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lngiltere ve Fransada harp hazırlığı 
Alman hududuna yakın 

., .. 
\ 

l119Hlz tayyareleri •on gUnlerde Hendukde bUyUk bir nUmayl9te bulunmu9lardır. 
Reaml111lz, bu nUmayl9ten allnmı9t1r. 

j 
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Fransız manevraları 
Bu manevralardan maksat kısmen 
bir seferberlik tecrübesi yapmak ve 

askerin vaziyetini anlamaktır 
Paris, 4 (A.A.) - ihtiyat elrattan 

mürekkep 15 bin kitilik bir fırka Ey
lülde Şampanya'da manevralar yapa
caktır. Efrada tam harp techizatı ve· 
rilecek ve efrat seferberlik zamanın
da olduğu gibi hareket edecektir. 

Manevralan idare edecek olan Pa
ris nuntakası kumandanı Jeneral Pre
telat, manevralar hakkında fU beya
natta bulunmuıtur: 

" - Mesele, ıimdiye kadar yapıl
mamıı olan kısmi bir seferberlik tec
rübesidir. Bu projeyi 1926 dan beri 
dütünüyor ve fakat kifi miktarda büt
çemiz olmadığından sekiz senedir te
hir etmittik. 1914 senesinde kafi mik
tarda talim 'Ve .terbiye sörmemit ihti • 
yat efradmnz yoktu. Halbuki Alman • 
lann cepheye ıevkettilderi ihtiyat ef -
rat muvazzaf efrat kadar talim ve ter· 
biye gönnüılerdi. Eylül tecrübesi ne
ye istinat edebileceğimi;1;i bize vazih o
lank hildirilec:ektir." 

Jeneral, sözlerini bitirirken, bu 
16,000 ihtiyatın davet edilmesinin, bir 
kuvvet gösteriıi olarak telakki edilme· 

mesi lazım geldiğini söylemiı ve de • J 
mittir ki: 

"Rhin'in öte tarafından gittikçe 
yükselen müthiı bi?' çizme ve silah gü .. 
rültüsü, bizi her hangi bir tarruz ihti
maline kartı hazırlamağa mecbur edi
yor. Milli müdafa.ı aiııtemimiz, taliın 
ve terbiye görmüı ihtiyatlamnız üze - · 
rine istinat etmektedir. Binaenaleyh 
emniyetimizin bu na~ik uzvunun iyi 
çahfıp çah~madığına emin olmamız 

lazımdır." 

Panama, 4 (A.A.) - Son iki ay zar 
fında Panama kanalından demir, çelik, 
kurıun, pamuk ve 58İr mühimmat yük .. 
lü ve Amerikanın Atlas Okyanusu li
manlanna mensup 32 gemi geçmiı -

' tir. 
Bqün de gene mühim miktarda 

demir ve Amerika mamulatından top
lar hamil gemiler geçmittir. 

Bunlar San Fransisko'dan Japon • 
yaya gitmektedir. Bu mühimmat Dok 
amelesinin grevi yüzünden doğruCİan 
doğruya San Fransiskodan Japonyaya 
sevkeclilemernİftİr. lngiltere, adalarını korumak 

çaresini arıyor Köpek yüzunden Mm. 
. Salmina çocuk düşürdü 

1914 de lngiliz lıariciye nazırının hır ~ 
kaç günlük bir tereddüt göstermesi · 

büyük harbe sebep oldu 
Terki teslihat konferansı müna

lebetiyle bugünlerde Cenevre'de mü· 
him müzakerat ceıeyan etmektedir. 
Bu müzakerat yalnız ttrki tesliirnt 
ınee.ı-i i5in değil. bütfo dünya mil-

letleri için bir dönüm noktası teşkil et
mektedir. 

Şimdiye kadar bu meselede mühim 
bir rol oynamış olan İngiltere, pek e
sas ve nazik kararlar vermek arifesin-

Kadıköy tramvayları 
ağustosta işli yecek 

f 
dedir .. 

Şubat ayı içinde, Fransada cereyan 
eden mal\1m vekayiden sonra mevki ik
tidarc gelen Dumcrg kabinesi teslihat 
işlerinde on senedenberi muhtelif Fran
sız kabinelerinin takip ettiği idarei mas 
lahat siyasetini terketmiş ve İngiltere 
hükii'.netine 17 Nisan tarihinde tevdi 
ettiği bir notada Fransanın emniyetini 
katileıtirmedikçe silahlarını azaltmıya
cağını bildirmiıtir. 

Alt tarafı 2inci sayfada siyaset sutu
nunda 

P.anastasyo 

Sa§d•n itibaren: M•tmazel 
mazel Vllctuvar, 

Gedikpafada Eminıinan ma -

hallesinde Tülbentçi han sokağın 
da perıembe günü iki komtu ara· 

unda vukua gelen ağız kavgası 

neticesinde bir çocuk dütürme 
hadisesi olmuıtur. 

Bir muharririmiz meselenin iç 

yüzünü föyle teıbit etmittir. 

Mari, annesi Karoli.n, mat· 
ortada köpekleri 
Tülbentçi sokağında 29 numaralı 
evde madam "Karolin,, isminde 
bir kadın, kızları Mari ve Viktu
ar ve bir de oğlundan maada dört 

kimsesiz yetim çocukla birlikte 

oturmaktadır. 
Madam Karolin gerek civar 

(Devamı 9 ncu sayfada) 
s 

• ket Üsküdar tramv ylarının bilet 
ücretlerini de hallettirmiye 

karar verdi 
Osküdar tramvaylarının Kadı- rini çok ucuz olarak tecbit ede -

Mecliste intihabat müca- B 1 ·ç· er· 
delesi olurken yaralandı eyanname er 1 ın v i-

ll&yüne geçirilmesi ve hattın Bos· cektir. Şimdiden hesaplar yapıl • Atina, 5 (Hu • 

~ya kadar uzaplması iti faa • maktadır. Şirket Kadıköy bileı suıi) - Bu sabah 

~e devam etmektedir. llk kaz ücretlerinden batka Üsküda°i- mecliste, intiha • 

lllaa 30 nisanda vurulmuttu. Bir tramvay ücretlerini de hr.yii in • bat kanunu mü· 

'Yanında Selimi çetmeden lh _ direc.?ktir. Bostancıya doina ray zakeresi olur -
1.. d dötenirken ıirketin asfalt yolları ken söz alan M 
••• kadar olan kısmın raÇ' ö- ş· k Papanastasiyu Ce 

"'-esi bitmittir. Kızıltoprak, bozduğu ileri ıürülmüttü. ır et· 
it~ - l l rayları aafalt yolların yanındaki neral Kondilis 
"""*•ncı istikametinde de ça ı§ı l h" d h k 
'tıl ı d H ttm "k"' d 29 hendekleri doldurmakta ve bura- a ey ın e a a • 

.. _._ır. a r~ı U§a ı d . kt d" retamiz sözler 
'---· • an seçırme e ır. 
:.aninelde yapılacak fakat 1t· aöylemittir. P. Anaataayo 
~ye ~ray evvel !>aılıwahile - Museviler ne dı·yo Bunu üzerine ceneral Kondilis 
~. Şırket tarafından Avrupa· fırkasına mensup meb'uslardan 

aipsİf edilen 20 tramvay ara- Türk tabaaındaki Yahudilerin M. Anagnoakopuloa, küraiide bulu. 
1.l . d ı b ı 1 • Nermi Beye cevabı 3 nen savfamızın ı nan p tası" V1.lft111ft •• • ,~temmuz a atan u a ge mıt ' .. apanaa ,,.-~,--.. ıızerın.e 
.._. nci süttınundadrr. n:... ... "' 9 ~- M.ıifsı ••allııta • .şirket.-bilet ücl'etle -~I ..-..;~~~~ 

len mühlet bugün bitiyor 
Küçük esnafın verecekleri vergi mik
tarı komisyonlar tarafından kararlaştı 

Un ve undan mamul maddeleri 
hakkında buğdayı koruma kanu

nuna tevfikan verilmesi lazım ge· 
len beyannamelerin müddeti bit· 

mittir. Yalnız yanlıılık dolayısile 
veriemiyen .beyannameler bu ak

ıamak kadar kabul edilecektir. 

Beyannamelerde yazılı olan 

maddelerin mahallinde tesbiti ve 

kontrolü için heyetler teıkil edil

mittir. 
Kaçak un ve mamulatı satanlar 

la saklıyanlar bakında zabıt tutu· 

lacaktır. 

Toptancı ve perakende tabiri

nin kimlere tamil olduğu hakkın
daki tereddütler zail olmut ve bu

-Alt tarafı 9 uncu sa.Y.faqs...-



2 t;AB!:;R - Akfam Po•ta•ı b Haziran lb~4 

Dün Büyük Millet Meclisinde bazı 
kanun ve mukaveleler kabul edildi 

Konyalı Fatma meçhul 
bir sebepten öldürüldü 

Manisa meb'usu Refik Şevket bey ecnebi kelimeler 
kullanılmasına itiraz etti. Maarif vekili dil karışık

lığının yakında önüne geçileceğini söyledi 

Sabaha kadar içerek eğlenen dört 
erkekten biri bedbahtı yere serdi 

Ankara, 4 (A.A.) - B. M. M. 
bugün reis vekili Esat Beyin riya
setinde toplanmıf ve htanbulda 
ve vilayetlerde belediye daireleri 
namına istimlak olunacak mahal
lerin istimlak sureti hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun layihası ka· 
bul edilmiştir. Şarkta bazı vila • 
yetlerde mülteci ve mühacir iska • 
nına. dair kanun layihası bir müd· 
det müzakere ve bazı maddeleri 

Hindistanda hay
dutlardefine buldu 

Simla, 4 (A. A.) - Hasar ka -
zasmda bir tepeciğin altındaki 

bir mağaraya sığınan haydutlar, 
mühim bir ketif te bulunmutlar •• 
dır. Haydutlardan birisi, bir kaya 
nın üzerinde bulunan tarihi bir 
kabartma resme tesadüfen dokun 
muş ve kaya yana doğru kay • 
mı§tır. Meydana bir tünel çıkmış· 
tır. Haydutlar meı'alelerle içeri 
girmitler ve yığınlarla mücevhe • 
;rat ve altın bulmutlardır. 

Hadise resmen de teyit edil -

Yeni iskan kanunu 
Ankara, 5 (Husuıi) - B. M. 

M. nin perşembe günkü içtimaın
da yeni iskan kanunu layihası 
görüşülecektir. 

Llyihanın esaslarına göre Tür 
kiye üç iskan mıntakasına ayrıl -
maktadır. Anarşistler, casuslar ve 
göçebe çingenelerle memleket dı· 
tına çıkarılmıı olanlar Türkiyeye 
tekrar muhacir olarak alınmıya • 
caklardır. 

Aşiret tetekkülleri ilga edil -
mittir. Memleket~ geldikleri za -
man 22 yaşını bitirmiş olanlar as 
kere alınmayıp doğrudan doğru • 
ya ihtiyala geçeceklerdir. 

İbrahim Tali B. teftişte 
Edirne, 5 (A. A.) - B'!.lgün 

güezrgahtaH köyleri teftis ede • 
rek İpsalaya varan umumi .. müfet
tiş lbrahim Taii bey, belediye ta
rafındau açılan parka rekzedilen 
Gazi büstünün açılı§ resmini hal
kın engin heyecanı içinde yapmış 
ve bu münasebet~e bir hitabe irat 

' . t' e.mı4 ır. 

İbrahim Tali bey, yeni yapıla· 
cak belediye binasının temel at • 
ma merasimini de icra ettikten 
sonra ha.raretli tezahürat ara3m • 

da UzunköprÜy!! doğru yola çık
mı~tır. 

Vergi alınffiıyacak 
Ankara, S (Hususi) - Husu· 

ıi otomobijlerden alınmasına ka • 
rar *erilen vergiden sarfınazar e
~ilmittir. 

Münire hanım geliyor 
İzmir, 5 (Hususi) - Şumnu c 

teli cinayeti etrafında malumatı . 

na müracaat edilmek üzere §eh . ı 
rimizde buhınan Münire hanım 

kabul edildikten sonra layiha en· 
cümenine tevdi edilmiştir. 

