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Fransada mali ve 
siyasi buhran . 

Fransa.da Heriot kabinesinden 
IOnra iktidar mevkiine getirilen 
batvekil Paul Boncour evvelki gün 
ÇekUmiıtir. Bu suretle bu memle • 
kette yeniden bir hükômet buhra 
Ilı çıkmııtır. Paul Boncour' un isti· 
faınıa. sebep bir kısım vergilerin 
Yüzde beı nisbetinde arttırılması 
llıeaelesinde sosyalistlerin hükUme 
te müzaheret etmemeleridir. Bun 
dan dolayı Boncour kabinesi 192 
reye karşı 390 reyle ekalliyette kı
llıııtır. 

Hadisenin mahiyetini iyice an 
lrya bilmek için bugünlerde F ran· 

Fransız ve Atman 
kabineler• çekildıler 

Fransada ı.tt. Oa ladler 
başvekil oldu 

Almanyaua ")8 ton Papen, 
ya· Bitler gelecek 1,, diyorlar 

istila eden iki başvekil 
•ız hülrumetini ve meclisini tiddet- ~lavher Po1 b onkur 

le lllefgul eden bütçe vaziyetini GazetcmJzin Bayram mlinascbetUe ln -

bilmek lazımdır: tı,ar etmediği gUnlerde Avrupa ııiyıW llle-

F ranıanm bu seneki bütç"?sinde mınde ehemmtyetıe karşdanan iki mUhım 
h!\Jise ol• rı-:tur. Alm:ın b:ıı,veklll Şl:\yher 

büyük bir açık vardır. Açığın m:k r. I i t• ımhıır.l::ın ııı:wllsl l<'·:b~da. dağıtabil· 
tarı (10) milyar (511) m:lyon ml·k s:ıl' ııı:.ctinl Mrmlş, lllndenburg b:ış -
fr nk · T .. k" d b" velcfü• bii. ·le bir !.lnrnht;1·et vermeğl knbul et-

•. tır •. ~~ ıse ur ıye e ı_r .•~ ı momlştir. Bunan üzı•rine Alman ltablnrııl 
llelık bütun devlet masarıf ınm ıstlfaııını vurmi')tlr. Alm::ın,v:ıdB şlmdJ ya 
d .. t b . r b. , B b.. l"lbalı b:ışvrkili Fon P.1prniıı. ~ ·nhut ta Hit-

or , eş mıs ı ır para ır. u u rlıı rl:•::ı .. tin"' bir lcııbiııe fr);;illnd<·ıı bah-

Yilk açığı kapatmak için maliye s 'J.il .u:l•t ·dlr. n.ı hııs:ıstııki M;;raflar ildn-

llazırı Hanry Cheron büyük me ci sayd':ı ıızd.tJ.ır. 

k d Avrupa siyasi Alenılnddd lklncl mühim 
illi ıarf etti. En sonunda yu arı a hAdlse do ı•rans17. bnşveklll ıu. Pol B onJturun 

llıikdarı zikredilen açığın yarısını Fransız mrb'usıar mccllslııde itimat reylnl 

tasarruf atla, diğer yarısını da ver ileri 8lirdilğü bir meselede ekalliyette knl -
ması üzerine istifa etmesidir. YenJ Fran• 

ailere zam etmek suretile kapat kabln~stnı teşklle nı. DaiacUye memur edll-

llıağa karar verildi. Fakat böyle mtştlr. 
l>ir karan vermek onu tatbik ede· Bu husustaki telgraflar da 6 mcı sayda-

, 
Gazi Hz. 

Antalyada baıvekil ile 
görüştükten aonra 

lzmlre hareket 
ettiler 

ANTALYA, 29 (A.A.) 
Reiaicümhur Hazretlerini geti • 
ren Gülcemal . vapuru saat 17 
buçukta Antalya önlerinde de -
mirledi. Uzaktan ıehrin baştan 
bata elektriklerle süslendiği gö
rülüyordu. Halk sllndallar ve 
kayıklarla vapurun etrafım çe-
virmişlerdi. 

Batvekil ismet Paşa Haz • ı 
.·etleri refakatlerinde Antalya· il 
valisi, belediye ve C. H. F. re
isi ve azaları, Antalya ve Bur
dur meb'usları,, bir çok yerli a
ileler vapura geldiler. Gazi Hz., 
Ba,vekil Paşa ve Antalyalılar· 
la uzun müddet konuftular. 

Gülcemal vapuru gece lzmi· 
re doğru yoluna devam etti. 

ismet Paıa Hz., Antalya ka· 
zalarını gezeceklerdir. 

Gazi Hz., vapurda ismet 
t>aıa ile samimane görüşüp ve· 

~d~tılar. 

GlÜJZJELJLİİK 
Mia~abaka~ıında 

Hararetli münakaşalar : 
45mi kazanacak, Nazire Hanım mı? 

\.emen ve Neriman H. lar halka takdim edlllyor · Nazire H. 

mızdadır. l>itmek demek değildir. Çünki: _______________ , ____ ....., _____ ... _ 

F'ranaa devlet bütçesinden beş mi\ 
1ar küsür milyon tasarruf yapmak 
•• bir o kadar vergi zamları ihdas 
~k için bir çok memurlarm, bir 
'""'- ....... __ .. __ 9_,,,.__ ...... ..... • ... .,:a.ı ııı 

tn kıaemı11e1 an~ lJllYOl llJI : 
................. ·-············--···· .................... ·-···---·--------

Dcrha yaz : Kailınlar 
sokağa çıkmıyacak 1 

lllenf aatlerini kırmak lazım gele 
tektir. HükUınet evvel emirde bu 
noktadan alakad<._;. :~ı 9 a anlaşmak 
iatemittir. Bunun içın de Fransa 

idare ıisteminde timdiye kadar G t • • kıd ı• • Ek Re 
ilk defa vaki olan bir usule müra· aze ecı erın en em ısı reı:n .. şa: 
Caat etmiş, gerek tasarruftan za . dın,ö_ümünden bir kaç gün evelkı sozlerı 
tar görecek olan memurları, gerek . 
\'ergi zamlarından müteessir ola l 
Cak taba.kalan temsil eden ıindika İ 
tarla müzakerelere girişmiştir. Bu 1 

ftıi.izakereler arasında büyük zor · 
luldarla karıdaşmıştır. 

Mihayet hazırlanan layiha mec· 
liıi meb'uıana gelmittir. Burada 
da birçok zorluklar çıkmıştır. Li 
tiha encümende müzakere edilir· 
1cen Paul Boncour itimat meselesi
tıi ileriye ıürmeğe mecbur olmuş -
tu. 

Son gelen haberler gösteriyor ki 
~erıilere yüzde beş nisbetinde zam 
llleselesinde sosyalistlerin muka • 
"eı.ıetini kırmak mümkün olma 
ftııttır. Bunun üzerine buhran baş 
'6atermiıtir. 
• Buhranın vergilere ~am mesele· 

11
1lden çıkmış olmasına göre Fran 

Ilı llıeclisi meb'usamndaki ekseri-
>'etiıı b"'t ·· · · b"lh ta .. _ · -U çe muvazenesını ı assa 
~f yolile temin etmek taraf
)' olduğuna hükmetmek icap edi 
d ot. Her halde bu hadise neticesin 

e F',... d b"t ·· · P.f • -uaa a u çe muvazenesı ve 
ltj~•Je meselesi fevkalade ehem

lJettı bir •ekil alıyor. 
Mehme· Asım ......., 

----================= 
Türkç~ ezan 

Al>Jy AMAN, 29 (Hususi mu · 
tı-birimizden) - Burada türkçe e 
'-ıı okunmıya ba§landı. 

Malc:ama a.,ina müezzinlerin o -
k.aduğu türkçe ezan halk iizerinde 
~llll bir heyecan ve tesir tıyan 

Omer Comal 

Ekrem Resat merhum 

Her mesleğin en kıdemliıini bu· 
larak konu§mak, kendilerinden, 
uzun senelerin doğurduğu duyğu-

itibarla günlerim çok yorucu geç· 
ti •• Bununla beraber, karilerime, 
bu a(aştırmanm neticelerini tak -
dim ederken, kendilerine tanıta . 
cağı· :ı şahııların, mesleklerinin 
ıauhakkak en kıdemlileri oldukla
larmı iddia t-decek kadar cesaret 
gösteremiyeceğim. Bu itibarla 
bunları en kıdemli ve yahut de ha 
çok en kıdemlilerden biri .. olaı·A.k 
telakki etm .. lerini rica edeceğim. 

"' .. 

1933 GUzelllk mUsabakasına giren Hanımlar 

933 güzeli kraliçesinin ilk seçimi Cumhuriyet refikimizin tertibile bayra-
mın ikinci günü 7\Jaksimde Yerilen çay toplanmasında yapılmıştır. l\lüsabakaya 
Birsen namı müstearile giren 45nurnımılı Feriha Lütfi >e numarasız olarak müsa.· 
bakaya i~tirak etmek isteğini gösteren .:\'azire hanımlar en çok rey almak suretile 
l~tanbul güzellik kı aliçcliği namzetliği ne seçilmişlerdir. r • 

Seçme miisaba.kası çok heyecanlı olmuş ve müsabal•:ıya giren 23 hanımın 
taraftarlan kendi nam;ı:etlerinin çok rey kazanması için uğı a~mışlardır. · 

Seçme esnasında hazır bulunan bir muharririmiz gördülı.lcrini onuncu sayı
famızda an l:ıtı rnr. 

Usküdar çarşısında. 
kanlı bir vak'a 

En kıdemlHer serisine evvel;. 
kendi mesleğimden başlamak iste
miştim .• Bu alemin içinde bulun· 
duğum için en kıdemli meslektaşı· 
mı tespit etmek güç olmadı. Bu; 
EKREM REŞAT'tı ve ne yazık ki • · 
kenJisiyle konuştuğum gün, gaze· Bayram günü çocuklarından,karısından 
tecilerin bu e? .. ~ıdemli~~ni, bütün ayrdan ve kazancını kaybeden adam 
hayatını verdıgı mesleg1nden beş 
or gün evvel ayrılmıı bir vaziyet· 

(Alt tarafı fi ınrı ıut111fmnızda) 

Bayramın birinci günü Üsküd~r j bir da~at, .. ka~~n .~ederi.;i çarşı bo 
da çok feci bir cinayet işlenmış, I yunda oldurmuştur. 

Şimdiye kadar gazete sütunları• 
ları ve hükümleri dinlemek, batla· ( •••••··~ Hay ram gezintisinden avdet.. na geçmemiş olan bu cinayet etra~ 
rmdan geçen heyecanlı hadiseleri 
öğrenmek .•. 

Gazetem, bana bu vazifeyi ver· 
diği vakit ilk heyecanı kendim 
duydum.. Bu İ!, diğer i§lerle mu
kayesesi kabil olmıyan yeni, daha 
çok dikkate, daha çok alakaya de
ğer bir İ§ti: Bütün bir (hayat) ı 
dinlemekti .. 

Çahşmıya ba,ladığım vakit, be
ni bir çok mü~küllerin beklediğini 
de gördüm.. En kıdemlileri bul · 
mak çok zordu .. Dinlemeden evvel 
:.ramak, aramadan evvel ıormak 
öıirenmek, kani olmak lazımdı. Bu 

BugUn: 
Hatıralar ve 

Vesikalar ilive
mızle birlikte 

16 
Sayıfa 

5 uci sa, dada 
üç perdelik 

ıivasi Er rreııi 
t11c·a 'lı 

:"'en iyisin vallahi, geç 
vakıtlaıa kadar sok:ı'darda 
ı alabilivorsun. · 

Tabii, ben 1<a11mı öyle 
alışurdım ki bizim~i beni .. 

l 
fında bir muharririmiz yerinde ta~ 
kikat yapmış, vakayı şöyle tespit 
etmiştir: 

Katil, Üsküdarda Doğancılarda 

•• Her ak am kapıie 
ko larmı açarak 
b~k.er 

oturan Jandarma mülazimhğm • 
dan mütekait Zeki Efendidir. 'Öl· 
dürülen ise Üsküdar postahanesi 
gişe memurlarından Zühtü Efen • 
didir. 
Zeki Efendi 40 yaşlarında kadar· 
dır. Son zamanlarda Doğancılar • 
da annesi P.nvva H. ile birlikte o
turmakta idi. Zeki efendi, Zühtü 
Efendinin damadıdır. 

(Alt tarafı 5 inci sayı/amuda). 
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lerinin tetkik seyah 
Büyük Reis.miz Gaziantepten sonra Adana, Mersin 

ve Antalyayı şereflendirdi :er 

italyan çe Alman murahhasları Fraosı cek 
murabbasıoı Suriye i~in sıkışllrdılar •un 

P~t: 

Geçtiği yolla rda ve gi ' tiği yer- ya giderek bu çok modern ve gü • 
lerde halk tarafından biiyj.ik bir ıa zel müesse~yi gezdiler. Şehri do
mimiy~t Vf! heyecanla k9r~ı~anan laşarak trenlerine döndüler. Ada • 
büyük reisimizin tetk ik seyyahat · na sokaklarını dolduran halk, Ga· 
leri devam t:tmektedir, zi Hz. ni yollarda derin saygılarla 
Bay~amd~n bir gün evvel, Gnzi ı telamlıyordu. Reisieüınhur Hz., sa 

Antebı teırıf eden Gıızi Hz. çok t l6 da Kazrm Pata .-e kendisini 
parlak tezahüratla karıılanmış, uğurlamak için idaşyona inen di
H. F. nı ziyaret .etmiı, fırka şalo • :er zatlarla :vedalaşıp Menine ha· 
nunda fırka :vilayet ve kaza heyet · reket buyurdular. 

çin gelen Adana ve Tarsus heyet
lerile Adana .ve Mersin meh'usla
rı ve Abdürrahman Nafiz Paşa 

ile iskele ve vapurda vedalaştılar. 
Gülcemal Büyük Gaziyi ve refa -
katlerindeki zevatı Antalyaya gö

türecektir. 

Cenevreden (Le Journal) gaze • 
lesine bildirildiğine göre, akvam 
cemiyetinin son toplantısına riya · 
set eden ltalya murahhası Baron 
Alo:si Cenevre muhitinde hayret 
'Uyandıran bir meıeleyi ortaya at -
mışhr. 

Yani daimi "manda,, lar komis~ 
yonunun bir raporunun okunması 
münasebetile Baron Aloisi, Fran • 
sız mandası altında bulunan Suri
ye ve Lübnan istiklali mese.eıini 
mevzuu bahsetmiştir. lerile Halkevi azalarını kabul ey· 

lemişler vo tetkjkatta bu'unmuşlnr 
dır. Reisicümhur Hz., b yrnmın 
birinci günü G ıi Antepten hare
ket eyl!")mitlerdir. Gazi Hı. nin ıey 
7ahatine ait olup bayram :münase· 
betile l":Zetemizin sıkm dığı gün 
lerde gelen telgrafnameler §unlar· 
dır: 

Adanoda 
ADANA, 28 (A.A.) -ReiGicüm 

hur Hz., kı_aa bir müddet meclis re
iei Paıanuı evinde dinlendikten 
sonra otomobilde yanlarına Klizım 
Paga Hz. ni alarak Adana Halke • 
vini ziyaret ettiler. Cümhuriyet 
Halk Fırkası, Belediye ve Halkevi 
azaları bur da büyf.ik re iai belcH
yordu. Gazi Hz. Adanada dil der 
leme faaliyetleri, dokumo. fahri • 
kalarınrn vaziyet ve kabi' iyetleri 
eu itleri etrafında görüşüp konuş • 
tular. p .... .,ra Gene otomobillerilc 
halkın naryer dediği mezbaha· 

Yunanistanda 
intihap kavgası 

başıyor 
ATINA, 28 (Huıuıt muhabiri· 

miz.den) - intihabat propagan • 
dası ve intihabat mücadelesi es • 
nasında sük~n ve asayişi muhafa
za hususunda müteyekkiz dav • 
ranmaları için makamatı askeri -
yeye gayet ıiddetli emirler veril
miştir. 

Askeri makamata verilen e • 
mirlerde muhalefet fırkası tara -
fından herhangi nümayişin icra • 
lilna müsaade edilmemesi kayde -
dilmiş, aksine hareketten kcn • 
dilerinin mea'ul tutulacağını ila -
ve etmi~tir. 

Ceneral Kondilisin intihabatta 
ahali fırkasile teMiki mesai husu
sunda gösterdiği inat ve ısrar kılü 
kali mucip olmaktadır. Halbuki 
diğer cü.mhuriyetçi fırkalar, inti
habatta müştereken hareket ede -
ceklerdir. Ceneral Kondilis, inti
habatta takip edilecek müşterek 
hattı hareket hususunda M. Cal
daris ve ceneral Metaksas müker· 
reren müdavelei efkarda bulun • 

muştur. Hükumet mahafilinde 
müttehit cümhuriyetçi fırkaların 
intihabat mücadele&inden galip 
çıkacaklart knn~ati vardır. 

ismet Paşa teşekkür 
ediyor 

ANTALYA, 29 (A.A.) - Baş 

vekil ismet Paşa Hz. seyahatte al~ 

dıkları tebriklere ayrı, ayrı cevap 

ftremed iklerinden teşekkürlerin in 

lblağrna Anadolu Ajansını lavsit 

buyurmu§lardır. 

M~rslnde 
MERSiN, 28 (A.A.) - Reiai

cümhur Hazretlerinin trenleri yol
larda ve bilhatsa T araıUta yüz -
lcrce h1!lkrn alkıt ve yaaı .sesleri 
ile kar.§ılanarak aaat 18 buçukta 
Mersine :vamııtrtr. Mersin istu -
yonu ~e vapur iıke1eıine giden 
caddeler hınca:bınc dolu idi. Mer· 
sinliler Gaziyi büyük heyecanla 
alkışladılar. Şehir, ba~tan başa e
lektriklerle aydınlanmıf, b&yrak-
1aı-la donanmıtbr. Reiıicümhur 
Hz., trende kendilerini Yenice 
den kartılamIJ olan Mersin vali
si, meb'uslan Mersin, ve Tarsus 
C. H. F. ve belediye reisleri ve a· 
zalarını kabul buyurarak bu mm· 
takaya ait işler ve meseleler üze· 
rine uzun müddet konuşmutlar • 
dır. 

Reiıicümhur Hz., motöre bine· 
rek limanda bekliyen Gülcemal 
vapuruna gei;tiler. U,ğurlaınai i -

ismet paş11 Hazretleri 
Aııtalyada 

ANTAlLYA, 28 (A.A.) 
Başvekil Is.met P~a Hz., saat 16 
da Antalyayı te~rif etti1er. Vali, 
kumandan, C. H. F. re isi, başve
kili vilayet hududundan karı;ıla -
dılar. Civar kaza ve köylerden 
gelen 500 den fazla atlı !smet Pa
şa Hazretlerini, vHfıyet hududun· 
da karşılıyarak sevgi ve saygıları· 
nı arzettiler. Başvekil Hz. de l·öy
leri, mektei)leri ve d i{!er işleri 
bakında kendilerinden ma • 
liimat aldılar. İ!.met Paşa Hz., 
Antalyaya kadar yolları dolduran 
halkın sevgi ve saygı tezahürleri 
arasında ,ehri teşrif ettiler. 

Başvekil Hz., Gazi Hazretleri
nin köşklerin.de bütün teşek.iül -
ler mümessillerini kabul buyura -
rak kendilerile vilayet işleri ve 
zeriyat etrafında konuştular. Bir 
müddet sonra sahilde bir gezinti 
yaptılar. Ak~ama belediye tara -
fından İsmet Pa~a şerefine bir ye
mek verilmektedir. 

iman kabinesi çe 
Fon Papen mi gelecek, Bitler mi ? 

ŞJayher:n istifas nın sebebi: 
RelsicUmhur kendisine meclisi dağıtmak 

Baron müdnhaleıini evvelce ha· 
zırlamış buulnuyordu. Cebinden çı 
kardığı bir kağıda bakarak, ltal • 
yanın Suriyedeki istiklal hareketi 
ni dikkatle ve dostane bir surette 
to.hip ettiğini, komisyonun Irak 
meselesinde aldığı tedbirlerin, Su 
riyc için de tatbik edilebileceğini 
ümit ettiğ ini söylemi,tir. 

Baron, Fransanın, Suriyenin is
ti!dalini derece derece vermek, ya 
n i önce nefsi Suriyeye istiklal ve • 
rip, Lübnan, Cehelidrüz ile diğer 
bazı kısımlarını bugünkü v~ziyet • 
te alıkoymak istemesi dcğru bul · 
mamakta ve Suriyeyi parça parça 
ayırarak her bir parçaya başka bir 
rej'm tatbik edilip edilmiyeceğ"ni 
sormaktadır. 

Baron, manda komisyonundan 
bu hususta izahat istemiştir. 

Bunun üzerine Almanya murah 
hası Von Keller Suriye deki F ran -
sa mandasını~ bitmit telakki ett ;ği 
-ı "-•" ... •· -··•:rı ...... ı, G.uuı noıctaı na -
zarına iştirak etmiştir. 

Fransa murahhası, gayet mute -
dil bir lisanla bu noktai nazarla • 
ra mukabele etmif, Suriye komi • 
seri M. Ponsot'un komisyona ev -
velce verdiği izahatın o zaman bu 
me· · 'nin henüz kafi derecede 
oJguıJ bir hale ıeJdiğini göıtermit 
olduğuna işaret etmi!}, Fransanın 

salAhiyetlnl vermemesi! 
BERLIN, 28(A.A.) - Fon Şlay ıle başvekil arasında bu üç ihtima· ~ı kararlaştırmak için kıi!emli aza 

her, Reisicümhur Fon Hindenbur- lin müzakere mevzuu olduğu tüp- lar heyetinin pazartesi toplanması 
ga kabinenin istifasını vermiştir. beıizdir. Bu hususta bir karar ver· muhtemel olduğu zannındadır. 
Reisicümhur, istifayı kabul ve ka· mek Reiıicüınhura aittir. Bunun l Milliyetçi ıosyaliıtlerin fikirle -
binenin tefkiline kadar itlerine'! haricinde •iyasi vaziyetin inkişa - rini neşreden Angriff gazetesi bu 
devam etmelerini kendilerinden fı; hükumete ademi itimat beyan fırkanın başvekilliğe M. Hitlerin 
rica etmiştir. ettiği takdirde Rayiıtag meclisini getirilmesini ısrarla- istediğini bil· 

Reisicümhur, sabık baıvekil fon dağitmak huauaunda fon Şlayhe • dirmektcdir. 
Papeni fırkalarla müzakereye gi - rin tam bir salahiyet elde edip e - Gazetelerden bir çoğu dün Ber 
rişmck suretile siyasi vaziyet hak . demiyeceğine bağlı bulunmakta - linden ayrılmak arzusunu göste • 
kında tetkikat yapmıya ve buhra· dır. ren, M. Hitlerin bir müddet daha 
nın halli için ne gibi imkan ve ih • M. Hitlerin Berlinde bulunması, Berlinde kalmıya karar verdiğini 
timaller olduğunu tespite memur muhtelif şayiaların ortada dolaş • yazıyorlar. 
eylemiştir. maaına ıebep olmaktadır. Ancak, N·çin iat'fa ettt? 

Papen mi, HitlPr mi? Mare9al Hindenburg ile fon Şiliy· BERLIN, 29 (A.A.) -Wolff A 
BERLIN, 28 (A.A.) - Volf A- her arasında vuku bulacak müla • jnnsı bildiriyor: 

janaı fon Şlayher kabinesinin isti· kattan evvel vaziyetin her hangi 
fasına takaddüm eden siyasi va • bir suretle aydınlanmasına imkan 
ziyet hakkında şu malumatı ver • görülmüyor. 
mektedir: Bitleri ısratla isf e enler 
Rayiştağ meclisi "kıdemli aza • BERLlN, 29(A.A.) - Rayiştag 

lar heyeti,, , hükumet beyanname~ meclisi riyaset divanı, meclisin ge · 
sini dinlemek Üzere Rayiıtag mec· lecek salı günü yapması kararlaş • 
lisini ikinci kanunun 31 inde içti - tırılan umumi içtimaının geri kal
maa davet etmiye karar vermiş • dığını bildirmiş, kıdemli azalar he · 
tir. Bu davet münasebetile par!a- yetini sah günü toplamıya davet 
mento mahafili, bugünkü buhra • etmiştir. 
nın halli için üç ihtimal düşünmek Parlamentodaki sosyal dcmok -
tedir: rat grubu, meclis reisine gönderdi 

1 - Sağ cenahtan merkeze ka ği bir mektupta Rayi~tağın yapa -
dar genillemek üzere hü1:umet ta· cağı içtimaın geri bırakılmasını 
rafları bir el.aeriyet teşkili; protesto etmiştir. 

