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iş kanunu 
Meclisin 

Gaz tecrübesi 
Harp ihtimaline delalet 

eder mi, etmez mi? 
Bundan bir müddet evvel yu. 

Clığnnız ve lngilterenin bütqn hal
lana !&mil olacak "tayyare ve gaz 
hücumundan korunma tecrübesi,, 
gelecek ay içinde hemen yapıl· 
mak üzeredir. Bet nezaretin ihtı -
~ adamları bir aray3 gelmitler 
~e ritanya a r s; _ 

hangi bir hava hücumundan, gaz 
ıhukmından korum~k için plan 
hazırlamışlardır. 

(Deva.mı 6 mcıda) 

Altmış kişilik . bir çete 
Almanyad~ yakalanan bu çetede 

bir çok kadın da var · 

1 
Berlin, 27 (Hususi) - Zabıta 

afak bir müsademeden sonra 60 
kitiden ~ürekkep bir çeteyi oldu· 
;iu gibi tevkif etmipir. iki seneden 

Alay yüzünden 

Çoban Musta/ a Saba
lıattini bıçakla yaraladı 

Dün gece Top 
kapının Suluku -
le ıcaddesinde a
lay ,uzüııden bir 
cinayet olmut· 
iY eniz, yurtsuz 
takımından Ço -
ban Muıtafa, Sa 
ba:hattin ismin
de !birini bıçak -
la sol memesi al- A~ıryarah 
tından ağır su - Sabahattin 
rette yaralamı§b:r: 

Edimekapıda Sarmqık ca.dde
ainde oturan Zurnacı Emin Efendi 
ojlu Sabahattin dün kıt'asmdan 
izinli gelmiştir. Ak~am olmuf, 
Topkapıda bir tanıdığını görmek 
üzere Sulukule caddeıinden geçer 
~ oralarda dolatan Çoban Mus
~ bılnlaralu 

- Bu adam bitlidir, gene rakı 
. . ' lÇJDlf •••• 

,(DeT&mı & mClda>, 

beri faaliyette bulunan bu çetenin: 
şimdiye lmdar 310 huıızlık ve do· 
landırıcılık vak'uı tespit edilmit· 
tir. ;yapılan tahkikata göre müc· 
rimlerin yatları 20 ile 30 arasında 
dır. Ve büyük bir kısmı kadmdır. 
Çete reisi adamlarını aylık ile tut• 
muttur. Ve bunlara 200 marktan 
4000 marka kadar aylık vem.ekte 
idi. 

Çetenin ele geçen bsumCia 
20,000 marklık kJY.Metli eıya lbu • 
lunmuıtur. 

• 
AD.kara, 27 .(A.A.) - Riya• 

ıeticümhur umumi kitipliiin
den gönderilmiıtir: 

"Dil bayramımızdan ~ ötürü 
Türk Dili arqtırma kurumu 
genelözeğinden, ulu aal kunım

Bugün şehrimize geldi larmdan, türlü orunlardan bir 1 
Maliye Vekili Fuat Bey lbu ıa· çok kutunbitikler aldım. Gö.- E 

Fuat bey 

bahki trenle An.karadan temimi .. terilen güzel duygulardan kı· i 
ze gelmiıtir. Fuat Bey Pendikte vanç. duydum. Ben de.kamuyu 1 
trenden inmiıtir. Şehrimizde bir 1 kutlularını.,, E 
kaç gÜn kalacaktır. ı . L..... • .............. -.... ·-..... ! 

Bund·an ·baıka 'bu sabahki tren· 
le Ziraat Vekaleti müste§arı Atıf, 
Beyazıt Meb'usu Halit, iş ·Bankası 
umum müdür vekili . Muammer, 
Hariciye Vekaleti umum müdür· 
)erinden Cava.t ve Galatasaray Li· 
ıeıi müdürii Behçet Beyl~le lıveç 
Veliahtı Hazretlerinin mihman • 
darlığına tayin edilen Hüsnü Pqa 
:tehrimizc ıelm.iflerdir. 

Markoni 

Hastalandı ve hastaha
neye kaldırıldı 

Roma, 25 (Hususi) - Ha.len 
Fioma' da bulunmakta olan met • 
hur kitif Markoni'nin srbhati bo· 
zulmut ve haıtahaneY,e kaldırıl
mııtır, 

Me§hur lran §&iri Firdevainin 
bininci yıl dönümünü kutlulamak 
üzere, şark komıumuz büyük me· 
rasim yapıyor. Dünyanın her ye. 
rinden lrana münevver ziyaretçi· 
ler gitmektedir. 

Bu meyanda olarak, lngilizle • 
rin en yükıek müıte§riki Sir De
nison Rots ile. bugünkü lngiltere
nin ve hatta bütün dünyanm en 
büyük şairlerinden sayılan Drink· 
water, üç gün evvel, · ıehrimize 
gelmitlerdi; dün, Haydarpaıa ga• 

Bir Fransız murahhası 
küçük bir kaza geçirdi 

Parlamentolar konferanax dün 
de devam etmittir. Dün konutu· 
lan mevzu itıizlik ve gençleri 
çahıtırma meselesi idi. 

Evveli Lehistan murahhası M. 
Jan Debski söz alarak hazırladığı 
raporu azaya dağıtmış, bugünkü 
iısizliği tevlit eden amilleri te9rih 
ederek neticede haftalık meıainin 
40 saate inmesini fakat buna mu· 
kabil ücretlerin azalblmamumı 

teklif etti: · 
ltalya murahhası M. Pezenti 

'de ıöz aldı ve 40 saatlik hafta 
mesaisini tasvip etti. · 

Fransız, Romanya, Belçika mu 
ralihasları da ayİıi reye ittirak et• 
tikten · sonra Türk murahhas he -

(Devamı 6 mClda) 

30 Eylôl 
Büyük bir sandık 
alayı yapılacak . 

Şehir mecliıi intiJ.11,babna. J.9-
.:"';,.. ... un ı,.;..;n4"i pnü 'baılaq.sla-

caktır. Dünden itibaren !ehrin 
muhtelif yerlerine afitler, propa• 
ıanda levhaları asılmrfbr. 

30 EylQl pazar günü §elirimi2· 
de bir eandık alayı yapılacaktır. 

Alay_ programı ıöyledir: Alaya 
iıtirak edecek olanlar pazar günü 
ıaat on 'dörtte Sultanahmet mey· 
danmda toplanacaklardır. Alay 
Sultanahmet meydanuida Ticaret 

(Devamı e mcıda) 

Yan mı yan kasa 
7 iir k işçilerinin yaptık

ları . kasa Avr.ııpa . 
kasalarından üstiin 

l 

Kasa çep c;evre alet · ic;.lnd• 

Dün, · Edimokapı haricinde ta• 
mamiyle Türk itçilerinin · vücuda 
getirdikleri 600 ·kiloluk bir · kua· 
nm yangma kartı mukavemeti 
tecrübe edilmittir. Bu kasaları Zi
raat Bankaıı buğday siloları için 
yaptırmıftı ve tecrübesi yapılacak 
tı. Banka, kendi memurlarından 

baıka bir de ltalyan müteha1tııı 
göndermitti. 



Solya 
ziyareti 

Türk 
muhacırlar 

"f(ugoslavkralı Sof-J / · v ı• ht• ı k t• • Romanya elçimize 
yaya gitti sveç e ıa ı mem e e ımız- dert yandılar 

Belgrat, 27 (A.A) _ Yugoa· d ı Bükreş, 26 (Apoyev matini)-
lavya Ajansı bildiriyor: e a \J ı k? Türkiyenin Bükreş elçisi Hamdul· 

Yugoılavya Kralı Alekıandr n Si agır anaca . lah. ~uphi Bey, yanınd~ Silis~re 
Hazretleri ve Kra1içesi bugün öğ· valısı M. Puçerca Dobrıce meb u-
le üzeri Sofyaya hareket etmişler- su Süleyman Hamdi ve muallim 
dir. Kral ve Kraliçe Bulgar hü· ~ l k h • • l k Mehmet efendiler bulunduğu hal· 
kümdarlarmm Belgrada yapmış ,.:JQ l Q şamı şe rımıze ete ece de Bulgaristandan Silistireye ka • 
olduklan ziyareti resmen iade et· ' . çan ve bir medreseye yerleştirilen 
mektedirler. Krala Hariciye Nazı- olan prens ı•çı•n bı•r merası•m beş yüz Türk muhacirini ziyaret 
rı M. Yevtiç ile Başyaverleri Cene etmiştir. Hamdullah Suphi bey, o-
ral Y eçeemeniç, Saray Nazırı M. h l d rada birçok Türkler tarafından. 
Antiç, Saray Müdürü Ceneral Di- pronramı azır an f karşılanmıı, muhacirlerle uzun u-
mitrieviç, hizmet yaveri ceneral ~ ' zadıya görütmüt ve ~ulgaristan • 
Hosiç, emir zabiti yüzbaşı Doğan dan niçin kaçtıklarını sormuştur. 
ve daire müdürü M. Grubişiç refa· Ankara, 27 (A.A) - lıveç Ve· Ankara mevki kumandanı, mer • ri şerefine lsveç sefaretinde bir Muhacirler, Bulgariıtanda gör-

liahtı Prens Güıtav Adolf ıuz. ı·ıe k ku d · "d" .. "'] "'· ki 16 30 kat eylemektedir. Hariciye Nazı- " ez man anı ve emnıyet mu u· og e yemegı verece er ve ' dükleri tazyiklere dayanamıyarak 
refikaları Prenseı Luiz ve kerı'me· ·· d · t d :ı.. b l k d d l f. · tarafından rma da hususi katibi refakat eyle- ru e 11 asyon a nazır u unaca • a a sveç se ırı kaçmağa mecbur olduklarını söy· 
leri Prenses İngrid birinci te•rinin lardır. Prens ve Prensesler •erefine bir ı mektedir. ır :ır !emişlerdir. 
ikinci Salı günü lıtanbula gelecek 1 · • d '-- • k b l resm· yapılacaktır Sofya, 27 (A.A) - Yugoslav staıyonun ıçın e 11&fta muzı • a u 1 • Muhacirler, beraberlerinde hiç 
ler ve ayni gün huıuıi trenle Anka k k b • d ı_ O ·· k t 20 d Prens Kral ve kraliçesi Hazretlerile ma- a olma üzere ir pıya e xıtaıı gun a şamı saa e bir eşy almamı,lar, ihtiyarlar, ço· 
raya hareket edeceklerdir. d d d b. G" t Ad lf 1 1 Kara iyetleri erkanı bugün saat 16 da ve iıtaıyon ıtın a a ır ıüvari us av 0 ve prenses e ı ı - cuklar, geceleri gizlice hududu 