Türkiye cumhuriyetile Çin cum
huriyeti arasında aktedilen dost -
luk ınuahedsinin tasdikine, Türki
ye cumhuriyeti ile Sovyet Sosya· 
list cumhuriyetleri ittihadı ara· 
sında hudutta çıkan ihtilafların 
tetkik ve halli usulü hakkında ak· 
tedilmiş olan mukavelenin altı ay 
uzatılmasına dair protokolun tas
dikine ve belediye kanununun ye-

Çimentocular ihti-
kara mı saptılar 

Ankara, 5 (Hususi) - Çimento 
fabrikaları 1 hazirandan itibaren 
elektrikten istihlak vergisi alın • 
maaını vesile ittihaz ederek fiat -
Iarım yükseltmeye tetebbüs et -
mişlerdir. Bu miktar ton ba§ma 
55.60 kuru§ kadar olduğu halde 
fabrikalar 175 kuru§ ilave etmiş
lerdir. Bu vaziyet nazarı dikkati 
celbetmit ve tetkikat yapılması -
na başlanmıştır. 

iki vekil lzmire 2idiyor 

Malatya, (Huıuıi) - EvveJki ge
ce 1abaha doinı Çukurdere mahalle • 
sinde bir cinayet itlenmi§, Konyalı F at 
ma adh bir kadın bıçaklanarak öldü

d inci f aalına bir madde iliveıine, rülmüıtür. 
Yunan parlamentosu aza11mn Tür- Zabıtanın tahkikat ve takibatı ne
kiye devlet demiryolları üzerinde ticeainde vakanm nasıl cereyan etmiş 

olduğu meydana çıkarılmııtır: 
meccanen seyahatlerine, Türki • Çukurdere mahalle.inden Mehmet 
ye cumhuriyeti ile Bulgaristan kral oğlu kalaycı Fazlı ve ayni•mahalleden 
lığı ve Türkiye cumhuriyeti ile Arabacı Raif, Hüıeyin ve Hamdi adlı 
ltalya hükUmeti arasmda aktedi • dört kiti, sokak kadınlarından Konya. 
len ticari itilifnamelerin kabul ve lı Fatma adlı kadınla bir kaç defalar 
tasdikine dair kanun layihaları yapbklan eilentiyi Cuma ıeceai de 

tekrarlamala karar venniıler ve yan-
müzakere ve kabul olunmuıtur. farına bir hayli miktar rakı alarak la-

lnhisarlar idaresi hesaplarının taayon civarında bir bahçeye l'İtmit _ 

divanı muhasebatça tetkik edilip lerdir. 
edilmiyeceğinin tefsirine dair mr Tan yeri aianncaya kadar içki ve 
batanın ve degikli küçük zabit oyun devam ehnİf, bu &Yada Hüseyin 

ve Raif evlerine dönmütler Fatma hah 
menbalarına ve matbuaları topla· çede Fazlı, Hamdi ile beraber ıeri kal 

ma hakkındaki kanun layihaları • mııtır. Cinayet daha ıonra yapıldığı i
nın birinci müzakereleri yapılmı§• ~i.n birlikte eilenen bet kitiden ikisi· 
tır. nan ayrılıp evlerine dönmeleri zamanr 

Mecliı perfembe günü toplana· iJe Fatmanın gene Çukurdere mahalle-
caktrr. ıind.eki b~r bahçede ölü olarakgörül • 

metı ıaatıne kadar geçen fasıla biraz 
karanlıkça dır, • .. • 

Ankara, S (Husuıi) - Mecli· Sabah erken mahaUe halkından ba-
sin dünkü içtimaında Maniıa meb zıları bahçelerin birinde bir kadın ce

usu Refik Şevket bey baytar ke- aedi görünce zabıtayı haberdar etmiş
li.mesi hakkında kullanılan Veter Ier, ölü kadımn Fatma olduğu anJaşı
iner kelimesine itiraz ederek li· larak ıörüıtüiii adamlar aranmağa 
san meselesinin bir an evvel teı· 

batlanmıtlır. 
Hüseyin ile Raif eğlentiden ayrılıp 

bit ve tayin edilmesini tavsiye et- evlerine döndüklerini ve cinayetten 
mit ve akıi halde birçok karııık • h~berl4'ri olmadığını söylemiıler, Ham 
!ıklar olacağını ıöylemittir. dı de: Daha önce ayrılan iki arkada • 

Bunun üzerine birçok meb'us- tından az sonra Fatma ile Fazlıyı bah 
Ankara, 5 (Hususi) - Adlı'ye "ede bırakr ld'" ' • k lar söz alarak bu teklifin lehinde % P eve re ıgıru, yatma ü-

vekili Saracoğlu Şükrü beyle na- zere iken bir gürültü itittiğini ve so-
f ıa vekili Ali bey bugün İzmire ve aleyhinde beyanatta bulunmuf kaia çıktığını, Fazlı ile Fatmanrn çe· 

h k lardır. Neticede marif vekili iza- kittiklerini Fazlının kadını sürük· fedı'are et edeceklerdir. Vekil bey. 
ler hükfunetçe teslim alınan 1z _ hat vererek dil için azami gayret· ğini ve en ıonra da gitmek istemiyen 

Fatmaya, Fazlının bıçak attığını ıör• 
düğünü anlatmıttır. 

Yapılan ketifte, katilin, Fatmayı 

bıçakladığı yerden 30 metre uzaktaki 
bir bahçeye sürüklediği ve kadının o· 
muzuna isabet eden bir darbeden öl
düğü teabit edilrnittir. Fazlı hadiseyi 
müteakip kaçmııtır. Şiddetle aranmak 
tadır. 

Malatyada yağmur 
Malatya, (Husuıi) - Yirmi gün 

önce ba,Iıyan yağmur hala dinmedi. 
Filhakika yağış arasıra uzun ve kısa 
kesintileı·e uğradı. Fakat yirmi gün i
çinde ancak Üç dört gün açık bir hava 
görülebildi. Son yağmurlar vilayetin 
her tarafına da yağdığı için hiç bir ka· 
zada kuraklık tehlikesi kalmamıtlır. 

Bununla beraber fazla yağmur ve 
bazı yerlerdeki sellerin zararları hiç 
meıabeıindedir. 

Umumiyet itibariyle vilayetin her 
tarahnda ekinler, ıon seneler eti gö • 
rülmiyen bir yetitme ve verim kabili· 
yet ve bolluğu göstermektedir. Bu 
yüzden merkezde ve kazalarda zahire 
fiatleri gün geçtikçe dü§mektedir. 

Taşhan satıldı 
Ankara, 5 (Huauıl) - Sümer 

bank An karanın en eski Ta~ han 
binasını satın almıştır. Banka bu
rasını yıktırarak yerine modern 
bir bina yaptıracaktır. 

VekiUer heyetinde 
Ankara, 5 (Husuıi) - Dün 

başvekil İsmet paşanın riyase \ 
altında heyeti vekile mühim bir 
içtima aktetmiştir. İçtimada haı+ 
ci vaziyetin konuşulduğu tahmin 
edilmektedir. 

le çalışıldığını , ve yakın zamanda 1 mir - Kasaba demiryolunu tet • 
kik edeceklerdir. Ali beyin lzmir· dilimizdeki anartinin önüne ge • Sabah gazele/eri 
de ayrıca rıh:im şirketiyle tram • çileceğini söylemiıtir. ne diyor/~ 
vay meselesini tetkik etmesi muh !!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ VAKİT - Mehmet Asını be • , 
temeldir. · yin "Yeşil Ankar~,, ba§lığını taşı .:· SİYASET 

Küçük esnaf 
Atina, 5 (Hususi) - Cenevre· 

den buraya gelen haberlere naza· 
ran Türk ve Yunan ricali araaın • 
da orada yapılan temaslar çok 
müsait bir hava içinde cereyan et 
mektedir. 

Tevfik Rü§tÜ bey, lstanbulda 
bulunan Yunan tebaasiyle küçük 
esnaf meselesini tetkik edeceğini 
vt.adetmiş, ayni zamanda Türki
yede Yunanistan hakkındaki his 
siy<\tm değişmediğini ilave etmiş 
tir. 

Ahdülhahk beyin sıhhatı 
Ankara, 5 (Hwıusi) - Eski 

maliye vekili Abdülhalik bey he· 

nüz haıtaneden çıkmamıttır. Ma
amafih sıhhati iyidir. Geçen defa 

ameliyat olduktan sonra gözünde 
ufak bir arıza kalmı§tı, son ame
liya tla bu da bertaraf edilmiştir. 

lzmirde define 
lzmir, 5 (Hususi) - Bir yan -

gm yerinde yapdan hafriyat ne -
ticesinde bir bacanın içinde defi· 
ne bulunmuştur. Ameleler altın • 
lan, mücevheratı kapı§arak kaç • 
mıtlardır. Zabıta bir miktarını e
le geçirehilmi~tir. Tahkikat de -
vam ediyor. 

, . -

lngiltere ve Fransada 
harp hazırlığı 

{Baı tarafı 1 nci sayıfada) 
lngilteredc efkarı umumiycnin mü

him bir kısmı, Ren nehri sahillerini teıı
lihatmdan tecrit eden Lokarno itil~fın· 
dan daha ziyade ileri gidilcmiyeceği, 
Fransaya ayrı teminat verilemiyeceği 
merkezindedir. 

İngiliz siyasetinde, berri Avrupa 
i§letine karışmamak fikri, çok defa, na
zik vaziyetler ihdas etmiş ve 1904 iti· 
laflarına rağmen, 1914 te, Sir Edvar 
Greyin bir kaç günlük tereddüdü umu
mi harbin en mühim s~beplerindcn bi
rini teşkil etmiştir. 

- Lakin son senelerde.tayyarenin git
tikçe inkişaf ederek müstakbel harbin 
en mühim silahlan meyanına girmesi, 
İngiltereyi adalıktan çıkarmış ve yep
yeni bir vaziyet ihdas etmiştir. 

İngiliz efkarı ur.:ıumiyeıinin daha 
ziyade münevver bir kısmı İngiliz ada
lannm şimdilik ancak Fransa ile bir 
ittifak aktetmek sayesinde, müdafaa 
edileceğine kani olmağa ba11lam111tır. 

Bu vadide Tayms'in sabık ııermuhar· 
riri Vikham Stid ile Deyli Meyi gaze
tesi bu ittifak lehine, mühim makale
ler yazmışlar, ayni zamanda İngiliz 
tayyare kuvvetlerinin arttırılmasını is
temişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri, resmimizde 
görüldüğü üzere, llendonda büyük bir 
nümayi§ yapmışlardır. 

İngiliz siyaseti, 1914 tc olduğu gibi, 
gene mühim ve çok nazik bir vaziyet 
karşısındadır. Mak Donald kabinesi
nin bugünlerde alabileceği. yeni karar
lar, müstakbel dünya işlerınde ınühim 
bir rol oymyacaktxr. 

yan yazısı, son senelerde Ankara 
da ağaç ve çiçek yetiştirmek için 
sarfolunan emeğin nıüapet netice
lerinden bahsediyor. Ve bu işin 
daha süratle ilerliyebilmeıi için 1 
evveli ıu itinin halli, Ankaraya 
ucuz ve bol ıu temin edilmesi lü· 
zumunu ileri sürerek yazmnı şöy
le bitiriyor: 

"Hakikaten ıu İJİ Ankarada 
bugünün ve yarının en hayati me 
selesidir. Bu meıele ancak Çubuk 
Barajının suları tehre ve civarına 
geldikten sonra halJedilebilecek
tir. 

Çubuk Barajının senede 48 
milyon metre mikabı suyu olacak 
tır. Bu suyun 20 milyon metre mi· 
kabı yapılacak tesisat vasıtasiyle 
şehre ve civarına getirilebilecek
tir. O vakit Ankara bugünkü su 
kıtlığından kurtulmuf olacaktır.,, 

COMHUR1YET'te Yunus Na
di bey, harp ve sulh işlerinin hala 
zannolunduğundan daha çetin ve 
daha derin meseleler olduğu ne • 
ticesiyle karşı karşıya bulunuldu· 

· ğunu Y.azdıktan sonra Sovyet • 
Japon gerginliğinden, Sovyet 
matbua.tının Türkiye· Japonya a
rasındaki gizli muahede akti ıayi 
ası etrafındaki hücumlarından 
bahsediyor ve diyor ki: 

- Bu itte en ziyade hayreti 

mucip olacak taraf Sovyet matbu 
atmın böyle bir teklif vukuuna i
nanmıt görUnerek çok şiddetli 
netriyat yapmıya giriımit olma • 

sıdır. Bir mektep filosu kuman • 
danının cebinde hükumetinin şu· 
na buna arzedilecek ittifak tek • 
lifleri ile gezmesi akla yakın bir 
iş değildir. Sonra Türkiye cümho 
riyetinin Rusya aleyhinde teklif 
dinliyecek bir devlet olmadığını 

bugün bütün dünya biliyor, bu 
hakikatler Sovyetler Rusyasının 
da meçhulü değild i r.,, demekte • 
dir. 