2 ~ M. Fon Papen'in reisliğin • Komünist grupu da kıdemi" aza 
de bir kabine te~kili. lar heyetinin hemen toplanmıya da 

3 - M. Hitlerin riyaeetinde ol • vetini istemiştir. 
mak üzere sağ cenaha istinat ede· Parlamento mahafili, von Şlay · 
cak bir hüklimetin te~ekkülü. her kabineıinin istifasından doğan 

Bugün Reisicümhur Hlndenburg vaziY.d hakkında bir hareket tar· 

Von . Şlayher kabinesinin reisi -
cümhur Mareşal Hindenburga isti
fasını vermesi föyle olmuttur. 

Yon ~layher, reisicümhure tabi 
ve yalnız onun itimadını haiz bir 
hükumetin ·meclisi icabında feshe 
mezun olmadıkça- beyannamesini 
Rayi~tagda müdafaaya imkan bu · 
lamıyacağını reisicümhura söyle -
miş ve mediai lüzumu halinde fe4 

sih için nalahiyet istemiştir. 

Reisicümhur von Hindenburg, 
bugünkü siyasi şartlardan dolayı 
bu arzuyu yerine getirmiyeceğini 
b 'l lirmiştir. 

Bunun üz~rine von Şlayhcr, bir 
h ··kumet teşkili için şu 3 ~ekli tek
lif etmiştir: 

1 - Bitlerin reisliği altında bir 
ekseriyet hükumeti, 

2 - Gene Hitlerin reisliği altın·' 

Suriye istiklal hareketini dikkıı 
tnkip ettiğini ai:iylemiştir. Fra 

-- Bize kalıl'~a, demi!tir, hi~ c ~er 
mazsa en müterakki kıcımlarıP ııte 
tiklnli gününün bir an evvel gelıt •inı 
aini tacil etmek arzusundayız. lini 

Fransa hu mesele etrafında, lı' lutı 
yeli umumiycsi noktasından ayrı Yet 
ca bir cevap ta hazırlayıp verecel kllt 
tir. 

Bu h5.di:.e bilhassa iki noktad• ıır: 
nazari dikkati celbetmi,tir. Bir~ l"· 
re İtalya murahhası Baron Aloif'. u 
nin evvelden hazırlanmı~ olan pı1 ~~: 
jeyi birden bire ortaya atmış ol ır 
masıdır ki, bu hareket kar~ ısınd d 
Franeız murahhasının hissett ~ d~~ 
hayı·et kimsenin gözünden kaçır.~ u 
mıştır. D:ğer taraftan mühim olıı ., c..l 
ikinci nokta ltalya murahhasını 

Suriye mandası meselesine yapl }o 
ğı hu müdnhale üzem:e Alman JJJ 
rahhasmm deı-hal fikrince müd3 ia 
faa ederek 1 tal yan siyaset~ni t::.f.c l'ıı 

viye etmiş olmaı;ıdır. Epice bir zş 
man ~~anb:?ri Avrupa işlerinde ıte:. 
va ile Almanya arasmcla~ci yakın 

lık Fransızları esacen sin"rlenGirİ te 
yordu. Bu defa Suriye rnandcfl hi 
meselesi üzcr~nde Alman ve hal ' dı 
van murahhaGlarmm bir!e~ereJi dı 
Fransız müm:?ssilini Cenevrede şJ' l\: 

kıştırmı§ olmaları bu asabiyeti art l>; 
tır~ca!•tır. lblya ile Al::ınnyn ara· t, 
sınclaki hu nevi m ü:tere'· hareket 'F 
ler acaba hakiha ten bazıların O tt 

't 
~ !L..;.Cf'tlo~ • .. -.: I . •• -~ -;,.1.,. .. "t'"'"~•J 

Bunu zaman gösterecektir. ş·mdi l~ 

lik §unu kaydedelim ki, F ranna J· i 
talya ile Almanyayı biribirindetl lı 
ayırmak için elinden ce!diği kadat ) 

çalışmaktadır. Son defa Fransa• 
nın Rom.aya göndermiş olduğu ye- t 
ni sefirin vazifesi sadece bu mak • ) 
sadı temin etmiye mat' ftur. 1 

) 

da bir ekalliyet hü!tiimeti, 
ı 

3 - Reis:cürnhura tabi, tam sa' 1 

ltıhiyeti haiz ve milletin iı-adeJinİ 
temsil edici bir kabine. 

R~isicümhurun bu tek!ifleri de ı 
re:ldetmesi üzerine von Şlayherı 
kabinenin müşterek istifa::ını ver
miştir. 

Reisicümhur von H indenburg, 
hemen von Papeni Çil[!ırmı~ ve ye• 
ni bir hükumet teşldli imkanları 

hakkında iyice tetkikat yapmıya 

kendisini memur etmi§tir. 

Von Papenin giriştiği mü!cale • 
meler pazartesi akşamına kat!ar de 
vam edecektir. Yon Papen ilk ön• 
ce Hiilere müracaat edecek, milli• 
yetçi sosyalistlerden, Alman milli" 
yet13erverlerinden ve merkezci!er· 
den müı-ekkep bir parlamento ek • 
seriycti teşkili imkudarı bakkmdL' 
Bitlerin fikir ve mütalea:;ını aJıı• 

caktır. 

Von P.:ıpen, Hitlerle yapacağı gil 
rü~melen!en tonra reisicümhurs 
bir rapor verecektir. Ondan sonrD 
von Papen merk~z fı:rkasım\ mü " 
racaat edecek, b:ı esas dahilinde 
bir hültumet te!kiline fırkanın -go• 
rck bu yeni hükumete bizzat işti• 
rak etmek vegerek onu hoş g<irm~ 
sure~lerin~en birile- yardımda bıl' 
lunmıya lnzır olu? olmadığını ög' 
reneccktir. 

Yon Pape::in bu vazifesinde ınll' 
vaff~k olup olmıyacağı hususundıJ 
pazartesi akşamından evvel bil 
fikir ileri ıürmiye imkan yoktur. 
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iŞARETLER 
Buhran 

Fransa 
Biz 

•-Buhran bitti, bitiyor, bite
tek. • · • Diye sözler dolata dur • 
&un, beri taraftan yer, yer buhran 
Patlak veriyor. 

Buhrandan en az zarar gören 
Fran.ada Pol Bonkur hükUmeti 
~erailere yüzde bet zam yapmak 
~ediii için ıoıyaliatlerin tekme • 
•uıe uğradı. Pol Bonkur bükOme
thun aade radikaller tarafından 
ltıtulnıası ve kuvvetli bir ekseri • ; 
tet tarafından istenmemesi dik • : 
lcate liyiktir. i 

F ranaada vaziyet buhran ha· : 
lırlıyan vaziyet tudur: : 

F ransanm bütçesi 880 milyon i 
1'Urlc lirası açıkıtr. Ticaret mü • İ 
•~eneıi Fransanın lehine değil .. l 
dir. 

ithalatta &fağılık olduğu gibi 
clıtarıya sattığı e§ya miktarı da 
dlifnıüttür. İ§ daralmaktadır. 

931 de timendiferler açığı 1 
ı.soo.000.000 franktı. ; 

Vergiler artmakta devam edi • \ 
>'or. 

Fakat tahıil edilen miktar ço -
i-Inııyor, yüz bin kadar itıizi 
•arı 

• Dünya buhranına kartı muh • 
lelif memleketler cins, cinı ted • 
birler aldılar. Fransa dünyanın 
dukuz devletile .. irlikte milli mü
dafaa masrafından yüzde ıekiz 
tıiıbetinde bir azaltma tecrübesi 
hptı, Fakat Fransa bu azaltma 
lecrüheıini yaptığı zaman her 
t:'ransız vatandaşı yalnız milli 
lbiidafaa için bizim paramızla 44 
~'-k lirası vergi veriyorla ·<lı. 
1"illt müdafaa masra ı~a 
led'birine Franıadan başka, in -
tiltere, Amerika, ispanya, Çekcı; 
lo•akya, Belçika, lsveç, Avustur -
)a, Danimarka ittirak etti. 

• Fakat bu tedbir kafi gelmedi. 
l>iier 12 davlet gümrükleri hima
)e lllulünü de kabul etti. Bu da 
klfi gelmedi. Almanya, Polonya, 
.\_~turya, Yugoslavya, Belçika, 
F ınlandiya, Macaristan, F ele -
lbenk, Yunanistan, Re.manya gibi 

1 •erıilere zam yaptı. 
Fakat bu tedbirler ki.fi gelme-

di. Son zamanlarda vergilere tek
rar zam yapmak auretile buhrana 
Çare bulmak usulünü tecrübe et -
tiler. Bu vaziyetin kahramanı Pol 
8onkur oldu. 

Bonkur mütevazin bir bütçe ya
~ Pabilmek için değil, ıöyle böyle, 
rt 'bir bütçe açığı ile i!i kapntmak 

İçin ufratırken ıandalyasından 
fırladı. 

Dünya buhranına kar§ı 19 dev· 
et iakonto fiatlarmr arttırmak, 4 
dnlet albn eaasını terketmek, 9 
dnlet milli müdafaa bütcesini a
zaltmak, 10 devlet mamur maat
lannı azaltmak, 7 devlet hariçten 
kredi getirmek, 12 devlet güm • 
rülderi himaye etmek 11 devlet 
verıileri çoğaltmak ıuretile ted -
bir almak istedi. Fakat bu ted -
birler buıün buhranın tepeıi ü • 
zerinde müessir olmadığı 
aibi, kendi hudutları içinde de 

fayda vermedi. 
Parlimentolar, bunun için bo

YUna açılıp kapanıyor. Bunun i -
çin hülalmetlerin boyuna sandal
Jelen altından çekiliyor· 

Bir, Myük harbin galibi Fran
l&JI dGttn0n bir de, rakkama, 

Matbuat balosu 
Büyük bir zevk ve 
neşe icinde geçti 

Matbuat balosundan bir klS•• ı Cemiyet reisi Haicin Tank 
Bey ve arkada,ıan 

Bayramın en güzel eğlencesi nin Türk yurduna ıtık veren b~-
B "k" · gu··nu" aktam• kışları balomuza da hayat verdı. 
ayramın ı ıncı d 

Makıimde matbuat cemiyeti ta • Bu esnada istiklal martı çalın •· 

f nd V ı·ıen bizim balo idi. Kadın ve erkek binden fazla da • ra ı an er . ·krl 
Matbuat cemiyetinin yedi ıe - vetli Gazinin karşısında ıstı a 

nedenberi tertip ettiği balo lı - mar~ını ayakta dinlediler. 
tanbulun en kibar muhitinin ıa • Bir metre 60 santim yüksekli • 
mimi bir toplantısı ve eğlencesi ğinde olan resim, foto Franse ta
olduğu için aylardanberi hazırlık- rafından hususi surette matbuat 
lar yapılmakta idi. balosun için hazırlanmıştı. Arka • 

Bayramın ikinci gününe teıa - smdan husu:;i tertibatla elektrikle 
düf ettiği için Ankaradan da ge· aydınlaniyordu. Muvaffak olmuf, 
len bir cok davetliler ve lstanbu- san'atkarane bir eıerdi. Çok be • 
lun en kibar aileleri erkenden ğenildi. Ve bütün balonun deva• 

&kaimin IMQrük • lciiciilc ..lo - mmca o nurlu YifZ, balo a tiiilu .. 
nunu kimilen doldunnuılardı. nanlann hürmet ve tebcili ile aa• 

Davetliler arasında Halk fır - rılı bir halde ihtiram yerinde dur
kaıı umumi katibi Recep Beyle 

1 

du. 
Ordu kumandanı F ahrettin Pata, Balo esnasında sahneden ıöı
bazı meb'uılarımız, C. H. F. ida- terilen varyete numaralan, hok • 
re heyeti reisi Cevdet Kerim Bey, kabazlıklar, atletik hünerler zevk
idare heyeti azaları, Vali muavi • le seyredildi. 
ni Ali Rıza Bey, bankaların ve Danı tekrar batladı. Fokstrot, 
müesseselerin müdürleri, şehir Rumba, Vals, Tango biribirini ta· 
meclisi azaları, diğer bir çok ta - kip etti . 
nınmıt zevat vardı. 1 Davetliler yorgunluk bilme • 

lki cazband mütemadiyen ça - den mütemadiyen dansediyorlar
lıyor, çiftler iki salonda dansedi- dı. Bu esnada mikrofondan tek • 
yorlardı. rar sesler yükseldi: 

Dansetmek istiyen o kadar H d" 1 d g"'ıtılac k B. . . . - e ıye er a a . ır 

Çoktu ki Maksımın salonları hu d .. umaray k d 1 , . kif' numara an yuz n a a ar. 
kadar çiftin uanseimesıne 1 Salona girerken davetlilere hu-

gelmiyordu. . kd d d"ld" ıusi numaralar dağıtılmııtı. Bu 
Saat on bıre ar anse ı ı. . d h . 

ah · .. t"' d numaralara ııabet e en edıye • 
Bu saate kadar ı nenın us un e 1 ·· yu"'ze 10nra iki yu'"ze u··ç · · · ·· er once , , asılı olan büyük gazının resmı or- ' 
tülü duruyordu. Birdenbire ho • (Alt taralı 10 uncu sayılamızda) 

parlörde gür bir ıeı yükseldi: 
"- Allo, allo, Radyo balo .... 

VAK 1 T 
Gündelik, sıyaat Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralare 
Yazı ııtert telefonu: 24370 
idare telefonu : 24370 

Hava 
şehitleri 

Fatihte yapılan 
ihtifal 

Bayramın birinci günü, ayni za
manda hava ıehitleri gününe te -
sadüf ediyordu. Hava tehitlerimi
zin habralan, her ıene olduğu gi
bi, bu ıene de samimi merasimle 
tebcil edilmittir. 

ihtifal, Fatihteki hava ıehitleri 
abidesi önünde, saat onbeşte baı -
lamıı, bu sırada toplar atılmıt, li
mandaki vapurlar, düdük çalmak 
ıuretile merasime ittirak etmit -
lerdir. 

Abide etrafında bÜyük bir ka • 
}abalık toplanmıftı. Aıkert müfre
zeler, resmi ve huıuıt liseler tale • 
heleri, muntazam bir tekilde yer 
almıılardı. Hüldimet erkanı, H. F. 
erkanı, tehir meclisi azaları hazır 
bulunuyorlardı. 

Söylenilen nutuklarda, bava te· 
bitlerinin hatıralanndan hürmetle 
bahsedilmiş, abideye, Kolordu, 
Tayyare cemiyeti, H. F. ve tehir na 
mma çelenkler konulmuıtur. 

Ankarada da hava tehitleri ih -
tif ali, büyük merasimle yapılmıf, 
hararetli nutuklar söylenilmittir. 

Merasimde vekiller, meb'uslar, 
askeri ve mülki memurlar hazır 
bulunmutlardır. 

H. vekili 
BugUn Cenevreye 
varmış olacak 

Cenevrede toplanacak olan si

lahları azaltma konferansına 

memleketimiz namma iştirak e • 

decek murahhaılarııınız hariciye 

vekili Tevfik Rüttü, Sivas meb'u· 

ıu Necmettin Sadık, Bolu meb'u

ıu Falih Rıfkı Beyler Cuma günü 

Ankaradan lıtanbula gelmiıler, 

ayni gün Cenevreye gitmiılerdir. 

Murahhaılar1mızın bugün Cenev· 
rede bulunacakları tahmin olun • 

maktadır. 

Bir gemi 
Şamandraya çarph, 

dibi delindi 
Evvelki ıün Sürmeneli Huan 

reiıin on tonluk ıemiıi Karamür • 
sele giderken limanda tamandıra • 
ya bindirmiıtir. Çarpıımanm tid· 
delinden geminin dibi delinmit, ıu 
dolmıya başlamııtır. 

Hepimizin bir ıevgiliıi vardır. 
Fakat hepimizin bir de müşterek 
sevgilimiz vardır. O ıimdi ara • 
mızda değildir. Bizden uzaklarda 
vatan köşelerini dolaııyor. Lakin 
o kalbimizde bizimle beraberdir. 
O büyük kurtarıcıyı, büyük mün
ciyi timdi kartınızda görecek -. . ' ıınız .,, 

. Sahnenin üstündeki çerçeve -
nın üstünden örtü indi. Çerçeve 
birdenbire parladı. Büyük Gazi -

l'elgraf adresi : tstanbul - V AKM 
Posta kutusu No. 48 

imdat düdükleri üzerine liman 
ıirketinin kutlu romörkörü kaza 

_l!!c_n..,ebl..._~•ı yerine gelmiı, gemiyi bağlıyarak 

-Abone bedellerl : 
Türkiye 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 " 

2700 ı<r. nhtıma çekmittir. Bu suretle gemi 

hesaba, ve itin manbiına vurul • 
mıt Türkiyeyi göz önüne getirin. 
Göreceğiniz manzara ıudur: 

Mütevazin bütçeli hükOımet, 
dünya inhili.li içinde ııbrabı az 
bir memleket. 

Bütün dünya rakkamları Yeni 
Türkiyenin lehine konuıuyor. 
Rakkamlan daha çok lehimize 
söyletmek bizim elimizdedir. 

Sadri Etem 

Seneli!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

1450 
soo batmaktan kurtarılmııtır. 

llln Ocretlerl ı 
Resmi U&.ıılarıD bir satın 
Ticari tı&.ıılarıD bir satın 
Ticari llAnlarıD bir aaııtlmt 

KUçUk Ulnlar : 

300 

10 Kunıt 
12,ll Kurut 
25 Kurut 

Bir defaaı 30 iki delaaı SO Uç detaa fo& 
dört defası 75 ,.e on defası 100 kur\lflur. 
Uç aylık llAn verenlerin bir detuı mecca
nendlr. Dört satın geçen Ulnlarua futa 
satman bet kurutt&n beaap edtHr. 

Bir eczacımız nışan 
aldı 

Eczayı tıbbiye müstahzirların • 

dan Nizamettin Talip Beye lngil

terede ceneral Tred ve ltalyada 

Sinyor Muuolininin f ahrt riyase

tinde bulunduiu Polonya heyet -

leri tarafından niıan Ye diploma 

ftlilmifth'. 

SOHBETLER 

Esirciler gibi ••• 
Eski zaman esirci/eri, ıurdan, bur. 

dan topladıkları kı:ları, tellerler , 
pullarlar esir pazarına getirirlermiş. 
Orada, esirci; şimdiki seyyar fotog • 
rafrılann dekorlanna benziyen • fa

kat tabü çok daha muhteıem · bir de
kor kurar; bu dekorun önüne, telle
yip pulladığı, sırmalı, boncuklu el • 
bisclere bürünmüş dilberleri dizer, 
teşhir edcrmiı. 

Her teşhirin bir gayesi vardır: 

Mataını beğendirmek; bunun irin de, 
etrafa kalabalık toplamak. 

Bunun için esirci, devrin sazına 

başvururmuş. Del, darbuka, zillima • 
şa, arp • zamanın modası neyse • çal

dırır, kızlardan birini de diğer esir • 
Zerin önünde süyletip göbek attınr, 

gerdan l'ırdırır, omuz titrettirir, ar -
kada oturanları, ıarkıya ve raba 11e
lenlere beğendirmeğe çalııırmıf. 

/ptidat devirlerde, bu makbul ve 

mergup bir ticaret usulüymüf. Esa
ret devirlerinde, bu pazar, kimi ~in 
eğlence, kimi için alııverif vesUeal o• 
lurm:uş. 

Evvel ve orta zamanların bu çir • 
kin adetini medeniyet ortadan kal • 
dırdı. lrtlmai muhitler, iMan eaaretı. 
nl l/Oketti. Kadın ticareti cürüm aa • 
yılmağa başlandı. 

Fakat maalesef, bugün lstanbulda, 
lufld, bu esir ticaretine pek benzi11en 
manzaralar görüyoruz. Alaturka çal· 
gı çalınan yerlerde, bize esircUerln 
dekorlarını hatırlatan ıahneler seg • 
rettlrlyorlar. 

Perde aç•lıyor: Telli pullu, ban • 
cuklu sırmalı elblacler giymif hanım· 
lar, sıra sıra oturmuşlar. Onlcriruü 
bQfka bir hanende hanım ıarkı sög • 

lüyor. 
Dünyanın hiç bir yerinde, Tıiç bir 

saz heyeti, bu şekilde "icrayı lubiyat. 
etmez. lnaan sahneye, ya ognamak. 
11a ~mak, ga aiglemek için ~kar. 

Bunun aksi - biri söylerken, arkada 
durmak, oturmak, boy göstermek -
evvel ve orta zamanlann, esir pazarıo 
lannı hatırlatır. 

Esirciler gibi saz hegeti kurmak

tan vaz geçmeliyiz. 

Selami bzet 

Kalamışta bir yangın 
tehlikesi geçti 

Bayramın birinci ıünü aaat on 
yedi raddelerinde Osmanlı Bank~-
11 dava vekillerinden Refet Beyın 
kalamıtta müıteciren oturduiu 
köıkte baca tutuımuf, ateı kötkün 
kaplamalarına kadar sirayet ,de· 
rek tehlikeli bir tekil almıt ise de 
Kadıköy itfaiyesinin üç dakika 
içinde ıüratle yetiımeıi ıayeıinde 
derhal ateı baıtırılmııtır. Ve pek 
az bir hasarla büyük tehlike ber • 
taraf edilm' tir. Gerek itfaiye ku • 
mandanı, gerek efradı tarafmdan 
gösterilen gayret, intizam ve faa• 
liyet son derecede takdir ve teıek
küre layıktır. 

Dii~.!!~*§**'!!±:1 
30 Kinanuaani 1917 

- Tramvay şirketi, tramvay üc • 
reUerinln tezyidi için Şehremaneti 

nezdinde teıebbüste bulunmuıtur. 

Bir ıene zarluıda ıirketin haaldtı 

yüz bin lira azaldığından Şehrema -
neti bu talep hakkında tetkikata baf'
ltımıfıtr. 

- Usküdarla lstanbul aramada 
ama köprü lnımı için icap eden ma-
11aril hakkındaki ldgilıal kanunl,,. 
mecliai meb'usana tevdi lalınınqılr. 

- Aydın vilagetlnü muallim W
ranı l1flrdır. YU411et maarif kadro•• 
2000 ,,,,,a1111n lkm ancak 900 ınucd • 
llm temin ftlUel>Undftlr. 
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O.IMANLI DEV 
.. llKli 

••• 
Muharriri : Celal Nuri 

• iktibas. aakil, tercüme hakları mahfuzdur. 

Abdülhamidin yegane fotoğrafcısı 
Şu hikayeyi, meşrutiyetin ilanı 

üzerine başkatip olan merhum Ali 
Cevat Beyden naklediyorum: · 

Meclisi umumi (yani ayan
1 

meb'usan meclisleri) açılıyor. Pa· 
dişah bizzat gidecek. Hazırlanan 
nutku, padi~ahın ağzından, Cevat 
Bey okuyacak.. Sultan Hamit gibi 
sinirli, insandan kaçan birinin ha
lini düşününüz.. Duymuş ki hü -
kumdarlar meclbleri açtıkları va
kit zevt-. ~leri ve veliahtları ile bir
likte giderler. Padi~ahların zevce
leri bizim memlekette imparatori
çe değildir; zaten kaçgöç var .. Bir 
sürü kadınefendi ile, bir alay ç~t
refil çerkes cariye ile parlamento
ya gidilmez .. Bundan geçtik .• 

Fakat Reşat efendisiz küşat res
mine gidilirse buna halk ne der? .. 

Bu mesele bir kurt gibi Abdül -
hamidin beynini yiyor. 