Prenı Güıtav Adolf ve refı·ka· k ı h k'* ·· · d B •tmek Sofyaya muvaıa1et etmİf ve iatas· ıtası miıafir ere i tiranı resmini oy uzerın en ursaya gı geçerek Romanyaya iltica eyle • 
ları Prenses Luiz Hazretlerinin bu f d ki d · · Ank d 1 kla d yonda Bulgaristan Kral ve Krali- i a e ece er ir. ıçın ara an ayrı aca r ır. mişlerdir. 
ziyaretleri irin yapılan programa. s· . c· te• . ·n be•1°ncı' gu"nü 

çeai Hazretleriyle nazırlar, meb'- ":I Reisicumhur Hazretleri miıa· ırın 1 3'rım :ır Hamdullah Suphi bey, muha • 
büyük misafirleri getirmekte olan K ak.. d B gelec k o uslar, sefirler ve Yugoslav sefare· safirleri ikamet edecekleri Anka· ar oy en ursa.ya: e • cirlerin anlattıklarını dinledikten 

ti erkanı tarafından istikbal olun· Waaaland vapuru iki birinci teş - rapalas oteline bıraktıktan sonra lan misafirler ikametlerine tahıis sonra demiştir ki: 

mu
•lardn-, rin günü saat 17 ye doğru Hay - Ç k d k d edilen Cumhuriyet kasrında iıti • "R h ,_'!__ . . b' 
'I' .. d l an ayaya önece ler İr omanya ÜKUJDetının ıze 

arpaşa. önüne ge ecek ve burada rahat ettikten ıonra •ehrin görül· 
istasyonda askeri merasim ya • Prens Güstaf Adolf Hazretleri -x gösterdiği doatane yardım saye • 

bir motörle intizarda bulunaca:k meğe deg"' er yerlerini gezecekler 
pılmıftır. t saat 11,45 de Reisicumhur Haz· sinde bu rıkdaşlarımızı vatana 

olan stanbul Vali ve Belediye Re· ve ertesi günü de ıatiahleyin Ulu· 
h dd

. B h b retlerine Çankaya kötkünde iadei göndermeğe muvaffak olacağımı• 

Toptan kereste 
satışı yasak .. 

isi Mu i ın ey, mu a ere mü· dag"'a çıkacaklardır. Ayni gün öğ-
H R 

ziyarette bulunacaktır. zı ümit edivoruz.,. .a fettişi üsnü ıza Paşa, hariciye leden sonra Bursadan ayrılacak • 
birinci daire şefi Hulusi Fuat ve Saat 13 de B. M. M. Reisi Ka· olan Prenı ve Prenıealer İznik ha· 
protokol şef muavini Şefkati Bey· zım, 13,15 de Başvekil ismet Pa· rebelerini gördükten sonra Yalo· 

Ankara, 27 (Hususi) - Zira- k l h · 13 30 d d ler vapura çı arak Prens ve Pren· şa ar azeratı, saat , a a vadan Ertug"' rul ya tiyle lıtanbula 
at vekaletinin bazı mıntakalarda H · · V k'I. u -· p H ses hazretlerine "Hoı geldiniz,, ancıye e ı ı oey renı az· geçeceklerdir. 

diyeceklerdir. retlerini ziyaret edeceklerdir. lstanbulda İsveç sefaretinde 

Prens ve Prensesler vapurdan 
Haydarpaşa rıhtımına çıkacaklar 
ve oradan istasyona geç.ecek)er· 

dir. 
Misafirler Haydarpafa rıhtı -

mında İstanbul Vali ve Belediye 
Reiı muavinleriyle emniyet mü • 
dürü tarafından karıılanacak, is • 
tasyon içinde de merkez kuman -
danı ve bir ihtiram kıtası kendile • 

Saat 14 de Hariciye Vekili &y kalacak olan Veliaht ve Prenses· 
tarafından Prens ve Prensesler ler hazeratı birinci teşrinin 7, 8, 
hazeratı 9erefine Anadolu klü· 9 ve 10 uncu gtlnle"ini mütenekki.
bünde huıusi bir öğle yemeği ve· ren geçirecekler, ,etirı, müzeleri 
rilecektir. gezecekler, Boğaz ve Marmara• 

AJqam saat 20,30 da Reiıicum· da husuıi tenezzühler yapacak • 

bur Hazretleri Veliat ve Prenıeı· !ardır. 
ler ıerefine bir aktam yemeği ve· 
recekler ve bunu bir kabul reımi 

11 inci perşembe günü de la • 
tanbuldan ayrılarak Izmire gide • 
ceklerdir. 

rini selamlıyaca:ktır. Prens Güstav ve prensesler ha-
Prens Güstaf Adolf Hazretleri 4 birinci tetrin günü Veliaht zeratı lzmirde Reisicumhur Haz· 

takip edecektir. 

ve Prensesleri Ankaraya getire • Hazretleri Reiıicumhur Hazretle- retlerinin köşklerinde ikamet ede· 
cek tren ıaat 18,15 de Haydarpa - cekler ve lzmirde kaldıkları gün· 

Sınıfta dönen 
mektep talebesi 

Ankara, 27 (Hususi) - ismet 
Paşa kız enstitüsü müdürlüğü, 

Maarif vekaletine müracaat ede • 
rek, mezuniye't imtihanlarında 
~ir ilcı al 11 dönen orta meketp ta• 
lebesi kızların bir ıene bot kalma• 
maları için diğer mezunlar gibi, 
enstitünün dördüncü sınıfına a· 
hnmalarını ve sene sonunda dön· 
dükleri dersten imtihanlarının ya• 
pılması, muvaffak olamıy~la • 
rm mektepten alakalarının kesil· 
mesini teklif etti. 

Diyanbekire tayyare 
işlemiye başlıyor 

orman müzayedesini menettiği 

şeklindeki §ayialar üzerine sala -
hiyettar bir zatla görüştüm. Bu 
zatın if adeıine göre ormanları -
mız hakkında yapılma 'et:-. olan 
tetkikleri eıaılaştırmak için vi • 
}ayetler orman müdürlerinden 
bazı malUınat istenmişti. Bu mü· 
naıebetle timdilik topdan kereste 
sabtları da kaldırılmıttır. Tahta -
cılık ve orman mahsulatı satışla -
riyle uğrafanlarla bunlardan be • 
detli ruhsatname almıtların ihti -
yaçları giderilmektedir. Toptan 
kereste sah§mın tahdidi muvak • 
kattir. ileride bu hususta yeni bir 
liarar alınması muhtemeldir. 

şadan ayrılacaktır. EJJj kaçakçı Ier içinde Bergama, Ayasluğ ha· 
3 birinci teşrin günü saat 10,45 rabeleriyle diğer görülecek yerle· Ankara, 27 (Hususi) - Yapı• 

de Ankaraya gelecek olan laveç yakalandı ri gezeceklerdir. lan uçuf tecrübeleri muvaffakı· Tedavülden kalkan 
Velı.ahh ve p. rensesler hazeratı is· V ı· h P 1 15 Romen parası e ıa t ve renıes er ayın yetle neticelenmit ve yirmi daki • 
tasyonda refakatlerinde B. M. M. Ank.ar.a, 27 (A.A) -•. 20--.. 9- ı'n,.·ı pazartes·ı gu··nu·· Toros yolu ile k Ik b' d h k 1 Ankara, 27 (Husuıi) - Hari- h .. a ı ır zaman a a azanı mıt 
Reisi Ka2nn, Batvekil İsmet Pa· 934 tarı ıne kadar aekızı musade· Halebe gitmek için hususi trenle- ld d t b o· b ciye vekaletince; geçenlerde te· o uğun an stan ul - ıyarı e· 
.. alar hazeratr ile hariciye vekili meli olma·k üzere 31 kaçakçı vak'· ! rı·ne bı·nerek lzmirden ayrılacak- k. d h t 1 · I ·davül müddeti bitmiş olan mavi ":t ır arasın a ava posa arı ıt e • 
bey, Riyaseticumhur umum katip ası olmuttur. Bu vak'alarda dört )ardır. • k ·ı · · s fe renkli bin leylik Rumen kağıt pa- tilmesıne arar verı mıttır. e r• 

raımm tedavülden kaldırıldığı, vekili, muhafız alayı kumandanı ölü, üç yaralı, elli kaçakçı ve 831 Prens ve Prenseslerin refakat· ler her haftanın pazar günlerinde 
yalnız muhtelif diğer renktekiler· bulunduğu halde Reisicumhur kilo gümrük kaçağı, 234 kilo inhi- lerinde Damdonör Matmazel de yapılacaktır. 
le kral Karolün resmini tafıyan Hazretleri tarafından kar§ılana. aar kaçağı, bir ailah, 56 mermi, Rentersvaerd ile saray mütürü 1933 ıeneıinin dört ayında An· 
yeni bin leyliklerin tedavülde ka _ caktır. 27. 727 defter aigara kağıdı ile 90 Miralay Cont Posse ve yaver Kor· kara İstanbul arasında tayyare ile 
l~caiı ve kıymetini 1'aybeden bin Ankara vali ve l:>eleCiiye reisi, ~uval tuz ve 31 kaçakçı hayvanı vet 'kaptanı Sten Erik Watter bu- 304 kiti seyahat etmittir. Yolcula· 
leyliklerin yenileriyle tebdilinin hariciye vekaleti umumi katibi, yakalanmı§tır. JunmaktMır. rın taıınan efyaları 462 kilodur. 
Rumen milli bankaıınm idare 811 müddet zarfında umum uçuf 

merkezince yapılacağı bildirilmit .. 