M1LL1YET - Ahmet Şükrü 
Bey bugünkü başmakaleaini yeni 
Bulgar hükumetine tahsis etmit • 
tir. 

Evvela Yorgiyef kabinesinin 
ilk hamlede yaptığı itlere baka -
rak muvaffak olmuş olduğu n:eti
vesine varıyor ve yeni hükumetiıl 
devleti me" kezileştirmek yolunll 
takip ettiiğni de ilave ediyor. 

Bundan sonra diyor ki: 
"Bu ıslahat iyi. Fakat Bulga • 

ristanla yakından alakadar olan· 
farın en ziyade merak ettikleri i· 
ki mesele şudur: 

1 - Acaba hükumet Makedofl 
ya komitesiyle bir mücadeleye gi• 
rişecek mi, ve giri§İrae mücadele" 
nin neticesi ne olacaktır?. 

2 - Yeni Bulgar hükUmetinİıt 
harici siyaseti nasıl bir iatikanıel 
takip edecektir?.,, 

Ahmet Şükrü bey yeni kabine' 
ye ve icraatma bakarak müspet 
bir yol takip etmekte olduğu ne ' 
t . . jl 

. ıcesıne varıyor ve Bulgarları 

yakın zamanda menfaatlerini ~rı· 
lıyarak Balkan misakına girecelc' 
lerini ümit ediyor. 
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llıuse vi Türkler, m. 
Nermi beye ne 

1 

M. N~!r:!~a:u:evi Türk- Darülaceze resmi yüzünden oelediye 
ler-a)eyhinde yazdığı tiddetli açık ile sinemacılar arasındaki ihtilaf 
~uplar - Son günlerde çıkan 
ır mecmuanın hücumları üzerine 

Üi•e edilince - tanıdığım birçok 
~evier üzerinde hazin ve en· 
dite uyandınnııtır. 

Fakat, bu vatandaşlar, rejimi
~in ruhunda taşkınlıklar, çoş· 
~luklar olmadığını, Türk mille
~rıin kendi tabasına girip Türki
>e hayatını benimseyenler hak
~llda ötedenberi tefkatli ve tasa-
llpkar dav1'ndığını bildikleri i

çin, teselli bulmaktadırlar. 

• 

Belediye veznesi, Darülaceze resmi ile verilmesi mutat 
olan belediye vergisini 

vergiyi katip 
almayınca sinemacılar bu 
adillere yatırdılar 

Sinemacıların Darülaceze his-ı Çünkü belediye vergisile biı 
sesini belediyeye vermekten imti-ı likte Darülaceze resminin de bir· 
na ettiklerini dünkü sayımızda likte verilmesi lazımdır. Belediye 
yazmıttık. ı veznesi, belediye vergisini kabul 

Sinemacılar yüzde yedi buçuk etmeyince sinemacılar derhal 
nisbetindeki belediye vergisini be- notere giderek belediyeye bir pro 
lediye veznesine yatırmak istemit- testo çekmiıler, ayrıca belediye 
lerae de vezne bu vergiyi kabul et- vergisini de yatırmışlardır. Sine
memi!lir. • macılar üç gündenberi Üzerlerinde 

resminin kazanç kanununun 37 n· 
ci maddesi ile teşkilatı esasiye ka
nununun 84 üncü maddelreinde 
sarahatla zikre!1ildiği cihetle ergeç 
sinemacılardan alınacaktır. 

iki sene evvel Şehzadebaşmda 
bir tiyatro Darülaceze resmini ver· 
memiş, neticede resmi vermeğe ra· 
zı oluncıya kadar kapahlmıthr. 

M. Nermi Beyin mektuplarına 
d,ir, tanınmıf avukat ve iş adamı 
~oiz Kohen Beyle gÖrÜ§tÜm. Bu 
lttın Tekin Alp ismini aldığını ve 
~lınanyaya bazı Türk mallarını -··-=---"' __ , ___ .,,•-•••llll•l!ll .. --.• 

~ettiğini, musevaer arasında Birlik mecmuası 
Darülaceze damgası bulunmıyan _,,_ , ........ 1110N1-·--"''"'m'•"-""- -

bilet kulan~~ktadırl~r. ~iğe~ ta- Vapurcularla şilep-
'türk kültür birliği,, ismiyle te- } h d k• d"' "' 
"kkuı eden cemiyete reis olduğu- a ey in e 1 ava 
'lu herkes bilir. 

Kendisine sordum: 

- M. Nermi Bey, buradaki mu· 
'evilerin Alman malları aleyhine 
l>ropağanda Yaptığını, bunun da 
'1ttülamel unndırdığını yazıyor. 
l:>ofru mudur? 

- Böyle bir feY olaa, evvela 
l•tanbulda duyulur, hissedilirdi ... 
~lına.n malları aleyhindeki propa-
1\ııdayı Türkiyede kimsenin iıit
~P te Dresdende M. Nermi Be
)in duyması gayet gariptir! 

-;-- Belki museviler, propağan
d ,'Yapıyorlar, buna çalıııyorlar, 
""t muvaffak olamıyorlardır. 

1ı.:. ~uıevilik aleyhtarı olan ma
''Qll mecmua, Alman firmalarının 
'ilaeriyet itibariyle, yahudi .Jco
~İıyoncular kullandığından şika
>et ediyor. Demek oluyor ki, boy-

!öyle dursun, Alman malları· 

llt sürmek için en ziyade çalı§an 
>-.hud ilerd ir. 

- Bakalım, bu doğru mu? Ney
le iıpat edilir? 

- Alman mallarını Türkiyeye 
llhal etmek icin takas muamelesi 
•,rdır. Alma~ takasını alan mÜ§· 

~t'ilerin çoğu. mus~viler~i~. Bu ~a 
~Yudu reımıye ile sabittır. Gıt
"'ler, takas komisyonundaki res
~ kayıtlan tetkik etsinler. 

- M. Nermi Beyin diğer itham
ına karşı ne dersiniz? 

- Bunlar, "antiıemitiım,, deni-
~ yahudi aleyhtarlığı edebiyatı
~· Avrupada kütüphaneler do
~ u bu nevi netriyat vardır. M. 
~erıni Bey, buna bir kaç sütunluk 

\'e etmittir. Maamafih, antise· 
İtiıme cevap veren gene kütüp

eler dolusu edebiyat vardır. 
._ Peki, yahudi aleyhtarlığı 

ldondaki fikriniz? 

._ Antiıemitiım, hıriıtiyan ta
unun mahsulüdür. Bu hıris-

ll taa11ubuna, eskiden, müslü
lar dahi yahudilerle beraber 

> tba.n olımuılar~.ır. Bu cereyan, 

1'tli inalı değildir. Türkiyede re
~ hulamaz .. 

~~a, f ak~t ~az;h bey~na;ından 
h Moiz Kohen Tekin Alo Be· 
~kkür ettim. Şehrimizde bu 
ıuun günün r:ıeselesi haline 

elitini gördüğüm için, diğer a· 
a.rlarla da görüterek yarın

~~ abür günkü nüshalara öğ
llderimi yazacağım. 

(Vl·nG) 

Talebe Birliği Mecmuası aley
hine açılan davaya dün üçünıcü ce
zada devam edilmittir. Dava, Bir
lik gazetesinin 7-12-933 tarih 
li ve 6 numaralı sayısının (Tram
vay şirketi ile mücadele) başlıklı 
yazıdan dolayı açılmıttı. 

Dünkü celsede dava edilenler, 
dava mevzuunu teşkil eden yazıda 
suç mahiyetinde sayılabilecek sa
tırlar bulunmadığını ileri ıürmüş
lerdir. Muhakeme batka güne bı
rakılmıştır. 

Amerikaya şarap 
İnhisarlar umum müdürlüğü 

Tekirdag tarap fa'Orikası istib.a
litının bir misli arttırılması etra-

fında tetkikat yaptırmaktadrr .. 
Bunun sebebi Amerikadaki içki 
kooperatiflerinin şaraplarımıza ta 
lip olmasıdır. 

Tramvayların süratı 
Tramvayların süratini arttırmak 

için tirket bazı tedbirlere baş vur
maktadır. Bu meyanda muhavvile 

merkezlerinin takviyesi için Avru

paya yeniden kablo ısmarlamıı
tır. 

Vaz geçildi 
Gayri mübadiller namına bir 

heyetin para tevziatı iti üzerinde 
teşebbüs~erde bulunmak üzere 

Ankaraya gönderilmesi kararlaş· 

mıştı. Alakadar makamlarla yapı
lan muhaberelerden sonra bundan 
vazgeçilmiştir. 

Belçika heyeti geletek 
Belçika Kralının tahta çıkma

sını resmen Romanya kralına teb

liğe memur heyet Romanyadan 

tehrimize gelmiştir. Heyet bu ak
şam Belçikaya dönecektir. 

Diger taraftan Belçika kralı 

hazretlerinin tahta çrkmaıını reisi 
Cumhurumuz Gazi Mustafa Ke-

mal hazret!erine tebliğe memur 
ayrı bir heyet de Haziranın yirmi
sine doğru §ehrimize gelecektir. 

Bir senei devriye 
Dün lngilter Kralının doğumu· 

nun ıenei devriyesi idi. Bu müna· 
sebtele sef arethanede bir garden 
parti verilmittir, 

raftan Darulaceze muf ettışlerı he-

men bütün sinemalar hakkında ciler arasında 
damgasız bilet kullandıklarından 
dolayı zabıt tutmuşlardır. 

Belediye, sinemacıların kara • 
rından çektikleri protesto ile ha • 

berdar olmu§ ve keyfiyeti tetkike· 
dilmek üzere belediye hukuk işle
ri müdürlüğüne havale etmiştir. 

Hukuk işleri müdürlüğü kısa 
bir zamanda protestoya verilecek 
cevabı hazırlayacktır. , Darülace-
ze resmi senevi yüz bin lirayı bul· 

maktadır. Bu para ile bin kadar 
aceze, fakir, kadın, erkek, çocuk
lara bakılmaktadır. Belediyenin 
noktai nazarına göre Darülaceze 

un11111111onımqua11n•n•U11111tıntııtıu1tımnttmıtU111nnmmnnttnmmıımmı111111n 

Taksim bahçesi sırasındaki çeş· 
me başından su almak yüzünden 
saka İsmail ile Eyüp arasında 

kavga çıkmış ve neticede Eyüp, ls 
maili başından bir demirle yara· 
lamıttır. lsmailin yarası ağırdır. 
Eyüp yakalanmıştır~ 

Lavhayı asarken 
Galata Rıhtım caddesinde 

Kostantinidis acentasında açlıtan 

Simon dün acentanın kapı lavha
sını asarken çıktığı merdivenden 

düımüt ve yaral,.narak Sen Jorj 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Otlar tutuştu 
Şişli arpa suyu sokağında Nest· 

le çikolata fabrikasına ait bahçe-

deki otların bir kısmı tutuşmuş ise 
de derhal söndürülmüştür. 

Bah~ıvanların paraları 

Y enjcamiden geçmekte olan bahçı 
van Ömerin ceketi cebinden on iki 
lirasını aşıran sabıkalı Muammer 
cürmü meşhut halinde yakalanmış 
tır. 

Denize dUştU 
Romanya muhacirlerinden Sa· 

lim Efendi bu sabah köprü altında 
denize düşmüş ise de kurtarılmış· 
tır. 

