneıine kaldırdmıtbr. Mehmedin ke:ıdiıini fena hslde ' ar e er aş 8 1 

Taşla · dövdüğünü ve bıçakla korkuttu - Akay ve Şirketihayriyenin son-
Elmadağında lcadiye sokağın· ğunu aöylemittir. Suçlu yakalan- bahar tarifeleri bu sabahtan iti · 

da oturan bakxal Vasil zabıtaya mıf, bıçak elinden alınmıştır. haren tatbika haılanmııtır. Aynı 
baıvurmuf, Herant iıminde biri Balta çalmış 
tarafından taşla batından yara - Fehmi isminde biri Keresteci -
!andığını iddia etmittir. Herant lerde çalışmakta olduğu lhranim 
yakalanmıttır. ustanın dükkanından altı balta 
Karısını dövmüş çalmış, satmıştır. Fehmi yakalan· 

zamanda bu s.ıbahtan itibaren E-

Fenerde Ismailağa ıokağcnda mııtır. 

konomi Bakanlığının iki ay için 

tatbik edilmesini tasdik ettiği ye

ni Adalar tenı;ilatlı tarifesi de 

tatbik edilmeğe batlanmı,tır. Yahudi tasdik etmiş: duğu muhakkak. Fakat içinde _ 
_ !nandım. hiç doğrusu yok mu? Adam Gala- ______ .:.._ _______________________________ _ 

- Sonra dirilip göke çıktı ta iskelesinden rahat dahat, istedi- r . ---s • r . . ] 
Y-a~:,~~;~iz0 gelip :~:ı:,;as:~~a!:;:::~:: G& ş E H R 1 ~ D E R i» .~ E .? 1 

gittikten sonra yazdıkları yazılar· rini söylüyor. Yalan mı? Bir gün, .. _____________ !IDll __ ._. ___ ~---:"""'1!~mm:a-.mıı:ız=------• 

daninamp inanmamamız ı~:m helebirpazarsaba.hr o iskeleye Mahallemı·zı·n haıı·nı· go·ru··n' 
gelen noktalarını ayırdetmelı~z. gidiniz, eğer istediğiniz bir san- • 
Kam başrmıza çıkarıp, yumrugtı· dala istediğiniz bir motöre bine.. Aksarayda İsmail Ağa mahallesi Uzun Yusuf so- 11inı gibi bir çok menıuı· ue esnaf pcç rıakit et'lerine gC: 

""'vurarak· ' •·-k ıo n"maralt evde oturan fstanbu1 Telgraf Müste • liyorlar. Bu semtin o mahallerinde bu sokakların lam· muzu masaya · bilirseniz askolsun size .. Bu yolda. JUL .. 

- Yalan ! . I .. d ''Y I f d ilfyat' kaleminde Tayyip yazıyor: b08tz kalmasını kıymetli şarbaylıöımızında istenıiye • 
Diye haykrrmamız, aleyhimiz- ~ yazı .ara sa dece .k: at~.,, .e· ceklerini biliyorum. Fakat her tarafı görüp eksiklikk • 

d h 're vız gelir ve yıp geçe~k yer e, şı aye ı mucıp Kıı mevBiml geldi. Ortalık saat arı yediden itibaren rine çare bulmak kabil değildir. 0 semte belcdiyede1I e yazan mu am · · . .. . . 
biz de bozuk işlerimizni birini ol· olan şeylen duzeltmemız daha ha· kararıyor. Aksarayda lsmall Ağa mahallesinin Uzun bir müfettiş gönderilecek olu,.sa bu dileğimin ne kaıfa;-
!t:h ~üzeltmemiş ohınız. yrrlı olur elbette. S. K. 1 Yıuuf ı-e rolbo:an sokağında otururıorum. Dalıa be • llaldı olduğu öğrcnilcceldir. 



' Hele çok şükür ! 

Almanca hoeasınJ 
• vuran serserı 

Talebelikle ali\kasını çoktan kestiği için 
kUltftr hayatımza bu yeni leke 

sti.rülmemlş oluyor 

Bay Lüdner de iyileşiyor 
Kaba ta§ lisesi almanca öğret .. f 

meni Bay Lütnor'in evinde, tale • 
be1erinden Burhan isminde l:iiri -
nin taarruzuna. uğrayarak yara -
Jandı~mı dün ya~ııtık. Burhan, 
hala, elegeçmemiıtir. ZB.bıti. tara
fından tiddetle aranmaktadır. 
Yaralı öğretmen ise Beyoğlu Zü· 
kUr haatahaıieıinde tedavi altın· 
dadır. 

Öğretmen Lütner, dün kendi • 
siyle görüşen ga7etecilere demit· 
tir ki: 
"- Bir§eyde yanlıthk var: Gaı 

zeteler beni Alman diye yazıyor
lar. Halbuki ben TürlcUm. Lütner 
aile adrmdıt. Ailem Avusturya. 
lıydr. Ben burada büyüdüm. Yir
mi senedir resmi mekteplerde ho
calık ediyorum. 

&'Daha bir iki gün tedavi al· 
ttnda kalaeağmı. Kulafiımın ar · 
sından, 'boynumclan vuruldum. 
Üzerime hücum eden çocuğun e
lindeki bıçağı tutmak İstediğim 
için parmaklarım kesildi. iki kilo 
kan zayi ettim. Bıçak kırıldı. Bı· 
çak yirmi santim uzunluğunda, iki 
buçuk ıantim enliliğinde keskin 
bir kamaydı. Carih ansızm üzeri
me atıldı. Sebebini bir türlü anlı-
yamıyorum. 

"Bu çocuk üç yıl evvel mektebi
mizdeydi. Havlazdr. tzmırdeyken 
de böyle birtakım vakalan var · 
mıf. Sonra Kayaeriye aitnıi§. Bu 
pazar günü bana ıeldi. Kayseriye 
gitmek üzere olduğunuı benim 
yazdığım kitaplardan almak iı -
tediğini söyledi. Bu kitapları ki • 
tapçıdan alınasmı aöylecUm. "Bu· 
gün pazar, dükkanlar kapalı.,, de~ 
di. Birkaç kitap verdim.Şeker i~ 
ram ettim. Uğurladım, gitti. On 
dakika sonra ge~ geldi: "Ho • 

Demiryollarımız 
ilerliyor 

Çerkeş hattı yakında 
açılacak 

Ankara, 30 - Şimdiye kadar 
Çankrrıya kadar olan kısmı açıl -
mrş olan demiryolunda ray döşen
mesi İ§İ ilerlemiıtir. Çankırıdan 

120 kilometre derideki Çerkeı ka 
zası merkezine kadar otan kıaım 

da yakında işlen1eğe açıiacaktır. 

Bugün Filyostan sonra Çatal -
a~zına kadar birinci kısım ve Ça
talağzından Zonguldağa kadar i · 

kinci kısım üzerinde pek mühim 
işler yapılmaktadır. Bu hat üze . 
rinde 2400 amele çalıımaktadır. 

--o--

cam, akılsız bq,n cezaımı iyak
lar çeker... llminizden ba.ıkaları 
da istifade etsin diye birkaç kitap 
daha istiyorum.,, dedi. Yirmi ki • 
tap daha verdlın. Tam paket ya~ 
parken kUlağımın arka11ne. h6y · 
numa doğru bir bıçak ıaplandı. 
l!te böyle yar.ilandmı. ta.banca• 
mr almak üzere gteki odaya ieç .. 
tim. Çocuk kaçmı,u. Bedi Beyoğ· 
lu hastahanesine ·kaldırdılar. Yal· 
nrz ıunu Yazmanızı tica ederim: 
Bu haıtahane'1itı ha!lıekittti Öpe· 
ratör Bay Filüet v~ arkadaıları 
sayesinde hiçbir ecnebi haıtali11ı· 
nesinde ğörülmiyen itinayı gör · 
düm:. Ha.,-atımı kUttatdılar.,, 

Kabataf lis.<!ıl direktörü de bu 
mesele etrafında tunları söylemi! 
tir: 
"- Bay Lütneır'i yaralıyan 

gtnç 'bizim mektebin talebesi de
lildir. Bundan haıka, öğretmeni 
yaralamaıınm sebebi ele iyi nu -
mara almaması değildir. Burhan, 
iki sene evvel, inzibat meclisinin 
karariyle mektepten tardedilmi~ · 
ti. Bunun sebebi de mektepte hır
ıızlık yapmaSL ve iki yıl aynı aı · 
ruha iki kere kalmasıdt. Oktif dan 
çıktıktan ıonr& lzmite ve Eık1şe • 
bire gitmi9, pr>lis~..e sabıkalı ola • 
rak teaçil edilmittir. Lütneri hTT -
aızlık için wrmu~ olmalı ... ,, 

Öğretmenin kıymetli antika eş
yaları varmıf... Bunlar araıında 
Abdülmecidin oğlu için yazılmı~ 
bir a!fabe, Hafız Osmanın Kuı'. 
anları çok krymetliyıniş. Vakanm 
bu eıfalara tanıah edilerek yapıl· 

. dığı zannediliyor. 

[V'siincii ıayfanın birinci tü -
tununda bu mevzua dair Va .. NU.' 
nur:ı bir yazısı oorclır.] 

81 ll"teşrln tasarruf 
gtlnü ! 

Ankara, 30 - Beynelmilel ta. -
sarruf günü olan 31 ilkteırin Tür 
kiyede de kutlulanacaktfi'. Arsıu
lusal tasarruf cemiyetleri tarafın-

dan bütün dünyada iki senede bir 
yapılmakta oh\D bu kutlu!ama tö 
reninin bizde de tatbiki için bir 
komiıyon kurulmuttur. 
~ 

Şeyh Musanın 
muhakemesi 

Valide hanında bir odada bazı 
kimseleri bqma toplıyarak dini 

alet etmek suretile halkı inkrlap 
aleyhine teşvik etmekten ıuçlu 1-
ran tebaasından Şeyh Musanm da. 
vası dfüı bibniş; iddia makamı IUÇ 

lunun cezasını iatemittir. Suçlu Aeıklı bir Hlüm 
Uzun zamandanberi otelcilik vekili de müdafaasını yaparak be

raet isteğinde bulunmuştur. Karar 
aleminin tanırmuı simalarından verilmek üzere dava batka güne 
Meserret oleti müaterici Mwıtaf a kalmrşbr. 
Şevki bu sabah çoktanberi yat- --«>---

• 
makta olduğu ra.hahızbimdan Yumurta yeri ne boya 
kurtulamıyarak rahmete liavuş- kullanıyorlarmış 
mUfbır. Cenazesi öğleden sonra 
$&.al 4 raddelerinde Eyüpsu)tanda. 

ki aile mezarlığına kaldırıla.ca· 

lğından kendisini tanıyan ve ıeven

lerin ceaazeaine tetrifleri rica o-
hmur,. · 

Yumurta ile yapılan birçok yi
yeceklerde yumurta yerine sarı 
bo~ kull.anrldığı yapılan araştır
malarda meydana çıkmr§tır. 

Belediye, yumurta yerine boya 
kullıananlan cezala.ndı_m?.ta ka. 
rar verml§tir. ,' 

HABER - Ak~t1'1 Postas.. 

Yunanistanda 
Krallık lehinde 

Kondillsin sUzlerl 
Atina, 30 - Lariaa ve Tirka

layda krallık lehind~ aöylevler 
-Vermek için giden General Kondi
lia gazetecilerin sorgularına şu ce· 
valbı vermittir: 

"- umuriyet rejinıi hatta bir 
rejimdir. Bundan dolayı bir saat 
evel kraİlığın gelmeti lazımdır. 
Eski kralm.Yunaniatana döndüğü 
vatôt iıyan mahliumları için ıenel 
af ilan edileceğini ümit etmiyo· 
l'Um.,, 

Baıb&üan Çtildariı de dün CU· 

mur ba§kanlığı jİyaai iıfer direk· 
törünü kabul eder~k uıun fuuddet 

1 tLKTE$RtN - lMii 
~~. ~""=-=·----=--------~ 

Arnavutluğa 
Karşı Italyanın 
gösterdiği al8ka 

Onu Halkan antantına sokmamak içinmiş 
Birkaç ay önce verilmesi kesil· tında hulund~rduğunu ya:z:ıyllt . 

mit ôlan yardittı §eklindeki paraı Aynı zamanda Arfiavulluğun 
ritn ltalya tar !fından tekrar Ar · yakında Balkın misakına girece
rtavutluğa verılmeğe başlattdığını 

yazan ingiliz~e "Deyli Herald,, 
aıazetesi, Arnavutluğun İtalya i
çin büyük sevkulceyşi ehemmiye· 
ti olcluiunu, çhnk:i Adriyatik de· 
nizinin !ark kıyurm kontrolü al -

ğine dair çık-in devamlı ~ayia.lıu 

üzerine Arnavutluğun balyadan 
büsbütün i.yrHmai1 demek ola • 

cak olan bu ha·Jiseyi önlemek iıt• 

tediğİni ilave ediyor. ı 

götü1mli11üı'. 

Park ~inde Kültür program.nda değişiklik 

bir hırsızhk Ilkmekteplerden 
Patlt Oteh d.liihl Atanı Hirka~ k ld lı 

ründenl;eri k atmdan pit&stftln gramer a ırı yor 
ekiildlğini anlaıfiıf\ır. llti ıece ev 

~:~:~~1::~:~.e~~a;:,:::~~. az türkçe kılavuz almak talebe 
lr zaman yUZ litiimm tioluan 61· için mecburi olacak 
duğunu ıamıütdır. 

Bu sene ilk ve orta okul tedri .. Kua kırtlmatnffU. Gec6 d• mimle dördüncU ıınıftan itibaı'en 

her talebenin biret ti.ne türlt~e • kasanın l>ulundufü yereı yabancı &atında birçok değitiklikler yapıl 
l>it kimıe gittttemitti. Aranı tali - nıııtır. Bunların arumda ilk okul den osmanlıcaya ve osmanlıca -
kikat yapmıt, hıruzr l>ulam&mıı· pro1rranılarından ıramer dersinin 

kaldırıhnuı da vardır. Ayrıca bü din lürkçeye cı!p kdavtızu ıılma.11 
~. b 

Evvelki ıece kaıaya konan iki _tü._··_n_m_e_kt_e_p_lere ___ b_~_ld_,ir___,.iıl,..en_b_ir_ta ____ ._ıtı~ec ...... u ... ru::i ..... k'""ıl ... m~a:ı.;..;.ış"'""t;.:.ır:;..; • ............: ........... ~~ 
bin liranın 3SO aı geııe af ttılrnca 
it zabit.aya. aiuettirllmiı, reımt 
ü.hkUtata bttlanmıttır. Bütün 
müstahdemler ıorguya çekilınil, 
l>u arada otel ıihibi, tüpbeıinitı 
müet111idemlerdett Zara'da oldu • 
f\inu a&yleırıi1tlr. 