1
r (Y b h Clı t l • d • l ? ] ~:tt;e2:;4~;~ir:~:b!:::~:n~~~ 

tir. JQ a ,aze e erı ne ıqor ar. tarınçokdahafazlaolacağı,tay• 
Maarif Vekili seyahate -----------------·----··----------------- yare· poıtalarma gösterilen rai· 

çıkh VAKiT - Mehmet Asnn Bey miyerek bir prensip meselesi ha- memnun edecek oor iş olacağım betten anlatılmaktadır. 
Apkara, 27 (Huıuıi) - Maa- "İşe göre gündelik,, başlıklı ma- linde görüyor ve esaslı tedbirlere anlatıyor. Mecdi Sadrettin Bey 

rif Vekili Abidin Bey, bugün, ya· Imlesinde İzmir Şark Halı Kum- lüzum olduğunu kaydediyor. bundan başka radyo ahize maki
nında hususi kalem müdürü Ni • panyasmda yapılmak istenilen CÜMHURlYET -Yunus Na- nelerinin gümrük resmini indire -
hat, müzeler müdürü Hamit Zü • grev.den bahsederek beş amelenin di Bey Yugoslavya Kralının Sof- rek fiyatlarını ucuzlatmak ta ha -
beyr Beyler olduiu halde Burga- tevkifi ve yüz amelenin ae işten yayı ziyareti ınünasebetile Bul- yırlr bir iş olacağını ifade etmek -
za hareket etti. Üç. gün sonra dö- çrkanlmalanm intaç eden bu grev gar -Yugoslav münasebetlerin- tedir. 
necektir. 

''Terakkii servet,, banka-

münasebcHie iş ve gündelik mese- den, Bulgaristanla Yugoslavyanm ZAMAN - İmzasız başmakale 
lesi üzerinıie fikirlerini' söylüyor. yakınlaşması takdirinde bundan de Japonyada sık sık olan tabii fe-

Serum satış bedelleri 
Ankara, 27 {Hususi) - Sahil 

sıhhat merkezleri ve idareleri bu• 
lunan yerlerde serum ıalıt bedel· 
)erinin bin kurutu bulunca hemen 
bankaya 'Verilerek gönderilmesi 
sıhhat vekaletince alakadarlara 
bildirildi. 

• Asnn Bey ameleye yaptığı işe gö - Balkan ahengi namına Türkiye- laketlerden bahsedilerek Japonla-
sının sermayest re, gündelik veıilmesini mantı'ki nin duyacağı memnuniyetten bah- rm bu felaketlerden yılmryarak za Maraş Nafıa başmühen-

Ankara, 27 (Hususi) - Afyon ve makul buluyor, fakat ameleden setmektedir. rarlar:mı telafiye çaliştrkları, mu - 1 

Karahisar TerakkH. Servet banka· istenilen işin se~iz saatte yaprlabi- MiLLiYET - Mecdi Sadrettin vaffak oldukları anlatılarak tstan disliğinden 
a Türk anonim tfrleti umumi lecek derecede olması şartile... Bey radyodan şikayetin umumi bulu bir türlü harabelerden kurta- Ankara, 27 (Huıuıi) - Aydın 
heyeti, 200 hin liralık sermaye· Vakıt başmuhaıTiri bu hadise- denilebilecek bir halde nlduğunu ramryan bizlerin bu halden ibret başmühendisi Kemal Bey 70 lira 
$İnin 175 bin lira a indirilmesini i münferit ve mahalli telakki et. yazarak radyoyu ıslahın herkesi almamız lfiz1m geldiği söyleniyor. maaıla Maraş nafıa başmühendis-

---~~~~~~~----=-..-....---~.;._~~~L...L:....!!;::.::::.::::.:;:.::.:.:....:..=...:.:::=::::.:.::..;;:.:===..:.:......ı.~:.::::.:.::.::..::::.:::~'...::....::::::::.:.:::.._::.:::=::..L::.::::=:.:..:..:.::.....:::.:..::..:..:..:....~~~:::::.::::::..::.:~~·~~·-- ~- ·-_,l·~~· ~~~~~~-



28 EylUI 1934 

Firdevsinin yıl dö
nümüne gidenler 

(Baa tarafı 1 inci sayıfada) 

Son gece, alqam yemeğini bir· 
JiJrte yedik. lngiliz ıairi, ana di • 
linden baıka liıan bilmiyor. Bu 
zatın heykelinin fotoğrafisini der· 
cediyorum. Belki, genç kızlar, be
ğenmiyecek. Fakat, benim telak • 
kilerime göre, Drinkwater, erkek 
güzelinin nümuneıidir. Uzun boy· 
lu, genif omuzlu, dar kalçalı, mev 
zun yürüyütlü bir vücudun üstün· 
de, ıa.çları gençken kırlaşmı§, 
muntazam hututlu bir bq.. Ten, 
hayat enditesiyle kmtmamıf .. Sa· 
kin, mat .• Bu yüzde, gözler, kaya• 
hklarm üzerindeki yuvaımda, hiç 
bir kurlun ve kutun hücumundan 
korkmıyan kartallar gibi, süfli 
hayatın ta atağılardaki vadisine 
emniyetle ve huzurla bakıyor .• 

İngiliz erkeklerinin çok iyi gi· 
yindiklerinden bahsederler. Drink 
water, he.._r halde, zarafet şampf • 
yonlarmdan biridir. Elbisesinin 
.kesiminden, kart vizitinin basımı· 
na kad('r kılık ve tetümmatının 

bütün inceliklerini yazı ile tarif 
kabil değildir. Şair, boyunbağmm 
tir9e ve galibarda renklerini par • 
mağındaki akik iki yüzüğü, oriji
nal biçimli bilek saatini, büyük 
bir cesaretle, hüviyetindeki erkek· 
lik ve kibarlık hatlarına ve hare• 
ketlerine güvenerek, takmıttır. 
Hakikaten de en ufak bir falso ile 
laalettayin birini bayağılık ve ka· 
dınvarilik uçurumuna dü!ürecek 
bütün bu renk ve ziynetler, ona o 
ka<far yakıtmıt ki, hatta bu tarz 
giyinitinin özrünü karşınızdaki -
nin 9airliğine bile atfetmek lü .. 
2 unu duymuyorsunuz. Sadece: 
uşık bir erkek!,, clıyorsunuz. 

Dünyanın en büyük müıteıriki 
olan samimi dostu Sir Denison 
Roas ~le birlikte seyahat ettikleri 
için, Türkiye ev Türk edebiyatı 

hakkında bütün malumatı ondan 
almıttır. Bunlara dair benden faz· 
la tafsilat istemiyor. Sade, Öz 
Türkçe romanımız "Savaıtan Ba· 
rışa,, nın ilanlarını o günün gaze
telerinde görmüşler. Eıaıen, bu a· 
lakalarından dolayı, tehrimizdeki 
lngiliz gazetecileri beni kendile· 
riyle tanıştırdı. 

- Türkçe bir roman ne kadar 
satılır? . • diye soruyor. 

Sıkılıyorum: 

- Merkezi sıklet, gazetelere 
intikal etmittir. Gazete ve ıinema, 
kitapçılığın rakibi olmuttur. O -
nun için, az satılır. 

- Peki, en fazla muvaffakıyet 
kazanmıt bir roman?. 

- On bin kadar ıattığı olur. 
Dudaklarında hasıl olan bir 

tebeısümü ıizliyor. 

- Eserinizi kaça sattınız?. 
- Kendimiz bastık .. - diyorum. 

Kar istihdaf etmedik ... diye ila
ve ediyorum ... Dil inkılabının ro
man sahasında ilk tecrübesidir. 
Daha ziyade manevi bir haz .. 

Mevzuu ve tezi anlatmamı is
tedi. Anlattım. Beğendiğini söy· 
liyerek bana iltifat etti. 

- Bunun kaba bir tercümesi 
bana verilirse, İngilizce verıionu· 
nu yaparım. Mütterek imzamızla 
rıeşrederız .. 

Her halde memnuniyetimin de
recesini tahmin edeniniz. 

- Bu sözlerinizi neşredebilir 
• • ? 

mıyım .. 
- Edebilirsiniz .. 
Bu muhavere cereyan ettiği sı· 

rada , ayni zamanda, Sir Demison 
~~!s ile de konuşuyoruz. Bu zat, 
hütün Avrupa ve Asya lisanlarını 

Liman Şirketi Umumi Heyetinin Toplantısı 

Şirketin son yedi aylık varidatı 772 
bin, masrafı 718 bin liradır 

Tasfiye edilmekte olan liman 
tirketi umumi heyeti dün saat on 
beşte ikinci fevkalade toplantraı· 
m yapmııtır. İçtimada idare mec· 
lisi, murakıp raporları ile bilanço 
okunmuştur. 

Umumi heyet 12 ağustos top • 
lan tısında şirketin feshine karar 
vermiş ve kanun mucibince teşek· 
kül edecek yeni idareye kadar tir· 
ket işlerini görmek üzere bir tas· 

Bütün eserler mü
nakaşa edilecek 

Dün akıam saa~ on yedide Hal· 
kevinde bir toplantı yapılmıştır. 

Üniversite profesörleri ile doçent· 
ler, muharrirler ve muallimlerin 
hazır bulundukları bu toplantıda 
yabancı dille ve Türkçe çıkan il• 
mi, edebi eserlerin halka tanıtıl • 
ma11, anlatılması için neler yapıl
ması lizımgeldiği görü,ülmüştür. 
Her hafta muntazaman Halkevin
de toplanılarak yeni eıerler üze • 
rinde münakaşalar yapılacaktır. 