••••••••• .. ••• ............... . --··-· 
Sinema açmak 
lstiyenlere: Az kullanılmı§ 

100 - 300 liraya muhtelif maki· 
nalar, 100 kişilik kanape, 1 para 
k;,.ıaıı ve ucuz filmler metrosu 1 
kuru§tan itibren satılıktır. Tafsi . 
lit: Galata Yüksek Kaldırım alt 
ba§ında lzmirli oğlu Han No. 15 

,(66) 

Vapurcular ile şilepçiler arasın 
da bir ihtilaf çıkmış ve mesele İk
tisat Vekaletine aksetmiştir. Şi
lepçiler, vapurculuk şirketinin va
purlarından bir kısmını şilepçilik
te kullanmalarına itiraz etmişler· 
dir. 

Diğer taraftan vapurculuk şir

keti tarafından posta vapuru ola
rak lngiltereden alınan Domnika 
vapuru da şilep çıkmıştır. Bunu va 
puru teslim etmeye giden heyet 
buraya bildirmiştir. Meseleyi ya
kından tetkik için şirket müdürü 
Mus~afa Beyle Hukuk müşaviri 

Cevdet Beyler İngiltereye gitmiş· 

Matbuat cemiyeti fevkalade 
kongresi dün yapılmış, bina ve aza 
nın sigorta meseleleri görüşülmüş· 
tür. Müzakere neticesinde azanın 

sigortası itsiz azaya yardım edil
mesi, cemiyet için bir bina alın
ması kararlaşmıtlır. 

Muhittin Bey ge1iyor 
Vali ve Belediye Reisi Muhit· 

lin Beyin mezuniyet müddeti bu 
hafta sonunda bitecektir. Muhittin 
Bey Cumartesi günü şehrimize 

-gelecektir. 

Otobüslerde muayene 
Bir kısım otobüsler fenni mua· 

yenelerini yaptırmamışlardır. Be • 
lediye bu gibi otobüslerin hazira -
nın on dördüne kadar fenni muaye 
nelerinin kat'i surette yapılmış ol
ması mecburiyetini koymu§tur. Bu 
müddetten sonra muayene vesika· 
sı olmıyan otobüsler görülürse iş
lemekten menedileceklerdir. 

ihtiyat yoklaması 
Eminönü aakerlik ıubesinden: 
Şubemize mensup ve mukayyet ih-

tiyat zabitan yoklamaaı 3 Haziran 
934 tarihinden itibaren başlamı,tır. 

Bir ay devam edecektir. Birinci haf
ta ümerl' binbaıı ve muadili rütbe, i

kinci hafta yüzba~ı ve muadili memur 
lar. Üçüncü hafta mülazım ve muadi

li memurlar. 4 üncü hafta zabit vekil
leri ve muadili rütbedeki memurlar· 
dır. EtibJ>a ve baytar sınıfına mensup 

olanlar hangi şubede mütehassıs ol • 
duklarını tevsik edeceklerdir. Fevka
lade muazeret dolayısiyle bizzat gele
miyeceklerle taırada olanlar mektup
la müracat ederler. 

3 

u gidişle Türkçeyi 
zor Öğrenirler 

Btr cuma, yahut cumartesi veya 
pazar günü Taksimden otobüse 
atlayın, Y enimahalleye kadar şöy
le bir uzanın, ve akşam üstü gene 
ayni yoldan otobüsle dönün! Gö
receksiniz ki otobüsün içindeki 
bazı delikanlılar, bazı genç kızlar 
şişhane karakolu şivesile sade 
Fransızca, sade almanca, fakat en 
çok fransızca konuşuyorlar. Pek 
sıkılırlarsa, pek başları dara gelir
se, yani para verip bilet alırken, 

yahut yabancı birisinden yer İs· 

terken falan liitfen biraz Türkçe 
söylüyorlar. Bilmem, bunların için 
de biletçinin Türk olduğunu unu· 
tup fransızca, yahut Almanca bi
let istiycn, para bozduran da olu
yor mu? 

Bir gün,cuma, cumartesi, yahut 
pazşr günü öğleden sonra, akşama 
dQğru Kasımpafanın üstündeki 
Tozkoparan bahçelerine giderek 
oturun. Oradaki kalabalığın ara• 
sında bir tek Türkçe kelime itite
bilirseniz aşkolsun size! 

Kadın, erkek, ihtiyar, orta yat· 
lılar hep fu acayip diller söyle§i· 
yorlar: 

- Ene! bahçe ay munço kalaba 
lık, haydi vamoz una otr bahçe! 

(Manaşı: Bu bahçe çok kalaba
lık, haydi başka bahçeye gide
lim!) 

Gençlere ve !_:ncuklara gelin.ce 
tıpkı Taksim • Yenimahalle oto· 
büsJerinde olduğu gibi Fransızca 
ve Almanca, fakat en çoğu Fran· 
sızca ( ! ) dilleşiyorlar. 

Dün bu bahçelerden birindeki 
garsonlardan biri beş yaşından 
sekiz yaşına kadar görünen kala· 
balıkça bir çocuk grupuna Türk
çe: 

- Rahat durun, sandalyaları 

devirmeyin, yaramazlık etmeyin! 
Sözlerini manasını bir türlü an· 

1atamayınca p.damcağız pandomi· 
ma oynar gibi onlara el, kaş ve 
göz işaretlerile meramını anlatın

cıya kadar akla karayı seçti. 
Benim anladığım, onlar bu gi

dişle Türkçeyi zor öğrenirler! 

Seyyar Haberci 
... lllh ..,,,. ...... 

Kırk çeşme suyu 
Belediye, kırkçeşme suyunu eı

kisi gibi çeşmelerde bol, bol akıt
hrmamaktadır. Bunun da sebebi 
bu sene az yağmur yağdığı için 
yazın ortalarına doğru susuzluk sı
kıntısı çekilmesinin önüne geçmek 
tir . 

Valinin mezuniyeti 
Yirmi gün mezuniyetle Yalova

ya giden Muhiddin beyin izin müd 

deti bu ayın onundİlt bitmektedir. 

Muhiddin bey gelecek haftanın 

başında vazifesı başına gelecek· 
tir. 

Gelenler gidenler 
Belediyenin 934 bütçesi henüz 

Ankaradan tasdik edilip gelmemiş 

tir. Belediye memurlarının hazi

ran maaşlarının avans hesabından 
verilmesine çalışılmaktadır. 

M. Y oanides gitti 
Balkan ticaret ve sanayi odası, 

Yunan heyeti azalarından sabık 

nazır M. F. Y oanindes ve M. Kriı· 
tialis, Romanya vapuru ile Yuna· 
nistana hareket etmİ§lir. 



4 liABER - Akfam Poataaı S Haziran 1934 ~ 
' 

Tüvk teklifi muhtelif muhitlerde 
iyi bir surette karşılandı 

• 
Yugoslav gazeteleri: "Böyle bir teklifi küçük itilaf ve 

Balkan anlaşması devletlerinin kabul etmeleri 
tabii idi.,, diyor. 

Zaırep, 3 '(Husust) - Burada 
çıkan yarı resmi "Novoati,, gaze
tesi Türkiy:e Hariciye Vekili T ev· 
f ilc Rüştü Beyin silahsızlanma 

konferansında yaptığı teklif hak· 
kında yazdığı bir bat makalede 
diyor ki: 

"T evfili Rüştü IBeyin dün ak
şam silahsızlanma kon,f eransmda 
söylediği sözler silahsızlanma 

xonferansmm yenilenmesi ve kur· 
tanlması hususunda çok kuvvetli 
bir adımdır. 

Türkiye baş murahhası gayet 
~etli delillerle emniyet m~el~ 
ıinin ehemmiyetini ~abnıt ve 
hatta buna taraftar olmıyanlarm 
hile §İmdi taraftar olduklarmı 
göstermittir. Tevfik Rü§lü Beye 
göre Milletler cemiyetinin varlığı 
emniyet meselesinde mündemiç 
olup silahsı:danma ko~eransı 
I:okamo ve bunlara benzer daha 
~ir çolC anlaımalar emniyet arzu· 
sundan doğmuşlardır. Şimdi de 
İngiliz ve Amerikan murahhasları 
prensip itibariyle, emniyet lemina 
bna taraftar o1duklarmı bildir· 
J ~ 1 d' 2111§ er ır .,, 

Gazete Tevfik Rüştü Beyin tek 
lif.in telhis ettikten sonra diyor 
• 
ld: 

"Böyle bir teklifi küçük itilaf 
ve Balkan anl&§Dlası devletleri· 
nin kabul etmeleri tabii idi. Bu 
t... ..ı· ...,, -..... ··k i\.;ıa' "Ye Ba.ll<an an· 

/aşması devletlerinin ilk mÜ§terek 

Cenevreden ayrılması silahsızlan· teamil adetlere sadık k~larak bir 
ma konferansını terkettiğini ifade haftalık istirahata gideceiini sÖy· 
etmemekte ve Londraya. gitmesi lemiıtir .• 
İngiltere hükUmetini bizzat vazi· Buna göre, konferans encüme· 
yetten haberdar etmek arzusun • nin toplanacağı güne kadar ve 
dan ileri gelmektedir. hatta ondan sonra da İngiliz mu· 

Maamafih bu hareket lngilte • rahhaı heyetinden her feY bekle • 
renin konferansın tadili arzu • nemez. Fakat ekseriyeti teıkil 
aunda bulunduğuna ve emniyet eden murahhas heyetler müzake • 
teminatları konu§malarında ta • relere devam hususunda ittihat 
ahhüt altına girmek istemidiği su ederlerse İngiltere murahhas hey· 
retinde tefsir olunmaktadır. Bun· eti azlıkta kalmak'. tehlikesine 
dan maada, İngilterenin dahili va maruz kalabilir. İngiliz murah • 
ziyetini bilenler M. Makdonald has heyeti 'buna müıaade edebilir 
hükilmetinin yeni tealihat kredi • mi? Her halde edemez .. 
lerini efkin umumiyeye karşı hak Bütün görü§ ihtilaflarına rağ· 
Iı göstermek maksadiyle konfe· men ln~ilizlerle birlikte hareket 
ransın sonbahara kadar tehiri ga- lüzumunu hiaaeden Franaızlar da 
yesini takip ettiğini beyan etmek· lngilizleri böyle bir muvaffakı • 
tedirler. yetaizliğe maruz kalmaktan koru· 

lngilterenin bu tvzı hareketi yacaklardır. 
konferansta hazır bulunan murah Bunun için Tevfik Rüıtü Bey 
haİ heyetlerinin çoğunun tasvibi· tarafından yapılıp küçük itilaf , 
ne mazhar olmamaktadır. Hali· Balkan anlatması devletleri, Fran 
hazırda Ruı - Fransız tezi ha - sa ve Rusya murahhas heyetleri 
kim bulunmaktadır. Bu tez, em· tarafından tasvip olunan teklifin, 
niyet teminatı hakkındaki müza • umum komisyonda verilecek ka • 
kerelerin devamım icap ettirmek- rarlar için esaı ittihaz olunma11 
tedir. Bu hakikatı konferans hususunda gayet ciddi bir surette 
reisi M. Henderaon dahi takdir tetkik ve münakata edilmesi bek-
ve tasvip etmi§tir. lenmektedir . 

Zira, önümüzdeki çartamba gü· Küçük itilaf ve Ballian anlat • 
nü müzakeratın devamı hakkın • ması devletleri tarafından müza· 
daki kat'i hareket tarzı ba ka ıu· heret edilen Tevfik Rü,tü Beyin 
retle tefsir olunamaz. teklifi hakkında diğer bir çok 

Lord Eden gazetecilere beya - murah~as heyetleri beyanı tük • 
natta bulunarak, memleketin mü· ran eylemiılerdir. 

adımlarını ifade eder. Bu hadise ·-· .. -•w ... w ...... -... .. ••w•wcHm•H •wwnwuw•, .. • --.---.. •w•• 

Balkan anla§ma misakının haiz 
l>ulutıduğu muvaffakıyetli mef • 
bumun ~amimi bir tezahürüdür .. 
Bu misali, Clüpanlarımızın iddia 
ettikleri gibi hayali değildir. Kü • 
çük itilaf devletleri ittifakı esaa -

Macaristan yeni bütçe
sini tesbit etti 

Iaı!z ile tezat halinde değildir. Ve • • • .. 
nnttfı silahsızlanma konferansı • Varıdat sarfiyattan 66 mılyon pengo 
nm kurtarılması için Cenevrede k .k }d v d . . .1 •hd 
yapılan tekliflere bir nümune teı· e Si O ugun an yenı vergı er l a-
lril etmektedir. sına lüzum görülüyor 

Şar1iın Cenevrede yaptığı il -
Budapeıte, (Hususi) - Macar 

mediıi mebusanınm son içtimaın· 
da Y.eni sene bütçesi müzakere ve 

hakkında iki hükumet arasında 
müzakerat yapılmaktadır. 