Zara.'nın, ~atiiia lıitıirıde bir 
de metrea\ o\duiU Ve l:naı\unl.: liir 
lfkte birçok pafalaf harcaclıf r da 
anlatılmıt, liet ikiainin verdili 
ifadnin l>irİbirini futmamuı hlr&r· 
zın Zai' a olduğunu meydana çı -
karmıştır. 

Sorgu neticesinde Zara, kasa • 
ya anahtar uy Jurarak para çaldı
ğmı itiraf etmiıtir. Çalınan para· 
ların mikdarr tespit ediimekte ~ 
dir. Zara yak~lanmııtır. 

--~ 

Bir Ermeni 
yurtdaşın 
hamiyeti 

Hava kurumuna iki 
bağ l\ediye etti 

Türk Hava Kmıımu lıtanbul 
Şubedntlen: 

Kadrköyünde Moda cadd61itt· 
de 107 numar-:l.1t evde oturan B&y 
Haçik Bağdasar Barutçiyanın 
Kartal llçe~inin Pendik ve Dolay
ba Karyelerinde tasarrufu altın • 
da bulunan iki kıt• a bağ yerini 
Türk Hava Kurumuna bağışla • 
mak suretiyle gösterdili yük•ek 
vatanseverliğine alenen beyanı 
teşekkürü bir vicdan borcu bili
yoruz. 

----o-

Kültür bakanlığı 
Bakalorya talebesi için bir 

formül . buldu 
Bir gruptan imtihan veremfyen talebe 

Tllrkçe kompozisyondan imtihan vererek 
olgunluk imtihanı mezunu sayılaeaklar 

üniversite törenle açıldı 
Oç datt senedenberi lise baka- peripn olmaıtnın önüne aeçile .. 

loryası veremiyerek bir dersten cek, gerek Üniversiteye ıirebil -
ımıfta kalan talebenin feci vazi- mel eri, gerek'e aakerlik vaziyet· 

y-eti soh zama.'llarda Kültür Ba - lerinin düzelebilmesi temin edile
kanhğının na-;;arı dikkatini cel - cektir. 
betmiş, ve bunlar için bir formül 
~ranmağa batlanmııtı. Bu ıene 
l>ir dersten bakaloryaya giren \'e 

muvaffak ol•·.nıy&n pelt çok tale
b~ de iıntlhan kA~ıtlarının yeni • 
den tetJ<iki için bakanlığa. bat • 
wrmuetu. Fakat bakanlık imli • 
ban kağıtlarının yeniden te~lti 
usulünü kat'i ~urotte kaldır.nllf ol 
duğundan talebelerin bu dilekleri 
yerine aetirilememiıtir. 

Dif~r taraftan liıelerden h& · 
kaloryanıh kalkarak, yerine ol • 
ııunluk l:lıtılünün konulmaıı, eski 
talebenin 7 gruptan imtihan ver
mek mecburiyeti karfıtnnda, yeni 
talebenin ançd.k 3 gruptan infü .. 
han vermesi de birtakım haksız 

vıuiyetler doı{uruyordu. Eski ha· 
kalorya talebesi arasında 6 grup-
tan imtihan verip, ancak bir ğrup 
tan veremedi~\ için Uç seneden -
beri Üniversiteya giremiyen ve 
ortada serseriyaı:e dolaşan pek 
çok gençler vardtr. 

Haber aldıjımıza göre bakan -
hlt, bu gibi bakalorya taleb.!si i
çln giitel hir fornıUl hu1muştur. 
6 gruptan imıihan verip de bir 
gruptan imtihs.n veremiyen !al~ 
be (türkçe kompozisyon) dan bir 
imtihana tabi tutulacaklar ve ol
ıunluk imtih.ını mezunu sayıla -
ca.klardır. Bu •uretle bu gençıerin 

üniversitenin 
~ açıhşı 

.8ugliıi sau 10 da Univenitede 
bu seneki dera!~rin açılmatl tö.. 
reni yapılmıttır. Ru münasebetle 
Üniversite konferans salonu hın

cahınç dolmuıtu. llk açıbı ıöyle· 
vi Rektör Cemil tarafından veril-

miıtir. Rektör Cemil, Oni\'enite
nin ikinci tılınt ltlitluladıiını ıÖJ· 
)edikten aonra bir aeııe içinde ya· 
pılan yeniliklıııti• Unlv~Hitt§nin al 
dığı modem.• ıek!i arılatmıf, v6 

yerini ilk deni vermesi için Tıp 
Fakültesi profesörlerinden Dr. 
AkH Muhta!'a bırakmıştır. 
~ .................... _... ....... ~ .......... __...:.....o.o-..... .................... 

Evkaf memurlukJa• 
rından tasarruf 

Ankara, 30 - Evkaf genel di • 
rektörlüğü m"murları aylıkları • 
nm tevhit ve tedaülıüne daiT olan 
kanuna bağlı C'elvelde bazı deği • 
şiklikler yapılması hakkındaki lir 
yiha yakında Kamutayda görütü· 
lecektir. 

Bu layiha, : da re teıkilatını kü
çültmekte, idN"enin memur ade .. 
dinden 76 ve maaılarından 50000 
lira kadar bir tasarruf temin et • 
mektedir. • 

Yağmur boruları 
Bazı binalarda yağmur bonıla· 

rınm af&iıya kadar u%&blmıyarak 
binamn ı,erhangi bir laanutıda ke· 
kesilen bonılaT çirkin bir man
kesilen borular çirkni bir man
zara göstermekte ve yağmur 

zamanlarında gelen geçe-nin Ü· 

zerlerine su, dökmektedir. Bele-
dtye memurları birçok semtlerde ~iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii. 

KASTA D i VA 
MARTHA EGGERTH 

tetkikat yapara.k bina sa.lıiplerinin 
borulamu toprağa kadar uzat· 
malarmı aöyliyecek, abi tekilde 
harek.t edenler cezaılandırıla.cak. . .. - -·--- ..... ._ ____________ _ 
tır. / 
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~~ :~~C ~ KGlüü;~şnu ;a~; ;;iğ;;;;ı;y;r: 
Balkan oyunlarında .. k it k · 1. k 
Son ve kat'i netice Yll Se file IS IyOrSa 

dün an ıaşı ld ı M u t ı a k b i r k a p a ı ı s a ı o n 
D~.n tamamDaınıaını sıırokDa a'ltDama ya p nı a rn 1 z 1 az 1 nı d 1 r 
musa~a-~as~~<dla YlYlnaıroOollaır lb>ftırDn Büt:ün dünya gureş mevsimine yeni girerken, kapalı 
CI ve IYIÇIYllMICY VugcsOarvBaır ftlk.ftınıcl 0 salonumuz olmaması yüzünden, biz bu aylarda güreş 

lb>Dz <dlöır<dllYı nc\Ül cO<dl u k mevsimini kapıyoruz. 

Puanların son aldıgı vaziyet: şudur : En büyük spor dertlerimizden 1 sının altına pisin yapılır ve yüzme 
sporu çok alaka ile takib edilebiYunanistan 1sa. Yugoslavya 130, 

Romanya 86. Türkiye 75 
Vaktin ıecikmesi yüzünden ev Romanya il~ aramızdaki 11 pu-

velki gün tam.ıınlanamıyan sırık- van farkı kalmııtır. Bu da, onla. · 
la yüksek atlama müsabaka11 dün rın Maraton varııında kazandık

tamamlanmııtır. Neticede Yu - ları puvandr. Buradaki müsaba
nanlı Keltnço3 3, 70 ile birinci, kalarda iki takım da 75 er puvan 
Yug06lav Bakov 3,60 ile ikinci. almıı oluyorlar. 

birisi olan kapalı güreş salonu işi 
etrafında başladığımız anket için 
bugün de Said Çelebi ile konuş-

~k 1 

ıene Yunanlı Tar.af 3,60 ile üçün
FÜ, Türk Fethi 3,50 ile dördüncü, 
'Yugoslav KaHoy 3,50 ile heıinci 
Ye Romen Ayiıart da 3,50 ile al · 
bncı olmutlardır. 

Senelerden beri spor işlerinin 1 

içinde, geceli gündüzlü yuvarla -
nan ve spor işlerimizi, spor dertle
ıimizi çok iyi anlam~ olan Said 
Çelebinin suallerimize verdiği çok 

Balkan komitesi entresan cevapları aşağraa bula -
caksmız. 

Bu suretle Altıncı Balkan oyun 
ları kat'i olarak bit.mit ve puvan 
vaziyeti de son §eklini almıttır. 

Buna göre Yunanistan 158, Yu -
goslavya 130, Romanya 86ı Tür -
kiye 75, Bulgaris~an ve Arnavut
luk da beıer puvan almış oluyor· 
lar. • 

işini bitirdi - Memleketimiz için kapalı bir 
Altıncı Bafkan oyunları komi- aalona ihtiyaç var mıdır ve bu za

tesi dün sabah son toplantısını man henüz gelmiı midir? 
yaparak bütü nişlerini bitirmiıtir. 
Üç senede bir değittirilecek olan 
Balkan komitesi bafkanhğına Yu 

nanh Rinoplus, üyeliklerine de 
Yugoslav Ugriniç, Bulgar Kaçef, 
Romanyalı Racrc~ko ile Bürhan 
Felek seçil mi }İerdir. 

- Bu ihtiyaç daha sekiz sene 
eV"Velden gelmif ve hatta geçmit· 
ti. Artık bugünlerin vaziyetini ıiz 
ona göre ölçebilirıiniz. Bugün dün 
ya güre, aleminin ilk saflarında 

Karadenizde ve şimaıı 

borumuz ötecek kadar yükselen 
güreıimiz İçin, bir müsabaka za · 
mam geldiği za."tlan ıehrimizin bel 
li batlı sinemacılarından tutunuz 
da biraz büyücek salonu olan bar 
ıahiplerine kadar elimizde para -

~ Jbwus 1-2 2-' &::ııwıı1 1-' - ıa:wwwa • ..__ zwwwt' 

anadoludamüthiş fırtınalar .... ,_, _,---,_, _, ,_, ------ .. ----. 
17 tayfa _boğuldu 

mız yer dileniyoruz. 

Eylul 14 te dördüncü sene.sini 
deVTedecek Balkan güreıinde bile 
bir yer bulmak için.üç ay evvelden <Baştarafı 1 ncidc) 

Gİreslffi, 3o (A.A.) - Bu ak-
!6J1ı hı%ia e8en yıldız rüzgan de
nizde, karada büyük fırtına yap
tı. Birçok hasa.ratı ve insanca :za
yiatı mucip oldu. 

Limanda demirli bulunan üç
yük motörü 3 yelkenli ve 4 ma- ı 
vuna battı. Tayfalarından 17 si 
bOğuldu. 6 ır sahilden halat atıl
mak suretiyle kurtanldı. Diğer 

vapurlar iıe en yakın limanlara 
qmdılar, karada telgraf ve tele
fon hatlan kırıldı. Ağaçlar dev
rildi. 

Vilayetin her yerle telgraf mu
ılial>ereıi durdu. Büyük dalgalar 
sahilde serili fmdtkların bir kıs
mmı alıp götürdü. Sahildeki fın
dıkluın üzerinCle uyumakta olan 
iki hammah deniz aldı. Bunlar da 
güçlükle kurtarıldı. Zayiat ve h~
saratın hakiki miktarı henüz tes
bit edilemedi. Fırtına şiddetle de. 
Yam etmekte, büyük dalgalar sa
lhilleri ıiddele dövmekte'dir. 

payan yoktur. Çiftçiler bugün ılık 
güneı altında hemen tarlaların
da çabımaya koyuldular. 

Amasya, 30 (A.A.) - Çoktan. 
beri beklenen yağmur ba§l&mı§ 
ve 36 saat arasız yağmıftrr. Köy
lü çok sevinmiştir. 

5000 göçmen .,vı 
yapıldı 

Trakyaya yerle: tirilen göçmen
lerin vaziyetlarini tetkik etmek ü
zere Muratlıya git.mit olan Sağlık 
Bakanı Refik Soydam, müsteıarı 

ıef erber oluyor ve her iti brrakıp 
hiç olmaua 'bin ~ ,.Uz kiti ala • 
bilecek bir yer tedarikine koyulu· 

yoruz. Dikkat ederseniz birinci 
Balkan olimpiyadı Maksimde. ikin 
cisi Modem sinemasında, üçüncü-

sü Fransız tiyatrosunda ve dördün 
cüıü için de Taksim stadyomunu 
kiralıyoruz. V c bu zevattan bina
larını tutmak için tasavvurunuz . 

dan fazla müşkülat ile karşılatıyo
ruz. Ve yer verenler bir daha ya
nına bile sokmuyor. Bunda kendi
lerine hak veririm, çünkü bugün 
güret milli bir spor vaziyetine gir· 

mittir, ve her gelen takım üzerin
miılerdir. Mu-atlı ve civarında de çok iyi dereceler alınmaktadır. 
timdiye kadar 5000 göçmen evi Halk bu spora gelirken, muhale · 
yapılmııtır. Her eve bet kişi yer- kak göğsü kabararak çıkıyor it hu 
le!tirilecektir. ı vaziyeti aldığı için güreşin merak. 

Göç.men işlerin~n Sağlık Ba - hu çok yükselmiştir, tabii bu şe . 
kanlığına d .!Vri kararlaımıftır. kilde binalar fazla adam alamıyor 

Hüsamettin, i,kaı: genel direktö.· 
rü Faik dün ıehrimize dönmüıler 
ve aktam tren~yle Ankııraya git -

Bunun için bir kanun layihası ha- ve hurdehaş oluyor. 
zırlanmaktadlr. 

Boş altı say lavlı k 
Ankaraı 30 - Batka vazif eleı 

re tayinlerind'!n dolayı istifa e -

den saylavlarla ölenlerden bota
lan altı saylav!ık için yakında se
çim yapılacaktır. 

I,te üç J&mpiyonada üç yer kay 
beden güre! bu sene bina bulamı -
yacağı için daha Eyliildan maçla· 
rmı bitirmeğe çalışıyor. Ve yağ -
murla beraber de bütün dünyada 
güreı mevsimi haşlarken, bizde 
maatteessüf salon.:uzluktan güre, 
mevsimimizi kapatıyoruz. Bu çok 

Ba:fra, 30 (A.A.) - Dün ya
ian tiddetli ve sürekli yağmurdan 
Alaçam çayı taşmı~ ve cadde ke
narındaki tütünlerini kurtarmak 
istiyen üç kitilik bir aneyi seller 
tütün salat iyle beraber sürükliye
rdk köprüye çarpmış ve köprüye 

atlama~ i&tİyen ü; kişi suya düıe- Romen uçakları 
rek bogulmutlardır. Bunlardan 

acı değil mi? 