Ermeni vatandaşların 
tayyaresi 

Ermeni vatandaşlarımızın tef • 
kil ettikleri bir numaralı tayyare 
alma derneği geçenler de dört bin 
Ura 1.u..,ıcuuı!LI· Du lı..ıcre de yent • 

den üç bin lira toplanmış ve tay• 
yare cemiyetine verilmiıtir. 

biliyor! Bu meyanda, arapça, fa· 
risi, moğolca, çinçe, japonca, ilah .. 
Hem de en eski ve en yeni şekille
riyle okuyarak, yazarak.. bütün 
kelimeleriyle .. 

Fuzuli'yi, aruzun gavamıziyle 
okuyor. Tapındığı Türkiyeyi şim· 
diye kadar gelememesinin servet· 
sizliğin den doğduğunu söylüyor. 
Fakat: 

- Kör kutun yuvasını Tanrı 

yapar! • diye, meşhur atalar sözü
müzü en eski ve hakiki şekliyle ve 
"T engri,, telaffuzu ile okuyor. Ve 
ilave ediyor: 

- Ir~a gittiğim sırada, mem· 
leketini~den geçmek, benim için 
en büyük saadetlerden biri oldu .. 
Hele bu Dil Bayramında burada 
bulunmanın nefesini tasavvur e
din .. Ben ki, bütün ömrümü, Türk
çeye sarfederek geçirdim .. 

Eski kitap isimlerini, şimdi 
cinsleri kaybolmuş hatlarla, def· 
terime yazıyor: 

- lıte, bu Türkçe kitapların 
mevcudiyetlerini hile henüz hiç 
kimse bilmiyor .. Zira, dünya yü· 
zünde birer tek nüshadırlar .. Ben 
içlerinden, Tarama Dergiıinde 
bulunmıyan iki yüz kelime kadar 
çıkardım. iki tanesini ıöyliyeyim: 
"Yılbasun,, "Şikar,, demektir. 
"Edgu,, "Fazilet,, demektir. 

Bu kamil Profesör yirmi ya· 
tında bir genç coşgunluğu ile ko • 
nuşuyor: ·, 

- Araplar, çölde otururlarken, 
yalnız deveye, canana, soyguncu· 
luğa taalluk eden basit hayatla
rından doğmuş kelimelerle, bun • 
ları istiareler halin.e sokarak, Ef • 
latunu tercüme edebilmişlerdir .. 
Türklerin ise, mazide, büyük bir 

fiye heyeti seçmitti. Liman §İrke-
. ti idare meclisi bu tarihten itiba· 
ren itlerini tasfiye heyetine ter • 
ketmittir. Tasfiye heyeti bütün 
mevcutları ile beraber liman ıir -
ketinin defterlerine, kayıtlarına 
ve itlere vazıyet ehnİ§ bulunmak· 
tadır. 

Dünkü içtimada okunan idare 
mecliıi raporu, şirketin 12 ağuıtos 
934 tarihindeki bilanço vaziyetini 
göstermektedir. 

idare meclisi raporunun başın· 
da senenin bu ilk ıekiz ayının li
man işlerinin it ve gelir bakımın· 
dan kısır, buna mukabil pek mas· 
raflı olduğunu kaydetmekte idi. 

Şirketin yedi ay ve on iki gün
lük 'bilançosnuda sermaye ve 
borçlar kayıtlı idi. 

Şirketin sermayesi 558650 lira, 
alelade iht~yat akçesi 87838 lira 
ve fevkalade ihtiyat akçesi 199 
bin 640 liradır ki, yekUnu 846128 
lira 77 kuruştur. Şirketin demir .. 
başlarına ve gördüğü itlere göre 
hu meblağ kafi gelmediğinden 
mütebakisi borç liesaplarından te· 
min edilmiştir. Uman şirketinin 

Tabanca ~atladı 
;ı{üçük. Mustafapaıada oturan 

Hamit ile karısı Emine hanım u • 
yurlarken yastı:k altında bulunan 
tabanca atef almış, Emine hannn 
sol kol ve memesinden ağuca ya· 
ralanarak hastaneye kaldırdmıı • 
tır. 

Koyun hırsızı 
Kasap. Osman ile Hüıeyin e • 

fendinin ahırlarından dört koyun 
çalan Hüseyin yakalanmıttır. 
Çocuğa ~arptl 
Asım bey isminde birinin ida· 

resindeki otomobil Galatada Ne• 
cati bey caddesinde Halil isminde 
bir çocuğa çarparak ağırca yara • 
lamı9tır. Şoför yakalanmıttır. 
Garsonun marifeti 

Taksimde Cümhuriyet meyda· 
nmda berberlik yapan Strak efen• ... 
diyi bir kavga neticesinde çakı İ· 
le yaralamı' olan garson Mehmet 
Ali yakalanmıştır. 

Yeni hamal tarifesi 
iskele ve garlarda yolcuların 

e§yalarrnı taşıyacak hamallar için 
yeni bir ücret tarifesi hazırlan • 
mı§hi'. Bu tarife eskisine nazaran 
daha ucuzdur. 

medeniyetleri vardır .. Türkçe, bu 
istiarelere bile lüzum kalmaksı
zın, zaten mevcut olan kelime ile, 
her mefhumu söylemeğe, her ese
ri tercümeye, daha bugünden eh· 
liyetlidir. Çok zengin, çok hariku· 
iade bir lisandır. Yalnız, "Mik· 
rofon,, "Telefon,, nev'inden bey· 
nelmilel tabirleri yeniden yarat· 
mıya kalkışmayı zait bulurum .. 
Bir ... lkincisi de, "Olan, bulan, et• 
ti~1, bulduğu,, şekilleriyle cümle • 
lerinizi tertip edeceğinize, "kim, 
ki,, şeklini nahvinizde canla.ndır
mabsınız .. Bu, önünüzde yepyen~ 
bir ufuk ac.ı.cak ve sonsuz kolay • 
Iıklara nail olacaksınız ... 

(Vl•rtO) 

timdi ı, Bankaıma 237 bin küaur, 
Emlak bankaıına 101 bin küsur 
lira borcu vardır. Şirketin 185 
bin lirası hazineye ait olmak üze
re hiaaedarle.rma 186 bin küıur 

lira borcu vardır. 
Bilançoya göre, Liman !irlieti· 

nin ıon yedi aylık varidatı, 772 
bin lira, ma1Tafı ise 718 bin lira· 
dır 19 tetriniıanide tekrar bir iç· 
fona yapılacaktır. 

Süngercilir şirketi 
kuruluyor 

Yerli sermayedar bir grupun 
" teşebbüsü ile tetkili için çalııılan 

süngercilik şirketinin nizamname· 
ai vekiller heyetince tasdik edil • 
mi§tir. Bir iki güne kadar teıcil 
muameleıi bitirilecek ve önümüz 
deki hafta zarfında ıüngercilik 
şirketi faaliyete geçmiş olacaktır. 
tlkönce bir çalışma programı ha • 
zırlanacakta. Sonra da çıkarılan 
süngerleri te§hlr için bir meşher 
açılacaktır. '1 

10 sene hapis 
Beşiktaşta metreıi Hayriyeyi 

öldürmekten suçlu Alinin muha -
){emesi dün neticelenmiş, katil on 
sene hapse mahkum olmuıtur. 

Lise ve orta mekteplerde 
Orta mektep ve liselerde ted

risat pazartesi günü ba,hyacak· 
tır. Sınıf ikmal imtihanları bütün 
mekteplerde hitmiftir. 

Surları yıkanlar 
Son günlerde yapılan teftişler

de şehir etrafındaki tarihi ıurla • 
rm bir, bir tahrip edildiği görül
müştür. Hatta bazı kimıelerin du· 
var taılarmı alarak yapılarda 

kullandıkları · vakidir.' Bele • 
diye, surlarm muhafazasını temin 
için bekçiler tayin etmiştir. 

Almanların bayramı 
Bugiln Alman sefarethanesinde 

Almanyadaki çiftiçler bayramı 

münasebetiyle merasim yapılacak 
tır. Merasim esnasında Alman ıe
firi bir nutuk söyliyecektir. 

Yedi bin muhacır geldi 
Dün şehrimize Romanya ve 

Bulgariıtandan 127 muhacir gel• 
mittir. Bunlar yann Trakyaya 
sevkedileceklerdir. Yirmi yedisi 
iskan hakkı istemediklerinden ıer 
best 'bırakılm19lardır. Son bir ay 
zarfında yedi bine yakm muhacir 
gelmi9tir. Ekserisini Bulgaristan -
dan Romanyaya kaçanlar teşkil 
etmektedir. 

inanç mecmuası çıkacak 
Hukuk Fakültesi talebe koope

ratifi tarafından on beş günde bir 
çıkmak üzere inanç isimli bir mec 
mua çıkarılacaktır. 

Yugoslavyalı meb'uslar 
Dördü kadın olmak üzere dün 

şehrimize 22 Yugoslavyalı ayan a· 
za11 ve meb'us gelmiştir. Meb'us • 
lar hususi surette seyahat etmek· 
tedirler. 

8 

lngiltere faşizm 
aleyhtan 

"Pariııer Tageblatt,, gazetesindenı 1 
Berlin Tageblatt gazete&İnin Lolll'll 

muhabiri Dr. Kurt Von Stutterhe.im, 
yukandaki baJlık ile yazdığı bir yazı
da, Almanya'daki okuyuculanna hitaP"' 
ederek lngiltere'de faıiznıj.n, Hitler'in. 
verdiği suimiaalterle, tamamen ib"bar
dan düıüriildüğünü açıkça bildirmit 
ve ıöyle deıniıtir: 

"Buaün mülhit dalgalarla lngilte
rede kükriyen Alman dütmanlığı, t n
giliz harici politikaama Franaaya doğ· 
nı ve onunla bir itilaf aklini istihdaf 
eden bir istikamet venniıt{) Bu te • 
mayülde, İngiliz demokrasisinin mu • 
hafazası uğrunda mücadele ebnek e • 

meli de vardır. Bu senenin iptidala • 
rmda lngilterede antidemokratik kuv: 
vetler kendilerini göstermefe batla • 
mıılardı. Sir Oswald Mosley'in Kara· 
gömleklileri aylarca istihz:alara maruz 
kaldıktan sonra Mosley'in hükUmet 
merkezinde ve vilayetlerde 'toplıyabil· 
diği taraftarlannm büyük içtimalan, in 
gilterenin demokratik hürriyet müca
hitleri için birdenbire ciddi bir lehli· 
ke teıkil etmeğe batladı. 