Bu haftalık sanat mecmuasının Ü· 

Halepte nümayiş yapan 
122 kişi tevkif edildi 
Bunların muhakemesini dinlemek 

üzere Şam, Hama Beyruttan yüzlerce 
insan gelmiştir 

Halep, 3 (Huıuıi) - Halep lif tarzlarda nümayitlerde bulUfl' 
dün heyecanlı bir gün yafadı. Bu mu§tur. 
gün gene çarıı dükkanları kapan· Hatta bu sırada vatani fırkatf 
dı. Devriyeler bütün gün ve gece re:slerinden Sadullah Cabiri beY 
sokaklarda dolaıtılar, ne kadar minbere çıkarak halka hitşbetl 
sivil polis memurları, varsa hal • 5ok heyecanlı bir hitabe söyleıtıİI 
kın arasına dağıldılar. Bütün bu tir. Bu sırada İbrahim Hanııl1" 
tedbirlerin sebebi Halep e§raf ın· bey de camie gelmit bulunuyor' 
dan, geçen nümayişte tevkif edi- du. Cami etrafında nümayiş ye.' 
len yüz on yedi vataninin muha- panlardan 122 kiti tevkif olundll 
kemelerine gene liıe binasında Bunlar meyanında vatani f ıkatl' 
batlanmaaı esası idi. nın mütebariz simalarından Sa ' 

Fransızlarla aon manda mu - dullah Cabiri beyle İbrahim fi•' 
kavelesini imza eden batvekil nano beyin de oğulları vardır. 
Şeyh Taceddin efendiye Suriye • Derhal mahkemeye verilmitlet 
liler, bilhaua Halepliler pek ziya dir. 
de kızmışlardır. Bu ve diğer nümayişçile~ 

Netekim Tacettin efendi bun· muhakemelerinde maznunların o' 
dan bir müddet evvel Halep lise- , valarmı deruhte etmiı olan bit ' 
ıini ziyaret etmek İıtemittir. Mek çok avukatlar Şam, Hama ve 8e' 
tep talebesi bu ziyaretin vukuu • ruttan gelmişlerdir. Bu muhakerıle 
na mini olmak için çok tiddetli nin çok heyecanlı olacağı tahıııitl 
bir nümayit yapmitlar ve mekte - olunabilir, dinlemek için her te. ' 
bi terketmi§lerdir. Bu hadise ü • raftan birçok kimseler Halebe gel 
zerine mektep talebelerinden 14 miıler. Otellerde hemen heıneıt 
efendi tart ve muallimler de tev - yer yoktu. Mahkeme binası kifİ 
kif edilmitler mektebi de kapa • gelmiyeceğinden muhakeme Ii5' 
mıılal'dır. binasında yapılacaktır. 

Bu haberi alan diğer mektep • Salona ancak mahsus müsaadelı 
ler protesto makamında mektep • olanlar girebilecektir. MekteP 
leri terkederek grev ilin etmit .. binası aıkı bir inzıbat ve kontr01 

lerdir ve liıe açılmadıkça mektep altındadır. 
)erine devam ctmiyeceklerini ma 
arif memuruna bildirmiılerdir. 

Halebe gelen reisicümhurun 
cuma namazını kılmak için camie 

gireceğini haber alan halkın bir 
vak'a çıkarmaıına mani olunmak 
için çok sıkı ve çok kesif bir za
bıta tertibatı ahnmııtır. Camie gi • 
den bütün yollara asker ikame o· 
lunmu,tur. Hatta bu aralık cami 
keıif bir iılim aıkeriy le doldu • 
ruldu. Reisicümhur ve ba§vekil 
bu $ırada camie gelerek askerle • 
rin arasında bir yer alarak oturdu 
lar. Halk bu sırada gene muhte • 

··~ Halep, 4 (Hususi) - Bugıı 

hatlıyan muhakeme akıama ~· 
dar ve ak§am yemekten sonra '! 
rar devam etti ve ta ab atla ~ 
dar sürdü. Henüz karar bilditil' 
medi. Umumi kanaata göre ıııııı' 
nunlardan bir çoğu mahkum ol" 
caklardır. 

Nümayİf günü camide bulurııı~ 
lardan birçok kimseler bu nüııııı 
yişte hazır oldukları ve kendile ı 
rinin de mahkemeye celbedibııe: 
leri hususu için istida ile rnürııcl 
at etmi§lerdir. 

Avusturyada· vaziyet 
günden güne kar yor 

ilam, bütün iyi niyetlere rağmen 
ve inat yüzünden muvaffakıyetle 
ne• ıcelenmezse bizim vicdanları• 
mız müsterih olac~r. Ve ihti • 
mal bu esas dairesinde kendimizi 
zuhuru melhuz fenalıklardan 

liurtarmağa muvaffak olacağız.,, 

kabul edilmiıtir. Yeni sene bütçe· çüncü ıaym müten~vvi münderecat • 

sin)n varidat kısmı, devlet tarafın· ::ic!~::. ;::i:;:red:~z~arikatürlerıe Viyana borsasında telgraf ajansı dsi: 
~~i İ§let~:ilmüe:~=:~r v~:::!ı • .-şıumnanırh••-Hn•anııımıı-ınmıt-1 aı:-:"·- resine konulan bomba tesadüf ese~ 

Paris - "Le Journal" gazetesi ıi· 
labsu:Janma konferansı hakkında Tür· 
kiye Hariciye .Vekili Tevfik Rüıtü 
Bey tarahndan yapılan teklife dair 
nep-ettiği bir makalede bu teklifi yal
nız herkeıin kabul edebileceğinden de 
ğil, onun konferans mesaisini fevka • 
iade kolaylaıbracağından bahsetmek • 
tedir. Gazete diyor ki: 

" Bu teklifin münakatasının uzun 
zamana mütevakkuf olduğu tabiidir. 
Fakat bu filir Tevfik Rüıtü Beyin, tek 
lifin ıulhün samimi dostlarına büyijk 
bir lstinatgab olduğu telakkisini katiy 
yo tebdil edemez." 

"Le Jourruıl" Franıarun Tevfik Rüı 
f tü Beyin teklifini tamamen kabul et • 
tiğini ve ayni teklifin diğer murah -
kabulünün kuvvetle ümit edildiğini 
yazmaktadır. 

Delgrat, 3 (Hususi) - Burada 
çıkan (Politika) gazetesinin siya· 
si muharriri M. A. Milosavlyeviç 
Cenevreden telefonla gazetesine 
aşağıdaki malumatı vermektedir: 

"lngiliz baş murahhası Sir Con 
Simon Londrnya gitti. İngiliz 
murahhas heyetinden alman ha • 
berlere göre Sir Con Simonun 

1.084.500.000 pengöye; sarfiyat a azre erını 
kısmı da 1.150.700.000 pengöye karşılıyacak heyet olarak patlamadı 
baliğ olmaktadır. 

Varidat ve sarfiyat bütçeleri a· 
rasında 66.200.000 pengölük ak· 
çe vardır. HükUmet yeni varidat 
kaynakları bulmak ıuretiyle bu a· 
çığı kapatmağı dütünmektedir. 

Budapeşte hükumeti, Macar 
toprak mahsullerinin başlıca piya· 

salarmdan olan Çekoslovakya ile 
mal teatisi i•ine büyük bir ehemmi 
yet vermektedir. Bugüne kadar, 
kontenjan çerçevesi içinde Maca-

~istandan Çekoslovakyaya gönde· 
rilen malların sürümünü temin et· 
mek koiay olmuyordu. Bunun için 
Macaristandan Çekoslovakyaya 
yapılan ihrJ\ca• malları s~tılmadı
ğı halde Çekoslovakyanın Maca· 
ristandan alacağı paranın miktarı 
günden gün~ ziyadele§mektedir. 
Bu yekUn bugüne kadar 54 milyon 
krona baliğ e>lmakbadır. Bu ~es~il 

Trabzon, 4 (A. A.) - Anado· 
lu ajansının hususi muhabirin -
den: lran ıahını kar§ılamıya git· 
mekte olan heyet, bugün saat 13 
te buradı-n hareket etmiıtir. He • 
yet bu geceyi Gümüşhanede ge • 
çirecek ve yarın Erzurumda, ayın 
ıekizinci günü de Gürcübulakta 
bulunacaktır. Şa,~ hazretleri a -
y,n dokuzuncu günü akıamını 

Makuda geçirdikten sonra onun • 
cu günü saat 10 da hudutlarımız· 
dan girecek ve Gürcübulakta hü· 
kUmetimiz namına karşılanacak· 
tır. 

Trabzon, 4 (A. A.) - Anado· 
lu ajansının hususi muhabirin -
den: Şah hazretlerini Makuda 
kar§ılamak üzere gitınekte olan 
lran büyük elçisi Sadık han, bu 
sabah ıehrimizden hareket et -
mittir. 

Viyana, (Hususi) - Burada' len bomba tetkil etmektedir. JI 
son bir kaç gün içinde şiddetli ha· Pratz'ta postahane binae~ f 
zı harel;etler görülmektedir. Bun- ve Lintz'te de lise binasında bı~ 
dan bir kaç gün evvel Salsburg'ta bomba patlamı§ ve fakat infBıı 
katolik episkopluğu sarayının ko· zayiat olmamıştır. 
ridorların.dan birinde bir bomba M · · · Ş''( ayısın otuzuncu gccesı ~ 

patlamı§ ve maddi zararları mucip hat ile Bruk Nöydörf arasınd~tf'' 
olmuftur. Bundan maada Froral· telgraf kabloları bilinmiyen 1'~,, 
berg'te Feldegirhe mahallinde ka· seler tarafından bombayla btı' i~ 
tolik ruhani reisinin oturduğu bi· va edilmiş ve muhabereler )(e' 
nanın tavanında da bir bomba 
pathyarak duvarları yıkını§tır. Ay. 
ni günde Sankt - Paulda katolik 
papasının evinde de bir bomba ha 
disesi kaydedilmittir. Bu bapta 
yapılan tahkikat bu aui kastların 

mittir. >' 
Ayni güm· zarfında cenııl>f ~ı 

vusturyada Ştampesdof civştf1'~ • 
§imendifer hattı bombalarla tıı 
rip edilmiştir. 

Naziler mi ve yahut ameleler ta· •••••••••••~ 
rafından mı yapıldığını meydana Göz Hekimi ... 
çıkaramamııtır. Dr. Süleyman ŞükriJ 

Bu bomba hadiselerinin en mü· ,,o 
h• • y· ı... - ' d t 1 f Babı Ali, Ankara caddesi No· ımmı ıyana ooraaım a, e gra 

Telefon : 22565 
ajansı dairesine konulan ve patla·lil••••••••••~ 
maıma meydan verilmeden çözü· 
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HALK MASALLARI 

Çevir kaz yanmasın! 
Paketlerin ikiside açıldıfı zaman 

birer 
mı/ ••• 

içlerinden kızartılnıış 
yarım hindi çıkmasın 

Evvel zaman içinde namı ıehirle
ri tutan bir yoıma varmıf. Bu yoıma 
o kadar güzelmiı, o kadar gÜzelmiı 
ki, zamanının en büyük hırsızları, do
landmcıları kendisini dost tutmak i • 
çin can atarlannıf·· 

Güzel yosma gene bir yoımahk yap· 
mıı ye ayni zamanda iki meıhur hır • 
11zla beraber yaıamaia baılamıı. 

Dostlarından biri gece hrrıızı, öbu· 
rü de gündüz hıraıxı olduğundan knt'ilr 
yen birbirlerini gönnezler, o da onları 
karşılattırmamak için gayet kurnazca 
ama hareket ettiğinden hep beraber 
- tabir caizse - gül gibi geçinip gı· 

diyorlarnuf. 
Aradan epeyi vakit geçmiı. Bir gün 

gece hırsızı yoımayı mühim bir dolan· 
dmeıbk yapmak için einr tehirlerden 
lairine gideceğini .ciyler •e kendiıine 
"-ek yapmaaını rica eder. O da bir 
'-ita piıirerek yarısını ve bir hindi 
~ ortadan onun da yarısını 
bir .-ket yapar ve kendisine verir. 