), - Salon yapılmak lizrm gel
se nereyi tercih edersiniz? baıka daha üç kiti de gene sellere An karada 

kapılarak boğulmuştur. Selin an
sızın bastırması yüzünden daha 
birkaç kit inin boğulduğu ve dere 
kenarına rastlıyan yukarı köyler· 
de de •ellerin insan ve hayvan SÜ· 

rukleyip götürdüğü söylenmekte 
ise de bunların sayısı anla~ılma
mııtır. lnclemeler yapılıyor. 

Bolu, 30 - (A.A.) - Bolu ve 
civarına 3 gÜn aralıksız yağmur
lar yağmı§tır. Boludan. görünen 
cele tepesine bu yılın ilk karı düt
müttUr. Bet ay kuraklığa karsı 

3 gün aralıksız yağan bu yağmur
lar yüzünden köylünün sevincine 

Ankara, 30 - Romen süet u · 
çakları bugün Ankaraya geldiler 
ve uçak alantna inmeden evvel 
kendilerini ka't'§ılıyan uçakları · 
mızla birlikte şehir üzerinde 
bir uçu f yaptılar Konuklar An -
kara Palasta :ni!afir edildiler. 

Saat on altıda da Genel Kur -
may Ba,kanı Mareıal Fevzi :~ak: 
mak ve Sü Bakam General Kazım 
Özalp tarafından kabul edildiler. 
Saat 20 de de Hava Müsteıarlığr 
tarafından Romen uçmanları o
nuruna bir tc)ten verilmiıtir. 

,. - Bu it için iki mühim yer 
vardır. Bunlardan biri Taksim hah 
çeainin yanındaki Dağcılık klübü
nün yeri, ikincisi de Tepebaıı bah

çesi veyahut ayni bahçenin deva
mı olan Asri sinema ve yanındaki 
boıluktur. Ermeni mezarlığı da 
müsaitse de burasını para ile al . 
mak çok pahalıya malolabilecek -
tir. Gerçe Sultanahmetlc Ayasof
ya arasındaki Adliye sarayının ye
ri çok güzel ve tarihi bir manzara 
arzederse de, !imdilik hasılat nok-ı 
tasından pek zayıf olabilir. Bu se-

hepten ilk yapılacak salon çok İt· 
lek bir yerde olmalıdrr. Ve ancak 
bugünün ihtiyacını kapatmalıdır. 

Çünkü bu 1alonda daha bir çok 
aporlar ihya edilecektir, bunlarm 
meraklıları; kaybolmuş veyahut 
yeniden kurulacaktrr. Bu vaziyet· 

te de kimse birletmemiı yerlerde 
maç seyretmeğe gitmez ve gidene 

de pek az yekUn toplar. 

tı - Salonu p:hıs mı belediye 
mi yaptırmalrdn"7 

- Sa.fonu muhakkak resmi 
bir yer yaptmnalıdrr. Çünkü gerek 
Tepebqı ve gerek Taksim bahçe-
lerini para ile almak lazım gelse 
sermayesinin mühim bir kısmı bu~ 
ralara gider ve asıl netice için el-

de çok az para kalır. Halbuki be -
lediye teşkilatla uyuşarak binayı 

yaptırdıktan sonra itlebnesini fe · 
derasyonlara bırakrraa en muvaf
fakiyetli vaziyet elde edilmit olur. 

Veyahut yüksek sermaye ile be. 
lediyeden bu sahalardan müsaidi
ne üzerine alınmalı, bundan sonra. 
binay kendisine ortak yapmalıdır. 

- Salonun ~ekli nasıl olmalı
dır? 

' lir. • 
Burada kışın atletizm maçları 

yapılır ve şu suretle haftanın her 
günü spor hareketi olabilir. 

' - Bu bina için ne kadar para 
lazımdır? 

' - Saha hariç yüz bin lira ile 
ba§lanabilir. Ve yavaş yavaş da 
tevsi edilebilir. 

· - Bu İ§te tecrübeniz var mı
dır? Acaba sermaye kaç senede 
çıkabilir? 

- On beı sene içinde serma· 
ye çrkabilir ve belki de daha evvel 
olabilir. Hatta burada ak§amları 

çay zamanı bir müzik ile paten eğ
Henceleri, yazın yüzme ve atlama 
saatleri yapılabileceği gibi, kışın 
sabahtan akıama kadar tenis me
rakhlarıpist kiralanabilir. Bu vazi
yet evvelce yüksek zannedilebi~en 
hu sermaye pek çabukça geriye 
gelir ve bundan sonrası da kar o
lur. Yalnız bu binanın batma itten 
anlıyan birinin gelmesi §arttır. 

- Salon sizce kaç kiıi alma. 
lrdrr? 

- Salonda en atalı yedi, se
kiz bin kiıi gelmeli ve maçlan o• 
turv.k ee:v,redebilmelid İT. 

- Bu yekun her zaman olabi 
JiT mi? 

- Bu yekOn her zaman olabi 
lir, çünkü fiyatlar 10 kunqtan bq. 
lıyacaktrr. Bu para da ancak bir 
kahvede oturabilecek mikdara mu 
adildir. Hatta bazı gazinolarda bu 
mikdar bile kafi gelmez. Bu sebep 
muhibbi olarak kendisini bu ıalo· 
na kaptıracaklardır. Tabii Jiiksek 
yekun kar§ısında sporunu ya~bil
miı her ıubede yüksek te:naslara 
giritİP kendi mevkii11i ve sporcula
rını daha ziyad~ yükseltebilir. Ne
tice olarak latanbuun kazanacağı 
bir salon Tü& sporunu sekiz fube
sinde birden yüzünü güldürecek • 
tir. 

- Ortada spor müsabakal;n --------------
nın yapılacağı yer ve etrafı da her 
kesin oturabileceği anfi yiijcselme· 
lidir. 

JC - Bu bina dahilinde ne gibi 
sporlar yapılabilir? 

!' - Evvela milli sporumuz o
lan güreti yüksetebiliriz, bu spora 
gelen her meraklı vereceği para 
nisbetnide her taraftan rahat ra-
hat müsabakayı, tu§ları görebilir 
ve halk da parasile bir iskemle üze 
rine dört, bet ki1i tüneyerek maçı 
seyrebnekten kurla rılır. 

Bundan ba.tka ayni saha üzerin 
de tenis maçları da yapılır ve yer 
olduğu için az bir duhuliye ile di.in 
yanın meşhur tenisçileri de halkı
mıza gösterilmek imkanı elde edi. 
lebilir. Ayni zamanda yersizlikten 
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Üaküdar A11kerlik Şube.i Baf • 

kanl ığınd an: 
1 - Orduda ücretle istihdam 

edilmek üzere sivil makinistler -
den alınacakttr. lsteklilerin Üskü
dar Askerlik Şul.Jesine müraccıat 
eylemeleri. 



Eğlence sahilinde tatsızlıklar 
Kovulan Kr_alların akrabaları .• . ~ 
rezalet peşınde koşuqorlar ~l 

MONTEKARLO'da ~~, .... ~ 
hovarda zenginler 
artık yok 

NkJ şeherlnde en pk gece eğknce yeri 0 • 

lan Poullard gazinosunun ıahibi mat l mazc 
Yahne Darjan bu aeuimli kizın arkadaıı müm 
taz Baron Kleman Von Rakovı .. t iJ z geçen 11 n 
caausluk, sahtekarlık dolandırıcıl k '. ı · ve u11uı-
turucu "!addeler kaçakçılığı uüıünden hapse 
tıkılnuştır. 

SACDA yukarıda: 

Monte Kar/onun meşhur ecel M! :~ •• 
~pr-u. 

Monte Karlo'dan Ytı:zılıyor: bir 
vakitler 
kalpleri 
ushlr 

Sabık ispanya kralı Alfonsun ye

ğeni Prena Liz de Bourbon'nun ne 

biçim bir ahldkıız olduğu gizli tu -

tulmaktadır. Geçen hafta bu PreM 
ikinci defa olmak üzere polislerin 

nezareti altında hududa kadar gö-

Arfidük'iln gumruiu b 
denblre lırlıg<ırak .evim 

B ' . IO"flll aronesın çe 
nalne çarptı. Zavallı 
nın ağzındaki koca 
man pilro ıigarasını ue 
dtı,IJrdillü gibi kendiıi 
tk tepriaklak yuvarladı 

maddeler kaçakçısı ve da 
binbir ıuç ianat edilerek tü 
helendiler. Ömrümün en 
ğunun F :anaada geçimıiıt 

Yalnız umumi harp eıllAI 
da Alman gizli istihbarat 
besine girmit ve Fransayı 
bildiii için Franarz: itleri 
kullanılmıştı. 

BaroJiParis, Londra, '8 
tin, Nevyoı k ve diğer m 
kezleri sık •ık ziyaret etm 

le beraber en eeVdfll fe 
vireyanın merlCezi olan ı.. 
ıehriydi. Burada beraber 
ıadığı, daha doğrusu or 
Matmazel Yahne Da 

vardır. Bu kadın bun 
yirmi ıene evvel çok met 
bir müzikhol aktrisiydi. 

Matmazel, Niı ~ehri 

Şen Riviera'nın cana can ka
tan güneşli saatlerini ıarap, ka
dın. §arkı, kumar ve türlü türl;.i eğ. 
)erıcelerle ıeçirebilenler ne nı41tlu 
iosanlarmıt ! Fakat timdi bu eğ. 
Jeoce sahillerinde kaç :Jıamandır 
bir tali dönümü rüzgarı esmek: 
tedir· Keder ve iç sıkıntısı aene

0

J 
eğlencenin yerini almıı Ölduiu ıi
bi hop gitmiyecek hadiseler de 
hiç eksik olmamaktadır. 

eden ve zenginlerin keselerinin dibin~ 
rları diken Ru11 dansiJzü madanı f.,ibuv 
Roatoua hdld çok güzel oldtığu halde 
şimdi parll8lzdır. 

türülerek Fransa topraklarından 

kovulmul}tur. Yanındaki 73 yaşında 

Babıburg ailnln tanmmıt olall' gece gazi 
den Arıldük Jozef Poullardı uzun seneler i 

bir Baroneıi yumruk ebnittir. iyi günle-rde 
nodan birçck paralar ka 

!ıyacak kadar aaale • 
mıttır· Kadın zeki v 

olan kamulır. tini u1Wtmuıtu! vimlidtr fakat arkadaıla 
ki polis tarafındım Fransız toprak yana hiç de taiili değildir. F 
larıdan kovulmaktadır. Bir iki ra Baronla ortaklığı kendisi 

Hiç şüphes;z §İmdi de eskisi 
gibi kiımar masalarında son me
teliğe kadar kaybetmeK için bol • 
fırsat ve vesileler vardır. Buna i
lave olarak en yüksek bir ariıttok
ratla tesadüfen lamımalc yüzün- 1 

den birçok ha§ ağrıları, mosmor 

olmuf bir göz, kırık bir burun, 
hatta belk de bır labanca kur~unu 
kazanmak ihtimalleri pek çoktur. 
Evet! Büyük teh.rlerin kötü ta 
mnmış sokaklarında bat• gelebi · 
lecek kazaların bir çoğu bu ",,;evk 
ve neşe merkezi,, nin her günkü 
vukuatı sırasına ırimıi~tir. 

Avrupa aristokratlarının umu
mi harpten beri ablak bakımından 
ne kadar çürümüş ve tefeaıüb et· 
mit olduğunu g:;mıek istiyenler 
buraya gelsinler! 

A vrupanın en eski imparator 1 
hanedanından HabsbuTılann oğ
lu genç Arıidük Franıua Josef'in 1 
geçen gün bir gazinoda sevımli 1 

Barones Marta von Kahlen'iıı çe-1 

nesi altına indirdiği yumruğu gö 

Bunlar en kibar insanların git-
tiği Ka · n ırazınosunda bir masaya 
otürmuılar, tampanya şiıesının 
batında hararetli hararetli konu. 
fUYorlardı. Belki de Habsburg-
ların t~krar Avusturya tahtına 
çıkmalarının ne kada d ... r uza ıgını, 

yahut tampanyanın ıu"'ph 1· . . . e ı cınsı-

nı, yahut da •ampanya • • 
• T ıçın ga-

zı~oya v~rebitect>k paraları olma. 
d~~ı~ı munakaıa ediyorlardı; kim 
bıhr .... 

Birdenbire Arsidük'ün I 
v •

1 
. - ao yum 

rugu ı erıye fırladı. çok . I ' sevım 1 

aarıtın Baroneıin çenesine ç.rptı 
ve zavallı kadını tepetaklak yere 
yuvarhyarak en son moda t • . . en arı-
sını buru~turdu. Sırası gelmitken 
şunu da söyliyelim ki, bir yumruk 
ayni zamanda Baronesin dudak _ 
ları arasında kocaman puro ciga . 
rasmı fırlatıp atmııtı. 

Kadıncağız titriye titriye ve 
gözlerinden yaılar akıtarak aya _ 
ğa kalktıktan sonra gene iskemle
sine oturdu. Arşidük'le heyecan.· 
h, ayni zamanda da kimsenin i
şitemiyeceği derecede mahrem 
bir konutmaya daldı. Mümtaz 
Arıidük hiç de affedecek gibi ıö
rünmüyordu; kadma, belki de, 

z a bir mruk daha 

atacağını ıöylüyordu. Az sonra 
ikisi de birlikte gazinodan çıka -
rak sanki hiç bir ıey olmall)lf gibi 
otomobile binip gittiler. 

Bu manzara her hangi bir yer
de çok çirkin sayılabilir, fakat 
burada bulunan aristokratların 
hiç birisini tela, ve heyecana dü~ 
ıürmedi bile! f-1 . 

• • • 
Avrupada Habsburg haneda· 

nmdan daha eski ve tari~i büyük 
lük bakımından daha antika bira
ile varsa, o da vaktile Fransa, 
ispanya ve dünyanın başka iqke
lerinde hüküm sürmü' olan Bur
bon kral sülalesidir. Fakat timdi 
Burbon'lar da Habsburglacdan 
daha kötü bir hale dütmütlerdir. 

Burbon hanedanından biri O· 

lan Lui F erdinand eski ispanya 
kralı Alfonı'un yeğeni ıre Pr9nıeı 
Obalin'in oğludur. Kendisi 5\ka
go arsıulusal panayırında lspanı 
yayı temsil etmitti; şimdi berbat 
bir haldedir. 

Prenı Lui F erdinand geçen gün 
Kan'ın ucuz otellerinden birisinde 
polis tarafından yakalanmıt ve üç 
gün içinde Fransa topraklarından 
çıkması emrolunmuttur. Fransa
da krallık yapmıt bir adamın to
runu olan bu prens ikinci deiadır 

nesil evvel bö;rle teYler olmazdı. 
Her iki defasında da fevkalade 
ahlaksızlığı yüzünden kovulmuş-

tur ve Fransa hükUineti de "söyle
nemiyecek ka :lar ince sebepler 
dolayıaiyle,, sürüldüğünü ilan et. 
mittir. 