- Reşat Efendiyi arabada kar· 
şıma alayım mı, almıyayım mı?. 

Padişah zıp zıp sıçrıyor. 

bir padişah, Abdülaziz yuvarlanı· 
yor, sonra feci bir surette ölüyor; 
zayif bir padişah, beşinci Murat, 
henüz koltuğunu ısıtmacla.n tah • 
tından yuvarlanıyor, bir timarha· 
neye tıkılıyor .. Vükela taşkın .. Pa· 
dişahlık mefhumu siıkuU.a .. 

Sultan Hamit, milleti değil, 

kendi işini ustalıkla idare etmi~ .. 
llk günleri herkesin yüzüne gül • 
müş .. Lakin sonra?. 

O vükelayı teker teker avlamış .. 
Parlak kim varsa sahneden uzak · 
laştırılmış.. Zavallı Mithat Paşa 
(ki son derece akıllı bir zat değil
di) Taife gönderiliyor, öldürtülü
yor .. Kodamanların kimi uzaklaş· 
tırılmış, kin:.i söndürülmüş .. Artık 
padişahın etrafında o iki vak'ayl 
bilenler kah.namı~.. Hükumdarla
rı tahtından indirmek hünerini bi
lenleı·den kimse yok.. Vakit dt· 
geçm1ş .. 

Arlık, sözle değil de, filiyatla, 
Abdülhamit, devlet ricalinden her 
birine: 

- Ben sizin efendinizim ! Di · 
yordu .. 

Evet ... Bu padişah, fevkalade a· 
zametliydi. Çok kibirli... Herkes~ 

VAKiT 

Gazimizle 
ltaarif vekili arasında 

Perşembe günkü sayımızda, 

Reisicümhur Hazretlerile Maarif 
Vekili Doktor Reşit Galip Beye -
fendi arasında çekilen tel yazıla
rını, Anadolu Ajansından alarak, 
dercetmiştik. 

Anadolu Ajansı bu bült.eninde 
bazı yanlışhklar ve eksiklikler ol
duğunu bildirerek tel yazılannı 
tekrar vermiştir. Aynan neşredi -
yon1z: 

Büyük Rei8icümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine: 

"Öz Gazi nesillerinin yetittiği 
mekteplere, her zaman olduğu 
gibi, bu seferki seyahatlerinde de 
ayrılan derin alaka payından do-
layı müftehir ve minnettar bü • 
tün muallim ve talebe evlatları • 
nız namına sonsuz tükranlar ıu· 
narken tıan daiına isabet olan na· 
zarlarıruza ilitecek hatalarımız ve 
eksikliklerimiz için ihtar ve ir -
şatlarınızı istirha.m ederken de • 
rin saygılarımla ellerinizden ö .. 
perım.,, 

Reşit Galip 

Maar·if Vekili Doktor Reşit Galip 
Beyefendiye: 

Ziyaret ettiğim mekteplerde 
muallimlerin, talebelerin feyi~li 

mesai ve yüksek heyecanını se -
vinçle görmekteyim. Gözlerinden 
öperim. 

Gazi M. Kemal 

30 Kanunusani 1933 

,_.-..... GUSTAV FROEHLiCH - LiANE HAiD --~ 
Bu sevimli ve bUyUk iki artisti 

Kim Olduğunu Bilmek 
iSTEMiYORUM 
Mükemmel operetinde ARTı• STı• K sinemasında 
Pek yakında göreceksiniz. 

'------ Rejisör: Geza von Beivary • Musiki: Robert Stoiz. ____ .,,, 

Poliste: ................ 
Bir tramvay 

tutuştu 

lstanbul Belediyesb 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri: 

Bu akt;am ISTAHBUl BELEDiYESi 

iar; ı~;i;~ ~~ij m ~~ 
~pereti l ıııı I 
Umuma 11111111 
Altı yaşından aşağı olan çocuklar 

tiyatroya kabul edHemzler. 

Opera Sinemasında 
Türk - Yunan 

Artistlerinin müşterek temsili ı 
Yann gece saat 21,30 da 

OTHELLO ... 
Gavrilidis • Othello 

Ertuğrul Sadettin - Yago ~ 
Yerler satılmaktadır 

Otello; (bu gece) Kadıköy )Hıile) si· 
nemasında temsil edilecektir. 

..-TAKViM 
Salı 

Sultan Hamide nazaran Reşat 
Efendi bir ummacıdır. İblis ona 
göre ehvendir. Reşat Efendinin 
hayaletinden, gölgesinden örkü • 
yor.. lsminden kocunuyor. Onun 
içindir ki (Reşat) adlı insanlar İ· 

simlerini (Neş'at) e tahvil etmiş
lerdir. (Nitekim "Murnt,, lar da 
"Mirat,, olmuşlardı). 

tavriyle, vaziyla ürkütmüş .. Her • =============== 

Evvelki akşam saat 20 de 667 
numaralı vatman Tevfik 60 numa
ralı tramvay arabasile Sirkeciden 
hareket ebniştir. Vatman T ev fi • 
ğin işlediği hat Sirkeci - Topkapı
dır. Bayram ve ak§am olduğu için 
tramvay bir çok İstasyonlardan 

yolcu almı§, içindeki yolcular el
liyi geçmiş; altmışı bulmuştur. 
Tramvay böylelikle Sultanahmet • 
Beyazıt • Aksaray yoluna devam 
eder Çapayı geçer. Tam Şehre • 
minine geleceği sırada etraftan 
bir bağrı§ma, bir haykırşmadır 
ba§laınışıtr. Bu esnada tramvay 
kontak yapmış, alevler içinde
kalmı§tır .• 60 dan fazla yolcu he
yecan içinde kalmı!, Kadriye Ha
mın isminde biri bayılmış, çocuğu 
Şefika yaralanmıştır. Tam Şeb • 
remininde tramvay durdumlabil
mi~, etraftan yetişilmiştir. Yolcu • 
lar tramvaydan güçlükle indiri -
lerek, büyük bir kazadan kurtarı
labilmi§lerdir. 

4 

Pazartesi 
30 K. sani 
Şevval 

31 K. sani 
5 Şevval 

Abdülhamitle Cevat Bey arasın·· 
da bahs uzun sürmüş. Cevat Bey 
eski teşrifata riayetle demiş ki: 

- Efendimiz, Re§at Efendiyi 
götürmek daha faydalıdır. 

Bu cesurane mütalea üzerine 
Abdülhamidin kaçık, tehditkar 
gözleri Cevat Beye munatif olmuş 
ve: 

N .. , D' - ıçın. . ıyor .. 

Cevat Bey atik davranmış: 
- Efendimiz! İsterim ki solu · 

nuzda, halk, efendiyi görsün! İşte 
o zaman meb'uslar da, ayanlar ela, 
sokaklara dağılmış bütün millet 
de efendimizle o efendi arasında 
bir mukayese yapar .. 

. , .•. Vakıa, Abdülhamit, çir
kin, kargaburun, sevimsiz biri idi· 
se de kendisine göre bir mehabeti 
vardı. Reşat Efendiye gelince: 
Aptallık namına bir heykel dikil • 
nıek lazım gelse merhumun şeklini 
almak kifayet ederdi.. Bir çuval 
et ... Bir alık suratı .. Bir hımbıl ba
kış .. lki adet çarpık bacak.. 
Padişah Cevat Beyin bu sözün· 

den hoşlanmışsa da gene veliahti
ni birlikte Ayasofyada açılan mec
lislere götürmeğe cesaret edeme · 
mış .. 

Zaman ne çabuk geçiyor .. Daha 
dünkü vak'a zannettiğim me~ruti
yetin ilanı üzerinden hemen he -
men bir asrın dörtte biri uçmuş! .• 
Bugün otuz beş yaşında olanlar 
Abdülhamit ahtinin fecaatini bil -
mezler; çünkü 10 Temmuz günün
de on yaşmdaydılıır.. O yaşta, 
Fransada, vükelalar var. 

On dokuzuncu asrın sonunda, 
yirmincinin ba§mda, Avrupa ile 
Asyanın birle~tiği ülkede, bir Ku· 
runuvüsta padifahı, Kurunuvüs · 
taya göre bile cahil, ve, her devir· 
de kaçık! .. 

ilk günleri Abdülhamit bittabi 
çekingen imi~ .. Dolambaçlı yollar~ 
dan tahta varmıf.. Pekaz, yam 
üç, üç buçuk ay arayla kocaman 

kes nimeti ondan biliyor; herkes 
ondan korkuyor .. Kimse ile teklif· 
siz değil.. Mahpus olduğu seneler· 
de belde muhafızı Rasim Bf. ağabe 
yimden tahkik ettim, kimseyle. 
(kimse kim o\acak? Muhafızları) 
teklifaiz olnuunış .. ""'-~~~ 

Benim e.nlayışıma göre, bu a 
dam, mazide kalan iri ve kocaman 
~ark hükumdarlarmm en son nü · 
munesiycli. Bir Dara, bir Key
Hüsrev taklidi ... Finike kralı, meş
hur Pigmolion ile kendi arasında 

çok benzeyiş noktaları var .. Her • 
kesi korkutmuş .. 

lsmi salavatla ünılıyor.. Asla 
münakaşaya gelmez .. Bütün kuv • 
vetleri, kudretleri kendi elinde tu
tuyor .. Sadrazamların yalnız üni -
formaları, elkapları, maaşları, da
ireleri var; fakat kudretleri yok .. 
Abdülhamit kendi kendinin sadra· 
:z.:ımı Babıaliye gidip gelenler ise 
birer korkuluk, birer heyüla .. Bi -
rer kukla!.. 
· Vezirler, vükela, valiler, her hal· 
de zatı sa.haneyi akıl ve tecrübe ' .. 
itibariyle kendilerinden üstün gö-
rüyorlardı .. Ufak işlerde bile ton 

söz onundu .. 

Fakat hu saltım:ıta da batime 
verildi. 

Nasıl oldu da eceliyle ölmeden, 
Abdülhamit, hayatında en korktu· 
ğu (hal') cezasına uğradı?. 

Kendisine ha.l'ini b!ldir::!n mec
lis heyetine: 

- Milletin irac!esi bu ise peka -
la .. Fakat hayatım ne olacak? .... 
Ben biraderimin (beşinci Mura · 
dm) hayatmı korudum .. ittihat ve 
Terakki de benim h;ıyatımı temin 
edecek mi, }roksa?. 

, .•... Abdülhamit, bütün sal -
tanatı müddetince hayatından ve 
tahtından korkardı .. Biitün siya -
setini, idaresini bu yolda tanzim 
etmişti .. Garip değil I:li?. Ağahe· 
yisini hal' ettirdi; kendisi hal' edil · 
di .... Ağabeyiainin ha.yatma kıy -
madı; eceliyle öldü .. K1sa:; ! 

Pekala, nasıl oldu da, böyle kor 
kunç ve kendisini muhafazada 
pek muktedir, hatta pek muktedir 

bir padişah, sonunda, paldır kül • 
dür yuvarlandı?. 

lki ihtimal: Halk büyük bir me· 
haret, büyük bir siyaset mi göster
di?. Yoksa meşrutiyet hükumeti 
padişaha galebe mi çaldı?. 

Y: .. 'A;. ... o.ad old ... .la. He:~ .A..~.ı.:a. 

hamit, 10 Temmuz 1908 de meşw 
rutiyeti ilana riza gösterdi?. 
Padişahın me§rutiyetperver ol -

ması sıkma gelince: Buna akıl er· 
mez ... Halkta intibah yoktu.. Bu 
ciheti temin ederim .. 

Meşrutiyeti ilan ettirenlerin de 
kudret ve tecrübe itibariyle pek 
ilerilerde olduğuna bir dirhem ka-
naatim yoktur. 

O halde?. 
İnsanlaı· daiına genç kalmazlar. 

Sarhoşluk 
Beyoğlunda Camcı sokağında 

yerde yüzü koyun yatmış biri gö
rülmüştür. Kendisi karakola gö • 
türüldüğü zaman Talat isminde 
biri olduğu ve fazlaca rakı kaçır • 

Gün do~uşu 
Gün lıatışı 

Sabah aamazı 
Öğle namazı 
ikindi namazı 
Akşam namazı 

Ya· sı nıımazı 

7,14 
17,22 
6,48 

l\1,27 

15,05 
17,22 
18,55 

imsak 5,31 
dı.ilJndan yeı•Je,.,. •~ ... ~ı._;9 1 .. ,.ı ..... -- ı=ı 11m l':"!r'"' ı;u·"~" vv 

duğu anlaşılm:ı:ştır. .. kalao , 336 

7,14 
17,22 
6,46 

12,27 
15,05 
17,22 
t8,55 
5,3! .... 

335 

Nara atmış Yeni Çıktı ___ .._ 
Zeyrekte sabıkalı çolak Feyzi 

sarhoş olduğu halde nara atarken Muso)İnİ 
yakalanmış, hakkında takibata Meşhur müverrih Emil Lud vig' 
ba§lanmııtır. in son eseri 

Kama taşıyormuş Tercüme Haydar Rifat B.in 

Galatada Rıhtım caddesinde ller kitapçıda 100 kuıuşa 

şüpheli bir şekilde gezen Sultan "'""""'"'"""""''"'""""'11111111111 1111 . ıııınnııımıııııııımıııwııımıımmıınımımıı;ı 
Selimli Şükrünün üzeri aranmış, ~Matbaamıza gelen eserler i 
bir kama bulunmuştur.. ~ın ıı111111111111111ııııuı111nıııım 11111ı 1 11111u ııınm11111ı1111111111111wnu111nn111mııı11nıul 

İhtiyarlık tabiidir •• Sultan Hamit Tramvayla otobüs çarpıştı 
ihtiyarlamış, bittabi yorulmuf, ira
rletine halel gelmişti. 33 seneye ya· 
kın, doğru yanlış tek ba~ma salta· 
nat ve hükiimet etmesi de harıku· 
iade bir İ§tir. Herkes bu kadar u
zun boylu bir işi başaramaz. Evet, 
tekrar ederim, Sultan Hamit koca• 
mışh .. Zatında bunamak alamet • 

ServeUfünun 
"Servet.ifU.nun., mecmuasmm bu haftaki 

Evvelki gece Sirkeci - Top- sayısında Reşat Feyzi '"e Mehmet Selim 

leri henüz belirmemişti .• 
Fakat, Mithat Pa§anm hakkın -

dan geldiği günkü canlılık kendi
sinde yoktu .• Onun içindir ki Ma · 
nastır ve Selanik gürültülerine pa· 
buç bıraktı .. Eğer İttihat ve Terak· 
ki mesela 1300 senesinde dünya-

' 
ya gelseydi Abdülhamit onu bir 
sözle ve bir saatte dağıtırdı. 

kapı arasında işliyen tramvay a· Beylerin şiirleri, "Teli! hakkı,, bahsine dair 
fıkralar, muhtelif mevzularda makale!cr 

rabalarından birine T opkapıya vardır. Bunlardan b~ka Ahmet İhsan Bo -

giderken Aksaray yokuşunda ar- yin Rolant Dorgeldesten tercüme ett.iğt 
kadan gelen y amandi oğlu T eo- "Yolda,, ieimU romanın ve Şemsi Talip Be-

yin Luicl Pirantlellodan tercüme ettiği "IV 
dosun Bakırköyüne giden otobü- üncü Hanri,, isimli tiyatro eserinin tefrika-

sü çarpmış ve tramvayın camını 
kırmı§tır. Bundan ha.Jka çarpış • 

ları da bulur.maktadır. 

ma esnaHnda Ziya, Muzaffer, yumrukla yaralamı~ıtr. Daha son
Haıan Efendi ismindeki yolcular ra kavgaya börekçi Mustafa 
yaralanmışlardır. Sadme çok ani da karışmıştır. Mustafa da kav • 
olduğu için yolcular büyük bir gada bıçakla baldırından yaralan.: 
heyecan geçirmişlerdir. Yaralılar mıştır. Börekçi Mustafanın kimin 
tedavi altına ahnmışhr. Şoför tarafından vurulduğu belli değil
hakkmda takibata devanı olun - dir. 
maktadır. Zabıta kavgacıların hepsini 

Fakat unutmayınız ki 1908 de Kavga yakalamışıtr. 

bu cevvaliyete halel gelmişti. Di- Beyazıtta Bakırcılarda bir kav- Sarhoşluk 
mağ yorulmuştu. Tababete imanı ga olıtıuş; araya girenlerden bir Osküdarda Arakıyeci hacı ran 
olmadığından dişlerine baktırmaz çoğu yaralanmışrtr. Selahattin, Çotuk Ali, Kemal sar · 
ve bunun neticesinde midesini her· Hadise şöyle olmuştur: ho§ olarak ayni mahallede tütün 
bat ederdi. Beyazıtta Bakırcılarda Musta • istifçisi Nurinin evine gitmişler ve 

İttihat ve Terakki eşref saatte fa ile hamal Mustafa arasında Ö· evinin camını taşlamışlardır. Bun 
doğdu ... Bir kuru gürültü, bir sa • tedenberi münaferet vardır. Bu dan sonra aralc:.rında çıkan kavga' 
man devi, bir kaç kestane fişeği münaferet yüzünden biribirlerine da Nuri Selahattini hiçakla baldı· 
o korkunç padi!ahı 10 Temmuz - karşı tarizli birer söz atan Musta- rından yaralamıştır. Kavgacılar 
da, bir gölge haline getirdi. fa ile h3m Mustafa ani olarak bı- kamilen tutuhnu~hırdır. 

Faküt işin tuhafı şu: Abdülha • ribirlerine giri~işlerdir. Bu ara
mit pek kakavan; İttihat ve Te- da ltavgayı ayırmak için araya Kömür hırsızı 

rakki ise pek taze, henüz ağzı süt giren Mehmedin üzerine de Trab- Osküdarda Solaksinan mahall~· 
kokuyor .. Ne padişah cemiyeti yu· zonlu Tahir atılmış, iskemle ile sinde oturan arabacı Mehmet, çift 
varlayahiliyor, ne de cemiyet pa- batından yaralamışıtr. Bundan lii< gazinosu önünde Mustafa oğlu 
(hşahı.. ı sonra Tabirin üzerine ablan Ra - Şevketin arabasından kömür ça ,, 

Celi:l Nuri mazan, Tabiri kaşının üzerinden Jarken yakalanmıştır. 

' 
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CA AYŞE 

Üsküdar çarşısında 
kanlı bir vak'a 
( Baı taralı 1 incl sayılanuzda) 

Sayıfa 5 

Üç Perdelik 

Siyasi Ermeni Faciası 
---------~~=====Selimi izzet Zeki Efendi, sekiz sene evvel 1915 senesinde toplanan büyük ermeni kongresinin 

Zühtü Efendinin büyük kızı Sabri- müzakerelerini neırediyoruz 
-iyi komedi oynuyor. Kemal· 

den ben de bnuun için soğudum. 
Bu derece hisaiyabnı aakhyan bir 
insan ahlaklı olamaz. 

açığa söylemek mecburiyetinde ka 

lacaksınız .• 
ye Hanımla evlenmiş, iki çocuğu - 9 -
olmuştur. Çocuklardan biri yedi, Kongre bir gün Diran Beyin - Eyvah ...• Yazık oldu siz.,· 

Şefik bey titizlendi. asabi asa• 
bi sordu: 

- Atkları ne dereceye kadar İ· 
lerlemiıtir? .. Ne biliyorsunuz? 

- T elit ediyorsunuz... Galiba 
ben maksadımı fena anlattım. De· 
mek istediğim ıu: Kemal, kızınızı 
beğeniyor. Beğenmemesine imkan 
da yok. Günün birinde kızınız Ke· 
male aşık olursa ne yaparsınız? 

Baba, güçlükle cevap verdi: 
- Ondan ayırırım, biribirlerin· 

Clen uzaklaıtırırım. Hatta bekle· 
miyeceğim, bugünden tezi yok .. 
• - Siz sakin bir insansınız. Bu· 
na rağmen birden ateılendiniz bu· 
Jiin ne yapacaksınız? .. 

- Onları ayıracağım. 

- Kemal burada yok, T unus1 

ta... En iyisi onun Tun usa bütün 
bütün yerleşmesidir. 

- bunu teklif ettiler, kabul et· 
medi. Esasen Türk tebaası olma· 

... . 
sı manı. 

- Hayır, buna mini yok. Mü
essese, hususi bir müessesedir, üc· 
retli memur olarak istediğini kul
lanabilir. Mütavir sıfatile Kema· 
li istihdam edebilir. Bu behane .. 

Şefik Nuri bey, başını yumruk· 
ladı: 

- Şimdi anlıyorum. Maksadı 
burada kalmak, Aneden ayrılma· 
mak .•. Hakkınız var Ahmet bey, 
Kemal kızı seviyor. 

- Telif etmeyiniz.. Bir kola
yını buluruz. Ben ye(;enimin 
mea'ut olmaamı iaterim. <.tA~ 

aaadeti de Tunustadır. Orada kal· 
malıdır. 

Kısa bir sessizlik oldu. 
Neden sonra Şefik Nuri bey 

aordu: 
- Peki ya kızım?.. Kızım onu 

seviyor mu? 
Ahmet Baruni bey derhal cevap 

vermedi. 
Bu suale hemen, düşünmeden 

cevap vermek doğru değildi. Ga • 
1et ihtiyatlı davranmak lazımdı. 

"Seviyor,, dese ne olurdu?. 
"Sevmiyor,, deae ne çtkardı? 
:Ahmet Baruni bey, zihnen he • 

aapladL "Seviyor,, dese, ·babası • 
nm kalbini yumutatmak olurdu. 

"Sevmiyor,, dese, yalanı üç gün 
aonra meydana çıkacaktı. 

Bunun için, kaçamaklı bir cevap 
verdi: 

- Henüz itık değil, amma .•• 
-Amma ••. 
- Amma aşık olacak, sevecek, 

aeviıecekler •• 

Şefik Nuri bey batım salladı: 
- Bu meseleyi bir an evvel hal· 

letmeliyim. Bu benim ilk vazifem· 
dir. 

- Peki ne yapacaksınız? 
- Kemal Yunusta kalmalıdır. 

Saadeti ve istikbali için bu elzem .. 
Ayte ile temas etmemelidir. Bu, 
her ikiıi için de felaket olur •.. 

_Kemali Tunusta oturtmak 
için elinizde kuvvet var mı? 

_ Kemale söyliyeceğim, orada 
kalmasının elzem olduğunu anla • 

tacağım. 
A1ımet Baruni bey dudak bük • 

tü: 
- Ben ıizin Kemal ile konut • 

m••ızı muvafık bulmuyorum. Doğ 
ru deiil-

- Neden dofru olmum? 
- Çünkü maksadınızı açıktan 

- Hayır .• 
_ Peki, ya Ayşe ile evlenmek 

istediğini söylerse? 
- Reddederim .. 
_ Hem siz sinirlenirsiniz, hem 

de o zavallı çocuğu kırarsınız, me· 
yus ~dersiniz. 

- Varsın olsun .. 
- Amma o zaman da Ayşe ona 

acır. Merhamet, aşkı arttırır· Ke • 
malin yesini gördükçe ona biraz 
daha yaklaşır, manen biraz daha 

bağlanır. 
_ Bu da doğru. Bir kadının kal

binde merhameti tahrik etmek, sev 
dasını arttırmaktır. 

_ Kızınıza şefkatsiz bir baba 
gibi görünmeyiniz. Saadetin te • 
min etmek istiyorsunuz, sizi saa • 
detinin katili yerine koymasın. 

_Peki amma, Kemali İstanbul· 
dan nasıl uzaklaştırayım?·· 

Ahmet Baruni bey, uzun uzun, 
dikkatle Şefik Nuri beyin yüzüne 

baktı ..• 
Gece hafif bir rüzgar çıkmıştı. 

Ortalık serinlemişti. Dallar ağır a· 
ğır sallanıyor, yapraklar hışırdı • 
yor, çiçek kokuları etrafa daha 
kuvvetli yayılıyordu. 

Şefik Nuri bey, bir yük altında 
ezilmit gibi adeta iki büklüm du· 
ruyor, şakaklarını uğuşturuyordu. 