T ... dlfe ukın ki gündüz hırsızı 1 
dostu da ..... 41iaine ayni teJİ eöyle~· ı 
ain mi? Yos1na ona da bolça ve hin • 1 
dinin diier yan11111 ~. 

Hırsızlar yola tiizelirler. 
Melene her iki hıtns da ayni ıeh

N si.tiyorlarmıt• Yolda yürürken Yelc
diierleriyle tanıtırlar. Gece lun121: 

- Ben büyiik bir tüccanm. Kona-
fmı, kanm, cariyelerim var,diye bah • 
aeder. Gündüz hırsızı: 

- Ben de tiyle -.inim. böyle 
aeaıinim diye övünür. 

Böyle konu .. konuf8 yürürlerken, 
·-~_.:ı w.r. ................... Mlılar. 

O eınada 1Hr ıu batına geldiklerinden 
gece hrrıızı ıorar: 

- Vakit öğle oldu. Benim karnon 
acıktı. Şöyle oturup yemek niyetin· 
deyim. 

- Ben de. 
- letenen yemeklerimiai w..ı.. • 

tirelim· Beraberce yeriz. 
- Pek ili .. Senin ne yerıw[~in var. 
- Kızanmı yanm biadi ile boğ ~ 

ça .. 
- At ... Ne tesadüf? .. 

- Neden? 
_ Benim de 7emelderim ayni .. 
Karı• kartJY• oturdular. Ve paket· 

)erini çöameie bqladdar. 
_ Ha71'et! •• Senin de paketin Ha· 

her(!) g.-teaine ıanlmıı. 
- Senin de •• 
Biraz sonl'ft paketler açıldıiı u • 

man daha ziyade hayret ettiler. Gece 
hD"ıaalan hindi parçalarını yanyana ıe 

tirdi: 
- Su parçalar ayni hindınindir. 
Ginclüa lurıızı da boiçaları bir • 

leıtirmitti ı 
- Bolçalar da bir •• 
Bunun üzerine yekdiierinin yüzü· 

ne baktılar: 
_Bu yemekleri bana kanm yap• 

mıtb• 
- Bana da •• 
- Daha doğnııu karım dqil, dot· 

tum. 
- Benim de •• 
- Sen nerede otunayoraun. 
- Falan maha11ede filin sokakta •• 

- Ben de .. 
- Ben clünyanın en meıhur gece ..... , .... 
- Ba de aindüa .. 
- Vay! .. Demek ki, bu yoıma i· 

den birini intihap ebnek iıi iJ"!Iİnce 

Yoıma: 

- Ben her ikinizi aeviyoruın. Pek
ala yaıiyorduk. Fakat madem ki buna 

• razı olmıyoraunuz ve ikinizden birini 
seçmem lazım. Kararım tudurı 

Her ikiniz de bütün maharetinizi 
göıterecekainiz. Hansiniz claba İyi ne· 
tice alabilirse ben de onun cloıtu ola
caiun. 

Hıraızlar bu teklifi kabul ettiler. 
ilk kur'a gündüz hırsızına isabet etti. 
Bunun üzerine rakibine: 

- Ben tüccar ı·olü yapacajım. ~n 
de uıağnn olacakı:n. Bu tekilde çu • 
ııyı dolaııp hınızbk. yapacatız, de • 
di. 

Beraberce chf8rl çıkblar. Hakikaten 
gbdiiz haruaı pek mahirdi. Sözde mal 
almak IPn sirdlil ltet cllkk'nclan be
tinin de ka .. mu tamamen eoyclu. Ak· 
tam üstü ... dönclilkleri zaman üzer· 
)erinde bulunan albnlann aiırbfm • 
dan zorla adım abyorlardı. Gece har-
ıızı: 

ıala bauİJOI'. Soma? 
- Soma hir sün .... iki hına iyi 

bir it içia uıka bir tehn sitmek iı· 
terler. Y otmaya yemek huırlamaımı 
eöylerler. Yoama da bunlara yarım• 
.... hindi ile ... 

• 
Bunun üaerine gece haram da kan· 

eli maharetini söatennek için arkada· 
tile eokala plcar. 

- Bu mual çok botuma gitti. Son· 
ra ne oldu? 

- Koy kazı atep lmanm? 
- Anlamadan.. 
- Şe7 .. Hani lia tmıaili .. K01 ka· 

zı atete kızanın, eözüm yalan olma
ım •• iki harsuı evden çıktdctan ıonra 
dofruca saraya doiru ilerlediler. 

Güaclh lurtı:a arkadapam eözii
n6 anladıiı için kazı nar sibi kızar· 
mıı ateıin üıtüne tutarak kızartma· 

i• batladı. Gece hının devam etti: 
- Sarayın duftl'lndan •tank hah· 

~ye geldiler. Acakmıı olduklarından 
orada bulduldan l:tir kuı tutarak keı· 

- Seni takdir ederim. Dedi. Çok tiler ve kimıeye sörünmeden.. Çevir 
mahir ve uıta Wr hınızmıpm. Fakat kuı yamnuın •• 
ıimdi de ııra benim. Ben de ımhareti- - Ne dedin, ne dedin? 
mi göatermek iıterim. Haydi çıkalım. - Söz temsili.. Çevi~ kazı yanma-

Bu ıefer sece hana• önde, Jiindüz ım, eörim yalan olmasın, hiç kimse· 
hırım arkada olchıla halde ıokasa ye ıörünmedik içeriye girdiler. Oıt 
çıktılar. Etraf adamakıDı lcararnuı ve kata ~talar. Padlfahm yatak oda11-
sokaklar tenhalapmfb. na aircliler. Paditah uyuyor .. Ve lala-

Gece harım dofnaca aayann yolu• ıı ela oturmuı uyukluyordu. Hemen 
nu tuttu. Onüne ıelclilderi uman kim lalaya korkutarak bir torbaya koydu· 
aeye garünmeden bahçenin duvarla • lar ve duvardaki bir çiviye aıtılar. 
rından atladılar. Bahçede paditah için - Aman ne hot? Ne hoı? 
sureti mahıuaada Mslenen giinl bir - Çnir kalı yanma11n, eöaüm ya• 
'9a .tmiİyorlU. CeÔİ Iİll'llZI eneli o- lan olmulJ'. Bir taraftan da ıiindüz 
nu yakahyarak keati. Ve 1'ir taraftan hırmı kuı ateıte luzartmaia INatlada. 
tüylerini yolar, temizlerken, eliler ta· Fakat hu eınada padifSh ta birdenbire 
raftan: uyanmaaın mı? 

- Sabahtan beri 1'ir f9Y yemedik. _ E?! •• 
Kanum müthiı acıkb. Şimdi bunu bir _Uyandı. Fakat söderini açmadı. 
ıüzel pifirip yeriz, .tiyonlu. Y almz "lala maaal !,, dedi. Bunun Ü• 

Gllnclilz hmm cuap "Nl'di ı aerine ıece hmızı da. Çevir kazı 
- Sahih.. Hindilerimiz " botça· yanmum, ıöaüm yalan olmaaın. Ba,. 

mız çeımenin ha,ında kaldı. Şaıkm • lanndan seçen vakayı tıpkııı tıpkııı· 
lıktan yiyemedik. na anlatmaia llatlach: Bu ma .. ı pa· 

G3ce hrr11zı kazı tamamiyle temia· clitahm çok h9funa gitti. Çevir kan 
leclikten sonra odundan uzun bir tiı yanmallD. Gece har1111 bir taraftan 
Yaptı ve kuı ıüzelce ıite ıeçirdi. Bu muaJ anlabyor. Bir taraftan da o-
itte bittikten eonra aaraya doiru giz· calda pifınekte olan kazm yanmam· · 
lene ıizlene ,.aidatblar. Bir pnc8l'8 ıı için ikide birde arkaclaıma çe•ir ka-
açaralc içeri ıirdiler. zı yaaunasm diyordu. Kum mis ıibi 

Koril'!orlarda ve merdi...-. h;ç kokusu odayı kapl•rnııtr. 
kimseye rutJamaddar. Yaftf Y8ftf _Ne süel ınual? Kazın kokuıu· 
)'akarı kata çıktılar. Büyik 1lir kapı- mu duJmut plN oluyorum. 
nm altından aydınlık göriiniiyonla. O· _ Sonra • • • • • • .. • Biraz ıon· 
raya Yaklattılar. Gece hırım kazı ar- ra padiıahın horultuları duyulmaia 
kadatma Yetetek belinden kocaman Nıladı Bunun üzerine ıece hll'ım 
bir bıçak çakardı. Kulalrlamu kapıya maaalı kesti ve arkadaıiyle llir'Hkte kı-
vercliler. lçerden ~ aes .. hniyordu. Dl'IDlf kaa mülcamnelen ,.eliler ve 
Yavaf ya .. , lcapl)'ı açuak içeriye gir· etrafta yikte hafif, pahada ajır her 
diler. ne lluldularsa ceplerine doldurduktan 

Burası padiphm yatak odua idL ıonra ayau yolu takip ederek ııvı,b· 
Padi·-a. bir köfedeki miikelW Jraı7o-,.... Jar. 
lada yahyor. Lalau tla J'8D1 Mfmda Erteai pnü paditah uyanchfı =•· 
oturmuı ayukliyorcla. OINr tarafta • man bütün meseleyi anlach. V • eokc· 
ela hir tömine yamyonha. ia münadiler çıkartarak alıpınki hır· 

Lala onları söriince korkudan dili 111 her kim İle plip müracaat etme· 
tutuldu. ıini ve kendisine hiç bir teY yapmıya· 

Gece hırsızı kulaiına iiilenk: cajmı illn etti. 
- Eier eeıini çıkaracak olana.-ı, Bunun ünrlne ıece hrrsm sanya 

baçafl sapına kaclar kanuna aokanm. plerek hınmn kendiıi oldufunu ıöy 
di79 fwlcladı .,.. 1-acliaini oncla lNJ. W. Pacliph da bu kadar zekayı tak· 
cluiu bir torbaya koyarak duvardaki clir ettiiinden hınazbktan nqeçme-
yükeek bir çiviye aıta. Zavallı Lala ıini, ve 1eçene kenditini iyi bir mev• 
kendisinden ıeçerelc bayıldı. kie tayin edec:etini bildirdi. 

Bu eınada paditah p.a..I kapalı Gece hırım da bunu kabul ederek 
olduiu halde ~ı ömrünün mütehalci kısmını namuılu 

- Lala.. MuaL hir adam olarak geçirdi. Y oama da 
Çok mifkül Wr •uİyette kalmat • pndü hınmna kaldı. 

Şair Haşimin ölümünün 
yıl dönümü anıldı 

''Biz lAhmet Haşimi 
maskesiz bir adamı 

kaybetmekle 
kaybettik.,, 

Dün pir Ahmet Hqunın ölü· 
münün ilk yıldinümü idi. Bu mü· 
nuehetle merhumun on dört yıl 
maallbnlik yapbiı Güzel San'at· 
lar Akademisinde bir toplantı ya· 
pılmıı ve Ahmet Hatimin hatırası 
yadedilmiıtir. 

Toplantıda lıtanbulun f!n tanın· 
mıı tairleri ile talebeleri ve ıairi 
Mvenler bulunuyordu. 

Eneli mektep muallimlerin· 
den Nazmi Ziya Bey Ahmet Ha· 
timden ve toplantıdan bahsederek 
hatıralarını anlatmıı ve bundan 
ıonra Peyami Sefa Bey söz almıt· 
tır. 

Hatip, Ahmet Haıimin husuıi 

hayatından ve ıan'at hayatından 

bahsetmit ve pek çok alkıılanmıt· 
tır. 

Şair Yuıuf Ziya, Orhan Seyfi 
Beyler de tair hakkındaki fikirle· 
rini ıöylemiılerdir. Bilhassa Or· 
han Seyfi Bey Ahmet Ha,imin hu· 
susiyetini iyiden iyiye le!rih ettik· 
ten sonra ıözlerini ıu cümle ile 
bitirmittir: 

- Biz, Ahmet Hatimi kaybet· 
mekle maıkeıiz bir adam kaybet· 
tik.,, 

Ahmet Hatimin Güzel San'at· 
lar Akademiıindeki dersini oku· 
tan Ahmet Hamdi Bey de ıelefi· 
nin meziyetlerinden bahıetmit ve 
Halit Fahri ve Nurullah Ata Bey· 
ler de Ahmet Hatimin birer tiirini 
okumuılardır. 