Karagömlekliler hareketinin men'i 
suretiyle Mosley'e karıı doğrudan doğ• 
ruya harekete geçmeği lngiliz hükU • 
meti muvafık bulmadı. Ancak Mosley
e kar§ı mücadele vasıtan olarak (Fa· 
ıizmin kadrü kıymet ve itibarmı dü • 
ıürmek) karan ittihaz olundu. Bu 
münasebetle Muuoliniye kartı hare • 
ket etmek doğru bulunmadı. Zira 
Mussolini İngiliz matbuatmm .. ene • 
)erce ıüren iınat ve iftira ıeferberliği· 

' ne tamamen galebe çalınııb. Bundan 
maada bazı harici ıiyaıet mülihazala
n İtalyan faıizminin himayesini iıbl· 
zam etmekte idi. Fakat Almanya ile 
vaziyet bamba§ka bir safhada idi: Al· 
manyada ırk meseleleri ve kiliıe ihti-
18.flannm harp kokuıu ve meulime 
ait propaganda ile yarattığı bava, Al
manyayı lngiliz hürriyet mücahitle • 
tinin adeta ideal bir muhaaımı haline 
ıokmuıtu. 

30 Hazirandaki temizlik hareketi 
ve Dr. Dollfuaa'un öldürülmesi gibi 
ahval ve Almanyanın mücadele ettiği 
iktisadi müıkülit dahi ln.gi .. 1 

liz demokraaiııinin Almanyaya karşı 
olan aleyhtar vaziyetinin ıiddetlendİ· 

rilmeıine saik olmuıtu. İngiliz demok· 
rasisinin istediği ıey: Milli sosyalist 
ihtilalini muvaffakiyetaiz göıtererek 

bu tecrübenin İngilterede tekerrürü • 
nü menebnek idi. lıte bu suretle fa • 
§İzme kartı mücadele iıini, Weymouth, 
de içtima edecek olan amele birliği 
kongresinin rüznameainin ilk safına 
almağa muvaffakiyet hasıl olmuı idi. 
Kongre açılır açılmaz reiı Andrew 
Conley "Almanyada, amele teıkilitı • 
mn tahribi" fecaatinden bahsebneğe 

baıladı. . , 
Conley'in fikrine göre, Diktatör • 

tükler, amele teıkilatlan aleyhinde 
mücadele etmek iç.in vücude getiril • 
mitlerdir ve amele teıkilitlan aley • 
bindeki bu mücadele, o teıkilitlann 
guya muvaffak olduktan için ortadan 
kaldınlmaları maksadiyle değil, bila· 
kis o teıkilitlarm çok muvaffak ol -
duklanndan ve bu yüzden irticam 
kendi hayatından korktuğundan dola· 
yı açılmııtır. "' 

Bu yolda Weymouth'de husule ge
tirilen tesir göstermittir ki, Conley 
dinleyicilerinin nıhunu terennüm et • 
miıtir. 

İngiliz amelelerinin artık timdi 
kati ve nihai surette faıizme karıı bir 
vaziyet aldıldan ıöylenebilir. Binaen
aleyh İngiliz amelesi artık milli sos -
yalizmin bütün içtimai tedbirlerine 
kartı kör ve sağırdır ve Almanya de
nilince: Ayak takımının asaletini, bü
yük sanayün ve bilhaua Reichswehr, 
in hakimiyetim anlar. 

Şirketi Hayriye ücretle
rinde ucuzluk 

Şirketi Hayriyenin bilet ücret· 
!erinde yeniden tenzilat yapılma
sı veTcaletçe karar altına alınmış· 
tır. Buna göre, Şirketi Hayriye 
Beşiktaş, Harem, Salacık tarife -
sinde ikinci mevkide 60 para, bi • 
rinlc mevkide 2 kuruş tenzilat >:a· 
pacaktır.. -
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K d Kurbaialıdere sakinleri mmuıa: CAn Ş' A EJ 7 A 1 RI 'E9 7 C' a ıft ı can not ten you .ıı the thina• .n,n 1. ı y . L 1. 4' 
& &, they did duıing pte hapRY weeka at no. 9 

Sandy Bay. Several timea a fiaberman 
BÜYÜK ZABITA ROMANI ıı took ;n hi• boat 2) and .o....ı BUyUk macera, atk ve harp r"omanı 1 

l····v"izaii·;··ia"iiak-Fe;dr .. ·ı. them quite far away &om the ahore no. 2 -...-........................... __ ..._.... 3) and once grandfatber toOk thenı 

Poker oynıyan Hariciye memuru 
değil, sivil bir polisti ! 

· DUnkU tefrikanın hUlasası 
" Galatasarayında Hariciye me -

murlamyfan M. Beyi (Benli Bedia) 
isminde'hir kadm öldUrilyor. Mütare
keden bir sene soma Türk polisi (Be
dia) yı aramağa baılıyor. Bedia, İn
giliz zabıta heyeti reisi kolonel Mak
ıevclin himayesini görmektedir. Bir 
gece Seniha Hanım isminde bir vali 
kansının ziyafetinde (Benli Bedia) da 
dostu ile beraber bulunuyor. Bedia, 
kibar aleminde bir çok cinayetler i§
lemiı ve ele geçmemiş meıhur bir hrr
ııızdır. Sonunu &§ağıda okuyunuz:" 

Bedianın yeni tatındığı apartı· 
manın üçüncü kabnda oturan Se· 
niha Hanımefendi eski bir vali 
mütekaidinin karısıydı .. Çok zen· 
gindi.. Üst kata yani dört numara 
lı daireye tqınan Bediayı daha 
ilk görüt te sevmişti. 

Seniha Hanım, her aktam, ken· 
di dairesine gelen misafirlerile 
hemf'!n hemen sabaha kadar po
ker oynar, fakat bir gece on lira 
kaybederse, ertesi gece muhak
kak, bir gece evvelki ziyanını çı • 
karırdr. Bedianm bu apartımana 

taımdığı günden beri, Seniha Ha
nım her gece on, on bet lira kay
bebneğe baılanuftı. 

Seniha Hanımefendi bunun se· 
bebebini henüz araştırmamııtı. O
yundaki kayı'fmiı talisizlljine al· 
fec:liyordu • 

O gece Seniha Hanımın Şitli • 
deki bütün dostlan davetliydi. Be
dia herkesten evvel -hem de her· 
kesin kocau sandığı dostu Yavuz 
Beyle beraber- Seniha Hanımın 
dairesine inmqti. 

Seniha Hanım o gece çok me· 
yuıtu: 

- Bediacığım, diyordu, bet ay 
evvel ~itlide bir apartmıanda kı • 
znn Hileyi hançerle öldüren bir 
kadın vardı. Polis o canavan bili. 
yakalıyamadı. Ah, ben ne talisi· 

. ziım l>ilsen ! Bu gece kızım da ara
mızda olıaydr, ne iyi olacaktı. 

Bedia titredi.. Fakat, Seniha 
Hanıma bir fey sezdirmemek için, 
cili bir gülüıle: 

- Ölüm, sağlık bizim için .. Ha
nımefendiciğim, sakm üzülme· 
yin! 

Diyerek içki masaımm bqma 
oturdu. 

Misafirler iırtsında bir 
sıvil memur mu vardı 
O gece Seniha Hanımın apar· 

tnnanı misafirlerle dolmuıtu. Ka· 
dmh erkekli otuza yakın davetli 
vardı. 

Miıafirler bir taraftan içki içi
yorlar, diğer taraftan da yan oda-

· latda toplanan pokerciler oyun 
oynuyorlardı. 

Yavuz Bey bu kalabalıktan 

memnundu .. 
Bir aralık Bedianın yanına so· 

kuldu: 
- Sol karede bir yer bot·· Ben 

oturacağım. Sakın yanıma sokul • 
ma! 

Bedia g1izünün ucu ile poker 
muaıma baktı: 

- Çok ili. .. Gözlüklü ihtiyar 
zengin bir yai tüccarıdır. istedi -
iin gibi yolabilirsin ! 

Yavuz masaya oturdu. 
Oyun batlamııtı. 
Masanın batında Yavuzla be • 

raber, ihtiyar yağ tüccarı Nuri 
Bey, Şekibe Hanım ve otuz yaı
larında tık bir erkek vardı. 

Ev sahibi Seniha Hanım bu 
dört po1'erciyi birbirine tanıtır· 
ken, otuz yatlarındaki tık erkeği: 

- Sabık hariciye memurların· 
dan Seyfi Bey .. 

Diye takdim etmitti. 

Bedia Hanım içki maıasmda 
bira içiyordu. 

Ev sahibi Seniha Hanım, ~e
dianın kulağına eğildi: 

- Kocanın muasmda oturan 
genç beyi tanıyor musun? 

- Hayır ... Hariciye memurla
nnı:lan biri diye takdim ettiniz .• 
İtte o kadaT. Kendisini ilk defa 
görüyorum. 

Seniha Hanım yavatça fısılda· 
dı: 

- Sen de inan dm mı a kızım? 
Onda hiç hariciye memuru kılığı 
var mı? 

- Niçin?! .. Pek ala bir cen· 
tilmen .. Güzel konuıuyor .. Kibar 
tavırlı.. Sözü sohpeti yerinde .. 
Tam bir hariciye memuru. 

- Onun kim olduğunu söyler 
ıem, belki hayret edeceksin: O, 
sivil bir polis memurudur. 