Ahmet Baruni bey, serseri ruh· 
lu bir adamdı. Sergüzeşt adamı idi 
Macera perest zevkleri vardı. Kim 
seye ne nasihat verir, ne de kim • 
seden nasihat ister, akıl danışırdı. 
F alcat bü eeEer~ ~iJC Nu~ l>eye a: 
kıl öğretmek mecburiyetinde idi. 

- Kemalin amirlerine müraca· 
at ediniz. 

- Ne sıfatla? .. 

- Kemalin velisi sıfatile. 

- Onları tanımıyorum ki .. 
- Nasıl tanımıyorsunuz. Mücs· 

sesenin meclisi idare reisi Marsil
yada imiş. Bu adam uzun zaman 
lstanbulda bulunmuş, tanıdığ.mı • 
zı gene siz söylemiştiniz .. 

- Ha, sahi ... 
Filvaki müessesenin meclisi ida

re reisliğine tayin edilen M. Rigine 
yi Şefik Nuri bey tanıyordu. Dost· 
luğu, ahbaplığı yoktu amma, latan 
bulda bulunduğu sıralarda beş on 
kere görüşmüşler, Fransız sefareti 
nin çaylarında, ziyafetlerinde bir 
dost gibi konutmuşlardı. 

Fransızlar garip adamlardır. 
Bazen bir kaç defa görüştükleri 

insanı severler ve onun arzusunu 
yapmak isterler. Kimbilir, belki 
M. Regine de Şefik Nuri beyin bu 
arzusunu is'af ediverirdi. 

Ahmet Baruni be~ gitmek üze· 
re kalktı. 

Şefik bey sordu: 

- Mektupla mı müracaat ede • 
yim? 

- Gidemez misiniz?, 

- Nereye! 
- Marsilyaya. 
- Gitmem lazım mı? 

ötekisi beş yaımdadır. Zeki Efen· evinde toplanıyor ve tiddetli mü· lere. Çünkü felaket muhkkaktır.,, 
di iki sene evvel tekaüt olmuş, ti· J nakaşalardan ıonra şu kararı a • Hakikaten bir kaç ay sonra 
caret yapmıya başlamıştır. Bir t? lıyor: Nisanın on ikisinde lıtanbul heye• 
müddet sonra Zeki Efendin in ka· "Türkiye harbe girerse Erme· ti yakalanıp Aya9a ve Çankrrıya 
ym pederi ile arası açılmıt, bu a- t ni milleti bütün varlığile sadık sürüldü, bilahare bütün Ermeni ., 
çıklık kapanacağına gittikçe açıl· kalacak, kanile ve servetile yar • lerin tehciri oldu, hu dram mü • 
mıttır. Zeki Efendi ticaret işinde dım edecektir. Ermeniler de as . nasebetile bütün Ermeniliğe hi • 
k 1. d k 1 ı 'b' taplarmıı yazmadan evvel diğer azanamayınca e ın e a an pa • kerlik vazifesini Türk er gı ı ya· 
rayı faizle eşe, dosta, Üsküdarlı • pacaktrr. Şayet hariçteki Erme • mühim bir maddeyi (R .• ".) Be
lara vermiye batlamıttır. Zeki Ef. niler buna muhalif harekatta bu- yin insani kıymetini yükselten ta• 
bir gece gene kayın pederile kav- lunacak olurlarsa bunun önüne rihi bir kapıyı açarak ikinci per • 
ga etmiı, üzerine yürüyerek döv • geçmeğe çalışacaktır.,, Bu karar deyi kapıyacağım. 
mek istemit, fena halde hakaret hemen imza ediliyor. Ve dabiliye Ben (R ..• ) Beyin bimmetile 
etml.ştı'r. B k menfadan dönüyorum. ArtılC - nezaretine arzolunuyor. u a • 

Bu hakaret üzerine Zühtü Efen· rarın altında Taınak fırkasının Beyoğlunda meyva satmakla meı-
di kızını tehdit ederek damadın - birinci mümessili Şahkrikytt.run gul oluyorum. Bir gün Yemi! 
dan ayırmış, kendi evine getirmiş- da imzası vardır. Bu nokta çok pazarına tedarikita giderken bir. 
tir. Zühtü Efendi bununla kanaat mühimdir. Ehemmiyeti hasebile adam (Tumacsn) diye yanımdan 
etmiyerek damadını mahkemeye okuyucuların hatıralarında muha- seslendi. Baktım: Üıtü, batı pe • 
vermit, hakaret filinden on beş faza etmeleri lazımdır. rişan, adeta hırsıza benzer bir a..ı 
gün hapise mahkUm ettirmiştir. Şimdi Türkiye harbe girmiı - dam. 

Bu mahku"'mı'yet kararı kat'ile • · H b b - Siz kimsiniz?,, tır. arp ütün cep elerde de -
şince damatla kayın peder gene vam ediyor. Bir gün ben (R .... ) Dedim. Cevap verdi: 
büyük bir kavgaya tutuşmuşlardır. Beyin nezdinde bulunuyordum. -Tanmıadm mı? Sarkiı Seria. 
Bu kavgadan sonra Zühtü Efendi Yüzüme ba·ktı ve Rusçadan ter - Ben - Buraya nasıl geldin? 
polise müracaat ederek damadı • cüme edilmiş Ruıku dö Slovo iı • Böyle serbest gezmekten kork• 
nın kanunen memnu olan faizcilik minde bir gazeteyi uzattı. Ken· muyor musun? 
le iştigal ettiğini haber vermif, za· disi işine devam etti. Bir de ne Seriı - Açlıktan bıktım. Ne o-
t. t I"'k ı hk' k lurıa olsun. Süpürge ıatyorum. uı a ve a a adar memur ar ta ı · göreyim: Kara in Pastırmacı .. 
kata battlamıttlar, Zekı' Efendinin d""' l A G Bir parça el'm~k yiyorum. 

3' 3' yan, namı ıger e rmen aro, Ben - Ne vakit ve naııl gel • 
mevcut nakdinin yüzde kırkını ka bu bizim eıbak meb'us bir ata 
zanç vergisi olarak elinden almış· binmiş, iki bin Ermeni gönüllü • din? • 
lardır. it bununla da bitmemif, sünü arkasına takmış, uluorta O - Günlerce yalnız gec:ılerı 
memnu işlerle uğrattığı için Zeki Türk orduıu aleyhine hareket e • yol yürüdüm. Gündüz saklan nn. 
Efendin in tekaüt cüzdanı da elin· diyor! Hem büyük tezahüratla.... En nihayet buraya geldim. 
den ahnmıt, bu suretle tekaütlük Bu manzara kartısında şaııp kal· Ben - Senden baJka kaçak o-

lanlar var mı? 
hakkı kaldırdmıttır. drm. Çünkü gazetedeki fotograf • 

O - Doktor Ketenciyan var, 
Çacuklan ve karısı kendisinden lar resmidir. Hemen icap eden 

Yalnız. (Bu adam m~hur Tatnak 
ayrılan, kazancı elinden alman Ze notları aldım. Fırlayıp çıktım. 

k k Şavarf meselesinden dolayı o za• 
ki Efendi b.u hal artısında ço Diran Beyi buldum. Me.eleyi an - • 

man yakalamp muhakeme netı .. ıersemlemif, kayın pederini bir ay lattım. Her ne suretle oluna ol • 
1 l 1 ceainde hapse mahkUm edilen 'f'd evve ö üm e tehdit etmiıtir. sun akfam kongreyi toplamuım 

Bayramın birinci günü ıabahle· istedim. yazıhaneye uğradım. it· hapishanede bulunan biriıidir .. ) 
yin evinden çıkan Zeki Efendi Ierime baktım. Yakıt ve zamanın· H~line baktım. Merhamet et • 
bayram yerinde çocuklarını gör • da akşam Diran Beyin evinde top• tim. (R ... ) Beye aöyliyerek ken• 
müş, biraz ıevmiş, arkalarından landık. Konuıtuk: diıinin rahatını temin edeceğimi 
h l b kmı · l söyledmı' ve aVl'ıldıın. (R. • .) Be• asret e a ş, sonra evme ge e· Diran Ef. - Şahkrikyan Efen· ~-

dd t t t Z k. ye vaka'yı anlattım. Vadetti. So • rek bir mü e 0 urmuş ur. e 1 di, bu İ§ oldu mu ya? 
Ef. evden ıaat dört buçuğa doğru nunda naııl namertlik yaptığım 

Şahkrikyan - Ne olmu• ki? · h deceg"'ı'm bu tekrar çıkmıf, Üsküdar iskelesine 3' bundan aonra ıza e 
- Haberiniz yok mu? h b" kadar bu sa• inerek kahvede oturmak iıtemit • adam ar ın ıonuna 
- Hayır. d ... kald tir. Tam iskeleye yakm Moskoflu ye e ıag 1• 

fırınının önünde kayın pederi Züh - Pastırmacıyan iki bin kitiyle (Devamı var) 

tü Efendinin vapurdan çıkarak Taşnak fırkası namına Türkiye 
çarşıya doğru ilerlediğini görünce aleyhine isyan ettiğine dair ha -

herler var. Bundan sizin malu • üzerine doğru yürümüş: 
- Benden ne istiyorsun. Şu bay 

ram gününde beni karımdan, ço· 
cuklarımdan ayırdın! Nedir mak
sadın? 

Diye sormuıtur. Zühtü Ef., da -
madınm halinden şüphelenmiş, 
hızlı hızlı çarııya doğru ilerlemek 
is!:emiştir. Bu esnada gözü kara • 
ran Zeki Efendi tabancasını çek • 
miş, kayın pederinin omuzundan 
tutarak yüzünü kendisine doğru çe 
virmi,, tam alnına bir el ateş et -
mittir. Zühtü Efendi kurşunu yi • 
yince yere yuvarlanmııtır. Zeki E· 
fendi bununla da kanaat etmiye • 
rek kayın pederinin üzerine aekiz 
el daha kurfun ııkmıttır. Silah ses 
leri üzerine çartı karışmıı, halk 
büyük bir korku içinde etrafa da • 
ğılmrtşır. Zühtü Efendi aldığı kur 

malınız yok mu? 
- Bu masallan böyle ica.t e • 

den kimlerdir? Kat'iyyen böyle 
bir şey yoktur. 

- Ya ispat edenem? 
- Etmit olıamz da ne çıkar? 

Tatnak fırkası ademi merkeziyet 
esuma göre teıekkül etmittir. 
Hariçteki komitelerin harekibn • 
dan biz mes'ul tutulamayız. 

s. Tumacan _ Biz bu canavar· 
larla artık birlikte bulunamayız. 
Hıyanetin babaaetine te

0

nezzül ~ "' 
diyorlar. Bilmiyorlar kı benım 
her §eyden haberim vardır. Pu. 
tırmacıyan buradaki heyeti meı • 
ule tarafmdan gönderilmittir. 
Bunları defediniz, biz kendi batı" 
mızın çare.ine bakalım. 

s. Tumacan 
Hamlı: (Ramgavar) kongresinde Du • 

yut Et. Dermwıesyan ile §iddetıe lhtllll a
l~yhtarı olan zevat aramıda sabık sına 
meb'usu Dikran Barsamyan da vardır. Şlm• 
di Amerlkad& bulunmaktadır. Hatıratmıa 
ıUpbell nuarlarla bakan Tida.k ve Zartovı 
gazeteleri yazsmıar, sorsunlar baka1ım ne 
cevap verecek? Harfi harfine beni mı tas
dik edeeek '!' Yoksa kendilerini mi'!' 

8. T. 

Yunanlstanda eski 
takvim taraftarlan 

- Gitseniz her halde çok daha 
şunların tesirile derhal ölmüş, ka· 
lil Zeki Efendi etraftan yetiıen 
polislere teslim olmuştur. Bu cina· 

Bunun üzerine Diran Bey şid· 
detli bir emirle bunları kovar 
ve yalnız bqnnıza kalıyoruz. Ar· 
tık vakit gecedir. Sabahleyin er• 
ken yalmz gelip kenduini bula • 
caiımı söylüyorum. Ondan sonra 
kongre dajıhr ve bir daha toplan· 
maz: Ertesi günü Diran Beyle 
birleıiriz. Uruza eden müracaat 
için bir yalan uydururuz. Ben 
(R ••• ) Beye gider, meseleyi an· 
latırım. (R .... ) Bey dedi ki: 

Atinada eski takvim taraftarlan 
yortuların eski takvimle tesidi hu• 
ıusunda bir çarei hal bulunacağı 
hakkında maarif ve mezahip na • 
zın tarafından vuku bulan beya • 
natmdan cüret alarak bu tarzı tel 
viyeyi tacile hükumeti icbar etmek 
için bir nümayiı icra etmek tehdi· 
dinde bulunuyorlar. Halbuki hükG 
met eski takvim taraftarlarının 

böyle bir nümayiı tertibine müaa • 
ade etmiyecek ve belki onlara kar 
tı gayet şiddetli tedbirler alacak• 
tır. 

iyi olur. . 

Şefik Nuri bey kısa bir tered • 
dütten sonra kararını verdi: 

- Y arm Marıilyaya hareket e· 
diyorum. -

El sıkıttılar. 

Ahmet Baruni bey, neteli neıe· 
li ıslık çalarak uzakla~b ... 

( Devanu var) 

yet O sküdar muhitinde büyük bir 
tesir bırakmış, bayram günü olma· 
sı bu tesiri bir kat daha arttırmıt· 
tır. Katil tevkif edilmittir Cinayet 
tahkikatile Üsküdar müddeiumu • 
miliği me§gul olmaktadır. Cesedi 
morga kaldırılan Zühtü Efendinin 
cenazesi bugün gömülecektir. 

Bllezlğlni kaybeden 
kim? 

lstanbul Matbuat cemiyeti nden: 
Evvelki geceki Matbuat balo· 

su davetlilerinden bir Hanım bir 
• • • aJi bir bileziiini dütilrm6ıtürı 
sahibinin cemiyet merkezinde• 
arma1mı dileriz. 
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En kıdemliler anlatıyorlar 
mıydı .. Bak sana en heyecanlı ha
diselerden birisini anlatayım da 
dinle: 

Fransada Pol Bonkur 
çekilmiye mecbur oldu (Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

te bulmuştum. Çalıştığı "Cumhuri· 
yet,, gazetesinden her hangi bir se
beple çekilmişti ve Bakkallar ce -
nıiyetinde bir katiplik ücretiyle 
geçinmiye çabalıyordu. 

lnsana asla ferahlık ve rahat 
vermiyen bir dekor ortamnda ve 
bir çıplak masa kenarında karşı 
karşıya oturduğumuz vakit, onun 
yüzünü daha dikkatle, daha uzun 
görmiye imkan bulmuştum. Zayıf 
yüzü sayısız çizgilerle doluydu .. 
Gözlerinde koyulaşmış ve çok yo
rulmuş manalar vardı .. Çok harap 
ve bitkin görünüyordu. Bununla 
beraber, onun, mesleğinden pek az 
sonra hayata da gözlerini büsbü -
tün yumacağım, bu konu~manm 
kendisiyle son kon;,ışm3.m olacağı
nı bir an bile hatırır.1a getirmiş de· 
jildim .. 

Ne yazık ki, zavallı EKREM 
RŞA T, çok ehemmiyet verdiği ve 
intişarından çok şeyler umduğunu 
biJe ihsas eaiği bu mülakatın, sü
tunla~·da aksini bile görememek 
bedbahtlığına uğradı.. Bir gece 
,gözlerini büsbütün yumdu. Şimdi 
toprak altındadır. 

Merhum,Ekrem Reşat, b~na ev
:vela mesleğin:Ien ayrılmasının 

kendisine verdiği zahmet ve azap
tan uzun uzun bahsetmiş, paketin 
de bulduğu iki Hanımeli cıgara • 
smdan birisini veı·miş, diğerini 
kendisi yakmış ve parmakları ara· 
sında kaybolan bu incecik cıgara
yı derin derin çekerek, hayatını 

şöyle anlatmıştı: 

- Evet, canım; şeyhülmatbuat 
Mahmut Sadık ve Ahmet Rasim 
merhumlardan sonra matbuat i. -

leminde ve filen gazetecilik eden· 
ler arasında benden kıdemlisi yok. 
Gerçi bir de Ahmet Ihsan Bey var 
amma ... Kendisi bilfiil gazetecilik 
etmİ§ değildir. 

38 sene evel 
Ben hu mesleğe başhyalı tam 38 

aene oluyor •• 1293 te doğmuşum . 
17 yaşında da gazeteciliğe başla
mışım .. Beni gazeteciliğe teşvik e
Clen, en çok Selanikli Tevfik Bey
di. Babamın dostuydu ve o vakit 

1(Tanin) de bulunuyordu. Benim 
yazmağa fıtri kabiliyetim. vardı .• 
Bunu Tevfik Bey bilirdi. Bir ak -
§&m, okuduğum mektepten eve dö
nünce Tevfik Beyin babama şun· 
ları söylediğini duymuştum: 

"- Şu çocuğun fıtri istidadı 
var .• Müsaade et de akşamları be
nim yanıma gelsin ve beyhude ye· 
re ziyan olup gitmesin!,, 

1'1te başlangıç bu .. Sonra biraz 
zaman geçti.. Ahmet Cevdet Bey
le de muarefemiz vardı ve intişa
rından bir müddet sonra "lk -
dam,, a geçmiş bulunuyordum. 

Fakat artık amatör değildim, 
tavzif edilmiş, tahrir müdürü ol • 
muştum. O zaman tahrir müdürle· 
rinin ismi ''heyeti tahririye kati • 
hi,, idi. lkdmacla Ahmet Rasim B. 
bizim şefimiz, adeta baş muharri
rimiz gibi bir şeydi. Sonra Necip 
'.Asım Bey, Emrullah Efendi geli • 
yordu. Bunlar da matbaanın baş
lıca ilmi cephedeki işlerini idare e
derlerdi .. Bir aralık ikdam tahrir 
heyetini te~kil edenler; Ali Reşat 
Bahanzade İsmail Hakkı, meşhur 
Şinasinin oğlu Hikmet Şinasi bey· 
ler, maaşlarının tezyidi hakkında
ki talepleri kabul edilmeyince lk· 
damı terkettiler •• . "Sabah,, muhar
rirleri de ayni veçhile hareket et· 
tiler. Ben de gazeteden ayrılanlar 
arasındaydım •• Ahmet Cevdet Bey 
fena bir vazi~-:ıtte kalmı§tı, bana: 

Kadınlar sokaaa çakmıyecakl - Sen de mi gidiyorsun canım .• 
Diye sızlanıyordu .. Arada eski hu· 
kuk olması dolayısile kararımdan 
geri döndüm ve gazetede kaldım . 
Kaldım amma matbaada da ancak 
üç kişiden ibaret kalmıştık.. Bu
nunla beraber bu vaziyette tam on 
beş gün işi idare ettik. Sonra ara
da bir anlaşma oldu ve gidenler 
geri geldiler. 

Ben bir aralık, me§rutiyetten 
pekaz sonra Cevdet Beyin muva • 
fakatini alarak Sabahaddin Beyin 
tesis ettiği (Osmanlı) gazetesine 
girmiştim .. Gene tahrir müdürüy· 
düm .. Ahmet Samim merhum da 

Yeni kabineyi teşkile M . . Daladiye 
memur 

lkdam'dan MalOmat'a 

Bir müddet sonra Baba Tahir 
"Malumat,, ı yevmi olarak çıkar -
mıya başlamışi:ı. Başmuharrirli • 
ğini Ahmet Rasim Bey yapıyordu. 
Bu aralık, şimdi hatırh)Tamadı • 
ğım bir meseleden dolayı ikdam • 
dan aynlmıştım. Cevdet Beyle 
dargındık .. Ahmet Rasim Bey be· 
ni derhal davet etti ve bana Ma!u-

bu gazetenin en kuvvetli muharrir- PAR1S, 28 (A.A.) _Vergile· 
lerindendi .. Süleyman Nazif mer- rin yüzde beş nisbetinde arttırıl
hum da hemen her gün burada ya· masını kabulden imtina eden sos· 
zardı. Bu esnada meşhur 31 Mart yalistle::rin hükumeti bu hu11mıta 
hadisesi çıktı. Bir gün sabahleyin yalnız bırakn:.aları neticesinde 
mutat veçhile vazifemin başına 1 Pol Bonlrur kabinesi 193 reye kar
gelmiştim. O günü çıkan bütün ş1 390 reyle ekalliyette kalmıştır. 
gazeteleri okuyordum. O vakitki -

matın tahrir müdürlüğünü verdi. 
Bu esnada bizicı şimdiki patron 
Yunus Nadi Bey de o::-o.ya iltih.::.k 
ediyordu. Şakamaka Yunus Nadi 
hey)c tanışmam 30, 35 sene evvel 
ve bu çatı altında oldu. Çalı~tık, 
çalıştık. .. Meşrutiyet bidayethıde 
tekrar İkdama geçmişti~. Biraz 
sonra Mısır Hidiviyetinin Kavala
daki mekteplerine müdür oldum . 
Fakat beş altı sene sonra, Tahir 
LUtfi Beyin harici mesleğe intisabı 
üzerine tekrar gazeteciliğe dön 
düm ve İkdama tahrir müdürü ol-

toşkilatta istihabarat şefleri bulun
mdaığı için bu işleri de tamamile 
tahrir müdürleri yaparlardı. Bir · 
denbire odanın kapısı çat .. diye a· 
çıldı ve içeriye o zamanın avcı ta· 
burundan sekiz on süngülü, silah· 
lı nefer, paldır küldür girdiler .... 
Hepsinin suratı asık, kaşları çatık· 
b .. Bittabi bizde de şafak atmqtı !. 
içlerinden biri, iri boylu, kara bı
yıklı dev gibi bir adam bana: 

- Baksana efendi, sen burada 
yazıt-:ı mısın? Diye gürledi. Boy
numu bükerek, evet, diye başımı 
salladım. 