Bundan aonra Ahmet Haıimin 
laatırasını yid için tertip edilen bu 
toplantıda bulunan büyük ıair Ab
dülhak Himit, Celil Sahir, ve Ah· 

dülhak Şinui Beylerle Kadri Be
yin birer mektubu okunmuıtur. 

Bu zevat toplanbda bulunama· 
dıklarından tee11ürle baluediyor· 
lar ve pir hakkındaki fikirlerini 
bildiriyorlardı. 

Y akup Kadri Bey de piri se
venler cemiyetinin kurulmasını 
teklif ediyordu. 

Y akup Kadri Beyin teklifi oku· 
nurken pek çok alkıtlanmıt ve bu 
huıuıta faaliyette bulunmak Gzere 
Güzel San'atlar Akademiıinde bir 
komite tetkili rica edilmittir. 

Bundan batka Y akup Kadri B. 
Ahmet Hqim hakkında yumıt 
olduiu bir eserini toplantıyı tertip 
edenlere göndermit ve yazdılı bir 
mektupta demitli ki: 
"- Bu kitabın huılltı ile Ah· 

met Hatime bir mesar yapılıın.,, 
Fak at merhumun refikası me

zarım yaptırdıiı için bunun yerine 
14 ıene muallimlik yaptığı mekte• 
bin bahçeıinde iki metre yüksek· 
liğinde bir ıütuna dikilmeıi karar
laımıttır. 

Beheri yüz karuttan olan kita• 
bın ha11litı kimilen bu ıütunun 
maarafına hasredilecektir. 

Salondaki meruim bititktea 
sonra bahçeye ıeçilmit ve mer
hum namına dikilecek olan bahçe• 
deki ıütun yerine ıidilmiıtir. 

Burada Güzel San'atlar Aka· 
demiıi talebeıinden lamet Bey ho
caıı Ahmet Hatimlo meziyetlerin
den bahıetmiı ve çok allutlanmıa· 
tır. Bu ıuretle büy&k tairin 111· 
münün ilk yıldönüm merasimi 
çok hazin bir tekilde bitmittir. 

Dikkatsizlik yüzünden 
yangın çıkaranlar 

Y orgi Efendi: "manğalda pek az 
kömür bırakmıştım yangın olacağı 

aklıma gelmedi.,, diyor. 
Dikkataizlik ve tedbirsizlikle 1 

yanıına aebep olmak iddiaıiyle 
açılan bir davaya ait muhakeme
ye ,dün lıtanbul üçüncü ceza 
mahkemeıinde baılanmıttır. 

Dava edilen, Linıada maran · 
ıoz yirmi yaıında Yorıi Efendi • 
dir. Tahkikata ıöre, Yorgi E • 
fendinin ıece dükkanda bıraktı • 
iı teneke manıaldan testere toz • 
}arına kıvılcım 11çramıJ, ıabaha 
kartı dükki.n yanmıf, içerdeki 
maranıoza ait iki yüz liralık ıi • 
ıortuız etya kül olmuf.. itfaiye 
yetitmiı, yanıının harice ıiraye· 
tine meydan vermemiı. 

Ceza kanunun 383 üncü mad • 
deai mucibince muhakeme edi • 
len Yorgi Efendi, reiı vekili Ali 
Hikmet Bey tarafından ıorıuya 
çekildi. Şunları söyledi: 

vel manıaldaki ateıi söndür • 
medin mi?. 

- Manıala biç bakmadım. 

Çünkü içinde çok bir t•Y yoktu. 
- Bakmadıiın halde içinde 

çok bir ıey bu1unmadıiını nasıl 
biliyorsun 7. 

- Efendim, yaktıiım teJl•r 
elbette dört buçuktan yedi buçu • 
ia kadar tükenir, yanar, kül olur. 
Arasında kömür yoktu ki!. 

Fezleke okundu. Y orıi Efendi. 
ilk tahkikat ııraıında, dükkin • 
dan çıkarken maqalı kapattıiı • 
nı aöylemiıti. 

- Bu tahkikat fezlekeaine bir 
itirazın var mı 7. 

-Yoktur! 

kimizi de idare etmiı. Farkına varma
mqız. 

- Bu böyle olmaz, geriye döne • 
Hm. ikimizden birisini ~ıin. Ben 
böyle iıtirake tahammül edemem-

lardı. Fakat gece lnrıızı hiç iıtifini 1'oz G8alUklU adam 
madan lalamn yerine oturdu ve IÖ)' • f m!!!!!!1!11!!!!!!!!!9!!1!!!!1!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1l!m!!I 
ı ... ıe •tla•= 

- Akapma doiru, ıaat dört 
buçuk vardı. Tutkal eritmek için 
dıtarıda, bir teneke içinde tahta 
parçaları ve talaılarla ateı yak • 
tım. Teneke manıalı içeriye al • 
dmı, bir kenara koydum. Saat 
yedi buçuia kadar itimi yaptım. 
Sonra dükkinı kapadım. Eve 
ıittim. Sabahleyin ıeldim, bak • 
tım ki dükkan yanmıt ! 

Müddeiumumi Nureddin Bey, 
Y orıi Efendinin mahkemedeki 
sözlerine ve fezleke de yazılanla• 
rı kabul etmeıine ıöre, phitlerin 
çağrılmasına lüzum kalmadıiım 
ileri ıürdü .. 

Ali Hikmet, Tahir ve Nusret 
Beyler, bu iıteii muvafık ıirdü· 
ler ve yirmi yqmda oldujunu 
ıöyliyen Y orıi Efendinin nüfaa 
tezkeresini ıetirmeai karariyle 
muhakemeyi dokuz temmuz saat 
on dörde bıraktılar. 

- Ben de.. ' 
Ve dedikleri ııbi yapblar. Beraber· ' 

• awi döndüler. Y ouna. her .ikisinin 
\eraw döndiiiinü görünce iıi an • 
1adı. Fakat helti etmedi. 

Gürültll pabrdı fash bitip te ikiıin· 

- Bir •armtf, bir yokmut- l>IQa 
ıüzeli bir yoımuun iki tane dosta ...,_ 
mı,. Doıtlanndan biri ..., Mrl • 
gündüa hll'llZI olchajUdaa kallnea 
yekdiğerini ıönnal• ft WSylele 79• 
ıarlarnuı. 

- Aman.. Bu pek menklı Wr ma • 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hutalıldar. M ;ıteha11111 
Cama" puanlan ... pıdfte 

IW.. _.. -t li ._. 6,.. a.1ar 
I......_... D....,...._ (118) na• 
marala ..... i blaiwiade haatalanm 
kabul ...... Muayenehane •• ev tel• 
lomaı~ - Dükklnı ka~tmadan ev • 



6 HABER - Ak9am Poataaı 

HABER'in 
hikAyeleri Meş'um gerdanlık 

!Jtlf_t!: I~ 

Adam, nehirde 
ise, onun tam 
seyrediyordu. 
Mısır melikinin zevcesi, Nil ke·' 

narında oturuyordu. Timsahların . 
cariyeler ve köleler tarafından a

tılan etleri nasıl kapıştıklarına ha- : 
kıyordu. 1 

Ayağının ucunda, iki kaplan l 
yatıyordu. Ehlile!tirilmit diğer 1 
kaplanlar da, ötede, uzanmış, u· : 
;ruyorlardr. 

Devekuşu tüyünden yelpazele
ri, melikenin başı ucunda nöbet 
duran cariyeler tarafından hafif, 
-hafif aallanmaktaydı. 

ükümdann karısı, o sabah, 
çok düşünceliydi, Kocası, evlen· 
diklerinden beri, ilk defa olarak, 
geceyi başka bir odada geçirmiş· 
ti. Demek ki, artık unutuluyordu. , 
Esasen, ona, bir gözcüsü mühim 

1 

bir haber getirmemiı miydi? Bu 1 
haber, mühim olduğu kadar feciy· . 

. dide ... 
Mısır meliki, Suriyeden yolla· 

nan yeşil gözlü cariyeye gönül ver 
ini, ... 

Bunu aüşündükçe, hükümdar 
kadın çıldıracak gibi oluyordu ... 
Ne yapım?. Aman yarabbi .. Ne 
yapsın? .. 

Birdenbire, kararını verdi: 
"- Şimdiden esaslı bir tedbir 

almazsam, kocam elden gitti .. Öy· 
le d~ mahvoldmn, böyle de ... dedi. 
Bu kadın, belki, gün geçtikçe be· 

n,im yerimi alacak ... Gözlerindeki 
ha.inane ışıltı, her şeye kadir ol
'duğunu gösteriyor!. Binaenaleyh, 
Fitorayı resmen benim cariyem· 
lien haklamalıyım ... Melikle ko· 
zum uzu nasıl olsa paylaşırız! •. Fa
nt o zaman da·, Fitora hayatta bu 
lumnıyacağı için, ah ve vah ede-

cek, bir ıey yapamıyacaktır ! Bu 
gibi itlerde çabuk hareket eden 
kazanır .. ,, 

Böyle dütünüp karar verdiği İ· 
çin, gözlerini Suriyeli kadına çe· 
virdi. Ona, işaret etti: 

- Buraya gel.09 
Yetil gözlü kadın, zarif enda· 

m~yle yaklaıtı .. 
- Göğsünü aç bakayım kızım! 

Ctiy:e melike emir verdi. 
Cariye titredi ••• Eyvan, mahvol· 

muftu... Boynunda hükümdarın 
kendisine dün gece hediye verdi
ii zümrüt gerdanlık asılıydı .. Bu
i\u, ihaıuımı nereden haber almıt-1 

b? 1 - Aç .g&ğlünü!<Cliy_orum ,$&na •• -· .. 

avladığı timsahı çekiyordu... Kaplan 
arkasında bütün olup bitenleri 

Cariye, put gibi duruyor, kımıl· ı 
darnıyordu ... Korkak korkak iki 
yana bakıyor, sanki kaçacak yer 
arıyordu ... Filaketin yaklaştığını 
hissetmişti. 

Hükümdar kadın, ıilahşurları· 
na bir İ§arette bu1undu. Hemen 
dört kişi, Fitoranın etrafını alıver 
diler. İçlerinden biri, Suriyeli ka· 
dmm göğsünü örten kumatları bir 
hamlede açıverdi. 

Zümrüt gerdanlık gözleri ka · 
maıtırıcı bir Jşıltı ile göründü: 

- Demekki gözcüm hakikati 
söylemi, ... Demekki sen, kocamı 
elimden aJmanın yolunu arıyor· 

sun? .. Fakat hemen şimdi, meli· 
netinin cezasını göreceksin! Hiya
netliğin yadigarı ile beraber öbür 
dünyayı boyluyacaksın ... 

Melike, ayağa kalktı. Dehıet 

keıilmiıti. Parmağile Nilde yü • 
zen korkunç hayvanları göstere • 
rek haykırdı: 

- Şu kadını, gerdanlığiyle be· 
raber, timsahlara atın!.. 

Bir çığlık ... Bir sürükleme ... 1-
kinci bir çığlık. .. Suya ağır bir cis
min atılıtı ve etrafa köpük saçışı .. 

Timsahlar, batıp çıkan kızın ü
zerine çullandılar .. Kimi bacağı· 
nını, kimi kolunu kopardı... Fa· 
kat, en ehemmiyetli kısım, yani 
gövde ile başı, telC gözlü, iri bir 
timsaha isabet etti ... 

Bu ıırada, suyun üzerini de, bir 
kan tabakasının kapladığı görül
dü ... 

AJtı kaplan hu manzarayı sey· 
retti.. Kan rengini ve kokusunu 
böyle uzaktan bile farkedince hır 
ladılar ... 

Bunların mürebbisi, çenber ıa
ka1Iı, dev vücutlu bir adamdı. Der 

hal, ka§larını çattı: 
- Uskut! Uskut! diye haykır· 

dı .. 
Ne derece heyecanlanmış olsa· 

lar, kaplanları, bu ses, derhal kor
kutur, sindirirdi. Zira çenber sa· 
kallı mürebbi F attih, onları doğ· 
dukları gündenberi elinde büyüt
müş olduğu için, hayvanlar, onun 
asla emrinden dııarı çıkmazlardı. 
Netekim altı kaplan sustu ... Başla
rını önlerine eğdiler ... 