Bedia hayretini gizlemeğe ça -
lıtarak: 

- Polis memuru mu? dedi. 
Fakat, böyle bir eğlentide poliı 

memurunun iti ne? 
Seniha Hanım bir kadeh bira 

içtikten ıonra, biraz daha açıldı: 
- Seni çok sevdiğim için, bir 

şey saklamak istemem. Bu sabah 
polis müdürü beni telefonla ça • 
ğrrmıftt. T elatla gittim.. Bu gece 
evimizde bir toplantı yapılacağı
nı haber almıt ve evimize miıa· 
firler arasında polisçe ıüpheli bi
rinin de gelmesi ihtimalini düfün 
müı. Bu memuru göndermek için 
benden müsaade istedi. 

- Siz de bu müsaadeyj ver• 
diniz, öyle mi? 

- Evet .. Çünkü ben polisle iyi 
geçinmeğe mecburum. Evimde 
sık sık poker oynatırım; gelen gi· 
denlın çoktur. • 

Ve Bedianın gözünün içine ha· 
liarak sordu: 

- Sen olsan müsaade etmez 
miydin? 

- Hayır .. Çünkü, misafirleri
min istirahatini polisten evvel ve 
ziyade dütünmeğe mecburum. 

- Hakkın var, yavrum! Ben 
de na11lıa bot bulundum. Misafir
lerim arasında polisçe takip edil..,. 
cek hiç bir fÜpheli adam yoktur. 
Olsa olsa eski ittihatçılardan Şa· 
kir Bey belki polisçe §Üpheli 9ah • 
siyetlerden biridir. Fakat o da bu 
gece gelmedi. 

- Şu halde polis memurunun 
biraz sonra çıkıp gitmesi lazım. 

- Tabii .. Aradığını bulamayın 
ca elbette gidecek. 

(Devamı var) 

ali for a drive to a villlqe about 
twelH milea 4) on the road to San· 
bury. How they enjoyed it! 

However, here is a atory 5) to 
:Aunt Grace told them one eveninr, 

which, you may like to hear loo. 
Juat before you reach 8) the 

atation, cloae by tbe roodaide, there 
stonds a cottage • you must certainly 
have seen it. ln front is a little garden 
full of flowerı, aeparated from the 
rood by a fence 7) and on a bank 

outaide the ıuden tbese ırew 
among the freıheat of gruı, a little 
daiıy. The ıun ıhone aı brightly and 
w,rmly upon the daiıy aı upon the 
beautiful large flowen inıide the 
fence and therefore it grew from ' . . 
hour to bour, ıo that one momıng ıt 
stood fuTiy open with ita delicate 8) 
wbite petalı 9) which surrounded 
10) the little yellow sun in the middle 

like raya. 
it never enlered the flower'ı head 

that no one aaw her, hidden as ıhe 
was among the "grou, ıhe waı quite 
conlented, 11) ıhe tumed towardı 
12) the wann ıun, looked at it, and 
liatened to the lark 13) who waı 
singing in the air. 

The daiay was aı happy aı if it 
were the day of some great festival 
14) and it waı only Monclay. The 
children were at school, and whilat 
15) they sat and learnt their le11ons 
the little flower upon her green ıtalk 

16)Jeamt forom the ıun and everything 
around her how good God" iı. 
Meanwhile the little lark aaid in her 
clear and beautiful ali .that ıhe felt 
in silence 17) and the flowver looked 
up with a aort of reverence 18) to the 
happy bird who could not do the aame. 
"l can ıee and liaten "tohuı·ht ıhe"• 
th sun hinea on me, 11nd th w1nd 

ki11es me. Oh what fortunate l anıl,, 
Tbere ıtood on the other side of 

the fence ıeveral grand flowers. The 
jeoniea 21) puffed 22) themıelvea 
out, ıo that they might be larıer than 
the roıea. The tulipı 23) had the 
brighteat colours of ali, they know it 
quite well and held them selveı as 
ıtraight aı a ıticlc, ıo that they 
might be bettar ıeem. They took no 
notice at all the more upon them 
thin kinı: "How rich and beauteful 
they are ! Y ea, that noble bird will 
ıurley flydown and viıit them. How 
happy am t, who live ıo near them 
and aee their beauty!" Just at that 
moment the lark flow down, but he 
did not come near to the peoniea or 
the tu1ipı; no, he flow down to the 
pood Jittle daiıy in the graas, who 
wu nearly friıhtend frouı pure joy. 

(Devamı var) 

Bir senede kaç 
film gösterildi 
Berlinde çıkan 4'Sineına Sayıfaaı" 

namındaki mecmua şu malümatx ve· 
riyor: 

"Türkiyede 1933 senesinde 176 
ıeali film göıterilmi,tir. Bunlardan 
57 si Franıızçadan, 54 ü Birleıik A • 
merika devletinden, 49 u Almanya • 
dan, 11 i Türk yerli filmi, 2 ıi lngil· 
tereden, 2 ıi l tal yadan ve biri Dani
markadan celbedilmi,tir. 

1934 senesinin ilk dört ayında 
Franaadan 26, Birle,ik Amerika dev· 
Jetlerinden 24 ve Almanyadan 11 Film 
gelmittir. 

1933 aenuinde gösterilen 176 fil· 
min hangi liıanlarda olduğu ıu suret· 
le teıbit edilmiıtir. 

Bunlardan 99 u Franıızça, 34 Ü 

Almanca, 25 i lngilizce, 10 u Türkçe, 
3 Ü lıpanyolca, 3 Ü tamamiyle müzik
li film, 2 ıi Rumcadır. 

1934 ieneıinin ilk dört ayındaki 
vaziyet Franaızça filmlerin lehinde • 
dir. Bu aylarda gösterilen 66 filmden 
47 ıi Fransızça, 7 ıi Almanca, 7 ıi 

İngilizce, 1 i lıpanyo]ca ve 4 üTürk
çedir,, 

Har Ekete hazır.lanan Ceneviz gemisi
ne · yanaşan sandalda kimler vardı? 
- Yiğit likabiyle anılır! .• 
Şahin Reis tabana1Z1n omuzuna 

'VUl"du. Kararını verdiği zamanki 
sert, keskin bala!lariyle onun 
gözlerine baktı ve emir verdi: 

- Geç dümene! .. Polidorun ya• 
nma demirliyeceğiz .. Hiç bir fena 
maksadı olmasa bile bana. bot ye· 
re attırdığı sekiz gülleyi ödetmeli· . 
yım ... 

Tabansız Ahmet: 
- Dorya yanma kaçarım, de· 

ğil mi? Ş:mdi nereye gideceksin 
bakalım? .• 

Diyerek uzaldaıtr. 
Bu sırada ıi.mal tarafı birden 

karardı. Şimtekler çaktı. Bunlar 
bir fırtınayı haber veriyorlardı. Li 
man dı§ındaki bir kaç küçük yel· 
kenli son hızryle İçeri girdiler. Fa· 
kat Ceneviz gemisi yelken açıyor, 
demir almak ve denize açılmak i· 
çin hazırlanıyordu. 

Korsanlar, reisin içi limana gir 
memesine ıaımadılar ! 

G b. . ' - ene ır ıt var ... 
Dediler. Bir kaçı ellerini uiuf· 

turdu, bir kaçı ıilahlarının sapını 
yokladılar. Çoğu ise ıöyle dütün· 
düler: 

- Delirdi mi yoksa? Cezayir 
limanında, Cezayire vergi veren, 
harp halinde olmıyan bir devletin 
R~)sine ne ı.apabiliriz? 

Kör Ali ise Ctnı~ wemfamin 
yol hazırlığı yap ıgını gorerelt re-
ise sokulmuş: . . 

- Bunlar deli midirler? rırtı-
nayı görmüyorlar mı be? .• 

Dem itti. , 
Fakat Şahin Reis susuyor, ta· 

mir edilen direği, gizli lombar ka
paklarını ve Polidor yazrsmm as• 
tan altındaki eski yazıyı dikkatle 
gözden geçiriyordu. 
. _ Tabansızm hakkı var! •• 

Diye söylendi. 
Uluç Alinin orada olmadığına 

üzüldü. Onun kahyasına ve hele 
feyh Ebüaaaide laf an~atnıa?1.11 
zorluğunu biliyordu. Kım bıhr 
hangi kancıkça iş için böyle mev• 
simsiz bir zamanda buralarda ge• 
zen, yaklaıan fırtınaya rağmen 
yola çılmıak için hazırlanan bu ge 
miye nasıl satapnalıydı? ·• 

Şahin Reisin de, tabanaızla Kör 
Ali ve küçük Hüseyinin, hatta bu 
i,i pek geç haber alan gebeı Muı· 
tafanın da içlerinde gittikçe büyü
y~n bir ıüphe vardı. Henüz gemi 
bağlanmadan hepsi de sahile atla-

dılar. 
O zamana kadar ufuktaki bu • 

lut yığınları daha yaklaımıı, Poli· 
dorun yelkenleri ıiımiı, palamar· 
ları alınmıt ve harekete hazır bu· 

lunmuftu. 
Yollarda bir arap kalabalığı, 

karmalcarıırk gidip geliyordu. 
Şeyh Ebussaidin adamları ellerin· 
de kırbaçlarla dola§ıyorlar, kav· 
gaların, çatıımaların önüne geç· 
mek için etrafı kolluyorlardı. 

Polidor'un kıç güverteıinde ke• 
çi ıakallı, temiz kıyafetli bir a• 
dam dolaııyordu. ikide bir Sfbrr • 
ıız hareketlerle, sönük yağ fener• 
lerinin aydınlığmda, kaynapn 
kalabalığa bakıyordu. Birisini bek 
lediği anlatılıyordu. 

Bu sırada yanındakilerden biri 
onun kolunu dürttü ve Ceneviz ıe· 
misinin sancak tarafını gösterdi. 
Onları dört gözle takip eden Şa• 
hin Reis te oraya baktı. 

Ufak bir sandal geliyordu. 
iki ecnebi o tarafa yürüdüler.;-. 
Sandal bütün kuvvetiyle suları 

yararak Polidor'a yanaıtı. içinde 
arap kıyafetinde iki adam görül· 
dü; iki tarafın da hareketlerinde 
büyük bir ıevinç vardı. Sandalda· 
kilerden genç olanı tekneye eiil· 
di, oradan, arkadaıımn yardımiy• 
le ağzı bağlı, düzensiz bir çuval 
aldı. Omuzuna attı, onunla bera• 
her bir kaç basa.maktan ibaret o
lan İp merdivene geçti. Biraz yük· 
ıeldi. 