- Sana sureti kat'iyyede ten -
bih ediyorum, yazacaksın: Ka -
dmlar sokağa çıkmıyacak .. Hem 
de şimdi yazacak3ın, görece -
ğiz ! 

dum .. Biraz so!lra il1:ısatçı Muhid- Emir müthişti. Şahan ismin • 
din Beyin (Halk) gazete:line gir- de bir odacımız vardı. Bu zavalh 
dim .. Gazete kapantlı (Cumhuri· bıpınm eşiğinde kalakalmıştı. 
yet) e geçtim. Beni eski arkada - Rengi limon küfüne dönmüş, tiril 
şım Nadi Bey bizzat davet etmi~ • tiril titriyor ve şaşkınlığımdan 
ti. Halen gördüğün gibi oradan da muttasıl gözlerini oğuştura oğu~ -
infikak etmiş bulunuyorum.. tura bakınıyordu. Hali gözleri -

- Sebebi?. min önünde.... Nihayet efendim 
Ekrem Reşat dalgın dalgın yü - bin dereden su getirerek kf-'ndile -

züıne baktı: tine gazetenin nası çı i"tıgmı ve 
- Sebebi mi.. Bunlar dostlar a- istedikleri ~eyin ancak ertesi gü -

rasında böyle arada sırada olan • nü çrka~ak gazetede okunahile -
cilvelerdir, dedi: Gene ne kadar ceğini anlatabildik. Ayni adam 
olsa biz iki eski arkadaşız ve kim- gene gürledi: 
bilir günün birinde gene beraber - Olen be, dedi, sen, çenesi 
çalı~n·ız... çok çelikli bir adammışsın. Ha • 

Gençlere tavsiyeleri di bakalım yarın görelim. Yok -
Ekr~m Reşat çok müteessir gö- sa işin fenadır! 

rünüyordu. Uzayan aükUtu yırt • Onlar gitti amma, bizde de 
lım: hal kalmamıştı. Biraz sonra mü -

- Gazetecilik mesleğini nasıl dür Fazıl Bey geldi. Anlattık, 
huluyo.-sunuz ve yeni gazetecilere şaşırdı. Nihayet bu gazeteyi hıra· 
ne tavsiye edersiniz?. kıp, Ahmet Samimin imtiyazını 

- Vallahi, dedi, memlekete hiz almış olduğu "Hilal,, gazete~ini 
met dolayısile, insan bundan bü • Süleyman Nazif ve müderris Yu -
yük zevk duyuyor .. Sonra bittabi suf Ziya Beylerle beraber ihtila -
heyecanlı bir meslektir.. MeseH le karşı neşretmeyi kararlaştır -
istipdat devrindeki gazetecilik ha- dık. Satvet Lutfi Beyin delaleti -
ydını yaşadıktan sonra meşrut:ye· le "Şengül,, hamamının arkasın -
tin ilk ilanında ga!:eteciliğin ru - da ve zannedersem Lutfi Beyin 
ha verdiği hürriyet zevkini hemen evinde bu gazeteyi çıkarmak için 
hemen hayatta hiç bir şey temin gizli bir yer bulduk. Fakat bizi 
edemezdi .. Bu meslekte memnun bu gazeteyi çıkarmiya sevkeden 
olmıyacak cihet yoktur., yalnız en büyük amil benim, ayni günde 
senelerce yıprandıktan ve çalış • Ayastafanosa giderek oraya ka • 
tıklan nonra insan ahir ömründe dar gelmiş bulunan hareket or • 
çok desteksiz kalıyor ki .. Ne diye- dusu erkanından şehit Muhtar 
yim, bilmem; matbuaata vakfı ha- Beyi ziyaret etmekliğim olmuş • 
yat etmiş bir adamın çok defa so- tur. Muhbr Bey: 
nu galiba elim ihtiyaçlar içinde - Siz gazeteyi şimdilil: gizli 
çırpınmaktan başka biı· şey alamı· bir yerde çıkarınız, biz bir kaç 
yor .. Bu itibarla servet sahibi o • güne kadar ueliyoruz ! Demişti. 
)anlara gazeteci olmalarını tavsiye Hilal, ertesi günü ortada bir bom· 
ederim .. Bu meslek, bir zevk ve ha gibi patlıyordu. Ertesi günü 
şeref telakki edilerek, oradan ah- Sa.mimle beraber gene Osmanlı 
nacak parayla yaşamak mecburi· matbaasında idik. Bir aralık, 

yetinden azade kalınmalı. Gençle· pencereden ne görelim: Her taraf 
re bunu tavsiye edebilirim. çepeçevre ihtilalciler tarafından 

- Peki başınızdan geçen en he- sarılmıştı. Kapı güm güm vuru • 
yecanlı hadiseler ?. luyordu. Samime dedim ki: 

Bu bahis, ilk defa olarak Ek · - İşte bu sefer hapı yuttuk! 
rem Retadm soluk yüzüne başka ı Ahmet Samim sapsarıydı, fa · 
bir renk, ınesleğin neş'eli ve heye· kat biran içinde kararını verdi: 
canlı rengini getirdi: - Aşağı inelim, l:apıyı aça -

- Yallah birader, dedi.. Öyle lım, talihimiz varsa savuşuruz. 
,eyler var ki.. Bu meslek esasen Yoksa yukarıda öleceğimize, a • 
baştan bata heyecan.. Mesela tağıda ölül'Üz ! Dedi • 
me,ruti~etin ilam.. Az heyecan • Kapının anünde kıyamet ko • 

M. Pol Bonkur, 1:u mesele hak· 
kında maliye encümenine karşı 
iti.mat meselesini ileri sürmüştü. 

Kabine istifa etmiştir. 

PARlS, 28 (A.A.) - Sağ ce· 
n:ıh meb'uslarile sosyalistler ka • 
bine aleyhinde rey vermişlerdir. 
Y <>.lmz radikalleı·, M. Heryonun 
talebi üzerine, hükumet lehinde 
rey vermişlerdir. 

Kabine, saat 6 da ekalliyette 
hırnkı:mışrtr .. 

Nazı~·lar istifalarını vermek 
' 

için saat yedide reisicü~hur M. 
Löbriinün nezdine gitmişlerdir.Bu 
esnada reisicümhurla M. Pol Bon· 
kur buhran vaziyeti, muvakkat 
bütçe ve harici siyaset hakkında 
görüşmüşlerdir. 

M. Löbriın, meclisin izhar et
tiği reyinda vazifesini kolaylaştı· 
ı-acak mahiY.ette işP.retlere güç -
lükle tesadüf edebilecektir. 

Bir an evvel halli lazım gelen 
ş:mdil::i buhranın ne auretle bite· 
ceğini bugünden kestirmeğe he • 
nüz imkan yoktur. 

P ARİS, 28 (A.A.) - Reisi -
ı , a ay 

-+-... ~-~·"-~ reisi M. Janneney, meb'usan rei-
si M. Buissona bu buhranın çok 
mühim ve nazik olacağını söyle • 
miştir. M. Şeron şimdiki işleri i
dareye memur bir vaziyette oldu
ğundan muvakkat bütçe layiha • 
sını imzasız olarak verecektir. 

islİ!farelere devam l 

PAR1S, 29 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Reisicümhur M. Löbrün istiıa· 
relerine devam etmektedir. 

Reisicümhurun fikirlerini sor· 
duğ:.ı kimeselerin beyanatına ha • 

puyordu. Ü ~tümüzü, başımızı a • 
lelacele dağınık bir şekle sok -
tuk, yazıhanemizi kaldırarak 

derhal aşağıya koştuk. Şaban a • 
ğaya kapıyı açtırdık. Bir fırtına 
gibi içeriye daldılar, bağırıyor -
brtlı: 

- Nerede, o yazıcılar, nere· 
ele? 1 

Biz de hiç durmadan elimizle, 
kolumuzla yukanyı göstererek: 

- Yukardalar, koşun! Diye 
haykırıyorduk . 

Onlar yukarıya fırlarlarken 
biz de aı·adan dı~arıya, fırladık. 
Tomruk dairesinden geçerek De
mirkapı sahilinden indik ve doğ • 
ru evlerimizde ıoluğu aldık. On • 
lar matbaanın altını, üstüne ge • 
tirirken biz ölümden güç helô. ya. • 
kayı kurtarmıştık. Yirmi dört sa· 
at sonra ise Hareket ordusunun 
top sesleri duyulmıya başladı. 

Artık kurtulmuştuk. 

İtte bir ay evvel bana bunları 
anlatan ve şimdi toprak altında 
yatan Ekrem Reşadın hayatından 
bir kaç yaprak . 

Merhuma rahmet diliyorum. 

A. Sım 

edildi 
kılırsa vaziyet henüz tam amile 
aydınlanmamıştır. 

Sol cenah cümhuriyetçilerinin 
reisi M. Bereti ile halkçı demok • 
ratların reisi M. Simon, M. Şota • 
nın reisliği altında sadece radi • 
kallerden mürekkep bir kabine 
teşekkül edeceğini ummaktadır • 
lar. 
. Bu tahminde bulunanlar, höy• 

le bir kabinenin henü~ imkansız 

görülen bir temerküz ekseriyeti 
hazırlıyacağını söylemektedir • 
Ier. 

Radikallere yahut sosyalistle• 
re yakm grupların reicleri sel ce• 
nah fırkaları ittihadına mensup 
ve M. Daladiyenin reisliği altın • 
da bi!" hükumet teşkilini istemek· 
tedirler. 

Ayan azası, ayan meclisi reisi 
M. Jeo.nneneyin ismini ileri sür • 
mektedirler. M. Y eanneneyin a .. 
yan reisliğine intihap edildikten 
sonra söylediği nutkun o zaman 
çok iyi bir tesir yapmış olduğu ha
tır !atılmaktadır. 

P ARiS, 29 (A.A.) - Reisi • 
cümhur M. Löbrün, dün akşam. 
üzeri fırkalara mensup mühim 
şahsiyetlerden bir çoğunun bu 
meyanda M. Beranje, M. Bartu, 
M. Tardiyö, M. Heryo ve M. Blo .. 
mu kabul etmiştir. Bu zatlardan 
bir çoğu hükumet bu:ıranının ko· 
lav kobv hir neticeve ercHrilıPTn; .. 
yeceğini bununla beraber vaziye
tin sür'atle bir neticeye varmağa 
lüzum gösterdiğini söylemişler • 
dir. M. Blcm, son hadiselerin şim· 
diki ekseriyetin büsbütün değİ§ • 
ınesine muarız bulunan sosyalist 
grupunun vaziyetinde bir değişik
lik yapmadığını beyan etmiştir. 

Reisicümhurun yeni kabineyi teş
kile kimi memur edeceğini kes • 
tirmeğe şimdilik imkan yoktur. 

istifa ile mesele halledilmiı 
değildir 

PAR1S, 29 (A.A.) - Havas 
ajansı bidiriliyor: 

Reisicümhur M. Löbrünün yap
tığı istişareleri ve muhtelif siya • 
si gruplar arasında cereyan eden 
müzakereler hükumet buhranının 
nasıl bir neticeye erdirileceğini 

açık bir surette gösterecek mahi .. 
yette değildir. 

Pol Bonkur, kabinesinin isti • 
fası parlamentonun yenmeğe 

mecbur olduğu zorluklardan hiç 
birini ortadan kaldırmamıştır. Bu 

zorluklardan en mühimmi mali 
vaziyetin lüzum gösterdiği ted • 
birler hakkında verilecek karar • 

dır. M. Pof Bonkurun halefi de 
çekilen kabinenin kar,ı)aştığı 

müşkülatla karşı karşıyadır. 

Yeni hükumetin teşekkül tar • 
zı hakkında herhangi bir tahmin· 
d.e bulunmak vakitsizdir. Bunun· 
la beraber parlimento mahafili · 
hükUmet buhranının neticelendi • 
rilebilecek kim!eler arumda bil· 
hassa M. Şotamp, M. Daladiyer, 
M. Heryo, M. Kayyo, ile M. Sarro 
nun isimlerini ileri sürmektedir. 

So" dakika: Yeni baş;v6kil 
PARİS, 29 (A.A.) - Reisi • 

cümhur M. l.öbrün, kabineyi tef• 
kile M. Daladiyeyi memur etmit· 
ve mumaileyh te kabul eylemit • 
tir. 



30 KAnunmıani 1913 

Bir Galatasarayh söylüyor: 

-··uiçb·;············cI;1";1;;;~ ay Iı 
Galatasaraylıktan tecrit edilemez ! 

Ş1md1ki ıakun yakında yükselec ktir, hatta bu 
nu Galarasar ay-f-1'enez maçında bile göreceğiz 

B:ızı Gal,ıtas tr:l\ lılar :ırasında çı kan ih tilılf ,.e bu anlaşamamazlığm 
1 
geçir~iği 

safhalar malum Di1n Galatasaray kulübü mensuplarından ve o .uyu~u aıımız an 
Fchmı Bcvdcn bir mektup aldım. Bir ihtilaf üıt:ı inde en adi l bir netıcey.e varma
nın, milm ün ol<lıığu kadar dinlemek ve o mmatila .kabil olacağına J.anı bulun-
du~ıım için bu mc ,ıut1un aynen neşrinde fayda umuyorum. A. 5. 

"Ben Gala tasaray Terbiyei Bede ğine sporu öğreten ıamimiyet te • 
niye klübünün 737 sicil numara • sis eden hocadır. 
h Fehmi Gönülüm.. Bugün ortada zahiri bir zaaf 

Haftalardanberi gazetelerde varsa hunun sebebi Galatasaraylı 
Galatasaray klübüne a it yazıları lar arasına giren Galatasaray pila· 
okuyorum.. Ortada bir Eşref Şe • vı yememit yarı Galatasaraylılar · 
fik meselesi vardır. Bu mesele dır. Hakiki bir hissedarla bir kay 
klübün dahili vaziyetini herkese yum bir malın muhafazasında ay
kar~ı teşrih edecek mahiyette ol • ni ihtimamı gösterebilirler mi? 
duğundan asıl Galatasaraylıların Şimdi Galatasaray takımı Tür • 
hoşuna gitmiyecek bir keyfiyettir. kiyenin en mühim sağlam, dinç ta· 
Çok iyi biliriz k i Galatasaray klü- kımlarından biridir. 
bü ateşle güneş yavruları benlik Kusuru genç olmasıdır.. Hen~z 
davasını gütmek istiyen bir çok aralarında ahenk tamamen tees • 
kıymetli ar~cadaşlarını hiç tered~ 'jt 
etmeden şeklen aralarınaa.ı ayır -
mışlardır. 

Fakat iyi bilinmek lazım dn kı 
terkıni kayitle Galatasaraylıları 
Ga.latasarayhlıktan tecrit etmek 
kabil değildir. Bunun için diyebi 
lirim ki aleyhine verilen karara 
rağmen Etref Şefik halen Galata · 
saraylıdır. 

Gönül ister ki anketlerine şahit 
rılilnvm;:nnz bazı arkada~1~1' kan•· 
atl41'.mde;;aa...ttnH l-.lar. Biffi 
dan iki sene evvel azası bulundu • 
ğu heyeti idare tarafından öz Ga · 
latasarayh bir arkadaş için tart 
karan verilmişken bugün Eşref 1 
Şefik' e karşı ayni hareketi yapan 
heyeti idarenin kararını Unvan B. 
kardeşimiz nasıl ve ne gibi bir dü
fÜnceyle garip buluyor.. Zavallı 

bir fikir .• 
Galatasaray yurdu diğer bazı 

klüpler gibi hakiki sporcu memba· 
ından mahrum zayif bir müessese 
değildir. Arkasında mevcudu mü~ 

him bir yekune baliğ olan bir irfan 
ocağı vardır. Bunun için Sarı kır· 
mızı rengin spor kafilesinin ihmal 
edilecek saflarına dü~mesine im • 
kan yoktur. Bu renk Türk gençli· 

Fehmi Bey 

süs etmemiştir. Antrenmanların 

devamı bunu da halledecektir ••• 
Senelerdenberi kendilerine mev· 
rus zafere gene sahip olacaklar • 
dır. 

Hatta yakında yapılacak olan 
Fener bahçe maçında bunu görmek 
kabil olacaktır. Yalnız temenni e· 
dilir ki gençler biraz daha gayret 
etsinler .. Onları galip görmek isti· 
yen bugün toprak altında bulunan 
ağabeylerini azaptan kurtarsınlar. 

Fehmi G8nUI 

VAKiT 

lzmirde 
Atina muhteliti 

lzmir mubtelitile 5-5 
berabere kaldı 

IZMIR, 27 (A.A.) -"Gecikmi~ 
tir,,: Kar§ıyaka, lzmirapor, Altı • 
nordu blokunun davet ettiği Atina 
muhteliti dün şehrimize gelmiş ve 
buzün ilk müsabakasını bu takım· 
lar muhteliti ile yapmıtbr. 

Havanın soğuk olmasına rağ • 
men tribünler oldukça kalabalıktı. 
Takımlar halkın şiddetli alkı§ları 
arasında ıahaya çıktılar. Oyun:ı 
hakem Saim beyin idaresinde ve 
lzmir muhtelitinin ilk akını ile ha! 
landı. ilk dakil<alar her iki takım· 
da da anlaşma olmadığından oyun 
üzerinde müessir olmuyorlardı. 

Dördüncü dakikada top lzmir 
kalesi önünde bir müddet dolaştık 
tan sonra Yunanlılar hafif bir ka· 
fa vuruşile ilk gollerini kaydetti • 
ler. Oyun bundan sonra bir müd • 
det mütevazin bir ,ekilde devam 
etti. Sekizinci dakikada Yunanlı • 
lar aleyhine bir firikik verildi. Sa· 
it çok güzel bir şütle bu fırsatı ka · 
çırmıyarak beraberlik sayısını yap 
tı. Çok alkışlanan bu golden bir 
dakika sonra acelemiz yüzünden 
muhakkak bir sayı fırsatı kaçır ~ 
dık. lzmirliler bu aralık oyun üze· 
rinde niıbi bir hakimiyet tesisine 
muvaffak oldular. 

Yirminci dakikada ıağ açık Re • 
ı. 'l.~ ii..lq..fiıp;.;._~.,.lımla at 

lattıktan sonra Yunan kalesine so• 
kuldu ve topu ikinci defa. olarak 
sıkı bir şiltle Yunan kalesine sok • 
tu. 

Bu ikinci gol Y unanlılan gayre-
te getirdi. Beraberliği temin etmek 
iÇin çok çalışıyor, fakat yapbkları 
hücum neticesiz kalıyordu. 

Otuzuncu dakikada top Saidin 
ayağında ilerliyor, Sait önüne ge • 
len Yunan müdafilerini güzel bir 
çalımla atlattıktan gonra kuvvetli 
bir ıütle takımının üçüncü golünü 
Yunan kalesi ağlarına taktı. 

Yapılan golden sonra Yunanlı· 
lar hücuma geçtiler, ikinci golleri· 
ni iyi ve güzel bir akın neticesinde 
otuzbeşinci dakikada elde ettiler. 
Be~ dakika sonra uzaktan çektik-

....................................... •••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .. • l k Ieri sıkı bir §Üt e ta ımlarınm be • 

Darülfünun -Spor klübünün çayı raberliğini temin ettiler. Ve biraz 
sonra da birinci haftayım 3-3 be M 

raberlikle neticelendi. 
ikinci devrenin başlangıcında 

lzmirliler hakim oynamalarına rağ 
, men bir teY elde edemiyorlar. Yu· 

-- · Çayda bulunanlardan bir "rup 
DUn akşam Tokatllyan salonlarında Da- çisidir,, • "Fertleri kuvvetli bir millet öl -

rUltünunlu sporcular; mektepli gençleri mez,, • "MUcıı.dele, tenkit zaferi d ğuru 
8Pora teşvik gaycsile danslı bir çay vermiş- "Sıhhatm; iruıan korkak, kork&k ~ ~u: 
ı dl __ ,. 1 arasında konsoloslar, ban· zı !lml 1 er r. Ml ...... ır er , r,, c e eri yazıydı. Saat yedide lııtlklrü 
ka cUrcktörlerl ve bazı mebuslarla muh • mrşı hllrıneUe dinlen · 
taut fakUltcler mUdcrrlslerl ve ytllasek mek· dikten sonra klUbUn 
t tal belerl bulunuyordu. reisi Muhtar Bedi Bey heyecanlı bir nutuk 
cp kız ve erkek e söyledi 

Saat dört buçµkta kalabalık haddi aza· · 
tnt de lcU. Salon Tilrk bayraklan ve klübün Geçen h&!ta. "Dıı.rtll!Unun kO§Usunda,. ka· 
Vccı~ıerlal taşıyan kartonlıı.rla süslU idi. zıı.nıı.n yüksek mektep ve lise grupunw:ı bl _ 
Bu kartonla rda "Darül!Ununlu fnkılAbm beki rlnci ve ikincilerine madalyalar verildi 

nanlılar onuncu dakikada soldan 
yaptıkları bir hücumla dördüncü 
gollerini yaptılar. Bu gole İzmirli· 
ler onbe~inci dakikada mukabele 

ı 
ettiler. 

Yirminci dakikada gene soldan 
bir Yunan akını golle neticelendi. 
Ve vaziyet 5-4 Yunanlılar. lehine 
oldu. 

Bu vaziyetten kurtulmak için iz 
mirliler büyük bir gayret sarf etme· 
ğe başladılar. ikinci devrede oyu· 
na giren Lütfü müdafaada çok gü· 
zel çalışıyor. 35 inci dakikada iz • 
mirliler hücumda güzel paslarla 
Yunan kalesine sokuldular. Mağ • 
lup vaziyetten kurtulmak için her• 
kesin heyecanla beklediği betinci 
ve beraberlik sayısını kaydettiler. 
Maç bu suretle bir müddet daha 
mütevazin bir şekilde devam ede• 
rek 5.5 beraberlikle neticelendi. 

Sav1fa 7 

Şampiyona maçlarından eve/ 
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Fenerbahçe Istanbul-
sporu 1 - 6 yendi 

OUn iyi oynıyan Fenerlilerden Cevat, Zeki, Muzaffer,Esat Beyler 

lig maçlarının olmamuuıa, ıilt lesine girdiği andan itibaren ma -
maçlarının da tehir edilmesine rağ çın manzara.ı değit~~y~ ba~ladı. 
men bayram günleri mühim ıayıla Ve F enerbahçe kalecııının bır ara 
bilecek ıpor f aaliyetlerile geçti. lık kasırga ıuretile htanbulıpor 
Bu arada dün kadıköyündeki ıtat- mühacimlerinden birisine arkadan 
ta btanbulıporla F enerbahçenin bir tekme ıallarnaıı lstanbulıpor • 

' . b' d b. dördüncü, üçüncü, ikinci ve birin - lularm haleti ruhiye11nı ır en ıre 
ci takımları hususi bir kar,ılatma heyecanlı ve ıinirli bir ,ekle ıok .. 
yaptılar. Bu maçlardan bilhassa tu. Bu heyecan ve ıinir gittikçe ar• 
birinci takımların karşılaşmaları tıyor ve bittabi bu vaziyet lst~nbul 
her tarafta büyük bir dikkat ve a· sporun aleyhine oluyordu. Bılhaı· 
laka uyandırmıştı. iki taknnm lig sa müdafilerle haflar çok donuk 
maçlarında henüz karşılaşmamış hareket ediyorlar, yer tutamıyor • 
bulunmaları ve bu resmi maçın ö- lardı. O kadar ki, bu maç kadar 

C ·· ·· ti Zekı" Beye ferah ferah şüt çekmek nümüzdeki uma gunune ras a • 
k h i h mml. ı·mkanı veren bir ınaç pek az görül 

ması dün ü usu& maçın e e • 
yetini bir kat daha arttırıyordu. müştür denilebilir. lstag.~ulspor 

Hiç değilse resmi maç neticesi müdafaaıının muva~f ak olamama• 
hakkında meraklılar aşağı yukarı sına mukabil Fen er bahçeliler sürat 
bir fikir edinmi~ olacaklardı. ve ahenklerini gittikçe arttırıyor • 
Havanın soğuk fakat bir yaz gü- lardı. Devre ortasında ikinci sayı .. 

nü gibi açık ve sakin oluşu Fener larmı da çıkardılar. Buna lstanbui 
stadma mühim bir seyirci kafilesi· spor, Fahrinin ayağile güzel bir 
nin toplanmasını kolaylaıtumıştı. mukabele yaptı. Fakat Fenerliler 

Gün umumiyet itibarile genç Is· ofsayt telalckisi uyandıran bir va• 
tanbulsporluların talisizliğile bat· ziyette üçüncü bir sayı kazandılar. 
layıp taliıizliğile bitti. Bu arada en Devre bitti. 
alaka uyandıran birinci takımların ikinci devrenin ilk yirmi daki .. 
maçı ise eİı geoit tahminlere bile ka11 lıatnbulsporun lehine geçti. 
sığmıyacak tekilde yani 6-1 3-1 Fakat mühacimlerin çok geri oy· 
Fenerbahçe lehine bitti. namaları ve müdafaa hatlarından 

Dördüncü takımlar üçer sayı ile müessir yardım görememeleri ken 
berabere kalmıılar, üçüncü takım· dilerine ıayı imkanı vermedi. Bun 
lar da 0-2 Fenerbahçe,ikinci takım dan sonra vaziyet tekrar Fenerbah 
Iar da 0-4 gene F enerbahçe kazan çe lehine döndü ve Fenerliler ra .. 
mıt, sıra birinci takımlar maçına hat rahat ve sıra ile üç gol daha çı 
gelmiıti. iki takım da taraftarları- kararak maçı 6-1 kazandılar. 
nın alkıtları arasında sahada yer Bu mühim ıayı farkını tabii bul 
aldılar. Fenerliler araımda Fikret mıya imkan yoktur. Bugün gerçi 
ve Niyazi yoktu. F enerbahçe latanbulıporu iyi bir 

Batlangıç maçın küçük bir fark oyunla yenebilecek bir vaziyette • 
la biteceğini tahmin ettirecek de • dir. Fakat iki takım arasındaki 
recede güzel ve çetin oldu. nisbete 6-1 rakkamı isabetli bir işa 

iki tarafın da güzel hareketleri ret olamaz. latanbulıporlulara ve 
alkıtlanıyordu. Fakat sürat ve an· Fenerbahçe kalecisine önümüzde· 
latma itibarile Fenerliler daha gö· ki cumaya daha temkinli ve daha 
ze çarpıyorlardı. heyecansız bir maç yapmalarını 

ilk Fener golü lstanbulspor ka - temenni ediyoruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ aa ........ ... 