Fattih, timdi, §Öyle düşünüyor· 
du: 

"- Bu bizim melike de olur in· 
san değil ... Kıymettar gerdanlığın 
~lannı §Urada bulunanlara he-

diye etseydi, hepimiz ihya olur· 
duk ... Haydi rakibesine kızmış; 
onu öldürmek istemi~... Fakat, 
gerdanlığı da timsahlara yuttur • 
manın manası var mı? .. ,, 

Bu fikir; dimağını bir müddet 
daha kurcaladıktan sonra, ansızın 
kararını verdi: 

"- Mevsim icabı, Nildeki tim· 
sahlar, kara ormanın alt tarafına 
doğru akın ederler ... Ben kestir • 
meden giderek onları üç saat öte • 
de, iri mentos ağacının dibinde 
beklerim ... Nasıl olsa, hayvanlar, 
oradan geçecek ... Gerdanlığı yu· 

tan en irisi ve tek gözü kör olanı· 
dır ... Avlaması pek güç iş değil ... 
Zira, bende kıllı sıpkm var .. Va
kit kaybetmemeli... Yola çıkma· 
lı ... ,, 

Tasavvurunu kuvveden fiile 
getirdi ... Kara orman bir takım yı
lanlarla, kurtlarla ve diğer vahşi 
r.ayvanlarla doJu olduğu için, F at 
t~h burasını yalnız başına katet· 
mek istemedi .. Avcılar, yanlarına 
nasıl bir köpek alırlarsa, o da, eh· 
Iileştirilmiş kaplardan en ırısını 
ve heybetlisini aldı ... 

Yola çıktılar .. İki saat kadar 
yürüdükten sonra, Nilin üzerine 
sarkan iri mentos ağacına vardı· 
lar ... Fattih, beklemeğe başladı ..• 

Yolda bir çok vahşi hayvanla· 
ra raslamışlarsa da kaplanın kor· 
kuıundan hiç biri yanlarına gele
memişti. Mürebbi, şimdi de, ken· 
dini emniyette hissediyordu. 

Gözü, yavaş yavaı akıp gelen 
bulanık renkli sulardaydı •. Birden 
bire: 
"- lıte .. diye mırıldandı. Ge· 

liyorlar ... ,, 
Filhakika, nehrin ötesinde, kı· 

mıldanışlar vardı .. Demin sarayın 
önüne biriken yedi sekiz timsah, 
geliyordu ... Fattih, hunların ara· 
aında, tek gözlüyü seçmekte güç
lük çekmedi ... 

Dağarcığında, et vardı ... Bunu 
çıkararak kılh zıpkının ucuna 
taktı ... Yanındaki kaplan et koku· 

su karşısında hırlayınca, ımürebbi 
gene: 

- Uskut ! Uskut ! emrini verdi. 
Kıllı zıpkın, arpa başağı biçimin 

deydi. Timsah, bunu, ucundaki et· 
le beraber, kolayca yutardı. Fa. 
kat İp, avcının elinde bulunduğu 
için, çekince, zıpkının kenarında
ki iğneler açılır, hayvanın ınideıi 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Renkli cam imali için cam hamuzu 

nun zevebanı esnasında içine cüz'i mik 
tarda madeni humuzlar ilave edilir. 
Kırmızı renk için küpro bakır humzü: 
Yeşil renk için Küpri bakır humzü; 
Mavi renk için kobalt humzu san renk 
için üranyom humzu, menek9e renk İ· 
çin sani mağnez humzü konur. 

Alüminyomun miyarlan: Alümin· 
yom milihlerinin ttuda mahlulleri: 

1 - Amonyok mahlulü ile Al (0 
H)2 = Alüminyom maiyeti halinde be 
yaz bir tortu. 

2 - Sud mahlulü ile ayni terkip
te beyaz bir tortu. 

3 - Alüminyo:n kibritiyeti ile be
yaz bir tortu. 

4 - Sodyom maiyeti ile kaynatı -
lrnca humuzlu bir tortu hasıl eder • 
ler. 

Kalay 
Rümuzu: Sn Atom vezni: 118 
Beyaz billuri bir madendir. Bükü). 

düğü zaman içindeki billurların kırıl
masından bir çıtırtı hasıl olur. Par -
maklar arasında oğuıturuluna hafif 
bir koku verir. Kesafeti 7,3 tür. 232 
derecede zeveban eder. Levha olma
ğa son derece müsteittir. Bununla 
Stanyol denilen varaklar yapılır. 

Adi derecede havada tagayyur et-
1 

mez. Havada ıııtrhrıa şiddetli beya;r. 
bir ziya neşrederek yanar. O eınada 
kalay külü iımi verilen beyaz renkte 
kalay humzü Sn oı hasıl olur. 

Asid kloridrik 11cakta kalaya tesir 
eder ve oksijeni çıkarak klor kalay 
Sn CJ2 hasıl olur. 

Kesif kibrit hamızı sıcakta kalaya 
tesir eder ve gazı kibrit inti9ar ederek 
steno kibrit kalay Sn S 0' hüsıl olar. 

Sulu azot hamızı soğukta kalayı 

halleder ve steno azotiyeti kalay 
Sn ( N 0 3 ) 2 ile amonyom azotiyeti 
hasıl olur. Muadelesi: 

4 Sn+ 1<> H N o• - i Sn ( N 

0' )r + 3 H 2 O + N H' N 0 1 

dir. 
Kesif hamızt azot kalaya hararette 

tesir eder ve humzu ahiri azot ile hum· 
zu kalay hasıl olur. 

Sn + 4 H N 0 1 = Sn 0 1 + 4 
N 0 2 + 2 H 2 O 

Kaynamakta olan maiyeti potas • 
yom ve maiyeti sodyom külleri kala
ya tesir eder ve bir tarafta idrojen e
rirken diğer taraftan kasiterit milih • 
leri hasıl olur. 

Sn + 2 K O H + H 2 O = K: Sn 
0 1 + 2 H 2 

Kalay, tunç, lngiliz madeni, lehim, 
matbaa hurufatı gibi bir çok halitala· 
rm imalinde kullanılır. Çukulata ve 
emsali gıdalar kalay varak1arı ile sarı
larak muhafaza edilir. 

Kalay ratıp havadan ve hafif ha • 
mızlardan müteessir değildir. Bunun 
için bakır ve demir gibi hava ve hafif 
hamızlardan müteessir olan madenler
le yapdmı§ eıyayı kaplamakta kulla • 
ndır. Teneke, kalayla kaplanmı' saç
tır. Saç levhalar temizlenir, sonra 
eritilmiı iç yağı ve daha sonra erimiı 
kalaya batmlarak teneke haline ko -
nur. 

Bakır kapların kalaylanması bazı 
yemeklerin bakır içinde zehirli mürek· 
kebat husule getirmesindendir. Kalay· 

lı kapta bu tehlike kalmaz. 
Kalay tabii halde serbest bulunmaz. 

En mühim filizleri kasiterit yani Sn 0 2 

dir. Buna kalay taıı denir. 
Kalay taıı Çin, Avusturya, Somat

ra, Hindistan ve Saksondaya bulunur. 
Kalay madenini elde etmek için fili;ı: 

döğülüp toz haline konur ve au ile yı· 
kanır. Sonra hususi fırınlarda maden 
kömürü ile ısıtılır. Bu sırada kömür 
humzu kalay irca eder. Kslay serbest 
hale geçer ve hararet tesiri ile zevc • 
ban eder. 

Kalayın iki türlü mürekkebi var • 
dır. iki kıymetli, dört kıymetli. iki 
kıymetli mürekkeplerine stanno, dört 
kıymetli mürekkeplerine stanni denir. 
Mesela kalayın klor ile olan mürek • 
kepleri ıunlardır: 

Stanno klor kalay = Sn CJ2 

Stanni klor kalay = Sn cı• 
Miyar: Suda münhal stanno milih· 

)erinin ıudaki mahlUlleri: 
1 - Maiyeti ıodyom mahlulü ile 

stanno maiyeti kalay = Sn (O H)s 
den ibaret beyaz tortu verir. 

2 - Bu milihlerin suda cüz'i ha
csmer bir rüsup nrir. 
mızı mahlulleri kükürtlü idrojenle 
kibritiyeti kalay Sn S den ibaret 

3 - Süblime mahlulü ile beyaz bir 
torlu verir. 

4 - Sudaki mahhillerine çinko ila· 
ve edilirse kalay madeni sünger ıek • 
linde ayrılır. 

Suda münhal stanni milihlerinin 
mahlulleri: 

1 - Maiyeti sodyom mahlulü ile 
ıtanni maiyeti kalay = Sn (O H)4 

denilen beyaz tortu verir. 
2 - Kükürtlü idrojenle ılanni kib

ritiyeti kalay = Sn S1 den ibaret sarı 
bir tortu verir. 

3 - Süblime mahlulünde hiç bir 
rüsup vermez. 

cıva 
Rümuzu: Hg Atim vezni: 200,6 
Adi derecede mayi olan yel'ane ma· 

dendir. Gümüt gibi parlak ve beyaz 
renktedir .. - 39,5 derecede donar ve 
357 derecede galeyan eder. Buharlan 
renksizdir. Elektriği gayri nakildir. 
Suda adi derecede buharlar neıreder. 
bu madenin sıfır derecei hararette ke
safeti 13,59 dur. Sıfır ile 100 derece 
arasında pek muntazam inbisat eder. 
Bundan dolayı tennometre imalinde 
kullanılır. 

MALGAMA - Demir ve pla • 
tinden başka madenler cıvada erir. 
Yani civa ile birletir, husule gelen mah 
Juta malgama derler. 

Bir altın yüzük civa ile oğuıturu

luraa gümüş gibi beyaz renkte altın 
rnalgamaaı hasıl olur. Bu 111nınca civa 
uçar ve altın eski halini alır. 

Kalay gibi bazı madenler civa «1e
rununde hararet almak ıuretiyle di • 
ğer madenler ise 9iddetli bir teamül 
ile hararet neıretmek suretiyle civada 
erirler. 

Fazla civalı malgamalar mayi ve 
fazla madenli olanlar sulptur. Mesela 
yüzde iki sodyomu olan sodyom mal· 
gamaaı sulptur. Civa kadyom ve 
cüz'i tiakır malgamaaı süratle tasallü'> 
etiğinden dit doldurmasında kuJlanı -
lır. 

........................................................................................... 
parçalanmak tehlikesine maruz diye korkuyordu. Ya midesinde 
kalırdı... bulamazsam? .. ,, 

Fattih de, bu aulle, eti, tek göz· Artık timsah ö]müf, mideıi de 
)ü timsaha yutturdu .. Ve sonra, i· yarılarak ortaya çıkmıştı .. Müreb
pi çekmeğe başladı .. Can acısiyle, bi, buraya, kolunu daldırdı .. Eline 
hayvan, kendi kendiliğinden geli- ~ir takım kıllar geçti .. . 
yordu... Sahile çıktı... Burnunu, "- Hey gidi hey ... Bunlar, dün 
.ağaca doğru yükseltti ... Mürebbi, gecf", hükümdarımız tarafından 
onu, mentosun gövdesine sımsıkı okşanıp öpülen saçlardı ! ... Fakat 
bağladıktan sonra, baltasiyle açık km inanır? .. ,, 
ağızının kenarına vura vura timsa- Başı, sonra, boynu buldu .... Ve 
hı parçaladı.. bir sevinç feryadı kopardı: 

Kaplan, kan kokusu duyunca, "- Gerdanlık!... İşte gerdan• 
gene homurdandı. Fakat mürebbi Jık! ... ,, 

"Uskut ! Uskut !,, diye haykırıp Artık nerede ve kimin yanında 
onu bu sefer de susturdu.. bulunduğunu unutmu§tu.. Kanlı 

Ameliye heyecanlı bir safhaya elleri içinde zümrüt gerdanlık, se-
ginnişti .... Fattih: vincinden zıpzıp sıçrıyordu... O 
"- Ya boğuşma esnasında ger• alt tarafı 12 nci sayıfada 

danlık koptu da suya düttüyıe? ••• 