Prens, Fransadan ilk kovulduk
tan sonra 73 yatında ve adamakıl
lı bunamıt olan Prenıes Şarlot dö 
Brozli ile evlenmiıtir. Bu prenses 
Karun kadar zengin bir kadın-
dır. ı 

Şimdi Fransadan kovulan ada-
mın o zaman prensesin parası sa. 
yesinde Franıaya girmek yasağı 
kaldırılmıı ve Riviera'da oturma
sına müsaade edilmitti. 

:(. • :/o 

Eski Riveira Aakinlerinin en 
mükemmel örneklerinden biri de 1 

Baron Klemaıı fon Radovic'dir. 
Bu adam iri yarı, ilk bakıtta say
gı telkin eder, ağzı kalabalık, c.e· 
binde para tatımadığı için dtt.ima 
borç senedi veren, tık giyinir, röi 
sü nişan kurdelalariyle dolu bir 
kibardır. 

Muhtelif z3manlarda kendiıi -
ne c:uuı, dolandıncı, uyuıturucu 

pahalıya mal olmu,tur. 
cenapları ıeçen gürı ıahte ce 

rerken yakalanmış ve Fra 
çıkması için verilen mütead 
mirlere itaat etmemiş olduğu 
hapıe tıkılmıftır. 

Ayni günde de Riviera'nı 
ne tık bir merkezi olan Jua 
Pen' de Matmazel D' Angent 

gazinosu hileli iflas yüzünde 
patılmııtır. 

Harpten sonra gelen eko 
buhran her yeri ukıntı için 

up kavurmuı :>lduğu gibi, b 
suz sefahat ve eğlence diy 

da yıldızını söndürmekte, 
buranın belli bafh müdavim 
lan Avrupa aristokratlarını 

ıuzluğu bütün bu darlığın · 
tüy dikmektedir. 

• 

HABER 
ıstanbuıun en çok sat 
hakiki a~am gazete 

iU•nlarını HABER' 
verenler kar ederi 
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Yuvasın~. banknotla 
döşeyen kartal 

Bavyera Alplerinde bir kartal, 
yuvasını dö§eyebilmek için bir 
köylünün bütün yaz esnasında bi· 
riktinnit olduğu paraları çalmış. 
trr. 

Cenubt Bavyerada Krottenmühl 
köyünden Martin Şüphe, evinin 
avlusundaki odun yığım arasına 

biriktirmiş olduğu doksan markı 
(bizim paramızla &§ağı yukarı 45 

Çimentonun vereme 
. ka7 şı fay dası 

Yapılan birçok tecrühelere ba
kılırsa çimento r abrikaıarmda ça
ıı,an i~iler verem hastalığına ko
layca tutulmamakta ve tutulmu9 
olanlar' da çimento fabrikalarında 
çalışmaktan faytla görmektedir -
ler. 

lirayı) gizlemiştir. Fakat bir gece Zengin dilencinin mirası 
kartal bu paraları çalıp götürmüş-
tür. Geçenlerde Berutta ölen Salih 

Ş .. f d ... b l d Abdülmecid adında bir dilenci • 
up e o un yıgmmm u un u- · .. 1.. .. d 

"' d k rt l k . l . . nın, o umun en sonra açmasını gu yer e a a ın aya 1z erını . ... 
·· d" ..... d I . I vasıyet ederek, ogluna bıraktığı 

~or ~gun ten m.es~ f. an amıt ve üç asma kilitli bir küçuk sandık 
aya aakrın )etpesın e kıı yuvabya] tır- açıldığı zaman içinde 45 tane 1886 

manar a mıt mar nı u muş . 
l t Ş .. f k al b k~ ve 30 tane 1911 tarıhli Mısır kre-

ve a mıf il'. up e, art ın. u a d' . . 
"'ıt l 1 d.. . l ı fonsıye ohlıgaı;yonu, 600 Mısır 
g para ara yuvasını oıemıı o · 1. .. · 
d 

w •• • • •• ırası, 750 Lubnan lırası ve 25 al-
ugunu gormuıtur. .. . w 

tın T urk lırası lıulundugu görül-
Stratos Jere çıktılar, müttür. 

la ge1güzünde kayboldular Futbol sahalarına 
vı 

B 
gı 

ıc 

la 

tı. . 
~ 

mı 

dı1 

iki 
gü 
sar 

bit 

3 eyhildenberi kayboldukları, 
hatta öJdükleri sanılan Sovyet ıtra 
tosfer pilotlarından B. A. Roma . 
nov ile A. l. Babuikin dün Mos -
kovaya gelerek dünya mesafe re -
korunu kırmış olduklarını iddia 
etmişlerdir. 

Bunlar, balonları cenubi Kaza. 
kıstanın bozkırlarında düşmeden 
evvel vasati sekiz kilometre yük • 
sekliğinde 2760 kilometrelik UÇUf 

yapmıı olduklarmı söylemekte -
dirler. 

Balon yere dü§tükten sonra iki 
pilot tam iki gfüı yaya yürüyerek 
bir çobana rastlamışlardır. Bu ço· 
ban kendilerine bir at vernıiı, en 
yakın telgraf istasyonuna varabil-

tel örgü lazım/ 

İspanyadaki futbol meyd.anla
rında halk, ara sıra birbirine gire· 
rek tokat, sille, baston kullandı· 
ğı için, meydanlar demir örgü ve
ya parmaklıklar ile çevrilmiştir. 

Almanyadaki meydanlarda böy. 
le bir tedbir alınmış değildir, ge
çenlerde Türingen' de yapılan bir 

maçta, seyirciler hakemP. kızmıt
lar. Aralarında kavga etmeğe 

ba,lamışlar. Ellerine geçen, laf: 

•ndalya, baston aibi §eyleri bir
birlerine lrul1anmıılar. Bu da yet· 
memiı, sahaya çıkmı,Iar, oyuncu
ları dövmütlerdir. Oyuncuların 

mek için daha dört yüz kırk kilo· çoğu ağır yara!rdır. içlerinden bi-
metre yol almışlardır. ri aldığı ağır yaradan ölmü,tür. 

Bu balon Ural dağlannı geçen 
ilk stratosfer balonudur. Zehirli mantarlara dikkat 

Nazılerin yeni 
Cumartesi günü 

Bütün Alman mekteplerine gön
'derilen yeni bir emırname, her 
cumartesi günü ' 'Nasyonal sosya
list ideolojisi,, nin okutulınc1sım 
emretmektedir. "Devlet gençlik 
günü,, adı verılen ·cumartesi günü 
mekteplerde ba,ka hi! bir ders o
kutulmıyacaktır. 

Devlet gençlik gününde Hitler 
gençlik teıkilatına mensup kız ve 
erkek çocuklar kırlara çıkarak 
harp oyunları yapacaklardır. 

Yürüme mektebi 

Her mantar yenmediği gibi ye

nilebilenini de seçmek biraz güç. 

tür. Budapeştede. zehirli olup ol

madığını bilmiyen bir Macar aile· 

si bir mantar yemeği pİ!!İrmi~, bet 
çocuğuyla birlikte zehirlenerek 
ölmüştür. 

174 yılda ödenecek borç 
lngilterenin Niyuport şehrin

de ya,amakta olan Paster Riıeley 

borcunu ödiyebilmesi için çok u

zun ya~amağa mecburdur. 

Reiseley mahkeme karariyle 

karı.sına nafaka vermektedir ve 

RABER - Attşam Posfa!n 

Giş·eı ·e ·rden 

bilet almasını 
bilmiyoruz! 

lstanbulda bilet memurluğu 
dttnyanın en güç mesleğidir 

Bir çok klmselerln, yazımın başlığı
nı okuduktan sonra: 

- AUah Allah hiç işitmemiştim. Bi
let almanın da bir usulü olur mu i -
miş? diyeceklerine eminim. Fakat me
sele hiç de öyle defildir. Filvaki çok 
kolay olan bu işin bir çok ince taraf -
Jarı da. vardır. Halkımızın pek çoğu 
maalesef bu işe ehemmiyet vermemek 
te ve bu hususta riayet edilmesi la -
zımgelen usul ve kaidelerin hiç biri -
sine aldırış etmemektedir. 

Mesela: Farzedelim ki bir pazar 
günü Pendiğe gitmek üzere Haydar -
paşa garma girdiniz. Gişeden bilet a
Jacaksınız. O esnada köprüden vapur 
da gelmiş, tren yolcularını gara çı -
karmıştır. Bilet gişelerinin önü mah
şer! bir kalabalık arzediyor. Siz de 
bu kalababfın arasına sokuluyor, sı
ranızı bekliyorsunuz. 

Derken açık gözün birisi ayağınıza 
basıp omuz'Unuza çarparak bir an ev
vel bilet almak Jçin önünüze geçiyor, 
başka birisi sizi arkadan itiyor, diğer 
birisi elini, başının üstünden, uzatıp 
iki günllik yoldan gişe memuruna pa
ra u:r.atarak bilet istiyor .•• Buna ben
zer daha birçok hoşa gitmiyecek va • 
ziyetler .. 

Bin müşkülltla yava§ yavaş siz de 
gişeye sokuluyorsunuz. Bilet alabil • 
mekliğinlz için önUniizde Uz dört kişi 
daha kalmıştır. Bunlardan biri gişe 
memurunun önüne bir yirmibeşlik 
koyaı'alt tek1bir kelime bil• söyleıne -
den bekliyor .• Memur da, ne bileti .is -
tediğini anlamak için yolcunun yüzü
ne bakıyor. Yolcu: 

- Ne bekliyorsun? versene .. 
Memur: 
- Ne vereyim? 
- Buradan sigara kibrit verilmez 

ya.. bilet ver. 
- Tabii bilet vereceğim; fakat ne • 

reye gideceksiniz? söyleyiniz. 
- Pendiğe .. 
- Kaçıncı mevki? 
- Kaçıncı verirsen ver. Haydi birin 

dolsun .. 

- Yalnız gfdiş mi? Yoksa gidiş dö
düş mü? 

Yolcu biraz düşündükten sonra: 

- Gidip gelme olsun. 

- O halde daha yedi kuruş vere -
ceksiniz .. 

- Neden? 
- Pendfğc gidip gelme birinci mev-

ki 32 kuruştur. 

- Öyle ise ildnd ver. 
Memur; bileti zımbaladıktan sonra 

biletle beraber ıreriye 3 kuruş verir, 
fakat yolcunun hll! gişenin önilnden 
ayrılmayıp beklediğini görürsünüz .• 

Memur sorar: 
- Ne bekUyo?'8unuz? Biletinizi ve 

paranın üstünü verdim. Müsaade edin 
diğer yolcular da bilet alsın •. 

- Geriye 3 kurut mu artıyor? 
- Evet. Bilet ücreti 22 kuru§, 3 

kuruş verdim 25 eder .. 

Bunun üzerine yolcu; elindeki bilet
le beraber parayı da memurun önüne 
atarak: 

- Oooo .. pahah fmft sen bana üçün 
cü ver. 

- Bunu bileti zımbalamadan önce 
söylemek JA.zımdı. 

- Ne o1ur eanki kıyamet mi kopar'? 
deff,tirlver. 

Haydi bakalım gişenin önünde bir 
mUnakaşadır ba§lar.. Nihayet df#er 
yolcuların da işe kanşması üzerine 
mesele halJediJfr. Sıra onun arkuın -
daki yolcuya gelir .. ve memurla ara • 
larında şöyle bir konuşma haşlar: 

-Tren kaçta kalkacak? 

- On biri yinnl geçe .• 
- Yeni hareketine daha ne kadar 

var? 

Saatine bakarak: 
- Be§ dakika var .. 
-Akoam Uzeri P~l.\\llkten ••4et t~n 

kaçta )açta trenler vardır l'ıltfen söy
ler mi.siniz? 
- Rica ederim bunu başka memurlar 

dan da öğrenebilirsiniz. Trenin hare
ketine az bir zaman kaldı, müsaade 
edin de bilet vereyim .•• 

- Ne demek efendim. Ben size so · 
ruyorum; söylemeğe mecbursunuz. 
Halka güçlük değil, kolaylık göstere -
ceksiniz. Bu sizin vazüenizdir .. 

Bu söz üzerine memur; somurtgan 
bir çehre ile tarif eye bakıp okum ağa 
başJar: 

- 18,03, 18,37, 19,27, 20,22 .•• ~ 

- Peki, şimdi bana dört bilet veri-
niz, birisi çocuk olsun .• 

- Çocuğunuz kaç yaşındadır.? 
- Bilmiyorum .. Benim değil bir ar-

kaciaşımındır. Herhalde beş on yaşın
dan yukarı değildir, siz çocuk bileti 
Yeriniz. 

öbür yolcuya gelir. Daha parasını 
hazırlamamıştır. İki eliyle tespih çek
mekle meşgul: . 

- Yakacığa sekiz bilet ver •. 
- Yak.acrğa tren gitmez Kartala 

vereceğim oradan otobüsle gidersi • 
niz. 

- Ha .. ha •• yanlı~ söyledim. Seiı a11-
layıveri ~ayri. 

- Kaçıncı vereyim? 
- Di. canım işte .. Bizim gibi esnaı 

adamın tahtalı neyine yetmir ki. 

- Yalnız gidiş mi olsun? 

- Haydi öyle olsun, gelirken ordan 
alırız. 

Memur, sekiz tane bileti zımbaladık 
tan son?a yolcuya verir. Yolcu; elin • 
deki tespihini kemali itina ile cebine 
yerleştirdikten sonra sol eliyle ~eke·. 
tinin sol yakasını tutarak sağ eli ile 
de iç cebinde bulunan para cüzdanını 
dikaktle çıkarmağa başlar n bu ~ • . 
nada da sanki bir dilkk!ndan mal a .. 
hyormu, gibi biletleri muayene ede • 
rek: 

- Şimdi kaç kuru~ vereceğiz bunla. 
ra? 

-196 kuruş 
- Al bakalım diyerek cüzdanmdan 

çıkardıfr bir beş liralığı memura u • 
zatır? Memur da paranın üzerini say• 
mağa başlar. 

Yolcu: 
.!...'Btın't&r vanp gelme 

fark vermiydi ki1 
o'ısa.ycl'l bir 

- Tabii.. gidi1' 
tenzil!t vardır .. 

dönµş biletlerde 

- O zaman ne verecektük? 
- 136 Kuruş .. 