Şahin Reisle arkadqlan omu
zunda çuvallar gemiye çıkan ada• 
mın tarafına geçtiler. Karanlıkta, r 
mal kaçınr gibi getirilen bu meç• 
hul çuval ne olabilirdi? •• 

O anda deminki keçi sakallı a• 

dam geminin teknesine doiru bir 
itaret verdi. Bordanm kenarların· 
'dan birer ~•r 1....-a 1..~1-.. ,,.uı. 

seldi. Bunların da Şahin Reiıle ar· 
kadaılarmı kolladıklarını anla• 
mak güç değildi. 

Tabansız reisin kolunu aaratı: 
- Çuval kımıldanıyor! •• 
Diye fısıldadı. 
ip merdivendeki adam gemide 

ki keci sakallı adama: 
- -Çabuk al, doiru baıaltma! •• . 
Diye hafifçe ıö1ledi. 

-Çabuk .• 
-Çabuk •. - ' 
- Her ,ey liazır mı? •. 
- Hazır! .. 
- Hemen yola çıkalım! •• 
- Peki kaptan .... 
Tabansız Ahmetten bqka di· 

ğerleri de, hatta Kör Ali bile çu• 
valın kmııldadıiınr görmüılerdi. 
Küçük Hüseyin: 

- Vallahi onun içinde canlı bir 
fey var! .. 

Gebet Mustafa elleri göbeğin· 
de, meraksız bir sesle cevap verdi: 

- Belki bir maymun vardır •. 
Şahin Reis, Muıtafanın kalın 

ensesine bir tokat vurdu: 
_Ulan! .. Maymunu aokaklaT· 

da bağıra bağıra satıyorlar. Böyle 
aıırır gibi mi götürecekler! ... 

Kımıldayan çuval timdi keçi 
sakallı adamın sırtında idi. Yeni· 
den sarsıldı ve tatıyan adam da 
saTsılır gibi oldu. - ı 

(Devamı yann) 

4 t~Teşrin 
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B Gör ünmeyen Adam 
n Sinema teknik ve kudretinin son aözüdür: 
:ı ii Hayret ve dehşe!ler içinde kalacaksınız. (30 24) 
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Parlamentolar 
konferansı 

,. (Baş tarafı 1 incide) 

yetinden Fazıl Ahmet Bey kürıü· 
ye geldi. Ve itıizliğe çare bulun
muı meaeleıi etrafında çok alkıt· 
lanan fransızca bir nutuk söyledi. 
Bu nutuktan sonra birinci celse 
tatil edildi. 

ikinci celse öğleden sonra ıaat 
15.30 da açıldı. ilk sözü gene bu 
mevzu etrafında Fransız murah • 
haslarından M. Benesıi söyledik
ten ıonra İngiliz murahhuı Mr. 
Rayli ıöz aldı ve bu itin Milletler 
Cemiyetine merbut olan beynel • 
milel mesai bürosunda görütül
meıini iıtedi. Teklif reye konarak 
liabul edildi. 

İngiliz murahhaıından sonra 
Fransız ve Mısır murahhasları söz 
aldılar. Mıstr murahhası İfsizlik 

hususunda kapitülasyonların f e • 
nalığından bahsetti. Ve lsveç, l · 
ran, Türk murahhasları da söz al
tlrktan sonra celse tatil edildi. 

Dün sabali konferans açılma • 
tlan evvel küçük bir otomobil 
kazaaı olmuf ve Fransız murah • 
haslarından M. Hamlin ile M. 
Mortiye hafif surette yaralanarak 
'Amerikan haataneıne kaldrrılmıı
lardil'. Bugün murahhaslara latan 
l>ul, Adalar: ve Boğaz gezdirile • 
cek, ve ıereflerine Yat Klübünde 
bir ziyafet ve Beylerbeyi ıarayın
C:la da bir çay verilecektir. 

ltalya - Yugoslavya 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

gelen malumata göre İtalyanlar 
hududu tahkim ile meıgul olmak
tadırl•r· Sen Katerina dağlarına 
büyük toplar getirilmit ve Yuaoı· 
lavfa hudutlarına yerleftirilmit • 
tir. Röyterin verdiği bir haberden 

• 
anlaırldığma göre bu toplann yer-
leflirilmeai aırumda bir infilak 
vukubulmuı ve iki askerle bir za • 
bitin ölümüne sebep olmuıtur. 

Britit Onited Press muhabiri 
Aosta vadisindeki tahkimatın ye
nilenmekte olduğunu haber veri· 
yor. Sabık Baiıriye nazırı amiral 
Sirianni bu İflere nezaret ediyor. 

Yanmıyan kasa 
(Ba§ tarafı ı inci sayıfada) 

Büyük bir yığın odun ortasına 
Jlonan kasa, iki ıaat alevler içer
ıinde kalmııtır. 

A~ tamamiyle sönüp bittik • 
ten sonra kasa açılmıı ve içindeki 
defterlerle kağıtların ateıten kat· 
iyyen müteessir olmadığı görül • 
milıtür. 

Mütehassıslar, Avrupa kasala
nnm böyle bir alette teklinin de
iiteceği ver kifıtlarm yanacağ 

mütaleaamdadrrlar. Türk fahri· 
?caımm vücuda getirdiği kasanın 
at<-ıe tahammülü muvaffakıyetli 
görülmüttür. 

Kaiayı Çiçekpazarında Şefik, 

Hamit ve Halit Ziya kaaa fabri • 
kur yapmııtır. 

Hayvan serg;sinde 
hazırlık 

Pazartesi gj.inü açılacak olan 
hayvan ıergiıinin kayıt müddeti 
bitmiıti. Sergiye 42 tay, 16 kısrak, 
8 inek, iki boğa olmak üzere 68 
hayvan girmi§tir. 

Vilayet baytar müdiri Esat be· 
Jin riyasetinde bir heyet dün ser
ginin açılacağı Edimekapı dıtın· 
daki ahırlara giderek hayvanlan 

iş kanunu 
(Baş tarafı l incide) 

ba§ında ölecek olursa aileıine 

derhal 400 lira tazminat verilecek 
tir. Fenni ihmali Ticaret Odasr i· 
zasmdan iki zatla müesıeıe azala
rı ve bir amele murahhasmdan 
mürekkep bir heyet takdir edecek 
tir. 

HABER - Poataaı 

·Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

... 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OCLU 
Tefrika no. 48 

Blanıın vahtilere henziyen a· kimden korktuklarını ıordu. 

8 

HABER - Bu kanunun çrlmıa· 
sı memleket iktiıadiyah için !ÜP
he yok ki çok faydalı ve lüzumlu 
olacaktır. Şimdiye kadar amelele
rin ha,Yatı patronların ekseriyar in· 
ıafıız vicdanlarına bırakılmıttı. 

Patron bir -ameleyi istediği ücret· 
le, istediği müddet çahttırabilir, 
keyfi istediği zaman bir hiç yü • 
zünden itinden atabilirdi. Bu yüz 
ben timdiyekadar nice aile felaket 
leri olmuttur. Biz bütün iıçiler na
mına bu kanunun bir an evvel çık· 
masını ve amele hayatmın kurta • 
rılmasmı teıftenni ediyoruz. 

damlar tarafından bçırıldıiım Yaptıkları bir takım karıtık ve r· .. -.......... 1 
1 b. d k d'I · .-:ı..· b l · 1 d b" 1- iYazan: ı iç erinde ır e en ı erı 8.-uı e- ace e ııaret er en ır fey anroma· : 

yaz adamın bulunduiunu ıöyliye• mn imkanı yoktu. Kutların dallar- 1 Rıza 
bilmişlerdi. Vahıiler yaırdrm ede· da çıkardıkları bir ıesten gene he- i '9 k. 1 
ceğe benzemiyordu. Onlar da kü- men kaçmağa davrandılar. Bun- 1 ye lp 
çük ayak seslerinden, dal çatır- dan Süleyman da çekinmiıti. Çün· .. __ _ 
dılarmd&rı ürken bir hal var• kü bu gürültüyü Abdül Fakinin 

' dr. En küçük bir çabrdıdan kendisini bağlayıp gittikleri za-
hemen kaçmağa hazwlanıyorlardı. man, bahsettiği nöbetçinin çıkar
Süleyman bununfarkmdaydı. Ken dığına hükmetmiıti. O günden be
dilerinin bir feyden kaçtıklartn9ı ri böyle bir nöbetçi sesi çıkmadı
hükmetti ve onlara gene iıaretle ğına bakılırsa, kaçmağa çalışma-

30 Eylül 
(Baş tarafı ı incide) 

............................. , ............................................................ . 
Japonlar Gaz tecrübesi 

(Baı tarafı ı incide) Yeni bir harp için kafi mektebi binasına doğru §Öyle yer Bu nezaret mümeaailleri, lngil· 
alacaktır. B-;şta itfaiye mızıkası, derecede ibtidai madde- terenin muhtelif ıehirlerile dete • 
iki sıra polis ve arasında Eminö • [ere sahiptirler mu ederek ve her ıehrin, kendine 
nü ıandıklarını taııyan kamyon· Pravda gazetesi, Japonyanm göre gazdlUI korunabilecek yerle· 
lar, izciler, Kadın Birliği, Kadın· biriktirdiği harp iptidai malze • rini teıpit etmektedirler. 
lan Esirgeme derneği, Ebeler bir- meleri hakkında !U malumatı ve· Gaz hücumunun en büyük teh· 
liği, Biçki yurdu, mektepler, Kum riyor: like olduğu ve bundan ıivil halkı 
kapı mızıkası, Sporcular, Esnaf Japonlar, harpte kullanılacak da korumanın en mühim vazife 
cemiyetleri, halk, Saınatya mızı • İptidai · maddelerden lüzumu veç- olduğu anlaıılmıtbr. Ancak, bu 
kası, iki ırra polis arasında Fatih hile istifade için Mançurya'yı it • ııle uğraşan hükUmet erkanı ara· 
sandığını taşıyan kamyon1ar, İz· gal etmit ve bundan sonra Cenu· smda iki kana.at mnClittiö'. Bir ta· 
ciler, mektepler, esnaf cemiyetle- bi Mançuryada bir buçuk milyar raf, tecrübenin yapılmuım, ve 
rı .. • tona yakın demir bulunan maden• bunun hakkında gazetelerle halkı 