Keramet ayakkabıda mı? 
Resmini gör

düğünüz genç 
logilterede Fol• 
kestone kulUbli· 
nün merkez mu• 
bacimi Haveloch 
tur. Bir mevsim• 
de (40) gol ata
rak parlamış ve 
soranlara futbol 
ayak kab1larını 

göstererek, ke· 
rametin bunda 
olduğunu iddia etmiştir. isterseniz sizde bir tecriibe ediniz. 
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nt Studyolarında V AKIT 

Geçen mektuplarımdan birinde ı var, montaj salonu, projeksiyon törleri besliyen elektrik merkezi 
uzun uzndıya gezd:ğim Paris civa. salonu, artist locası, makiyaj salo· bulunmaktadır. 
rmdaki Paramunt stüdyoları hak· nuna, bazısı da duğramacılık atel· tik katta atelyelerden gelen 
km~a ayrı bir yazı göndereceğimi yesi, resim, dekorasyon ve akse- 1 muhtelif cereyanları gösteren tab· 
söylemiştim .. Sırf (V AKIT) m a· süvar atelyelerine, elektrik fahri • lolar, zaptedici makineler (W. 
matör sinema ohuyucuları için kasma, bar ve lokantaya, garaja E. sistemi) ötekilerinden ayrılmı§ 
topbdı:ım aşağıdaki maliimatr tahsis edilmiştir. (Foto: Numara odalarda duruyor .. Gene bu birin· 
bir çok yeni ve alaka verici fotog· 2, 3, 4). ci katta hususi dolapların içinde 
raflarla süslememe müsaade ve Paris muhitinde sinemadan an· daimi 30 derece sıcaklıkta ve klo
yardım eden (Paramunt) kumpan 1 lıyanların dediğine göre bu stüd~ rür dö kalsiyomla tamamen kuru· 

asının "ilan i~leri müdürüne,, b-
1 ;ıcfa te::::::tkür etmeği bir vazife 
adde1iyo~·um. 

SON SiSTEM ATEL YELER 
Paramunt tarafından satın alı -

mm c:;ki harap stüdyo ve hali ara
zi b~r nene içinde parlak hatlara 
malik yeni b"nalarla örtülmüştür .. 
Şimdi stüdyo (Foto: Numara 1) 
A, B, C, D ve E harflerini taşıyan 
beş atclyeden başka içinde: Umu· 

. olar dünyanın en asri stüdyola • 
rından talakki ve Holivuttakilerle 
mükayese edilebilirmiş .. 

SES ZAPTI: 

Bildiğiniz gibi Paramunt sesli 
filmlerinin anrejistermanı ıçın 
Western Elecktric ve R. C. A. 
(Radyo Korporişin Of America) 
sistem ve makinelerini kullanmak
tad1r. 

( . 

Ses zaP.tı iti hususi bir surette tulmuş bir havada mikrofonlar 

saklanılmaktadır. 
"Ses saray,, mda (binaya bu is· 

mi vermişler) bunlardan başka a· 
kömülatörler salonu, makine dai· 
resi, balmuınundan plakları dü • 
zeltmek ve parlatmağa yarıyan 

makine, ampilifikartöler ve saire 
ve saire •. vardır .• 

LABORATUVARLAR VE SA
iR A TEL YELER: 

Stüdyoların yanı başında dekor 
atelyesi, kostüm ve aksesüvar ma· 
ğazaları (Foto: Numara 5) doğra~ 
macı atelyeler bulunuyor. Montaj 
aalonları, senkrobenzasyon ve pro· 
jeksiyon salonları •• 

iDARE: 

Son 
Ölümle şakalar? Hastane? 

Daha yazılacak neler var? Fakat 
geçen hayatın bütün tef errüatım 
anlatmak kabil mi? Hem, bilmem 
dikkat ettiniz mi? En realist pi • 
yes veya filmlerde bile artistleri on 
on beş senelik hayatı müddetince 
takip ettiğiniz halde, onları, tabii 
bir takım ihtiyaçlarını tatmin eder 
ken görmezsiniz: Maksat, sadece 
bir fikir vermektir. 

Bunun için, ben de, "Ölümle şa
kalar,,ı burada bitiriyorum. Çün • 
kü, bir gün herkes gibi ben de ö -

1 
l~ceği~. Herkes gibi .. İşte beni si

. aırlendıren nokta bu: Herkes gi · 
/ bi .• Yoksa ölüm denilen küçük ha· 
diseyi ben hiçe sayanlardanım. 
Ben ruhun da bakasına inanmıyo . 
ruın. Ben hiç bir şeye inanmıyo -
rum. Yalnız kendime inanıyorum. 
Bunun için ölüme ''herkes gibi,, 
olduğu için sinirlenmemi bir ori • 
jinal olmak hevesine atfetmeyiniz. 
Buna "benlik,, demek daha doğru 

ı 
olur. 

Bununla beraber ölüm beni hiç 
te titretmedi değil. Lakin düşünü· 
yorum, bu titreme ölümden ziya -
de - hatta sadece - onu doğu -
ran sebeplerin toplanmasmdadır, 

F i k ret A dil' in 
Hastane intibaları 

-10-

asıl feci ölüm bu sebeplerdir. in • 
sanın bunlara dayanamayıp çürük 
bir ev gibi yıkılıvermesi, o insanın 
iddialarını ümitlerini düşünürsek, 
ne kadar gülünçtür. 

lnsan heroi-comique bir mah • 
luk. şakuli bir hayvan. Kangren 
olan bir bacağın kesilmesi, çürük 
eve konulan bir payanda. 

Bir gün - eğer o güne kadar 
matbuatta kalmışsam - gazete .. 
ler "bir arkadaş daha kaybettik,, 
başlığı altında benim de yarım ıü· 
tunluk bir resmimi koyacaklar. Ve 
bütün hayatım, tabii ömürleri ye • 
di sekiz saati aşamıyan bu gazete• 
]erde yarım sütunluk bir kli§eye 
hak kazanmakla geçecek. Belki ga 
zeteden bu küçük resmi kesip sak• 
lıyacaklar bulunacak. Fakat bun
lar da bir çekmecenin kağıdı altın 
da, tozlarla kardeş, kaybolacak. 
Ve ne gülünç şey, eğer gazetenin 
mürekkebi iktısat olsun diye ucu· 
zundan alınmışsa, "hayalim,, de 
uçup gidecek. Ve daha •.• Daha bir 
ta1 ·ım şeyler. 

Bunlardan size ne? Bu düşünce• 
leı- neden? Endişem bir tektir. 
"Yalnız adam,, olarak kalama • 
mak. 

Bitti 
Fikret A.ın 
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Yetmişlik bir kadın 
Para~ıııa la.111<:1 C'tlllcı ek 
AYDIN, (Hususi) - Aydında 

feci bir cinayet olmuş ve Şerife is
minde 75 yaşında bir kadın öldü 
rülmüştür. Hadise şöyle olmuştur: 

Aydının orta mahallesinde otu · 
ran Şerife Hanımın hayatta ken • 
dinden başka kimsesi yoktur. Şe • 
rif e hanımı evvelki gece yatağında 
bastıran bir kaç mütecaviz ken · 

Adanada bereketli 
yağmurlar 

Ad anada yağan feyizli yağmur
lar, çifçiyi sevindirmiş hububat 
için pek faydalı olmuştur. Yağmur 
pamuk ziraati için kafi olmamak· 
la beraber mevsim yağmura mü • 
saittir. Havalann pamuk ekicileri
ni de güldüreceği beklenmektedir. 

Akseki bankasında 

disinden para istemiştir. Şerife H. 
bunlara parası olmadığını bildir • 
miştir. Şerife Hanımın öetdenberi 
paralı olduğu hakkındaki şayialan 

işiden mütecavizler buna inanamı· 
yacaklarını söylemişler ve kadın • 
cağızm boğazına çullanarak feci 
bir şekilde öldürmüşlerdir. Zabıta 
tahk;kata devam etmektedir. 

. 
izmır Amerakao mek-
tebihadisesi etrafında 

IZMIR, 29 (Hususi) - Gözte • 
pe Amerikan Kollejindeki tahki· 
kat bitmiştir. Tahkikata göre vaka 
şöyle olmuştur: 

Bütün stüdyo bir idarecinin e· IZMIR 29 (Hususi) _ Kavas 
!indedir. Bu daire muhasebe Hulusi Ef ., Akseki bankasının 
ve vezne, mimari ve inşaat işlerini 1000 lirasını zimmetine geçirmek· 
doğrudan doğruya, atelye doğra • ten mahkemeye verilmiştir. 
macılık ve kontrat işlerini de bil - ---,--~--------

20 K. evvelde talebe mektepte • 
ki dershanelerden birini mektep 
idaresinden aldıkları müsaade üze 
rine bir müsamere salonu haline 
koymuşlardll'. Dershanenin dışın • 
daki sütunları da kırmızı - beyaz· 
renkli kağıtlarla süslemişlerdir. 
Ertesi sabah Mr. Partriç ismindeki 
muaJlim bu renkli kağıtları görmüt 
ve muallim Mis Hinmen'e: 

"Raymonde Allain,, A nupa ve Fransanın eskt güzellik kraliçeterindendir.Bu sefer 
Paramunt stud) olaı ında yapılan bir film ile sinema hayatına girmiştir. 

mi müdüriyet, san.'at, idare ve ilan yapılmaktadır: Evvelden de söyle
işleri müdüriyetleri, muhasebe, diğim gibi seslerin zaptı Stayç (a· 
senaryo, kamera ve fotograf İ§leri- telye) lerden uzakta bir binada • 
nin bulunduğu büyük binayı ve bü 
tün se::ılilendirme işlerinin yapıldı
(Sı eski bir villayı havidir. 
Diğer gayri muntazam küçüklü, 

büyüklü binalara eelince bunların 
bazısı teknik işlerine: Laboratu • 

dır. Bu bina yer altı kablolariyle 
atelyelere bağlıdır. 

Yer altında hiç durmaksızın ça· 

hşan zapt edici makinelerin ampi· 

lifikatör ve motörlerini, akümüla • 

vaııta kontrol ediyor. 

ÇIKARMA DAlRESl: 

Asıl idarenin emri altında bulu· 
nan çıkarma (realisation) dairesi 
vazn sahneleri, yardımcı vazn 
sahneleri, atelye işlerini, makiyaj, 
dekor ve akaesüvar, elektrik ve ses 
fotograf ve kamera işlerini kont • 
rol etmektedir. (Foto: Numara6). 
işte bir kaç satırla size anlatmağa 
çalıştığım Paramunt stüdyolarının 
umumi hatları .• 
Yazımı bitirmeden evvel sevdi· 

ğiniz bazı artistlerin Paraınunt 

stüdyoları hakkında ne düşün • 
düklerini fısıldayayım.. F emand 
Gravey bakın ne diyor: 

- Ben artık mesleğin kurdu ol· 
dum •• Bu stüdyonun her köşesinde 
ve bucağında kendimden bir par· 
ça bıraktım: Keder, düşünce, ü • 

mit, saadet .. Ve bazı zamanda hid
det ... Burada her şey evvelden dü
şünülmüş ve icra edilmiştir. lnti · 
zam ... Gene intizam.. Stüdyoda 
kendinizi uzun seyahatte vapurun 
içinde farzedebilirsiniz.. Çabucah. 
tanışılır, ve çabucak dost olunur, 
yalnı zvapurlar bazı zaman yana · 
şırlar. Sinemaya gelince o daima 
engin denizdedir. 

Henry Garat: - intizam, disip
lin ve nezaket! Burada herkes ta
liinden memnun ve ne yapacağım 
biliyor .. Benim gibi bir adam için 
bundan büyük bir saadet olamaz .. 
Yalnız rolüm beni alakadar edi ·· 
yor .. lnsan istediği gibi hazırlanı· 
yor ve tabii ekseriya muvaffak o· 
luyor .. işte Paramunt stüdyoları 7 

nm esrarı •• 
A. Fuat 

"-Bu berber dükkanını da bu· 
raya kim yaptı, diye aklınca bir 
nükte savurmuştur. Ayni sözleri 
biraz sonra bir kız talebeye de tek 
rar etmek istiyen muallim talebe • 
den şu cevabı almıştır. 

" - Ne demek istiyorsun? •• 
Buna Amerikada berber dük• 

kanlarının böyle süslendiği yolun· 
da kurnazca cevap vermek istiyen 
muallimin sözleri derhal talebe a· 
rasında şayi olmuş ve heyecan bat 
göstermiştir. Bunun üzerine hadise 
müddeiumumiliğe aksetmiştir. Mu 
allim tahkikatta Türk bayrağına 
hakaret etmek istemediğini ve 
renklerden bir şey kastetmediğini 
söylemiştir. 

Muallim Partriç'in bu sözleri tar 
ziyc mahiyetinde kabul edildiğin • 
den takibattan vaz geçilmiıtir. 



- Şu komtfunun çocuklar1na baktım da hayret ettim. 
Blrb tler•ne hiç benzemi,orlar •• 

- Tab •i. babalarına benziyorlar da o .. dan .•• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Hesabıma yaz 
Geçenlerde bir seyyah kafilesi • 

le gelen bir Amerikalı lstanbulu 
pek beğenerek üç beş gün kal -

mak üzere bir otele yerleşmi~. 

Çarııyı, pazarı, camileri, müze -

leri, beyazıt kulesini gezip gör -

dükten sonra gece otelin lokan • 

tasında kafayı dumanlatmı~. Bir 

T~skifi diğeri takip etmİ§. Niha • 

y !t zUzurna aarlioı olmu~tu. A -
deta yıkılıyordu. 

. Onu güç hal ile yukanya çı -

kanp yatırdılar. Sabaha kadar 

Amerikalı baygın baygın yattı. 

ertesi sabah onun kapısında üç 

garson heyecan ve telaş içir.de 

bekliyor, aşağıda bazı sesler işi -

tiliyordu. 
Fakat Amerikalı hala derin bir 

uyl<u içinde, sanki ölüm halinde 

idi. 

Garsonlar daha fazla bekli • 

Yemiyerek içeri girdiler. lçler;n -

den birisi kolundan dürttü. 

Amerikalı uyanmadı, tekrar 

dürttü, gene uyanmadı, üçündi. 

•ünde ba§mı çevirmekle iktifa 

etti ve garsonu karşısında göre -

tek söylenmeğe başladı ve arka -

•nıı çevirerek uyuyacaktı. 

Garson: 
- Mösyö, Mösyö! Diyerek u • 

yumasına mani oldu. 

Amerikalı yarı uyku halinde, 
hiddetle: 

- Ne istiyorsun? 

- Mösyö, dün akşam sarhoş -

lukla bir çok kazalara sebep ol • 

dunuz. 
-Zarar yek. 
- Aşağıda koca sofrayı devi -

rerek, üstündeki tabakları, ka -
dehleri ve masayı kırdınız. 

- Zarar ye!;:, hesabıma yaz. 

- Burada <i vazoyu da ı;:arça 

parça etm:~sin=z. 

- Zc:rar yo!t, hesabıma yaz. 

- Sonra, rre~e yarısrndan con • 
ra silihmızı çe!:erek büyük ay • 
nayı parçalamı:sımz .. 

- Zarar yek Hesabıma yaz ... 

- Bir kur~unla da kar~iki o • 
dada bulun:=ın radyo makinesini 
parçalamışsınız. 

- Zarar yok, hesabıma yaz ... 

- Peki amma, bir kurşun da 
garsonlarımızdan birine rasgel • 

di .. 
- Zarar yok ... 
- Garsnn öldü ... 

- Hesabıma yaz • 
•••nııaaııa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sen benim rahmetli kocamın bana yaph1cla· mı hrc bir 
••"' ln yaparf'la:?sın •• Merhum iZCl i vacımızdrtn b?~ l :::t•td s~nra 
bQUSn bu e,yayı vo apartımanı bana bırakarak öldO, gatU .. 

Bir bayram hediyesi 
V aktile, Apdülbamidin kilercile 

rinden Osman Bey konağında tan-
. tanab bir iftar veriyordu. Yemek 
salonunun ortasındaki uzun sofa -
y:ı. belki altmış ki§İ oturmuştu. 
Kimler yoktu? Saray erkanı, ben· 
degan, hafiyeler, musahipler, ser 
hademe, ser esvabcı ve saire.. Bu 
meyanda iki ermeni kuyumcu ba
şı ve bir yahudi kürkçü ba§ı da 
vardı. Çorbadan tatlrya kadar on 
beş tabak değiştikten sonra sofra
dan kalktılar. Büyük salona girer· 
lerken kilerci başı misafirlerinden 
kürkçü başı Hayim Efendiyi bir 
kenara çekti: 

- Hayim, dedi. Bayram geli • 
yor. Bana bazı hediyeler lazım. Bir 
kaçını sana aldırmak istiyorum. 

Hayim hemen sevindi, yerlere 
kadar eğilerek: 

- Allah omurlar versin Paşafen 
di ..• 

- Hele İstediğim-bizim hanım
lar için iki güzel akiktir. Bana şöy
le halisinden iki akik bulabiJir mi· 
sin? Renkleri boyları, cinsleri bir 
olacak .. 

- Nasın bulmam Paşaf endi ... 
Siz emredesiniz de ... 

- Ala ... Bir tanesine beş yüz li· 
ra vermiye de razıyım. Tek bu -
lunmaz cinsinden olsun ... 

- Aman efendim ... Alasını ye
tireyim, amma beş yüz lirayn ol • 
maz. 

- Peki bin olsun ... 

- Siz bin beş yüzden hesap ya· 
pın da ben ucuzunu bulursam Pa
§afendiden fazla alacak değilim 

ya ... 
- Pekala hin beş yüz olsun. Am 

ma dediğim gibi en iyi cinıinden 
olacak. 

- Merak etme Paşa Hz., iki ta -
ne olacak, amma üçüncüsü yok .... 

Hayım yerlere kadar eğilerek 
kilerci başının önünden çekildik -
ten sonra hemen bir kenarda otu -
ran müsahip Ziver ağaya sokulur: 

- Yözüm ağafendi, bana ağna
tırmısın? Akik mi hakik mi nedir, 
nasın şeydir bu? 

Sadaka istedi! 
Meşhur tacirlerimizden birisi 

iyi havalı bir günde sabah, giyin
miş, ku!anmış, tıraşını olmuş, e • 
vinden çıkınca otomobile, tram _ 
vaya binmeyi o günlük terkedeı·ek 
yayan yola çıkını§, tam Taksimi 
geçeceği sırada karşısına bir di -
lenci çıkmış .• 

- Beyefendi Allah rizası için ... 

Tacir bey, "inayet ola, bozuk 
param yok .. ,, dedikten sonra arka· 
sına dönmüş, bu boynu bükük, üs· 
tü ba§ı peri§an, ihtiyar sefil ada -
ma bakmış, bakmış: 

_ Peki amma be adam, demiş .. 
Böyle dileneceğine gidip bir yer -
de çalışsana.. Hiç olmazsa bir 
kahvecinin yanma gir, çıraklık et, 
beş on para topla ... 

Dilenci sesini kesmiş, fakat ta· 
cir kesmemiş: 

_ Günün birinde kendin bir 
kahve açar, oradan arttırdığın ile ' 
işini büyütürsün •• 

Tacirin lakırdıyı kesmediğini 
gören dilenci dayanamamış: 

- Peki amma a beyim, ben siz· 
den sadaka istedim, nasihat iste· 
mediın ki ... 

- Arkadaşın Selmanın dişleri ne kadar gUzel f .. 
- Evet, ama geçen sen& taktığı dişler daha gUzeldl .. 

·······················································································~· .. 
o Bir bağışlama o 

Memleketimizin ötesinde beri· 
sindet gizli köşede bucakta öyle 
tefeciler vardır ki bunların kazan· 
cı küçük bir bankanın kazancıyla 
yarış edebilir. · 

işte bunlardan bir Nuri Efendi 
vardı ki ayda yüzde otuz faiz alır 
ve üç dört ay içinde parasını çıkar· 
dıktan sonra bir sene içinde para· 
sını dört misline çıkartırdı. 

Fakat Nuri Efendinin de ziyanı 
yok değildi. Malını mülkünü satıp 
savuran borçlular, top atan esnaf 
onun heı on kuru~unu alıp götü • 
rürdü. 

Bir gün Nuri Efendi kund~ra -
cı Tahire rast geldi, ondan 82 lira 
alacağı vardı. Hemen yakasına ya· 
pıştı .. 

- Hani borcun, aylardır görün-
. ' mıyorsun ... 

Tahir usta derdini" döktü: Dük-
kanım kapamış, evini satmış, yata~ 
ğını, yorganını teke indirmiş. On 
parası kalmamış. Yarı aç yarı tok 
yaşıyor .. Buna mukabil Nuri Efen· 
diye bir hesap anlattı: 

kafi gör de geri kalan faizi arama. 
Halimizi anlattık. 

Nuri Bey düşündü, taşındı: 
- Peki dedi, madem ki ahval 

seni de harap etti. Sen namuslu 
bir adamsın.. Seksen iki liranın 
yarısını bağışlıyayım da üst tara • 
fını hemen ver .. 

Tahir usta Nuri Efendinin bu 
lutfüne hemen teşekkür ederek: 

- Madem ki sen yarısını ba 
ğışladın, öteki yarısını da ben ha· 
ğışladım ! Dedi .. 

ilav~ 
Bir adamı çiğnediğinden maz • 

nun şoför mahkeme huzurunda 
kendini müdafaa edemiyeceğini 

anlıyarak bir dava vekili ile beş 
aşağı on yukarı pazarlık eder. Mah 
kemeye vekili ile çıkar. 

Dava vekili müekkilini uzun 
uzadıya müdafaa eder, mahkeme 
kararını vereceği sırada reis bir 
kere de şoföre sorar: 

- Mahkeme kıırarım vereceli, 
vekiline ilave edeceğin bir şey var 
mı? 

Şoför beraet kararı alması için 
- Ben senden geçen sene 30 li~ vekiline fazla vermesi icap ettiği -

ra borç nlmıştım .. Altı ay evveline nin ihtar edildiğini zannederek: 
kadar 45 lira verdim.. Bir sene - Daha ne ilave edeyim reis B.; 
sonra boı:cum seksen iki lira oldu, yüz elli lira istedi, yüz elli lira ver 
diyorsun .. Şu otuz liraya on lirayı , dim. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sen evleneli ne kadar oluvor ? 
-· Pek ez zamandanberı •• iki ·şapka, iki elbise, iki manto 

yaptıracak bir zamandan beri ... 
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C:k.•.ye--·B-ü•y•iı·· c.u.· -k•a•d•ı•n-••N··~.~ •.• ·n., 
Ayte, kocasını gömdüğü zaman, 

kendisini sık sık dövmekle bera 
her gene canı gibi sevdiği bu ada 
mm arkasından: 

- Doğrusu, demişti, dünyada 
ne haksızlıklar oluyor .. Bazılanna 
felaket çok, bazılarına az geliyor. 
Doğrusu buna dayanmak pek güç, 
benim gibi zavallı bir kadın böyl~ 
yapa yalnız bırakılır mıydı?. 

Bu sözleri duyan Emine ile kar· 
deti Fatma, Üzerlerine alındılar .. 
Zira, bir hafta evvel bir inekler1 
ölmü§tÜ .. Bu hınzır Ay,e, yoksa. 
kocalarının da ölümünü mü istiyor 
du. 

iki karde§, yüreği dağlı Aytenin 
hu sözlerini kendilerine büyü yap· 
mıt gibi telakki ederek bütün kö 
ye yaymıılardı. 

Ane ilk önceleri, herkesin ken· 
disinden niçin kaçındığını anlıya· 
madı.. Kederi, etrafım ,görmesine 
mani oluyordu .. Fakat aradan bi . 
raz geçip, tortulu sular gibi, acıla· 
rı da durulunca, Ayşe, köylünün 
kendisini görür görmez ha~lnrını 

çevirdiklerini, kapılarını pence . 
releriı:ıi kapadıklarını cördii, şaşır· 
dı .. 

Ane, cahil bir kadındı.. Ken 
disine kartı gösterilen bu muame· 
lenin sebebini bir türlü anlayamı· 
yordu .. Köy çocuklarından bir ka· 
çına yanaşıp konuşmak istemişti .. 
Çocuklar onu taıa tuttular ve: 

- Büyücü, büyücü!.. 