Bunun üzerine yolcu; aldığı biletle 
ri Heri doğru sürerek: 

- Öyleyse bunları deniştir. Bana va 
rıp gelme ver. I 

Alış verişin uzadığını gören, bllet 
almak için bekliyen daha bir E.ıüril 

halk : 

- Ooof ... Ne kadar eli ağır bir me
murmuş .. Bu gibi yerlere eli çabuk me 
murlar Jbım. 10 dakikada bir bilet 
veremiyor. 

Diye sabn"STzlanmağa başlarlar .. 

Bunlara benzer daha ne çeşit kim • 
seler vardır. Öyle vaziyetlere şahit 

oldum ki burada hepsinden bahset. 

mek çok uzun olur .. 

-il , Laipzig'de bir mektepte "yol-
'da yürüme salom•,, açılmıştır. Bu· 
rada, bu İ§ için yapılmıı tablolar
la çocuklara, büyük bir şehirde 
yürümek uıulü öğretiJmektedir. 
Bütün talebeler birbiri ardısıra 
hu smrftan geçmekte ve özel öğ
retmenler tarfmdan verilen ders
leri dinlemek~edirler. 

bu naf akan m tediyesinde yaptı - ~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

ğı gecikmelerden dolayı 453 lngi - leri çıkarmaksızın yatıp uyu.aıu~

liz lirası borçlanmıştır. Kadhı. ic- lardır. 

- Fakat bizde çocuk bileti yedi y~ı 
na kadardır. Bu yaştan yukarısı için 
tam alrrsınız .. Si>yleyiniz de ona göre 
vereyim •. 

Şimdi soranm size bu vaziyet karşı. 

sında gişe memuru ne yapsın? Y~hut 

siz gişe memuru olsanız ne yapar~ı • 
nız? 

gaı 

Al. 

.sız 

bir 
keı 

de 
rm 
ıse 

mıı 

cıv 

lar 
cel 
m'Ü 

3 ( 
lar 

1 akma dişlerini yutan 
adam 

ra mahkemesine baş vurmuJ, icra 

dairesi bu paranın aylık nafaka

dan başka haftada bir ~ilinglik 
taksitlerle ödenmesine karar ver· 

miştir. Böylece Reisley birikmiş 

nafaka borçlarını ancak 174 yıl
da temizliyebHecektir l 

Genoa'nm Sent Martin hasta- y irmi saat gaz maskesi 
nesinde görülmemi, bir ameiiyat 
yapıbrak takma dişlerini yutmuı için de f 
bir adam ölümden kurta•·ılmıştır. Kızıl Ordunun bir krtasında u-

Tizio adlı bir dişçi geçen gün zun müddet gaz maıkesi taşımak 

hastaneye getirilmişti. Bu adamın denemeleri yapılmıştır. Ru d"ne
takma di~leri boğazına saplanmı~ melere altmış kamutan ve asker 
olduğundan ölmek üzere bulunu-

iştirak ederek talimlerde gaz mas
yordu. Boğaz miitehauısı Profe· 

kelerini yüzlerine takmışlar ve 
sör P:ıllestrini rontgen muayene -

hiç çıkarmaksızır. tam yirmi taat 
sinden sonra Jitlerin gömülü ol-
duğu yeri tespit etmiı ve bıçak yüzlerinde tutmuşlardır. 
ku11anmağa lüzum görmeksizin Bu yirmi saat zarfında askeri 
incecik bir aletle takma di,leri çı- talimlere iıtirak t:tmiıler, alet ta
karmıtbr. !imlerinde bulunmuılar ve maske-

Kaplan isteyen var mı? 
Hindistanın Bihar vilayetinde 

Giridih şehrinde kazanç vergisini 
vermiyen bir adamın kaplanı hac· 
zedilmi~tir. 

Kaplanın !ahipleri olan Besant 
Narain Singh ile Harihar Nath 
Singh adlı kimseler hükumete ver
giden 7424 rupi, bizim paramızla 
3475 lira borçlanmışlardır. 

Bundan ba§ka da beiediyeden 
izin almakıızm kaplana bir k~fes 
yaptırmıt olduklarından mahke · 
meye verilmiılerdir. 

Mahkeme kafesin yıkılmasına 

karar vermit olduğu haide bu ka
rar yapılamamaktadır. Çünkü kap 
lanı batka türlü tutmanın imkanı 
yoktur. 

İcra memurları horca mukabil 
kaplanı haraç mezat satıhğa çı· 

karmıtlardır. 

Bunun üzerine yolcu gişenin pence -
resini iki eli ile tutarak ve göfsij i · 
le de kapatarak başını arkaya doğru 

Rauf DURAN 

çevirip bağırmağa başlar.. --------------

- Bay Ali .. Bay Ali .. Yahu Hasan 
kaç yaşında? 

Kalabalık arasından birisi cevap ve
rir: 

- Küçük beyahu. 10 yaşmda yok -
bile .. Her zaman yarım bilet ahyoruz. 

Bilet almak istiyen yolcu bu sefer 
memura dönerek: 

-10 yaşında imiş yarım bilet veri -
niz: 

- 10 yaşındaki çocuklar bizde tam 
bilete tabidir. Tam bilet vereceğim. 

- Ne demek efendim hiç öyle şey mi 
olur? Şimdi vapurla geldik ve yarım 
bilet aldık. Size yalan mr söyliyece -
ğim? 

.:.... Size yalan söylüyorsunuz demi -
yorum. Demiryollar idaresiyle vapu -
run tairef esi bir değildir. Menfaatiniz 
lçln söylüyorum yarım bil~t verirsem 
trende sizden cer.a alırlar. 

Memur, bu yolcu ne de bir kaç da • 
kika. zaman kaybettikten sonra l!lll'B 

Kim demiş ki hayvanlarda ana 
şefkati, insanlarc;.a olduğu kadar 
teki.mili etmemiıtir. 

Köpefe hakın, y<ı v ııisur.u na· 
ıd kucaklıyor; yanu da hu fı ..-v .. 
giye kartı null ~evinç gösteri-' . yor •.• 
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nüfus sayımımız OlÜlril\felVD ' IPc§!IF©l~DZ 
DoD~ŞJtom 

Nüfua sagımlannın önemi, umn U• Bize nüfusumuzun 1927 deki duru . j 
zadıga anlatılmaia ve ubata muhtaç mu, yaş itibariyle inkisamı, faal ,.e 
bir ıey üğUdir. Gen~ ha~n lhti • meslek sahibi kısmı, erkek ve kadın -
yaçları hakkında biraz olıun IUdr ıa· lann nisbeti ve daha bir çok nokta -
hibl bulunanlar arauul• bu önemi Jar hakkmda ilk defa olarak kat'I bir 
değerlemlyecek ld,,..e bulanamaz. fikir vermiş olan bu sayımm, ne güç 

Yeni 

Bir ticaret evinin defter tatması, bir şartlar altın.da Ye ne kadar zorluk • 
adamın malını, mtilkflnü bilmesi ne 'arla ~arprşıJarak yapıldığını, hariçte. 
kadar tabii ile, devletlerin varlıkları· kiler pek değerliyemezler. 
nm eeasmı tetkfl eden nüfuslannın Bu işte hiç tecrübemiz yoktu. 60 - 70 
ayısını vı terekkfibtlnii ötrenmele - bin uyım memuru ve banlan gözli • 
ri de 

0 
kadar tabii41r. Bundan dolayı yecek binler~e organı bulmak ve ye • 

nüfusu tesbit etmek ihtiyacı en eski za tiştirmek llzımdı. Memleket bflyiilttli. 
manlardanberi doyulmuş, mazbut sos- Hallan çoğunun mazbut fkametglhı 
yal teşekküller vücut bulunca, nüfus yoktu. Şehirlerde bazı sokaklara isim 
uyımlanna batlanmıştrr. Tarih bize verilmemiş. evler numaralanmamıı • 
mflittan Wnleree Mne evvel Çin ve tT. 
Mrsırda nfifuun kaydedildiiinf öğ - Niifasamuz arasında göçebe olan -
retmetrtedir. lar, ~ok iptidai tarzda bannanlar mti-

NB/ua ıagımları ştmdi deı•ktlrı erı htm bir yek4n tutuyordu. (Tahrir me-
tabit ve nornıtıl tedbirlerindendir. Az murlanna mahsus talimatnamenin 9 
~ mazbat teşkilatı olan bütiin dev - ncu madde~inde, ~ayım memurlarmın, 
Jetler, ş.JO ıenelik fasılalarla nüfusla· ~adrrları, içinde insan yapması ntuh
rını ı.ttan ıı;ayarlar ve bunun i~in hiç temel bulunan kovuktan ziyaret ede -
bir kOlfetten çekinmezler. Adedi 100 (eklerinden bahtııedilmesi bu h118usta 
bhrterf ,.e hatta (Hindistanla) milyo- karakteristiktir.) 
nu ıeçen sayrm memurları kullanır . A:rni zamanda halk münen·er ,.e M· 

Jar, kııcal\ dolusu para sarfederler. yımlara ah~kın değildi. Sayımm ma-
Filfttıkika bugiin ne dl'det, "" d~ nasını anlamamHı ve onu kendi a · 

ilim nüfv• ~ı:ıyımlrırı olmrrrlnn çalı~p • leyhind' bir tedbir, meseli yeni bir 
maz. Dt.ı·let en mühim ve zaruri ted • vergiye hazırlık olarak tellkki ederek 
birlf'Ti için, nüfu., ~t11tistiklerine muh- yanlrş heyanatt.a bulunması tehlikesi 
taçtır. Nüfusun adedi, ciruiyeti, erkf'k ,·ardı. BütUn bu zorluklar yenildi ve 
nüfusta akt're alınabilecek yaştaki • sayım muvaffakıyttle başanlarak ntt
l~rlra nl3hti malüm olmndan ıüel ler- f usumoz hakkında çok kıymetli mahl-
tibat almfllt mümkiin değUdir. mat elde edildi. 

()kur 11orarlann nl11beti, çocrıklann Bu şartlar altınd~yapılan bir tah • 
trdl'!dl. nüfusun ana UM1nına göre in • rir, ideal olmazdı. Nitekim neticelerin, 
1.-uıamı bilinm~z•~ doiru bir kiUtlir halkın yerinde olmıyan bir '·esvese · 
airasqsı taklp ol1111ar.ıaz. NIJlrurın ya· sf,den, yahut ihmalinden müteveJlit 
yılf.f tarzı, nuıhtelil mıntal:alarm ke- bazı sistema11k yanhşların tesiri al -
~aleti. meılek •ttlıinlf'rinin nialwti nıes tında kaimi§ olması pek muhtemeldir. 
leltleria lektaanu k<'ıln bir tarrda teı- Bunu. 1927 ntifus sayımı statistlklerin 
MI etlUmlp olnıadnn verimli ekonomik deki, hakfkate yakın bulunmalanna 
tedbirler almağa imkdn yoktur. ihtimal olmıyan bazı jfadelerden an · 

mm. nfffus statistiklerinf belki dev Jıyabiltriz. 
Jetten ıiyade muhtactrr. Memleket Bir misal alalım: Statistiklere göre 
hak!iında yapılacak demografik. 809 • biHe bir 78fh\Pft kUçUk 851 bin er -
~-al ve ekonomik bUtUn 11mt arqtınna. kek, 295 bin kız çoCllk olap ba yqta -
l:tr onlara dayanır. kl erkek çocuklann kızlara nisbeti 

nevlrt gücünün temeli, memleketin 122/ 100. gibidir. Bütün memleketlerde 
hayat kaynatı olan ntlf~p ~ı.,. ttoQJ.n\!tcla l}I! duieytin nisbeti a • 
,·e.ra ro,;Catma yolunda sösterd{it te - şalı yakan 108/100 nlabetind' •ldu • 
"'arülleri incelemek; sebeplerini an. fundan bizfm ıtatistlklerin ba ifadesi 
• ı-ı. tmak ,·e bu kaynata beslemek için dofru olamaz. Anlaşılan ya kızlar er
~ 'rnacıtk tedbirlere zemin hazıdalllak- kek olarak gösterilmiş, ya hiç bildirll-
1"9 uğra~an demografi ilminin eası, memft. yahut ta erkeklerin 18'1 daha 
nüfus sayılmalandrr. küçilk beyan edilmiştir. 

En önemli ekonomik meseleler,, me· Bu yanhfltklar teferruata, belld de 
'ileti topraiın ulusu doyurmağa klfi münhasıran yaş hakkındaki ifadelere 
~luD 0y 111adıft: nüfus statlıtlkl•ri ol- taall61E etmek ve saymıın genel "ıy • 

..r " araş$ırılamaz. . metini bozmakla beraber, ntifanmu-
ma .... a t sı · 1 - d da Niha,·et ticare a emı < e nufus ıta- zan urumunu ha kesin bir 1Urette 
. ~'kle~ine birinci derecede jinem nr tesbit edebilmek için ikinci sayım 

tt!I•' d ... ht l'f k ı~- d • mecbur ur. nıu e ı mıntaka - yapma ıuml ı. 
m~e 1 · mu•I şart arını, mahreç ola - Zaten nüfuaun mua1111en bir andaki 
la.rrn u . . .. .ı. • al •.J ,,.,,., . •. e'ıeınmiyetlerını o;srenmek içın.. lı inin tayın• .... ._acı kdli olmayıp 
1 ::ı \ • k 

111
...,,na neticeleı;ne müracaat hareket ve temaglilibtü dahi 61renmek 

o:•!< "'· .... ~· T' • . · • •. ııııı•Plfr. ıcaretın hır şubesi icabeder. Bunun için de IUJfllmlan tek· 
~ me' 1 • "f tat' 'kl l ak4 

L- k ktu h . t siwortacı 111, nu us ı;ı ısti eri r·ar anı .. an flUf a ·~are 110 r. Tek 
.,..~ a.. d: teessfüı tdebilmiştlr. bir sayım, bizi bu huıuata tenvir ede. 