S 1 h. lere vazıyet etmiılerdir. Ayni devamlı ıurette tmı.Tir ebneği İsti• 
Saat on bette alay utana mıntakada bı'r mı'lyar 265 mı"lyon r 

h k d k yor. Diğer tarafa, b81le bir teıeb-met meydanından are ete ere tonluk maden ko'·mu"ru" "ıhtı"yab, 
büıün kat'iyyen aleyhindedir. belediye önüne gelecek ve mı • 

1 
• • 

bet milyar tonluk "petro f ııtı,, ''Yakında hemen harp olacak • zıka lıtikli.l martını çalacak ve mada .. leri ve Jehole ile Bursa 
· b b" h't e" ı~~=~ ,-mıt gib" h re e etmlyeKny d~ muallim Nurettın ey ır 1 mıntaü.larında da miktarı henüz 

d h mekte ve halkı ürkütmekten çe • söyliyecektir. Bun an sonra are- tesbit edilmemiş olan "petrol §İS· 
ket edilecek ve Cümhuriyet Halk 1• • kinmektedirler. Fakat t.e. neare-

ti vardır. Japon emperya ızmı nl De 
l . k b " ti uğrqtıran ve milyo arca ha ı fırkası binası önüne ge ınere u- cenubi Mançuryada alümin yom 

1 kt• ıbüyük mtkyasta bir "gazdan ko· rada da bir hitabe söy enece ır. istihıaline lazımgelen mevaddı ip 
runma, , tecrübesine sevkedecek o· Burada, F·atihe ait alay Fatihe tidaiye madenlerini iıletmiye bat· 

· 1 lan bu plan için, bir diğer mesele Eminönü alayı da Eminönüne gı lamııtır. Japonlar dahili Mogo İı• 
decektir. tan ve Jehol mıntakalarmı elde et 

Belediye daireleri kapılarında tikten sonra yün ve kösele ihti • 
kaymakam ve belediye şubelerı yacatını temin edecek bir üuül • 
müdürleri intihap encümenleriyle hareke temin etmit bulunuyorlar. 
beraber sandığı tesellüm edecek Diğer taraftan Çin, Malezya ve 

daha vardır. O da, tecrübe maara· 
fmın kime gördürülecetidir. 

Mümessiller, bu maarafr halka 
yüklemenin doğru olmıyacağı ka • 
naatindedirler. 

k · Felemenk Hindiıtanındaki iptidai 
ve merasim bitece tır. maddeleri de elde etmiye uiraıı. Hafta mecmuasının davası 

Alay yüzünden 
yorlar. Belediyenin Hafta gazeteıi a • 

1 leyhine açtıiı davaya dün üçün· 

(Bat tarafı 1 incide) Üniversitede tedrisat 
Demiı, Mustafa buna fena hal· Oniverıite fakültelerinde bir 

de kızdığından Sabalıattine bir to- teırinievelden itibaren tedriaata 
kat atımf. Sabahattin de yumruk· batlanacaktır. Pazartesi ıabahı 
la Muıtafanın ağız ve bumunu e• saat dokuzda üniversite konfe • 

• ranı ıalonunda rektör Cemil bey zerek kan botaltmıtbr. Bunun ü 
zerine Mustafa da bıçağım çekip tarafından tedriıata baılanmuı 
Sabahhitinin 10l memesi üzerine münasebetiyle bir konferans ve • 
yerleıtirmit ve oraya düşürmüt· rilecek, sonra hukuk profesörle • 
tür. Muıtafa, vak'adan sonra kaç• rinden Ali Fuat Bey ilk açıf der• 
mak iıtemit ve kaçarken orada bu sini verecektir. · 
lunanlar tarafı dan yakalanmıttır • ~ 

Sabahattin Gureba haıtaneıine ya Taşcı dükkanları arasında 
trrı1mıştır. Yarası çok ağırdır. 

Yeni yapılarda ve taıçı d6k· 

Şampanya davası yeniden 
nakzedildi 

Tarı vapurunun lıtanbula gel
di'i gün bulunan şampanyalar· 
dan dolayı Ruıen Beyle diğer ha· 
zı kimıeler hakkında ihtiıas mah· 
kemeıi tarafından verilen karar 

kanlarında açıkta taı kırmak be • 
lediyece yaıak edilmiıtir. Bunun 
sebebi tat kırılırken 11çrıyan par • 
çaların etraftan geçenlere isabet 
etmesidir. Bu i§ kapalı yerlerde 
yapılacaktır. 

temyiz mahkemesi tarafmdan l!!ll••ı••••••••••m: 
nakzedilmiıı, ihtisas mahkemesi Göz Hekimi 

cii cezada devam edilmittir. J>ün. 
kü muhakeft!ede belediye vekili 
davadan feragat ettiklerini ıöy • 
lemitıe cie iddia makamı davanın 
yürüyec~iini bildirmiıtir. Dava 
görülmüt ve neticede gazetenin 
meı'ul müdürü İlhami Safa bey 
beraet etmittir. 

Tayyare .Cemiyeti kadrosu 
Tayyare cemiyetinin lıtanbul 

ıuheainin yeni kadroıu dün mer
kezden tebliğ edilmittir. 

Yeni kadro üzerine heyeti ida· 
re azaaı içtimaa karar vermiıtir. 
Yeni kadroya göre cemiyetin lı • 
tanbul tubeıinden bazı memurlar 
açıkta bırakılarak yerlerine yeni 
memurlar almmııtır. 

Halbuki cemiyet nizamnameıi
ne göre bu hak idare heyetlerine 
verilmiıti. 

Önümüzdeki pazar günü idare 
heyeti umumi bir içtima yaparak 
vaziyeti tetkik ve müzakere ede • 
cektir. de eski karannda ısrar etmitti. Şükrü . Dr. Süleyman 

Bu karar temyiz heyeti umumıye • Haber aldığımıza göre merkez 
kadronun tatbikında ısrar ederse, 

11 idare heyetinden bazı zevatın iıti
Iİl•••••••••••ıill• fa edecekleri söylenmektedir. 

si tarafından da nakzedilmittir. Babı!li. Ankara caddesi No. 60 

Bu vaziyete göre muhakemeye ye- T elef0n 22566 
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larını temin için uydurulmuı bir 
yalan olacaktı. 

Süleymanla Hergül, vahıileri 

bil'akmamağa karar vermiılerdi. 

Onların bu havalideki bilgilerin· 
den istifade etmek iıtiyorf.ardı • 
Hangi kabileden olduklarını bil
medikleri halde böyle bir teklifte 
bulunmak doiru olur muydu? 

Hergül ne olursa olıun bunu 
teklifte israr eden bir tavır alımı· 
tı. Nihayet Süleyman: 

- Sor, dedi. lıterlerae pek ili! 
Hergül iıaretle beraber dolat· 

malarını istedi. Vahıiler, bir müd
det bin"birlerine baktıktan IODr& 

buna razı göründüler. 
Süleyman ve hareket bütün dik 

katlerini bu iki vahti üzerine top• 
lamıılardı. Hareketlerinde tama• 
miyle vahıiliğin kalın hatlarım 
görmek kabil oluyordu. 

Sekerek yürüyüıleri, leylek gibi 
bir ayak üzerinde duruıları, gü
lüıleri, konufutları çok garipti. 
Bunlar da, b6tün Afrika eakinleri 
gibi yalnız ön ve arkalannı kapa• 

ta , 
lak ve burun deliklerine halkaf ar 
geçirmiılerdi. Ön diıleri ikisinin 
de kmktı. 

Süleyman ön dişlel'inin ikisinin 
de kırık olması tuhafma gitmitti. 
Herhalde huni-ar mahsuı yapdmıı 
olacaktı. 

Şimdi, vahıiler beraber dolat· 
mayı kabul ettiklerine göre, ya· 
pac&kları bir it kalıyordu: 

Blanı'ı bulmak ve onu Abdül 
Fakinin elinden kurtarmak .. 

• • • • • • • • • • 
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HfÇ BEKLENlLlftYEN 
BtR HAD!SE 

Süleymanla Hersül üç günden 
beri, yol yürüyorlar, iz aramakla 
uğratıyorlardı. Hakikati söylemek 
lazım ıelirae vahıilerin bu itteki 
gösterdikleri ehliyet f&yanı hayret 
ti. En küçük bir ipret onlara ka· 
labalıiın ne tarafa gittiklerini ko
laylıkla anlatıyordu. Onlar, korku 
ıuz hareket etmit olsalardı. Şimdi 
ye kadar muhakkak surette ara· 
dıklarına kavuıacaklardı. Fakat, 
vahıilerin çekingen tavırları ve ür 
kek hareketlerinin sebebini kat't 
bir şekilde anhyamamakla bera• 
ber, takip edilmelerinden çekin• 
diklerine delalet edecek bir ço~ 
hadislerle de kaf!ılaşmıtlardı.Bun 
1-ar herhalde kaçak olacaklardı. 
Yoksa, kabilelerinden uzakta böy· 
le aünlerce tek bqlarına dolaıa• 
cak vahıilere tesadüf edilemiyece
ğini Süleyman kolaylıkla keıtiri• 

yordu. 
Bir aralık adının Kira olduiu· 

nu sonradan öğrendikleri vahti 
büyük bir sevinç eeıiyle haykırdı. 

Sert toprak üzerinde belli belir· 
ıiz ayak izlerini göıteriyor ve ara· 
dıklarının bu olduiuna i!&ret edi· 
yordu. 1 

(Devamı var) 