Diye bağırdılar. O zaman, Ay -
ıe, anladı .. 

Vakıa, Ay!e için köy halkının 
'•büyücü,, demekte hnkkı yok de • 
ğildi. Çünkü içinde tek başına ya· 
!adıiı kulübede, Ayşenin bir kö -
peği, ihtiyar, yaşı meçhul bir kedi· 
si, kanadı kırık bir kargası vardı . 
Bu üç hayvan biribirlerile g:ıyet 
iyi geçinirlerdi. Ayşenin bu hny • 
vanlarla meşgul oluşu, köylüler 
için, büyücülüğüne kat'i bir delil .. 
di. 

Om;n için, muhtarın küçük oğ
lu kızıldan ölünce bütün köy hal • 
kı geldi, kulübesini teı!adı, az kal· 
sın Ayşenin ba~mı, gözünü de pa .. 
ralıyacaklardı.. . · 

Fakat. garip bir hayatiyetle ke· 
di, dirildi, köylülere, köpekle be
raber hücum etti, karga acı acı 
haykırdı. Köylüler büyük bir kor. 
kuya tutularck haçıştılar. 

Yaz l'elmiıti. Köyde yeni bir ha 
diae, nazarı dikkati gene Ayşenin 
üzerine çevirmitti. Salih çavuşun 
ıarı ineği, her gün, !cırdan meme • 
leri aağılrnış bir halde geliyordu . 
Sarı inek köyün en bol ıüt veren 
ineiiydi. Sığırtmaç, kırda, ineğin 
yanına hiç kimsenin sokulmadığı· 
na yemin ediyordu. 

Buna rağmen, ineğin memele -
ri muntazaman boınlmı' geliyor • 
du. Nihayet, köylüler, bunda Ay . 
tenin parmağı olduğuna hükmetti
ler. Bununla beraber, Sal!h ça _ 
vuş: 

- Bir de ben gidip bakayım .. 
Diye, sabahleyin ,ıığırtrnaçla 

beraber gitti, bir aiiacın üzerine 
çıkarak, uzaktan, elinde çiftesi ta
rassuda ba~ladı. 

Sarı ineğin yanına kimse sokul .. 
mamıştr .. Fakat, dönecekleri va 
kit, sığırtmaç inekleri, koyunları 
sürü yapınca, memelerinin gene 
boşalmış olduğu görüldü. 

Ertesi gün, Ayşe, kıra giderken 
Salih çavu~lakar~ılaştı. 

- Merhaba çavuş .. 
- Merhaba Ayşe .. 

Ayte hayretle Ç&V\11& bakıyor • 
du. Kendisinin büyücü diye ismi 
çıktı çıkalı, köyde, ilk defa olarak 
birisi selamını alıyordu. 

- Nereye böyle ? . 
Salih çavuı sarı inl:ck meceleıi · 

ni anlattı. Fakat köylünün kendi 
sinden fÜphelendiğini söyleme · 
mişti. Bunn. rağmen, Ayşe, mesele· 
yi anladı ve Salih çavufun: 

- Gel bakalım, bir de beraber 
gözetliyelim ! 

Davetinin, daha ziyade bir emir 
mahiyetinde olduğunu görerek, o
m.ınla yola koyuldu • 

Şimdi, ortalık, öğle güneti ile 
cayır cayır yanıyordu. lnelder, ot· 
lıyorlar, ara sıra birisinin sesi yük 
seliyordu. Sarı inek, . biraz ileride, 
otların içine yarı beline kadar gö
mülü, sakin sakin otlıyordu. Bir 
denbire kulaklarını dikti ve acı a· 
cı bağırdı .. Ayşe dikkatle bakıyor, 
fakat hiç bir şey göremiyordu. Sa· 
Jih çavu§a: 

- Sen dur .. 
Diyerek eline bir aopa aldı ve 

usul usul ilerledi. Salih çavuf u -
zaktan onun harekatını tetkik edi
yordu.. Ayte, timdi birdenbire 
durmu!tu .. Büyük bir korku içinde 
olduğu belli oluyordu .. Zira, Ayşe, 
koskoca bir yılanın sarı ineğin me· 
melerini emdiiini seyrediyordu .• 
ilk korkusu geçince, dütündü. Y ı· 
lana ~imdi hücum etse, ineği ıııra· 
bilirdi .. Bekledi, nihayet, yılanın 

karnı tluydu, memeyi bıraktı, o za 
man Ayşe: 

- Yetiş Salih çavuş!. 
Diye bağırarak sopasiyle yılana 

hücum etti .. Bir dakika sonra, Sa· 
lih çavuşun çiftesinden çıkan saç· 
ma1ar yı1anı kalbura çevirmişti. 

• • • 
Artık köy halkı AYJenin büyücü 

olmadığına kani olmu§tu. Fakat 
iki kız kardeıler, Fatma ile Emi -
ne: 

- O ne hınzırdır, o ... Yılanı bü 
yüyle oraya getirtip, füpheleri üa· 
tünden atmak iıstemi~tir .. 

Diye bir türlü inanmıyorlardı . 

Kiralık aparlıman 
Dtvanyolunda, tramvay durak yerinde, 

Cebccller aol<ağuıda, 11 numaralı apşrtıma· 
nm UçUncU kat dAlrc3l bo§tur. Her tarafı 

açık, güne§ ve havası bol bu beJ odalr, ve 
çok denız ı;ören ncı balkonlu dairede terkoı, 
clclttrilt ve hava gazi. vardır. Kiruı ucuı -
dur. Tclc!on 20953. 

1
3ilncU Kolordu Sattnalm~ 

Komisyonu llAnbr1 J 
Ankara : Hava Sa. Al. Kom 

dan. 

Hava kuvvetlerı ihtiyacı için 
5CO ton hafif ve 100 ton ağır 
benıın l<apah 1arfla münakasaya 
konmuştur. Aju benzinin iha· 
lesi 18 · 2· 933 Cumartesi günü 
ıaat 11 de befıf benzinin ayni 
günde saat 14 tedir. Taliplerin 
ıorlnam~9ini g6raıek üıere her 
gi1n ve mOnal aaava iştira< için 
o gün ve vaktinden f!Yveı An 
karadaki Hava Sahnalma Ko· 
mısyonnrıa mürncaatları. l3010) 

(337) 

lımir Mst. Mv. Sa. Al. Ko 
misyonundan: 

Fırka fütlysc• ıç n 18050 kilo 
sade ya~ı kapalı zarfla münalca· · 
saya konmu!!ltur. 8 Şubat 933 
Çarşamba gOo ı saat 1 S te iha· 
Le edılecektır. Ta ı iplerio tartna
meıını gÖl mek O tere her gün ve 
münaka1aya itliuık için o sıün ve 
vaktinden enel iıcnir Mst. Mv. 
Sa. Al. Kom11vonuna mUracaat· 
lan. (3006) (186) 

--· ---• -=..- -=:-~-~ .... -~ • . . 

VAl<IT 30 K.A nunusani 1933 

Matbuat ba 'osu 

(Baş tarafı 3. üncil sayıfwnızda) 

yüze, dört yüze, beş yüze, nihnyet 
hine kadar olmak üzere kısım kı · 
sım dağıtıldı. Kutiyyonlardan 
herkes birer paket edinmişti. Süs· 
lü, güzel, cici hediyeler çıkıyor -
du. 
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~ 
Hararetli münakaşa'ar : .,,. 

45 mi kazanacak, Nazire Hanım mı'! 

Balonun her ::e"lel=i güzellii!in· 
den ba§ka bu sene bir hususiyeti 
daha vardı. O da, güzellik krali
çeleri namzetleri balomuzda da
vetli olarak bulunuyorlardı. Bir 
aralık hoparlörde: 

- Bursa ve İzmir güzel erile 
diğer güzelleri göreceksiniz! 

Sesi yükseldi. Matbuat cemiye
ti reisi, Bursa, İzmir giizellerile 
lstanbul aüzeUik kraliçesi nam -
zetlerinden Feriha, Nazire, ve 
Hayat Hanımları ellerinden tuta • 
rak bir bir sahneye getirdi. Halka 
k 1tdiım etti. Sonra İzmir ve Bur • 
sa güzelleri takdim edildi. Her 
glize) büyük bir albş tufanı top .. 
luyordu. 

T 4.4kdim merasimi bittikten 
sonra güzeller masalarına dağıl -
dılar. Biraz ıonra damlar başla • 
dı. Güzeller de dahil olduğu bü • 
tün davetliler sabaha kadar dan • 
ıettiler. Saat üç olunca (Balo ga· 
zetesi) intişar etti, dağıtıldı. 

İçinde toplu iğne, Osman Ce
rrıal, Bürhan Cahit, Yusuf Ziya, 
Kazım Nami, Ahmet Hidayet, 
fa.., Sadri Etem, Orhan Seyfi, Ni
zamettin Nazif, Elif Naci, M. Sa· 
lahaddin, Felek, İbrahim Necmi , 
Beylerin ve diğer muharrirlerin 
yazıları ve Cemal Nadir, Hulki, 
Ercüment Beylerin karikatürleri 
bu!unan Balo ga:ıetesi dakiJrnlarca 
davetlileri alakadar etti. Güldür· 
dü, düşündürdü. 

Davetliler saba.lıa kadar dan • 
settiler. Sabahleyin yedide balo -
dan ayrılanlar "çok neş'eli bir ge
ce geçirdik!,, diyorlardı. 

Kenan 'l'evfik Hey 
Tıp fakültesi müderrislerin -

den Doktor Kenan Tevfik Bey 
ltalya ve Almanyada tetkik seya· 
hatine çıkmı§tır. Bir ay sonra dö· 
necekt!r. 

Karaya oturan 
vapur kurtarıldı 

Bir kaç gün evvelki müthiş kar 
tipiıi esnaıında Akdenizden im -
dat işareti veren maden yüklü 
Yunan bandıralı T akişiyaris va .. 
puru Çeşmede karaya oturmuş • 
tur. 

7500 ton yükü olan gemi ka • 
yalık yerde karaya düştüğü için 
vaziyeti tehlikeli görülmiiştür. 

Fakat Türk gemi kurtarma ~irke· 
tinin Lavallet vapuru Çeşmeye 

gitmit vapuru kurtarmı§tır. Yu • 
nan vapuru yoluna devam etmek· 
tedir. 

Bıçak çekti 
Mahmutpaşada lranh ihsanın 

düh:unına giren İranlı Ali b~çak 
çektiğinden yakalanmış ve hak .. 
kında muameleye başlanmıştır, 

- fotanbul güzellik kraliçesi 
namzetlerinin seçileceğini duyım 

halk Mnksimi erkenden aoldur • 
mu§larclı. Müsabakaya dört bu -
çulda ba.Janacağı ilin edildiği 

halde caat üçte l:.apıdan içeri gir· 
mele i:ır.'~inı kalmamıştı. içeride • 
ki büyük salonda ise bütün masa· 
lar do!.mu~tu. Büyük bir kalaba • 
Irk ta aykata durmuştu. Saat be -
şe gelmi~ti. Herkes gözlerile ıa • 
Joncla bulunan hanımlar arasında 
güzel olarak seçilebileceğini arı • 
yor, tanıyanlar tanımıyanlara 

gösteriyor. Taraftarlar propagan· 
dn yapıyorlardı. Bu esnada salo· 
na 932 dünya güzeli Keriman 
Halis Hanım girdi. Kendisine 
mahsus eda ile masasına doğru 
giderken çok alkışlandı. Keriman 
Hanım takdirkarlarına mütebes • 
sim sela:nlar veriyordu. 

Perde acıhyor 

Nihayet Maksim sahnesinin 
büyük perdeıi harekete ge)di. Bu 
hareket bütün seyircilerin gözle • 
rir= sahnede topladı. Biraz ıonra 
perde açıldı. Peyami Safa Bey 
güzelleri birer birer takdime be.J· 
ladı: 

- 62 numaralı Hayat Hamım, 
45 numaralı Feriha Hanım ... 

Güzellerin birer birer elinden 
tutarak sahneye getiriyor, her 
takdimden ıonra alkıtlar yükseli
yordu. 

Fakat müsabakaya ıiren 23 
H~mım içinde güzel latanbulun 
şöhretine uygun güzellikte hanım· 
lar pek az görünüyordu. 

Bununla beraber muhtelif 
renklerde tuvaletler giymiş sarı .. 
şm, beyaz, esmer, kumral, uzun, 
boylu, kısa boylu, şişman, zayıf 
hanr.mlar içinde iki güzel, ilk ba
lcı~ta göze çarpıyordu. 

lzmlr ve Bursa gUze11erl 

Bu esnada birdenbire megafo· 
nun sesi salonda gürledi: 

- Allo, allo. . . İzmir ve Bur .. 
sa güzellerini göreceksiniz! 

Perde açıldı. Peyami Safa Bey 
Bursa güzeli Leman, lımir güzeli 
Neriman Hanımların elinden tu • 
tarak halka takdim etti. 

Neriman Hanırnm arkasında 
açık mavi bir tuvalet vardı. Omu
zuna doğru atılmış kurdela ü -
zerinde (İzmir güzeli) diye ya .. 
zılı idi. Neriman Hanımın endamı 
çok eüzeldi. Uzun boylu ve güzel 
bnkı~lı idi. Bursa güzeli Leman 
Bnnırn da Y e§il Bu'rsayı hatırlat· 
mak i;in yeşil elbise giyınif, göğ • 
~üne takdığı kurdelaya (Buraa 
güzeli) keHmeleri yazılmı§tı. 

. Sarışın, minyon, sempatik bir 
hanım olan Leman Hanım halk 
üzerinde çok güzel teair bıraktı. 

Anadolunun bu iki güzeli ç!>k 
alkışlandı. 

Rakı yuzül\ 'en 
K d. ~ı Al" · · d b' Leman ve Neriman Hanımlar a ır og u ı ısının e ır ame- . . . 

1 h l k N t . B dd halka takdım edıldıkten sonra 
e sar Of o ara eca ı ey en e . . . . 
· d K' k' d'.kk~ . . · sahneden çekıldıler. Seyırcı ola • 
sın e ıgor un u anına gıtmı~ 

b
. , k . • t" K' I ı rak r.ıa:uılnrma. oturdular. 

ve ır tıte ra ı ıstemış ır. ıgor c .. 
rakı YermediAinden Ali buna kız • Muıı~b.aka~a bnşhınmı~tı. Her-

mi• d"kk~ d "t her' k t kes reyım verıyordu. 
'?ı u an a o e ı ırmış ır. 

Ali zabıtaca yakalanmıştır. 

Sar.lnntıla'.c 
Öteye beriye sarkıntılık yapan 

Ortaköylü balıkçı Bürhanett~n dev 
riye tarafından yakalanmıştır. 

tt ırk beşte kırk beş! 

Kuhıktan kulağa çoialan fı • 
sıltı birdenbire coıkun bir ıekil· 
de yükseldi: 

- 45, 45, 45 ... 
Sesler yükseldikçe 45 nidası 

Maksimin büyük Go.lonunda akis• 
ler yapıyordu. 

- 45, 45 ... 
Bu emııda güzellere bir resmi 

ieçit yapbrıldı. Fakat halk bir 
çok renkler i~indeki güzelleri 
görmüyor, mütemadiyen bağırı .. 
yordu: 

- 45, 45 ..• 
Peyami Safa Bey iee bir taraf· 

tan yeni yeni güzeller takdi.m et· 
meğe uzra~ıyordu. 

Naslde Hanımın kardesl 
- 1931 güzellik kraliçesi Nıi· 

~ide Snffet Hanımın hem~iresi 
Müfide Hanımı takdim ederim. 

Halk birdenbire karşısında 
45 numaraya bir rakip görmüştü. 
Bir an bütün salonu bir sükut 
kapladı. Biraz sonra: 

- 45 .... 45 ..• 

l 
- Müfide Hanım. . . Müfide 
Derken: 

Hanım! 
Seıleri yükseldi. Lakin Peyami 

Safa Bey bu seslere bir cevap da
ha verdi ve yepyeni bir hanım 
takdim etti. 

Naztre Hanım 

Bu hanım numarasız olarak 
müsabakaya girmek arzusunu 
gösteren Nazire Hanrmdı. 

Nazire Hanım takdim edilince 
Müfide Hanım unutuldu ve 45 
numaraya çok kuvvetli bir rakip 
meydana çıkıt. 

- Nazire Hanım ! 
Halk birdenbire iki parti ol -

muştu. 45 numara ile Nazire Ha· 
nımın takdirkarları bir an içinde 
ayrı ayrı seslerini yükselttiler. 

- 45 ... 45 ... 
- Nazire Hanım. . . Nazire 

Hanım .... 
Bu esnada gürültü o kadar ~o

ğalmıfh ki cazbandın seoi duyul· 
muyordu. 

Nihayet sağ taraf tan yükselen 
bir ~arkı bestesine 45 nt.'111aralı • ~ 
ların hepsi birden iştirak etli: g 
"'5-45-'5 
}'olı:tur sana burda .eş ... ,. 

Bu ıarkıya ır.ukabil "Nazire 
Hanm,, taraftarları 41Nazirenin 
naziri yok!,, diyorlardı. 

Nihayet mikrofor.da müsaba • 
kayı tertip edenlerden birisinin 
sesi duyuldu: 

....-Müsabakanın neticesini bay· 
ram crttesi öğreneceksiniz. 

Fakat halk bunu dinlemiyor. 
mütemadiyen "45" ve "Nazire!,, 
diye bağırıyorlardı. 

45 rumcra hlrn ? 

Müsabakaya Birsen müstear 
adile giren 45 numaralı Hanım, 
Kalamı~ta Ba~dat cad:lcı;inde 18 
numarada oturan Lutfi Beyin kı .. 
zıdır, ismi Ferihadır. Uuzun boy
lu, tahrirli ela gözlü bilhassa gül• 
düğü zaman çok güzel olan F e· 
riha Hamın müıab2kaya ıirer .. 1 
ken r.:ıavi biı· tuv:llct giymifti. ~ 

Naz1re Hanım 

Nazire Hz.n-.';11 chı uzun boyl&J 
ince ve siyah katlı, siyah gözlti• 
in-:c dıdcl:lı va biı·~z !İvrice -11 

çr;<ık çeneli dar ve dal yüzlü idİ· 
BHhaasa balu~lnrı çek güzeldi· 
tık bakışta ~ek cüzel tesir hıra -
kıyordu. 

Mllsaba~anın netrceah 

Müıabak::.mn neticesi 9 Şubat• 
ta anlatılncal:tır. 
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kencJ:sini ziyarete gelenleri oracıkta kabul ede
rek nesayihi alimanesi le za iri müstefit etmeğe 
çalışırdı. Kendisile görüşdüğüm müteaddit def
alarda mucibi kelal hiç bir sözünü işitmedim 

her zaman bana tilavet ve tefsir ettiği ehadisi 
nebeviye üzerinde vilayeti amme bulunan bir 
memur devlete ilayı kelimetullab mükip bir rei
sülmücabidinio düstürülamali o!abilecek akval 
ve beyyina\ı Muhammediyeden ibarelti : 

Hiç bir kimsenin ziyaretine gitme:nek ve 
yalnız medresesine gelenlerin ziyaretlerini ka
bul etmek hakkındaki itiyadını haber aldığım 
müşarünileyh şeyb Bedrettin efendiden i stic~ibı 

hayır dua için bizzat ziyaretlerine gittim Te lki 
ıaat devam eden bir mubazırai latifeden hakiki 
bir hazzı deruni ile ayrıldım. Üzerinde okadar 
büsııü tesir bastl etmişim ki müşarünileyh ertesi 
gün hiç kimseye haber vermiyerek so'..l•ia 
çıkmış ve doğruca karargahıma gelerek bana 
iadei ziyaret etmişti. Beyoennas muıannadan 

addolunan şeyh Bcdrettin efendinin beni ziyaret 
için otele kadar gelmiş o'ınası kütlei avam ara
sında pek büyük tesirah basene husule getirdi 
ve avamın hakkımdaki emniyet ve itimadını 
takviyeye yardım elti. 

Ulemayı Dı::mşk meyan111da en çok bayır ile 
tahattur ettiğim Ye bütlin harp esnasmda ken
clisinden azami muavenetler gördüğüm bir nt da 
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dide düşmanı din aleyhine iJin ı cihaddan ' çe
kinmedi. 

Şimdi size temin ederim ki Türklük ceryana 
Araplık ceryanınm kat'iyen düşmanı değil, onun 
biraderi batta ı aıımı gayri müfarikidir. Türk 
genci, Arabın tarakkisini, bütün hukuku milliye• 
s ne sahip olmasını bütün caoile ister. Türk 
gencinin bugünkü m~s~isi , 1 ürk millelınin · hıssi 
m ıllisini uyandırdıktan sonra, Türkü okutmak, 
Türkü çalışkan yapmak, Türkü esaretten kur
tarmak, Türkün sibbatini iade · etmek, ' Türkün 

nüfusunu tezyit ey.leôıek, mamuriyet ve refahını 
arttnmak, bu'isa Türkü yirminci asırda yaşayan 
miJletler arasında bakkı bayata malik bir unsuru 
muhterem v e mübarek halinde enıarı i leme 
arzetmek nukah mÜbimmesine matuftur. Türk 
genci bu esa

0

sları tespit etti, bunların temini 
için bıkmayarak usanmıyarak çahşmağa aım ve 
ahtetli. itte onlardan biri o!mak üzere onlar 
lisanından söylüyorum ki siı ey Arap gençliğıoia 
güzide mümessilleri, siı de ayni gayelerin temini 
için çalışmll. Arap illerinin hırsı ist i !Asıyle her 
nevi fesat ve hileyi mübah göreu ecanibe sahl· 
mış olan mah~ô,ların teiviratına inanmaymız. 

Gerek Türk gerekse Arap S(ençliği söylediğım 
tarzda onar sene çahşıoız. Ondan. •onra etrafı· 
nıza bakınız, yekdiğeriniı.iu kucağına o iaman 
ablınız we bir daha ayrıbnamak abd · ve mi•akile 
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yandan çekinmiyor. Bu efendiye gayet kısa bir 
su;ette cevap vermiş olmak içın «Efendi! ya lan 
sö ylüyorsun!» demekie iktifa etmek te mümkün 
ise de her halde bakay*lü tarihiyeden bahset· 
meyi münasip görüyorum. 

l 915 senesi kanunusanisinin üçüncü ve ya 
dördücü günü Kudüse geldiğim sırada ziyareti· 
me gelen müttefık ve bitaraf konsoloslar bana 
bir matbu kitap götererek bu kitabın münc\eri
catmdan dolayı biJfırnum anasırı gayri müsüme 
arasında büyük bir havf ve heyecan hükümfer· 
ma oldu ~unu ve heraes akşama sabaha is\amlar 
tarafından biristiyanlar aleyhine bir katıiama 
tevess:.it edilmesi ihtimalinden ürktüğünü beyan 
etmişlerdi. Kıtabı okuttum. Hükumetçe ilan olu
nan cihadı fisebilüllaba istinat ederek küffar 
aleyhine lntal her müslim için farzı ayin oldu· 
ğunu müfessir bir risale olduğunu anladım Fil
hakika bazı cahilleri tariki savaptan ayırabilecek 
bir Hsao ile yanmış olan bu eserin men'j ma· 
:ıarratı için derakap bütün Suriye ahalisine hita
ben uzun bir beyanname neşrettim. Bu beyan
nameieri ta en ufak köylere vanncıya kadar) 
gönd~rerek duvarlara yapıştırthm. Hu'asaten şöy· 
le divordum. 

Ha~ifei islim tarafınd<in ilin olunan cihadı 
ekber düımaoı din ve vatan olan logtliz, 
Fransızlar ve Ru.!Jara matuftur. Ve hatta onları.il 
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si~aiı bedest mücadelede olanlarına aitt:r. Bioa
enaleyh vatanları, menfaatleri velhasıl her şey• 
leri bizimle mlişterek o an gayri müs .ım vatan
daş\arımıı aleyhine en ufak bir fıkrı tecavüz 
beslivecek olan ehalii islamiyeyi en şedıt surette 
tecziye edeceğime itımat ediniz. 