51a• n•ıf1 .. • . 
J\r•al'll· zamRnımrzd~. nüfus sa,,mıa. me;. Nü/us hareketinin utikanieti an-

e' 
bavatın en mubrem ,.e zaruri cak nwntazam ftuıılalarla •al/Unlar 

r• .,.en · . :. · .......... 1eri halmi almışlardır. Bu tertip ederek bunların netloel~rlni kar 
mue ,,... d'l . 1 i l .. v tar tertip e ı mış o masaydı, dev ,,ıa,tırmak ıuret g e ogrenUebilir. 
g~,... b' fd k • ı t' i b kta ·

1 
r muntazam ır are me anızma. şte hükume ım z u no yı naza-

letk:.r.mıyacaklar. bugün kütüphane - rı itibare alar~ bu aym yirmf81nde 
81 ') A 1 1 W ka 
1 1 

toJdur:uı ı mı eser er yazı mıya • ikinci bir sayım yapmasa rar ver-
. t~• ticaret alemi de en kıymetli bir mittir. Bu uyımın önemi blrindkin-

rt 
•:lan mahrum buluna<'aktır. den daha büytiktiir. Çtipkil enelldn-

\'8'1 ~ Bfzcle cıaltanat zamanında herfıey den daha ~e5in neticeler verip nüfus 
fibl n5fus işleri de savsanmıştr. 1297 durumumuza daha doinı bir wrette 
de yapılan ,.e nmr esaslara dayan - gistereeeif gibi, mukayeselerle nfifu. 
madıit için zaten noksan olan bir sa. aumuıun inklpfıaın dahi teabitlnt 
)'lllutan 90nra, "itfasumuzun tesbitine mUmkiin kılacaktı~. . . 
hk plkışılmad:. Seneler. ge~ti: nüfu- Sekiz seneden ben nüfusumuz ne ka
•• ,.aytşını baştan başa değiştiren dar artımıtır? Kadmlar erkeklerden ge 
ha~er, muhaceretler ve türlü tlrlU ne f~la mıdır? Ntif1181ln ekonomi, 
fu\diseler oldu. Buna rağmen eski re • askerlik ve1udiyet bakrtnmdan en e
jim nüfusumuzu yazıp varlığının te. hemmiyetll kısmı olan 20 • '5 Y~ • 
melini yoklamaia liizum duymadı. daldlerin nis~tl ~imiş addır? 

Cumhuriyet, gemiainln nerede oldu· Okur yazarlaim faal Te meslek sahl
ju ve nereye gittiğtnl bUmlgen bir bf olanların, nisbeti Midi sene enet, 
kqtan gibi gafıyamazdı. Tedbirlerini kıyasla nasıldır? Mesleklerin lnkfsa
,,,;ubet bllgige ve adede t.ffnat ettire· mmda ba müddet sarfıada ne gibi 
bU-k, Umln ve ticaret dlemfnin llatl· defipklikler olmuttur'l M'8fll zira
gaçlanrttı ceoap t'erellilmek için ken. atte çahpnlar aza~ sanayi ile meş
tlWM luıa Olan eMrii Ue niUua da· gul olanlar artmıı mıdır? 

ı aldı- 1935 sayımı bWl'lD ıfbi Wr ~ok nok· 
~.:~i Uk iılerdeıa biri .tatı.tlkle- talar hakkında bizi tenvir eileeek, hii
rimlzf dilzelt~k oldu. Belfika4an ar· k6metlmizin !edbirlerlnfn ve zamanın 
ıuıluaal fÖhretl olan bir ımnan getl • Tltk toplaJugunda yaptıfı taba~l • 
rildi. çatıpruıaımn hergi.._ tla1ıa siga- lerin ·ıenet bir bllnçosunu çizmemıze 
a ,,.zlffllbrl <lnklftll ettilfıd) flırull imkln verecektir. 
lnımlcla "'1rtllJllJmilz ıtallstık Onwl Sayımın mJUJtılftik elabllmal ~ 
mlltlllrlllllJ l:ııruldu ve 1921 de mnde dfdetçe lbımgekrİ b4Uin intlbtd a • 
ltetlinlzde metodik ilk gnwl nil~ ıa· luunıffıı'. Blillen, ıual"1r _11e faUlnaf • 
,,.,,., ,,.,.ıdı. lltllMler ~ ı,,ı 61r 111reffe luı:arla • 
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Yazan: Seppı Popfin~er 

Kög lıalkı beqaz bir adamın 
qelmiş olduğunu işitmişti 

17 l/Qfında iken Çimle ancak bir ~ 
buçuk lira Ue dünya •egahatine · . 
kalkışan Seppl adlı bir Alman si
ze bu yanalyle, gemilerde Vf! tag • 
garelerde para vermekılzin giz • 
lenerek 140,000 kilometrelik bir 
seyahati naaıl yaptığını ve dün -
11anın acaip köıelerlni dolaıırken 
ne biçim beldlara çnttığını anlat • 
maktadır. 
"Ba§üıtüwe kaptanım!,, dedim 

amma; ne yapacağımı iyice ka
rarlaıtmnrıtım. Hemen tecrübe 
torbama batvurdum. Vapur Sent 
Lüiı limanına varır varmaz, her
keı gibi merdivenden değil, fakat 
kıçtaki halattan ıüzülerek bir Jca. 
yıla atladım ve karaya adım atın· 
ca hiç bir yerde oyalaJJmadan, 
ıebirden dıp.nya çıktım. 

Buradan Afrikanın içlerine 
doiru ıiden birçok kervan yolları 
vardı; raııele hiriıine aapbm. 
Meierae bu yol Laıoaa doinı ıi
dermiı. Eıir kafileleri için . çok 
iılek bir yolmaı. 

Tam iki gün hep kıtamn içine 
dofru yol aldım. Deniz kıyııma 
yakın bir yol olduiu için daha ya
banilerle karıdaımadna. Yol ~ 
yunca ark ıık köylerle karıılqtım. 
Nitekim gidip ı•lmekte olan bir 
ço1' bazirıin ve tüccar 1'afileleri· 
ne tufiYon1~. 