.. Saltanatı Osnraniyenin akıbeti ,, uovantı 
eseri meşhurunun .370 inci sahifesinde balada 
zikrettiğim Arapça kitabın metninden kemali 
itina ile bah!etmiş olan mahut Moskof diploma
tı Mandelşta!ll acaba neden dolayı benim be
yannamemi de tercüme etmek zalımetini ihtiyar 

buyurmamış? Gerek Morgentava ve gerek ~· an• 
delştama ihtar ederim ki fılbaki\<a eğer Sur ıye
de islamlar tarafından biristıyan~ar nleyhine bu
bi umuminin ister biday~tinde isler evasıt ve 

evaharmda bir tecavüz vu '<u bulmasını auu et
miş o 'saydım bundan kolay hiç bir iş yapmııı 
o . mıyacaktım. Eğer bütün harbi umumi esnasm
da Hiristiyanlarla Yahudilere islamlar ve Düni-

)er tarafmdao hiç bir laanuz vuku bu' mamışıa 

bu sırf benim himmetim ve beDim .ittihaz etti• 
ğim tedabir sayesinde mümkün olmuştur. Man. 

delşla;n gerçi kitabı malıudunda Ermenilere k.tr
tı aalıverılmiş olan Kürtlerin Suriyede mevcut 

buluomamaımdan dolayı Suriye Hfrisliyanlarım• 
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30 Klnunuıant 1933 

ÇOCUK 
Bilmecede Kazanan Talililer 

Dört haf ta evvelki bilmeceyi 
doğru halledenler arasında Darüş
tafaka talebesinden Nafi Vaıfi 
Beye bir kol saati hediye edeceğiz. 
Nafi Beyin per§embe günü öğle -
den ıonra idaremize gelerek hedi· 
yeıini almasını gelirken bir de fo. 
toğrafını getirmesini rica ederiz. 

MUrekkepll kalem kazanen 
5 karllmlz 

1 - Şehzadebaşı 10 unncu mektepten 
899 Nihat, 2 - Aksarayda All Nuri Bey 
kerimesi Şükran, 3 - Galatasaray lisesi z 
lncl sınıftan Muzat!er Hllınl, 4 - Beyotlu 
Cihangirde 18 numarada Ka.mn Nuri, 5 -
Tophanede Boğazkesende CelA.l Bey malı • 
tumu Ali Ramiz Beyler ve Hanım. 

Birer kuhı blskUvi kazanan 
15 karlimiz 

inci anuft.an U3 numaralı Malik, 4 - Bur
sa ukeı1 Jiaem 9 uncu smıt 4 ünctl §Ube ta
lebesinden 32:>9 Hasan, 5 - İnegöl 1'met 
.Pap mektebi 18~ nuınarada Hidayet, O -
Aksaray 24 Uncu Ukmektep son smrftan 
lsmet, 7 - Ve!a orta mektebi M7 numa -
ralı Kehmet :Muvaffak, 1 - Devlet matba· 
asmdıı Haaan Mübeccel Bey vasıtuile Şerif!.' 
9 - Üsküdar muhtelit orta mektep 2 inct 
sınıf B oubesinden 42 Sabih Zeki, 10 - Ga
lAta nahiye mildUrlUfUJlde 4 nunıaralı t&h· 
rlr komisyonu ka.Ubl Ka.zım Sevinç Beyin 
ltarde§i Yusuf Boyler ve Hanımlar. 

Birer kitap kazenanlar 
1 - Acıbadem dört yol ağzı 37 numa· 

rada Ha.ınlt Nazit, 2 - Çamlıcada profe • 
sör Halil Nimetullah Bey o:ıu Aydın NI • 
metullah, 3 - Deyoğlu ~S inci mektep S in
ci smrt 46 Nlnıet lımail, ' - Feriköy BU • 
yük Yeni sokak 9 numarada Ahmet Turan 
Bey kızı Samiha, 5 - J:rtnköy kız llaeısl 
mUdUrU Mahir Bey kızı Kevaer, 6 - Kasım
paşa Eşrefpqa yokU§U 13 No.d& Cenıal, 7 
- Beyoğlu Toz kop!lT~ Tıpebafı caddesi 
Mebmetpaşa apıı.rtmı:ın 2'1 No.d& Alba Döf· 
lek. 8 - Eylp tahta mJnare mfoballui 8 ıııı· 

VAKiT 

Doktorlar 
Doktor ·- Opera llr 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm baııtalıklan birinci sınıf 
mütehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
filta yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lstiklıl.l 
çadde.i No. 193 (Opera sineması ka!'§ısı) 

Telefon: '1060 - 4,2221 

Doktor 

Balıkcıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doıuor 

Cevat N. ZekAI 
ısıoır mUtıbuaısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde ıaat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenıhaneııtnı Babllll kar111J11da An· 
kara caddest No. f7. ye tenlan naklet· 

mlşUr. Telefon muayene: 2341i9 
lkametga.h: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet. All 
idrar yolları bı1ı1btlıl'1an wtıteıuuıaıaı 

EminbnO (Sabık Karakat) banma 
nakletmııtır. Cumadan mudil ber gün 

haataıarıru kabul ve tedavi eder 

S•vıf• lt 

Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümltalzlile, en hafif 
b\r sada en yüksek bir gürültü hisstnin husulüne,_ h_emen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Butun ra· 
hatıızlıklar, heyecanlar ,.<i:J.ır''. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel·cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

1 - Galatasaray ilk kısım birinci sı -
nıftan 179 Can, 2 - Şl§li Midilli apartnn:ı
nı 167 Vehbi, 3 - FerlkllyUnde BUytlk Ye • 
nl sokak 9 numarada Mustara Sami, • -
Kadıköy l1seai birinci ıımıt C tubealııde '16~ 
Mehmet Ferah, 5 - Malatya Ça!'§ı llkme!~
tebl 3 Uncu sınıftan 7 Sabahat G - IZIIlirde 
karantlııada Mehmet AJJ Bey kerimesi Me
lA.hat, 7 - Bursııda UlCican:ıi ch•arında pUk
kA.ncı Hakkı Er. mııhturnu Cetn&l, e - la • 
tanbul Tophcne Ask~ ıı:ı.n'ntlıır rnc ;t bI 
kltfp 1sm&D, ıo - Burada Yeni hWcQnıet 
arkasında Hacı ar camlı sokağ'uıda 3 numıı
rada dl§ tabibi Hüseyin HüımU Bey v&11Ita
Bile Hilmi, 11 - GııJatasaray J13esi birinci 
mııftan Okta,y RUştU, 12 - Pcrtevnlyal 11· 
sesi talebesinden Nacı Safa, 13 - Cerrah
paşada f5 inci illtmektep zafer Cihat, 14 -
Kadıköyünde Moda caddesinde HllAll Cami 
15 - Şioll Bomontl caddesi Mustafa Halim 
Be!J kerimesi Şa@n Haıu~ ve Beyler. 

marada Muzaffer, 9 - FeriköyUnde Camit•-------------· dal in 

Birer paket çikolata kazananlar 
ı - Tatbikat mektebi Hayat Şevld, 

2 - Yed1kule Hacı Hamz:ı mahallesi 93 nu
marada Mcllb& İlhan, 3 - 1okıllp lisesi 7 

tstanbul 4 Unctl icra memurlatwıdanı 
T:ımamma 1452 Ura kıymet takdir edl • 

len Fatihte dUlger zade mahallesinin Büyük 
Karaman yokU§U sokağında yeni 8 numa • 
ralı berber ~edlilnd:ın munkalip dUkktuun 
:UO ldme itibarile 4tJ Jı1sseal açIJc arttırmaya 
nzedllınlş clup 6 §Ubııt 933 tıırlhinde gart • 1 
namesi divanhaneye talik edilerek 25 ııubat 
933 tarihine mUsadf! CUmarte.t günU saat 
H teı:ı 16 ya kadar latanbul 4 UncU icra ~
trestnde aı;dt arttırma llUntfle atilacaktır. 
Arttırma lldDcldfr. Birinci arttırmada ma
~r hisseye 180 liraya mll§tert Ç'lkmı§rtr. l!u 
kerre en çok arttrranm üzerinde bırakılacak
tır. Arttırmaya i!itlrak için hisseye muslp 
kıymeti muharnınenealnln yUzdcı yKı bu • 
çuk nlsbetinde ~Y ak!:eal a·ınır. Jr!Uterakfm 
vergi belediye vakıf ıcarcsi mU§terlye ait
tir. 929 tarihli icra kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan haklan tapu slclllcrile 
,aablt olmayan il)OtckU aıacal:Iıtarlo. diğer 
&IAkadaranm ve lrtıtıık hakkı sahiplerinin 
bu haklanru ve hu.twıile taiz ve JDAlllli!c da· 
lr olan iddialarını lla.n tarihinden itibaren 

.20 ctlD lçJ.nde evrakı mU.bitelerile bildir -
melert lbmıdrr. Aksi halde haklan tapu 
.ıcmertıe sabit olmıyanlar satı, bedelinin 
payıa..,masmdan hariç kalırlar. Al~adara· 
ıım tobu madde! kanuniye ahkAmuıa göre 
b&reket etmeleri ve daha fazla malQmat 
~ LIUyeııJerin 932/497 doeya numara • 
idi• rnemurt~mfze milracaatıan Uln olu • 
DUr (8"4). 

h&anlııol 4 ünetı icra Memurlulundan: 
Tam•mııga 192 Ura l<J)'Dlet takdir edilen 

~~ BeYUat ata mahalle.ıntte Ça
d aokatızıc1a eakt 2f numaralı kay • 
en lı&ne halen btr kıt• 
·- ,_.._ a &rsaıuıı tamanu -- - .. ...-... aya V&zed1t 
t.ıf.blDde taı1ıwıı ınlf olup 30/1/033 
Jeretc 2/S/ 933 ~ diV&nJwıeye taıJ.k 8di· 
S8ne -.ı M ~ e mllaacUt Perıembe 
açık arttırma ile ~dar dairenıızde 
lJtlrak lçtn 7bde Tedl ~ Arttnınaya 
teraklm vergilerle beledi alaıır . .M:tı • 
Jcanal Dlo,tori,ye Aittir, i'24 ~ert Vakıf 
ve UJ&a lwıııııUIWll ıu ·--· wıı.r.ıı icra 

- Dlaclde.lne 
tevfikan haklan tapu ldctllerlle sabit 
yan ipotekli alaeakWarla dttw aı~: 
JUD .,. lrt.l!&J< hakla ııahfptertnın bu haki a. 
nnı ve hususile 1'ıı1z ve masarıte dair olan 
lcldllJllnm ııa.n tarihinden 1tib&ren 20 ıun 
içlede evrakı mU.btteıerııe büdirmeı.rt a • 
ZDDt\ır. .Aksi halde haklan tapu slcUlerUe 

•bit olmıyanlar s:ıtrş bedelinin paylqnıa • 
mlDdan bari9 kalırlar alAkadarlarrn f§ bu 

llladde1 ıwuuıtye hUkmllne göre tevllkl ~ 
J"eket etmeleri ve daha fazla maltlmat aı . 
Jıı&k latlyenlerln 32/ 94 7 dosyı:ı. numarasile 
llleınurtyeUr:nlze mUracaııtıan na.n olu • 
ll'llf. 

•okafmda 31 numarada Kamer, 10 - Per
tevniyal U.ısl 3 UncU sınıf 8f3 Ahmet Ne
cip Beyler ve Hanımlar. 

Birer kari k•zananlar 

150 inciye kadar birer kart ka· 
zanan karilel'imizin mükafatı bu· 
ıünkü posta ile gönderilmiştir. 

Dikkat 

§ Bilmecede kazananların mi.iki 
fatları her perıembe günü öğleden 
ısonra idaTehanemizde Terilmekte· 
dir. 

§ 3 hafta mükafatını almıyanın 
hakkı kaybolur. 

Derhal hediyelerinizi alınız. 

Aekert Fabrikalar llAnlar1 1 
6 Ton petrol 

31 .. Mabı uic at benzl11i 
3 ,. Tathfrat ber:zıni 

23 Kalem res m malzemesi 

Po igon malzemesi 
100 ton O'eu'D 
1,5 ,, GranGI 
E1ek motorlar 

iğne ve iplik ve ıaraç ma'ze 
ıı (Tal.azdan iıt'sna karın 

alınacaktır. ) 

Vnaiti nakliye marka yaj-ları 
Kup vidaları 
r ;ıvvaler 

Ateş tuğla ve barcı (F enili 
• ~arlnamesi hazırlanacak) 

100 ton c' o omit ( GUmrllkten 
rr.uııfiyet karan almacakhr.) 

30 ton mağneı't 

Yukarda yazıla malzeme bu 
sene içinde sahn alınabilmek 

fçin hizalarında ya21lan u"ıbın 
temini lazım gelmektedir. Ean· 

lar temin edildiği takdirde mez 
liôr malzeme kJıa bir ilanla 

pazarlıkla ahnacakbr. Bu sıibi 
itle alikadar olan firmaların 

daha evvel Fen şubesine müra· 
caatla evsaf ve §eraiti fenniye· 

lerl hakkında izahat alarak tim-
diden hazırlanmaları. (330) 

• • • 
400 Ton lavemarin k6mürü. 
13· 2 933 tarihinde ihalesi ya· 

pdacağl ilin edilen yukardaki 
malzemenin ihalesi sehven aleni 
mlinalcaaa aaretile yapalacatı i!Ap 
edll111i9tir. Bu kCSmOrOa ihalesinin 
yfne aynı tarihte kapth zarf ıu• 
retile J'• alacağı alilcadaranın 
mal6TWıu olmalc &ıere ilin o.onur. 

(395) 

Doktor 
Hafız Cemal 

Oahill btuıtalıklar mUtehaıısısı 

Olvanyotu No. ns Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Sirlncı •mıt ınoc a.ssıı 

Babıa.ıı (Ankara Caddesi Numara ı>O) 

Diş doktoru 

Must ofa Zf ki 
Muayenehane: 'OskUdar Atıamataşı No. 53 

oı, tab•b• 

Zeki Nuri 
Her gün hasta kabul edilir. Her aevı di§ 

rabatsızııaı tedavi olunur. Muayenehane: 
OskUdar Ahcıbaşı Mektep sokak No. Mı 

Biçki ve Dikiş 
Mektebi ı Tar'hi teai•İ 1927 

Üçı.incu tı ime tr 
Maarif Ve Aletinin 
mUsaadeılnl haiz biç
ki \'e dMş mu:ıllı 
mesi Paıis akadem· 

sinden mezun KLiO 
MA \'ROMA 'fi en 
ıon Fı ansız ve basit 
bir u11ule te\iikan tedris ctmektedi'. A
meli drkio; bılcnler bir m:ıh zarfında \C 

bilmi) enl~r ilç m:ıh zarfında hendese ile 
tanör, tu\'llet imalini iığrencbilirlcr. 
l\]ckıepçe nrikn diplom:ıl:ır l\laarH "·e-
ı Aletinden kabul ve tasdik olunur. Ders
ler Şubat iptidasında ba,lıyıcakttr. Ta
lipler.n Beroğlu"nda Yeni <;:ır~ı. faik 
P.lşa cnd~esindc Fazilet apartımanının 
6 ıncı ı aunda 6 ·o. daire~ c her gün 
9-I 2 ve l ·4 e kadar miırac:ıat etmeleri. 

tabletleri. 
ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABİLIR. 

Posta T. Te Levazım 
Müdürlüğünden: 

P. T. T. idaresi ihtivacı için 6,000 kilo hurda kurşun aleni 
surette milnallasaya konulmuttur. Ml\nakasa 19·2· 933 tarihine 
müsadif pazar g&nO saat 14 te rcra o'unacaldır. Talrpleria ıart• 
nameyi •lmak ve görmek için her gün, ve münakasaya ittirak 
içia de yewmi mezk6rda % 7,5 nisbetindeki teminatlariJe birlik· 
te Yeni Postanede Levazım Müdilrlüğünde müteşekkil komisyon 
riyasetine müracaatlara. (3l5) 

Galatasaray Balo Komitesinden: 
Bayramın Birinci güoü a~tamı Tokatliyan salonlarmda veril· 

meıi makerrer ofaa GeletHarey bafo11unun Martın 2 inci gün& 
akıamtna teblr olandağu illa olaaur. 

Fatih Mal MOdllrlflttlndenı 
Ay•anssray'da Atik Mustafapaıa mahallesinin Pazarcı ıoka

ğında emvali metrukeye ait 4 6 ve 8 No. h bostan kiraya veri• 
leceğiodeu miizayede mllddeti 25 ikinci kinun 933 tarihinden 
11 ·Şubat· 933 tarihine kndar yirmi podilr. Taliplerin 16 Şubat 
933 tarihine müsadif Perşembe günü saat onda Fatib Mal Mn
dürlOğünde milteşekkil müzayedat ve ibal6t komiıyonJırına mll• 
racaatları. (349) 

r-Sellnik Bankası 
l•·-------•ıı Tesis tarihi t 1888 
ım--r.-1eS_rı.-e~-~"'."""~~-.esı~~~:-:-aıa-~~~~0~-ru-1a~-, -8!6t-ı-ı il · Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

•u c A. Sirkeci Muhllrdar 7.ade Han 2!640 ldace . merkezi .· 181 AN BUL 
lzm r • Pire • lakead ... Jye 

Poatası TOrklyedekl Şubeleri ı 

(Ege) 31 ik nci klnun lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
salı tı de. Samsun. Mersin • Adana 

'lralnoa Foat••• Vunanlstandakl Şubeleri : 

(A kara) ı Şubat SelAolk • Kavıtla • A tlna. Pire n çarpmba 
18 de Galata rıblımından dö 
nOtte Tireboluya da uğ"ranılar. 

lzmlr • llerala Poalaaı 

(Ana far ta) ;a,,!:ıb:! 
10 da idtre rıbbmından kal· 
lcarl•r. (387) 

ı<arşı en ınüesslr deva SERVOIN hap· 

landır. Deposu. lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rı:ı.a Merkez eczanesidir. Taşraya 

ı 50 kuruş posta ile gönderilir. Jzmiı 'de 
frtgral pazanndaki, TTabzon'dı \'eni 

ecıahıneJlnde de bulunur 

Bıl6mum Banka muameleleri. Kredi mektuplar1. Cari hesap
lar .lıüıadı. Eıbam ve Tabvilit. Kasalar icarı. 

1 inci 
il 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulAs.ası 

Terih imtibanatu vermek iıteyelere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuru~ ffıtla lıtanbulda Kanaat Kltüpbaaeafade ubbr. 

Fuat SAÇ Suyu Saçlana dlkOlmesini 
getırir ve sıkllttmr. 
edilmiştir. 

durdurur. Kepekleri k•ybeder. Dökülen asçlaran yerine y~nielal 
Eczanelerle ecza depo'arında arayınız. fiata 100 kurut• tenzil 

(Umumi depo•a Şark Merkez ecza deposu) • 
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vrupada birincil ği ve en bilyllk 
mük" atı kazanan 

l5 

i:c:ıfı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı şifaiyesi mücerreptir. 

B~yoğlu'nda 

MAGAZALAR INDA 

usan Ha 15 Şubat 9SS 
• SONU 

münasebetile 

"" ATIŞ 
Bütün Dnirelerde Fevkalade Tenzilat 

E salslz Fiatlar 

Devret Demlryolla.r ı ilanları 

' 

150 adet vagon örtüsü rnünakasası 13· 3· 933 tarihinde Anka
~ada Dev'et Demiryollan işletme umum müdürlüğünde yapılacak
tır. F az'a tafs·ıat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li· 
r~ya sah!makta olan şartmımelerde yazıhdır. ( 366) 

Lokomotif, alev, duman ve regülatör borularının kapalı zarfla 
mtnalrnsası 13 ·M:ırt 933 Pazartesı günü saat 15 de idare mer
kcz·rıde ynpılacaktır. 

Ta's''fıt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa-
tılan ş:ırtnamelerde yazılıdır. (365) 

Şebekemiz • e seyahat edecek mektep talebesine daimi olarak 
0 o 50 ( YCzde elli ) tenzilatla hususi bir tarife tatbik o.unacakhr. 
Eu tarife, Türkiye'de umumi tedrisat dereceleri dahilinde olan 
res ni Maar fçe musnddak hususi mektepler ve Türkiye ve Ec
nebi memleketlerdeki mektep ve üniversiteler talebesine munba
sır o'up a fı rndar!arın, her dafasında, mektep idarelerinden ala
cal:ları fotoğrafüm resmi mühür ve imza ile musaddak bir vesi
kayı istas onlara getirmeleri ve Yüksek Me' teplere giden tale
benin yo da ayrıca fotojraflı hüviyet v2rakasını beraberlerinde 
bu'undurmaları lazımdır. 

Eu vesikalar talebenin : 1 } Yirmi beş yaşını geçmediğini, 

2) Tahs'lden bnşka bir işte ça!ış'lladığım, 

3) Yükse'< Lekteplerin leyli talebesi ise 33 yaşını geçmedi-
ğini ve kız talebe ise cv!i o1madığmı göslerecektir. (374) 

idaremizde ist'mal edilmiyen lüzumsuz ve ( 151) kaleme bağla 
o'an oto:no'Jil parçaları, bol çimento çuvalları, hurda bez ve 
çuvallar l,opye pres eri, küçük lut'ada oks'jen tüp'eri, muhtelif 
mutfak ve ev eşyası ve sa re bit müzayede satılacaktır. 

Müzayede 9. 2·Y33 tarihine müsadif perşembe günü saat 9 da 
baş'ıy~cnktı~. T~ıl p o'anların, satılık eşya hakkındaki müfredat 
liste!er'nden tednrik etmek üzere ber gün Haydarpaşa ma~aza
sm:ı m:.iracaat edebi ecclderi ve muayyen günde müzayedeye 
işt'rfikleri ilan o'unur. (33l) 

Z1 fıyeti umumiye, iştiha
sızh1< ve l:uvvetsizlik ha. 

l&tında büyük faide ve 
tes·ri görülen 

sfatlı 

VAKll 

844. Numaralı 
20,000,000 

30 Kinunus"ni 1913 

kanunla müteşekkil 

Lira Sermayeli 

Emlak ve Eyta Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 ürk irrası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

40,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın başladığı tarih 1. ŞUBAT 1933 
Kaydın kapanacağı tarih · 28. ŞU BAT 1933 

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 
OEFATEN : Kayıt esasında% 100 

ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında % ı0 - 1/5/ 1933 tarihinde . % 30 
J / 7 ı1933 tarihinde . % 30 - 1/9 /1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri 
% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 

ikinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir . 
Nezdinde kayıt rnuameıesl yapılacak müess9sat : 

T. C. Merkez Bankası 

Türkiye Ziraat Bank~~ı 

Türkiye İş Bankası 
Emniyet Sandığı 

Emlak ve 

Osmanlı Bankası 

Banka Comerciale ltaliyana 

Doyce Orient Bank 

Felemenk Bahrisefit Bankası 

Ey anı an kası 
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Türk Anon·m Şirket·nden: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolar1ndan kristal toz şekeri atideki flatle 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere sabhr. 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vukubulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı· 
teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. 

Adres: lstanbul, Babçekapı 4 üacü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 
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SAHlBl: MEHMET ASIM 

Doktor lbrahim Osman 

TEŞVİKİ YE SAGLIK EVİ 
~işantaşı • Çınar sokak ~o. 38 (15 inci mektep yanında) 

Kadın hastalıkları miicchassıs Dr. Mohm ut Ata Bey her gün saat 3 ten 6 ya 

.. •• kadar h:ıstal:ırını hastahanemizde kabul \'C tedavi eder. Tel: 43253--

Deniz Lev3z1m S~tınalma 
Komisyonundan: 

200 l'on Dizel mayi malıruku: Kapalı zarf: 20 - Şubat· 933 
Pazartesi saat 14 de. 

Umum N~rlyat Müdürü: REFİK AIDIET 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 200 ton Dizel mayi mabruku· 
nun münakasa sı yukarda yazılı gün ve saatte icra edilecektir. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve takassız itaya talip 
olacakların da hazasında yazılı t:ün ve saatte muvakkat teminat 
makbuzları ile birJikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (375) V AKIT MATBAASI - tST A1'ı'BUL 

~ark Mal 
Kullanınız 

ası Her eczane· 
...-..... fi' de satılır 

n 