Oçüncl ,Un iae kiiyler ıe;rrelc · 
leıti. Gün 1»atmaia b&tlarken i
çimi de bir korku kapladı. Gece-
yi ıittikçe ııklaımakta olan or· akl - ı -.d ..ııı...ek al d • Ka, ar ve bedaDtlellar kralı ,Seppl Poluger IJUetalz olarak binlp giZlendi 
man .•ve!_. ov ~ a ıeçır· 6lr trmu atıdntlkln ~ ... 
mek ııtemiyordum. B1r aOnlUk büyük ve kap111 nakıılarla dolu ledi.. 
~JÜI~ IOm& kanter içinde ve idi. ' Bu daTeti caıı ye llnülclen 
bitkın bır halde ayalda~mı ıürü Kapının önünde uzun IDIZl'aklı 1Ral ettim. Çilnkü biraz iatirah 
yerek pa~ıkam~ az iSteeın~e, or· ve ıüılü kalkanb iri yarı bir zen~ ıiddetli ihtiyacım vardı. Arb 
~~~n ı~lıelerı al~da bır yerli ci duruyordu. Yanına vardım, el tamda t:qımakta olduium ten 
köyu ıörd6m ve nıhayet oraya . ve ayak ip.retl~riyle, batkam gör- tütiln kutulan, tahta t6tiln 
vardım. mek iıtedilimi anlattım. Neden larmdan bir kaç tanesini o:d 

Buruı ~u~d~~ !a!ı~ıı. ~· ıonra içeriye ıolnaldum, bomboı elebqılara ar.malan etmekle d 
b~ ıaba kulub~ı, kuçuciik bır köy- bir ülkenin 1111zbklanncla yqı • luklanm büabtitiin peklettird" 
du. Ancak kab11e bqkanınm - yan bu kiiçiiciik kabilenin tefine H 'fi · k -1'-1 .. .. b bu k . erı enn ocatnan ---'°.zum ya ana.--: ~ayı, ~a .• ca götürüldüm. Reiıin beni framız- açarak çirkin çirkin ımtmal 
göze batacak ııhı ıdı. Çünkü bu, ca ıelimlamaıına tattım kaldım. zerin ..:ı. x:- · ı 
k

a....:: :..-ki J • d k daha e "'"" ....... e ıenn au ar ıe 
v7un u..v ev eTın en ço Ben de ona ayni dille _kartıbk ver- di. Çünkü ben bunları ,..in 

,,,,.,, A,,,.,,,,..,. t1eUrila bir ıuman dim. Bu yarı yabani inaanlar çok sanmıfbm ve ~k tencerele 
6unlarda ılellfli~k blr nokta 6u • ıaf ve miaafiraever kiıilerdir. Huy de fokur fokur kaynamalı hi 
ltımfıınıtfır. Asıl ay:nnda Jan)Jftdda.. larına, ıularma ıöre ıittiktenıon- özlemi1orduml 
ra meydan vermemek için, birçok yer- ra inaan ken~ini bunlara yıllarc~ Kayde mevcudiyetim bü 
terde fecıiibe layrhıları Japılmııtır. ~üddetle beıletebilir. ru taraf. bir ıenliie aebep oldu y 

Fakat hBtln bu emekler, sayım me- ı d ı·ı ı ld k d'. ·· • ıe arm a yer ı er e o u ça uıup hemen o gece kö~•n kul ··b 1 
murlan idevlerfni iyi yapmazlar, k lk 1 d " - u e e 
halk yersiz bir korku veyahut ihmal ~ a bb~I. içdin, nuı , avranaca · taıındaki meydanlıkta yapıldı 
yiiziinden dotru ce\'8plar vermeme, aımı 1 ıyor um B"tü' k'" b lkı • b' d 

B
. . d b ka 1 k . u n oy a genış ır 

hop. gltmefe mahk6mdur, Bundan ız ıçer e af na onutur - b" • • d b d baid ku 
dolayı bu muazzam tıw en btiytik mes "ken bütün k&y halkı i>t!)az bira· Vıçımın e ura a &f 
uliyet, halkın bizzat kendisine ve bil- d 1 . ld ğu • • . . e &tefte kıza'rtılmıı mııır ta 

Damındalriıe. mıh ! o u nuk ıııtmıttlı... riyle et parçalarını oburcaıı 
hula miinevverterimize dişer. ııar eyec;an ve onutma a . d I 

Kanuna röre nüfusumuzda okur n duyuyordum. bfbr ı ar. Ben de açtım. 
yazar olanların hepsi sayım memur. ka .. d" ku .. 
tuta yapmakla mtikelleftlrler. Mfinev Biz bqbaşa konuturken içeri- ç gun ur raagıma arcak 
verlerlmiz kendilerine sayım memur • ye bqkaları da 'birer birer ıelnıe . mek girmem itti. Mısarları 
lufu verflditi takdirde, bu şerefli işe le baıladı. 8u.nJar anıaırldıjınn t~~~ yer~en, ne E'~; o!duğunu b 
dört elle sanlmah, ve memurluk yap • ıift'e, köyün ikinci derecede ele . dıgım hır etten yap!.mış kıza 
sınlar yapmumlar hepsi, sa11mm lna bqılarıydı, Her ıelen elini göğ- l~rı ~üyük bir ittahla ıövdey 
hfyetfni anlamıyan tarı bu hu•n•ta ten- k dukt dırdım .,....., ıünün üıtü~e oy an ıonra • 
vfr etmelidirler • . 

Halka anlatmak H.znndrr ld,sual yere baidat kuruyordu. Böylece Yemekten aonra meydan 
varakalan, statistik idarelli tarafm _ baıkanla benim çevremde bir ya- danı tutturdular Genç kızl 
dan iflenilir işlenilmez imha edilmek- rım daire teıekkül etti. Neci ol- caman bir ateiİD atıkları çcı; 
tedir. Korku ve tellp hiç bir mahal dulum, ne ya.pmak iıtediiim u. de boyuna zıplarken •ürlü 
yoktur. Vesvese yüztinden yanlış ce • zun uzadıya ıorulduktan ve verdi· ıeıler çıkarıyoriardı Bu ç 
vap verenler, hem kendflerinln, hem ,iim kartılıklar dört beş defa tek- lar her halde türkü ol:ı ~aktı 
de yurdumuzun menfaatlerine kar • 

11 
hareket .... mektedlrler. rar edildikten sonre, hsşkan köy- ıiyab ve hemen brmen çır 

Yazan: t!nlverdte ılatiıtlk de iatedifim kadar kalabilecefimi olan vileut~, •t8'in &!evle 
Prof eallrG ve burada bulunduğum müddetçe pırıl pınl parlıyordu. 

Om.er Celil Sarc kendisinin miaafiri olacağımı aöy- ,(Devamı 11 
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-Şehir -tiyatrosunda 
Bu mevsim onbir dramla iki 

operet temsil edilecek 
Eser~erden dördü telifttr, içlerinde 

Necip Fazılın da bir piyesi var 
Şair 

T epebatında Ş ıhir Tiyatrosu -
nun kapısından içeri girdiğim za
man gözüme ilk çarpan şey bü • 
yük bir faaliyet oldu. Bır taraf ta 
kocaman bir merdiven İ;urulmu§, 
iç kapının üstüne kocaman bir ıa· 
at asılıyor. Sağda, solda artistler, 
İtçiler, tiyatro ite alakadar kim ·f 
ıeler grup grup toplanın!§ konu ' -, 
ıuyorlar. 

Rejisör Ertuğrul Muhıin de sır· 
tında siyah bir gömlek iki kitiyle 
konuıuyordu. Beni gönir görmez: 

- İçeride beni bekleyin, iki da
kika sonra geliyorum, dedi. Saat 
asılmak için kurulan merdivenin 
altından sıyrıiarak içeri girdim. 
Bet dakika sonra aahnede operet. 
provası yapan F erihanın sesini 
dinliyerek Ertuğrul Muhsinin o . 
d aıına girdik, konu~uyoruz. 

Biz konutu ·ken mütemadiyen 
içeriye tiyatronun hemen hemen 
her iıiyle alakadar muhtelif kim
seler girip çıkıyor. Ertuğrul Muh
sin, hem onlara büyük bir aüratlr. 
talimat veriyor; hem de benim 
suallerime büyük bir nezaketle 
cevap vererek bu seneki tiyatro 
haZIThklarını anlatıyor: 

- Bu seneki repertuvarımız 
§imdilik 11 dram, ve iki operetten 
ibarettir. Yarın oktam ilk olarak 
W. Shakcspeare'in "Ölçüye öl -
çü,, eserini vermek suretiyle bu 
seneki mevsimi açıyoruz. Bu eae
ri Galip Arcan türkçeye çevirdi. 

"Bu sene oy;uyacağımız eıer -
lerin dördü telıf diğerleri tercü -
medir. Telif e!erler Reıat Nurinin 
"Hülleci", Necip Fazıl Kısaküre .. 
ğin "Tohum"ı Vedat Nedim Tör' 
un 'İHep ya hiç,, ve Mahmut Ye .. 
sari'nin "Sürtükler" idir. 

"Bunlardan deierli tair Neciıı 
Fazılın eııeti re\.kalade güzeldir. 
Reıat Nurlnin yazmı! olJuğ11 e .. 
ser ise daha zjy~de tuluat kum ~ 

panyaları iGindi. Fakat bunu o 
kadar beğend;if, o kadar mükem
mel bulduk h1 biz oynatnaia ka
rar verdik. 

"Tercüme eserler arasında 
Jeffrey Dell'in yazdığı, M. Feri · 
dunun tercüme ettiği "Gecıken 
ceza", Ostrovski'nin yazıp gene 
M. Feridunun teıcüme ettiği ' ·Fır

tma", M. Muhtarın F orzno' dan 
tercüme ettiği "Bir rüzgar", Sid· 

0

ney Kingıley'in yazıp Vecihe Ka-

. ramürselin ten:ümc ettiği "Be -
yaz gömleklileru, Saint - Georgeı 
de Bouhelier';n yazıp BPdrettin 
Tuncel'in tercüme ettiği ''Bir k&ı· 
dınm hayatı", M. Şükrünün Mae
terlinck'ten tercüme etmi~ oldu -
ğu "Mavi kuş,, er.erleri vardır. 

"Operet olarak da Ekrem Re • 
'it ve Cemal Re~idin bu sene için 
hazırladıkları 'Saz • Ca2", ve A
fifle Adnan'ın ha7Irladıkları Mır · 
nav eserleri Vl:!r. 

zar akşamlariyıe pazar günü ma-J 
tinede de ope;et temsil edeceğiz. ! 
Bundan haıka cumartesi günü 
öğlden sonra r.aat 3 de ve pazar 
günü öğleden evvel saat 10 da da 
çocuklara mahsus temsiller vere
ceğiz. 

Ertuğrul Muhıin 

....._ Çocuk \emıilleri etrafında 
biraz malumat verir misiniz? 

- Evvelce çocuklar için yazı. 
lacak tiya'ı otar hakkında bir mü
ıabaka açmı~tık. Burada birinci· 
liği kazanacak eaerin H.hibine 
150, ikinciye 100, üçüncüye de 
75 lira vereceğimizi ilan etmit • 
tik. Bize birçok eserler geldi. Şim 
di bunları tetkik ediyoruz. Daha 
letkikatımızı AJıtirerek birinci, i · 
kinci, üçüncüyü tayin etmedik. 
Fakat çocuklu için muhakkak ıu
rette vakit kaybetmeden oyunlar 
vermeyi karıulathrmit olduğu • 

görüp de pek beğendiğiniz, ve biz· 
de de sahneya koymağı düşündü· 
ğünüz hiçbir '-"•er yok mu? 

- İyi ki hatırlo.ttınız. Bu sene. 
ki tiyatro festival"nde, Korney -
çuk adında genç ve yeni bir Sov
yet yazıcısının, "Doktor Platon,, 
adlı bir tiyatrosu pek büyük mu • 
vaffakiyet ka"?:anJr. Bu eseri ıürk
çeye çevirerek sahneye koymak 
i::ıtiyorum.,, 

Üstadın odası muhtelif itler İ· 
çin ba9vuran birçokr kimselerle 
<lolmuıtu. lıimn pek çok olduğu 
bu vakitte kendisini daha fazla 
rahatsız etmeyi doğru bulmıya · 
rak yanından ayrıldım. Sahneden 
hi.la Feriha Tevfiğin farkı töyli
yen sesi geliyordu. Dışan çıktım. 

Saat asmak çin kurulmu, merdi· 
venlerin altından ııyrılarak ıeç • 
tim. Biri, ıaati asmağa uiraıan • 
lara: 

- Yahu, fU ıaati oraya aıma .. 
yın ! Gece vakti biri çalar. 

Diye itiraz ed1yordu . 

M. Serloflu 

muzdan ~irndihk Küçük Kem<tlin 1ASiPiN KENAN 
yazmış olduğu "Tiyatro deni ,, e• 
serini temsil ·~deceğiz. Halis \'e hakiki tabh!Uerl ııhhatiniii 

-..... Fauel'u Jynamıy&cik ttusı . tı1oğuktan ve bütün al}rılardan korur. 
nızı? ismine dikkat 

Evet Y t•mag~a kar• "e • • ·····•· ............................ , •• , .... ,,.,.iMii-n 
........, I 0 \ Q Df Y r 1 • •••••••'•••• •••••••••••••••••••••••• •• •••~ • illlHI 

mittik:. Fakat laha henüı oynıy~· Doktor 
bilip oynıyamıyacaiımuıı kat't ıu · 
rette kararlaştrrmıt değiliz. ' Ali ismail 

-- Blt sene Naum Hikmetin ye• Ho:ydarpaJa lıtatanui bevliyo 
ni bir eseri ynk mu? , müteltatnn 

........ Var diy\lrlar. Fakat Nazım : Utologue - Operaleuı 
Hikmet henüz tiyatroya bir eıer 

1 
8 

b ... 
1
. dd • M 

• d ~ 'ld' • a ıa ı ca eıı eaerret ote 
vertnt§ e6ı •r. ' 1. 88 d b .. "il d s · M d t' at 1

• ı numara a er gun o e en 
--:-

1.z os~ova a sort ıy ro • ıonra ıaat ikiden Hklıe kadar. 
f estıvalınde oulundunuı:. Orada nnr .. -:mmmm=rnmamnmım•....,..= -. ~-----'(: ı.;. •• •'.\ı.. . , ... ~· ........ , • • 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 6. cı keşide 11 1.ci 7 eşritıdedir 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
lirahk ikramiyeter:e beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mül<afat vardır •• 
• • ; ·: ~ • • • • 't • • .- • - Bu sene ı.lrı.ı.m ve operet kı- 1 

sım!arı ayrı avrı yerlerde temsH 1ıpm1m1m:1--•-••2• Yeni çıktı ----------
vermiyecekler mi? Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 

- Hayır! Geçen sene tuttuğu· HAYDAR RIFAT 
muz Fransız Tiyatrosunu bu ıene ff E R A K L 

1
• T 

tutmadık. Daha ekonomik olsun -""12._ 
diye bütün temsilleri burada ve · . _ t&ki Yunan filozoflarından 
rece~iz. Sah, çarşamba, perşem · ı Fiyatı 25 ICaru, - Dağıtma yeri VAKiT n:athaasr ~ıtanbu1 

~n~ag~~i~m~a~1ı•••••••••••••••---~-~-----~ medi oynıyacağız. Cum~rt~si, pa.· 

Birinciteşrin - 1035 

S İMAVİ YAllATAN l>AYlHADJO 

Reve d'or 
ESA N $-LOSYON 

VE DU DOA 

Parfümöri L. T. Pİ VER A. Ş .. istanbuJ Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon ;43044 

lstanbul Gümrükleri Satış 
Komisyonu Başkanlığından ~ 

M. K. N. Ağırlığı Kıymeti Cinıi etya .. 
1 

K.G. L.K. 
256 865 432,50 Tuzlu Bağırsak 
Yukarıdaki eıya 5/ 10/ 935 G. 11 de açık artırma ile ıatdacakt· 

rr. isteklilerin saat 13,5 ğa kadal' yatırma ya mecbul' olduklan pey 
akçesini ıöcterir makbuzla kanune n &aatinde komisyona müacaat et .. 
meltti ilan olunur. (5970) 

Tt.:.:J Q K iVE 

l 1 R~LiT 
BANKA51 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RAı..tAT-(;ObQ 

lıtanbul Aaliye Altıncı Hukuk 
Mahken'l~ıtnd-en: 

Topçuba.f ı Hacı Ali ağa vakfı 
Mütevefü kaymakamlığından: 

Beyoğlunda Tünelbaşında Ka
ranfil (Erkanıharp) ıokağınc!a 13 
numaralı kahvehane ile 17-19 n11.· 

Alwnet F ev:ıi tarafından Aksa· 
rayda büyük Langada Sepetçi ıo • 
katında 69 numaralı hanede ıa • 
kin ikametgahının meçhuliyeti an- maralı han-e ve dükkan kiraya ve· 
Iaıılan Fatma Hikmet aleyhine rilecektir. İstekli olanlar 7 Tetti
açılan boşanma. davasının icrayı ttievvel 935 pazartesi saat on dört-

te lstanbul Evkaf müdiirlüğünde .
muhaketneıi için ili.nen vaki teh. 

ki encümene müracaatla yüıde Hgat üzerine ma.h:kemeyt gelmedi• 
7,1 / 2 pey akçeıi bıra!karak müza· 

ğind~n bittalep gıyabında muha • yedeye ittirak etsinler. 
kcımıeye baılanaı·ak dava zabrtna- ---------------
meıi okunarak davacı vekili taz- GAYIP 
minatı manevi talep eylemiş ve ie· lstanıbul Paket gümrüğünün 

16 6 / 934 tarihinde 11278 No. lu bu rnuameleden baıhsile gıyap ka-
rarının on be~ gün mi!ddetle na.. 
nen teblıiğİne karar \'erifo1iş ve 
muhakeme günü 16/ 10 '935 çar · 
tanba günü saat on dört bu~uk ta

yin kılınmış olduğundan mezkU:r 
gün ve ır.atte lstanhu•l asliye mah. 

liste ile muameleleri yapılan et • 
yaya aid makbuzu zayi ettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Tünel Ensiz sokak No. 17 
Marko l. Peyıia 

kemeai 6 ıneı hukuk dairesinde miı addile gıyaben muhakemenin 
heyeti hakime ruzuruna gelmediği icra kılımı.cağı tebliğ makamına 
takdirde davacı vekilinin iddia ey kaim olına.k üzert ilan olunur. 
16diii vakıaları ikrar ve kabul et- . (14988) 

1 
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BALOYA s • BAYANLAR: Hayatın ne•••• 

Dinç olmaktır. 

COŞKUN 
Dans etmek için giders"niz 

Manifatura fırkatinin taıtiyeıinden bir an evvel istıfade 

ediniz. Çünkü: Taıtfiye iç'n Ticaret Odasının tayin ~tmit olduğu 
müddet bugünlerde bitmektedir. Fevkalade temilltlı aalıf. 
Fiyatlar maktu ve taht D.ızarhlnızdır. 

Hormobin 
Tabletleri 

Yorgun vocutıan 
dinçleştirir 

Bu; pek tabii n pek doil'Uclur. Fa· 
kat..lki dans yaptJl,tn11 .so111n otur.n:.k 
mecburiyetinde k:ı1ır '<' ıu Lık hif; :en ti' 
mak istemezsiniz. t'ün iJ n)akl .. :-rr.ı;ı 
şi~mlş, ıstrrap 'ermr!<tcd:r. Nasır:a 
rıruz, sizi rahat bıra:.m~~l6ından mü
teessir olur \e suv:u·cniz heba olarak 
keyfiniz bozulur. Bütl.in bu ıatırap)a. 
ra mahal bırakmamak için RADIO 
SALTS banyosu yapınız. Bu fllabaJal 
tuzla yap:ıc..ığınız ayak ban1olan • • 
yMiıade beklediğiniz tcdavl;yl lnılaealr. 
una Yt fişkinlik zail olaealdır. Bil· 

.· 

BeJOliu lf Bankaal k•rfı81nda 

H.er QÜn so.1'\~ olciıığumz hcıc.l istlle,.,den bi"i : 

357 m 7 

_Beyhude İıra,. etmeyin .• 
Ben bütün Türk.i v.cnin 
kullandığı ARiSiN Trocat 

Sabunundan \,as~a Sal:ıu 
is+cıncrn ... 

8 ,,ET 1 • '$ 

lktıdarsızlığı ve bel 
gevşek llğl nl 

iriderir, yaşamak neşesini iade e

der. Eczanelerde bulunur. lstanbuJ

da fi78t1 150 kuruş. TafsilAt l~n 

Galata posta kutusu 1255 

i::mumn::mn:::mu:::m 11wwwı il Dlfl hekimi 
li Ratip TürkoC)lu 
H Ankara cadde•I Me•arret 
g ot.eli Karfl• wumrara (e8) 
::mn•a111111••••t:::::m::=ıım:m::•ıt 

' hassa nasırJuımn o derece )'1Ullapm 
ki tırnak ucuyla hemen kökUnden il· 
ldlp atabilirsiniz. Her eczanede satıhr. 

1 inhisarlarU.Müdürlüğünden:j 
Ankara Bıım'.idürliljünde yapbrılacak 3000 ıira muhammen her 

delli Klimatizöyon teaisab hakkında yapılan ekıillme neticesinde 
fiatı haddi layık"1e ıörülmediiin den eksiltme 3/ 10/935 tarihine 
müıadif Perıembe ıünü saat 15 e talik edilmi§dir. 

lıteklilerin muayyen gün ve saatte !/o 7,5 güvenme paralariyle 

birlikde Kabat4§da Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko ~ 
misyonuna müracaatları ( 5883) 

148 P A R D A Y .4. N J. A R PARD:AYANL:AR 1'5 __ .. 
---------~~.... -- .._. __________ _ 

U~nldar, kendiSini zorla kaJdırdık -
bn zaman: 

_ Düf1Dan kaçtı. HUget ahlbile kö-
peğinin defelma9ınc1an dolayı bir zi
yafet vereyim .. 

Ba ıöztl siyllyen Llndrf ayni zaman 
da acı bir çığlık attı ve tltrfyen elle -
rjyle köpefin reldilf zaman kendisi -
11in Uzerfnde bir tavuk parçalamakta 
oltluğu tabağı ıösterdi. 

Tavuk ortadan kaybolmuıtu. 

Plpo onu çalmıştı. 
Li.ncJrl söylendiği sırada hayvan da 

bu son hımzlıiı tuarhyordu. 
Köpek, zenaln bir mtitterl için ha • 

zırlanan tavutu aşırarak bu rece mü
kemmel bir yemek yedi. Geceyi dük • 
kan kepenklerinin altında ıe~rdi. Ve 
hafifçe ,.atmur yatmakta olduğu için 
11Sta Llndri köpeiin cezasını çek • 
tijinl sevinçle •ördü. 

PiPO bir kaç .Un ortadan kayboldu. 
:Bu sırada ne yapmııtı. lld Uç kere u • 
uktan mahzun mahzun Deviniyere 
bakmıftı. ötle ve akpmları ne ye -
ınişlt7 51phesla hazan iyi ve hazan 
fena.. Bir çok kuaplan haraca kes • 
miştl. ÇünkU Pipo, lliyledlitmlz gibi, 
hırsız Ye yalana oldulu için, onla1a 
gayet kurnazlıkla yaklafmayı ve bazı 
iyi parçalan kapmak fırsatmı eJe ge
çirmeli gayet iyi biliyordu. 

Bununla beraber Butil mahalle.in 
dttn pek uzaklara aynlmadı. 

Bir çok günler, hapishanenin kapı -

91 önünde bumunu havaya dikerek 
akşama kadar oturup beklerdi. 

Onu onuncu rUnU sabahleyin ayni 
rerde ılrtlyoruz. 

Zaftftr Plpe zayıftamqtı. Fakat 
ayıftlfmın asıl sebebi nhJblnfn kay -
bolapndan dofan üıiintU idi. Çaınura 
J>alanmıt, tt17Jerf blribfrfne bı1p1Jft 

ıslanmış. bıyıklan dimdik olmuıtur. 
Ah, dotrusunu aramak IAzımplirae 
o artık •hiblnln tüylerini dtkkatlı 
fırçaladtfı o gOzel Pipo detfldf. Ar • 
tık serseri, sahipsiz bir k6pek olmq • 
tu. Ba onun için yqamanın en aptı 
derecesi idi. 

Pipo, ıöıUnUn ucuyla Bastllln köte
sinde yUbelen ytibek kuleye hazin 
hazin bakıyordu. 

Bu bakıtları ile de: 
- Hay şeytan alası! içeride ne ya • 

pıyor? demek istediit belllydl. 
Birdenbire yanaklan titriyerek, göz 

teri parlıya.rak, kuyrutunu yavaş ya. 
vaı kımıldatarak dotruldu. 

Bir teY görmUttü .. 
Yukarıda, dar peneerelerin birinde, 

demir parmaklıklar aruında bir yüz. 
Pipo gözlerine inanamıyordu. 

. Zavallı, sözlerini dikerek bir adım 
atmadan, bu yilze bakıyordu. Yalnız 
kuruğunun sallanmaaı kendisinde ha· 
sıl olan ümidi ıösteriyordu. 

Gözüken ytiz, hemen demir parmak· 
lığa yaklqtL Pipo üç dört adım kadar 
ilerledi. Nefes aldı, gijzlerini açtı. Bü
tün ruhiyle, btittln kuvvetiyle baktı ,.e 
emin oldu. 

_ Odurl diye haykırdı. 
Okuyaculanmız, i!'Unlar hakkında 

kullanılan tabirleri bir köpek hak • 
kında kullandığımız için k111urumuzu 
affetsinler. Fakat keskin bir ve sevinç 
11 bir ha Tlama: 

_Odur! .. Odur! .. anlamma (mana-
sına) •etmez mi? 

Pipo, deli rlbt öteye beriye koşarak, 
kuyruğunu yakalamak f çln arkasına 
d3nerek, çamurlarıla yuvarlanarak, 
srçrl)-arak. kısaea hepsini yaparak H

sıçrayarak, kısaca 1>1r klpet saacletl
nl glstermek için ne yapara hollnl 
yaparak se'f'lncfnf rlsterf~ 

Dilşiln ki ~meli bir çok rezaletlerden 
beni sefil ve alçak bir mablak haline 
ko78n bu korkunç tstipdattan kurtul
mak llzımgelfyor. 

Alla, bu &8zleri bitirdikten 90nra at 
lamafa ba§ladı: 

- Haydi, haydi 1 Çoeuklaiun aması 
değil, yorgunsunuz, aiDirleriaiz kalktı. 

Biraz dlnlenmete 111uhtaçsouz.. Azıcık 
dinlenince bu siyah fikirler kendillfln 
den datıbr. 

- Ah Loracığnn. Pek büyük bir U -
mitslzlfü duyuyorum. Efer umduğum 
bazı şeyler olmazu. benim için ölmek· 
ten başka çare yoktur, dedi. 

- Bu yaşta ölmek, ama tuhafsı t 
nızI .. Çabuk bu ufursuz dUşüneelerL 
bırakınız.. Yoksa sizin de papas Pani 
- Garola olan Markiyl taklit etmek 
istediğinizi sanacağım •. Bu da bir cint 
ölümdür. 

A taylı n dokunakb bir sesle vUcu
d u ürperdi. Bir elini alnından ge • 
çirerek: 

Papaz! sözünü mırıldandı. 
- Merak etmeyiniz madam, itiraf· 

Jnnnınzı ona dinleterefiml, günah • 
Jannrzı çıkarttacaftmı vadederim. 

Genç kız: 
- Ne \"akit? diye sordu. 
- BugUn salıdır, cumartesi gUnU 

akşamına kadar •• Şimdi stze bir ffY 
ımracatım. l .un sarayına ne gUnU 
gideceksiniz? 

AH!I bütün vücudunun Urperditlnl 
hissetti. 

- Sizi beklediklerini biliyorsunuz. 
\ - Papula cumartesi akşamı konu -
pbiUeceifml söylemiştiniz defli mlT 
' - Evet, bunu vadediyorum. 

- Fekili. Öyle ise ben de cumarte
si gUntl salıahleyfn Luvr sararma rt-

dece.tim. Şimdi beni biraz yalnız bl • 
rakınız .• istirahate çok ihtiyacım ftr. 
Bu birkaç gUn heyecanlanmı yatııtrr 
mata klfl gelecektir. 

Bunun üezrine Lora çekildi n Alla 
dö LUb de dilşünceye daldı. 

• • • 
Ayni gUnUn gecesi, ışıklar ı8nmtlı 

ve evde her §'!Y se~ ·izlfk i!:inde uyku. 
ya dalmış lbn yeşil bo~·nb kapı gU • 
rilttlsUzce açılarak bir kadın LAhnt 
sokafına çıktı. Ve hrzh, sessiz adım • 
larla kra1içenin konağındaki kuleye 
dofru gitti. 

Bu kulede, fç merdiveni aydmlatan 
bir takım dar deUkler bulunuyordu. 
Bunlardan en aşaftdakl adam boyan. 
da ve demir parmaklıklı idi. 
Kapıdan çıkarak bu kuleye dofra 

glttifinl söyledlfimiz kadın, bu delt • 
ğin HnUnde durarak ayaklarmın ucu
na basıp kolunu uzattı ve içeriye kat
lanmq bir mektup attı. 

Bundan sonra, bir cadı gibi acele 
geri dönerek açık bulunan kapıdan A
lisin yorgunlufun tesfrlle derin bir 
uykuya daldıfı eve girdi. 

Bu kadm, Lora idi. 
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PIPO - • 
Bu bölümün serlevhası bir hayvan 

ismi ise de bu hayvanın romanımız • 
da biiyük bir yeri vardır. 

Pardayan tevkif edilditi alin Pipo 
sahibine kartı baltcliği ıevrinin teli· 
riyle Şövalyeyi biitiin kunetiyle mü
dafaa etmiftl • 

Bu unutulmaz kavga Sll'Ulnda bazı 
haldırlarm kanaması, bazı paplann 
yn1r1nım, hattl bir askerin oda dite
mesi fzerinde boğulmuş olarak bulun· 
ması hep Piponun marifetleri idi. 
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Pardayan ınağldp · oldu. Pipo da 
mağlôp oldu. Köpeğiyle Şövalye bir -
denbire baskına uğrıyarak kendilerine 
saf dtranlarm çokluğu yüzünden ye -

nilmişlerdi. 1 
Pipo Pardayanı sürükUyen askerle-

rin peşinden merdiveni indi. Bu sıra-
' da bir kaç tekme yemiş ve bir kılıç da 
kulağını yarmıştı. 

Sokağa çıkınca, Şövalyenin konul -
duğu arabanın arkasından gitmeğe 

başladı. 
Iiahraman köpek başını yere uzata

rak kuyruğunu sarkıtarak Bastile va
rınca içeriye girmek istedi. 

Pipo yasağı bilmiyordu. Halbuki 
buranın muhafızları buna çok ehem -
miyet verirlerdi. Bunun için nöbet -
çileı·edn birinin elinde bulunan mız -
rağın ucu zavallt hayvanın burnuna 
dokununca köpek geri geri çekilmeğe 
mecbur oldu. 
Arkasından bir sürü taş attılar. O 

bunlara aldırmryarak fazla uzaklaş
madı. Buna rağmen geriye dönclüğü 
zaman kapıyı kapalı buldu. 

R!po kapımn önünce acı acı uludu. 
Şiddietle havladı. Uluması sahibine 
acıclıı1ım, hırlaması askerleri tehdit 
eW..:!!ti gösteriyordu. 
Bar,unıasına, ulumasına ne sahibi 

.ne de askerler tarafından cevap veril
meajğini anlayınca, adeti olduğu gi
b~ s.arpık çarpık yürüyerek Bastilin 
bütün etrafını dolaşmağa başladı. 

Fakat, köpek aklının an1ayışiyle 

rastlamağı umduğu şeyi, yani sahi· 
binin çrkabileceği bir kapı veya buna 
benzer bir şey bulama},nca tekrar 
•ki yerine geldi. 

Raldkaten, bir lnsanrn bir daha çık
lllamak Uzere kalın duvarlarla ~evrill 
Mr zindana sokulduğunu bir köpek 
nasıl aktl edebilir. 

Bunu ancak insanlar düşünebilir • 
ler. 

Zavalll hayvan, bir kaç saatini yeis 
içinde geçirdi. 

Nihayet kapı ile asma köprüden 
yirmi adım kadar uzakta oturup bur
nunu hayava dikerek Şövalyenin hap. 
sedildiği bu büyük ve siyah binayı 
muayene etmeğe başladı. 

Bazı yaramaz çocuklar onu taşladı
lar. Pipo şakadan bu küçüklerin ol • 
dukça kibar ( !) bir aileden oldukları· 
nr anladı. 

Zavallı ne yapsın, yalnız biraz daha 
uzağa giderek yerini değiştirdi. 

Bu sırada vakit epeyce ilerlemişti. 
Karnı acıktr. Pipo midesinin gmltı -
larrna kahramanca karşı koyarak ye
rinden bir an bile ayrılmadı. Açlığını 
esnemekle gidermeğc çalıştı. 
Akşam oldu. 
Maksadımız, köpeğin düşündüğünü 

Ye bir karar yerdiğini iddia etmek de
ğildir. Çünkü bunu iddia etmek 
insanlara karşı hürmetsizliktir. 

Bir çok kimseler onun hareketle -
rinden bir şeyler sezerek yanına yak -
laşmak istediler. Hatta bir aanesi tas
masından tutmayı tecrübe etti. Köpek 
hırlıyarak dişlerini gösterdi. Binanın 
karanlık pencerelerinin vakit vakit 
baktığı görüldü. Bazan kulaklarını 
dikerek burnunun ucunu hafif hafif 
oynatıyordu. Sonra havlıyor ve hiç bir 
cevap alamayınca şikayet eder gibi 
hafifçe uluyordu. 

Pipo, düşünmek kabiliyetinden mah
rumdu. 

Fakat gece olunca içgüd~ (sevki ta
bii) ile bulunduğu yerd~.!1 gitmeğe ka

nır verdi. 
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t.inden: 

ölçüye 
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Kadıköy tramvay tebekemiz ele inpatı bitirilen Kadıköy -
Gazhane hattı, Yüksek Nafıa Ve ki.letince tasdik olunan ve timdi 
tatbik edilmekte olan ücret tarife :erine göre, 1 Birincitetrin 1935 
sabahından itibaren iıletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy Altı· 
yol - Söiütlüç~me - Kaprü - Gazhane anwmde. muntazam. 
tramvay seferleri tesis edilecektir . 
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- Belki sahibim şimdi otele dön -
müştiir. Sofraya oturduğu ve bana ba
zı parçalar attığı saat de yaklaşıyor .. 
diye dübünmediği ne mal tim? 

Her neyse, Pipo sabahleyin geldiği 
yolu geriye doğru takip ederek Devi
niyere döndü. İçeriye girerek bü -
yük salonu geçti. Bakışiyle etrafı a -
raştırdıktan ·sonra Pardayanrn oda -
sına kadar çıktı. Burada ümitsizliği 
son derece de arttı. Çünkü oda kapalı 
ve ~ahibi de orada değildi. 

Piponun yeisi artıkça iştahı çoğa • 
lıyordu. Hiç tereddüt etmeden ne
Landri Greguvardan ne de başkasın
dan korkmıyan bir mahluk karariyle 
hemen mutfağa girip burnu havada 
olduğu halde tam orta yerde durdu. 
Şunu da söy1ielim ki Pipo ile Land 

rinin son raslayışları hep herifin kö
peğe tekme vurmasiyle neticeleniyor -
du. 

Şimdi Piponun mutfağın ortasında 
durduğunu görünce Landrinin hayre
tini ye köpeğin cesaretini düşününüz. 

Landri bu sırada bir tavuğu par -
<:alamak üzere bulunuyordu. Hemen 
tavuğu elinden bıraktı. Yanakları hid 
detin den titredi ve: 

- Gene geldik ha!.. Sarhoşun kö -
peği ı diye bağırdı .. 

' Pipo bu hakarete karşı tetiğini boz
madı. Yalnız arka ayaklarının üzeri -
ne oturarak usta Landriye dikkatle 
baktı. Llndri sözüne devam etti: 

- Evet, anlamağa çalışıyorsun .. Fa
kat pek hayvansın .• Sen e''i ve mutfa
ğı koruyan namuslu köpeklerden de · 
ğilsin .• Sen terbiye ve nezaketin bu 
inceliklerini bilmezsin .• Ne olacak, 
öyle adama senin gibi köpek layıktı. 
Sahibin neydi, Bir h1rs1z, bir serseri, 
namuslu adamları pencerelerden sar-

kıtan bir soysuz.. Sen de onun gibi 
hırsız olduğun için kaç kere seni bu • 
radan öteberi çalarken yakalamıştım. 

Pipo olduğu yerden kımıldanmı -
yordu. Fakat, dudaklarınm uclan ya
vaş yavaş bükülerek beyaz sivri dişle
ri göründü ve bıyıkları titredi. Usta 
Landriye bakmıyarak yalnız söyledik 
lerini dinliyordu. Fakat, ba~ka şeyler 
düşünüyoı· gibi idi. 

Otelci sözlerini şöyle bitirdi: 
- Sahibin olacak herif, zorla bura

da. oturdukça ben de sana dostluk gös 
terir gibi yapıyordum. Pipo buradan 1 
Pipo şuradan l .. Oh, güzel köpek, na • 
mus]u köpek, ne kadar sadıksın, ne 
kadar akı1Jısın, haydi Hi.iget, şuna gü
vercinin kemiklerini ver .• diye iltifat 
ediyordum. Fakat içimden de boyuna 
küfütii basıyordum. Nihayet artık her 
şey bitti. Görüyorsun ya, serbestim. 
Çünkü sahibin olacak serseri çok şü • 
kür hapse tıkıldı. Mademki o bçJa • 
dan kurtuldum, seni de buradan ko • 
vuyoruın ! duyuyor musun? Seni ko • 
vuyorum. Haydi defol, Lüben şura • 
dan şişi getir, yahut biraz bekle, kar
nına bir tekme! indireyim! 

Bu sözleri söyler söylemez usta 
Landri ayağa kalktı. Sağ bacağını 
salhyarak fırlattı. 

Ayni zamanda keskin bir havlama, 
arkasından bir inilti duyuldu, ve Pi
ponun bütün kuvvetini bacaklarına 
vererek kaçtığı görüldü. 

Halbuki boylu boyunca mutfağın 
taşhğma uzanan otelci kalkmak için 
boşuna çabalıyordu. 

Usta Landri tekmeyi isabet ettire • 
memi~ti. Köpek yanma doğru sıçra -

ymca otelcinin ayağr boşa gitmiş Ye 

muvazem:sinl kaybederek ağır vücu • 
duyla yere yuvarlanmıştı. 


