
' 

''Akbaba,, 
iç sayfalarımızda 

Bugilnkfl Sayımız 

ıs inci Yıl • Sayı ı 5022 CUMA 1 Kinuaaaanl (1 ind ay) 1952 

400~6 Nunıara 1 milyon lira kazandı 
30 senelik siyasi esrarı 

ifşa ediyoruz 1 
Tallt Patanın ,ıtrell telgrafl 

329 senesi Kinunusanisinin 
dördllncll gecesi, Talit Pı. nın 
imzaaile Babıali telgrafbaneıin· 
den çekilen 472 No. b müs
tacel şıfreoin esran nedir? Bu 
tifrenio başanda şöyle bir ka
yıt vardı: 

"Alan ciızat halledecek~ir.,, 
519 mUkerrer Ho. h mektup: 

1915 seneıi birinci Kanun 
ayının onuncu günü, Habeşis
tandaki Osmanlı baş konso
losu Mazhar bey, ince bir 
sigara kiadı uzerine bir tez
kere yazmıf, saçı sakahna 
kara.şmıf,yahnayak ve bir g6z6 
kör bir zenciye vermifti. Zenci 
kiach alınca kaynar baJmu-
ıuuna batırmıt. ıonra yutuver
mişti. 

Adisababa konso!oalupnua 
sı~ mükerrer No. llDI tapyan 

bu tezkerede şöyle satırlar 
vardı: 

"Efradı ailemden, bilhassa 
çocuk'anmdan bir seneye ya
kın zamandır hiç bir haber 

alamıyorum. Akrabamızdan olan 
harbiye nazm salfıki Ahmet 
izzet papya veya ... 

11 
... Son defa Maba tarikilf! 

gönderdiğiniz evrak ve tali
mat tamamen dDşmanlarımız•n 
eline geç,,iştir ilah ... 

Tezkereyi yutan adam o 
gece lionıolos.uk b.nasından 
gizlice çıkmış, babet payitah
hm saran yem 't bahçeleri 
arasında gözden kaybo'muş

tur. 
Acaba ba adam nereye gi

diyordu? 

TafsllAt yarınki 
VAKiT' ta .. 

YiibaŞıPiYUğôS-üÇekiidi 
8jımilyon ,. · rayı kazananlar arasında 

on yedi iıçi var ... 

~ 

.Yllbaşı tayyare piyangosu dan gece çekilmit ve 40086 numaralı 
bilet bir milyon lira kuan1D1fbr. Bu husustaki tafsilib ve ka
zanan numaralarla taWiJerio isimlerini 6 mCI sayfamazda bula

_;akstnız. Resmimiz d6n gece abnmıthr. 

Meuemen not~rl Samsunda 
mahkemeye verildi 

, lz~ir, 31 (A.A) - Menemen· Gazimizin 
c e Noter dairesini yakmakla 
m~znun odacı Hilıeyinle zimme- Heykel-eri 
t !''! para geçirmekle maznun 
r .."! ,eıne.n .noteri Hikmet bey, ev· 
r a e . b~~! kte ıebrimiz milddei• 
u t: r. 1 · rrıne •e•lcf'dilmişlerdir. 

1 .... 5 ıneye konulan maman• 
18

' ın ·~ a .t"me eri ağırceza mah
pı::_s nd'? ·c. a o anacaktır. 

~teni sene 
8ugUn 1:132 aeneaı ba,ıa
ma ıdnd1r. Karllerlmlzl teb
rik eder ve reni aen-.ı 

saadetle geçlrm•lerlnl 
dllerlz .------.D-a-.-._ __ _., 

iç saytBiBrıınızda 
Yeni ro ........ m ı Davld 
Golder - Talnrl111 ve tarl· 
leler - DahlR ve harici 
••Y••I icmal - Çocak ~-

..._, - Meraklı pzll•r 

Resmimiz Samtunlular tarafın• 
dlln Maıy& Kripele yapbrılan 
Gazfmiain g&zel bir heykelini 
gkteriyor. Bu huıuıtaki ya11mın 
64ncl .. yfamazda balacakıınız. 

1932 • senesıne girdik ••• 

1931 - ( 1932 ye ) Al pvru111 , lfle opnClll•• ... Yal•ız dikkat et , içi barut doludur ha L 

Akisler: 

1932 
DIJn u e ı• ~ or. . 

va ,., dUdil1' u" ~"" 
1931 __.,_girdik.. 

Sllnnd 90CUğU1U1, ........ ,,,.,,,_ 

tımnak için glirlUta kopara Wka-
1-zlarıla M lar'lr:urtu D«T1 BU ıü, Wr 
vıl daha llıtl1J'1TlamM1n aeuım uut.. 
mak ~ iti ~· liofiuflOl'UI 

1'31 eene.ı 1tayıran bir babagmıf. 
Son netninl ljerip göçerltn, tecrlilJe. 

400,000 Liralık kaçakçılık 

... ·yet refiki JzJ ~ ki 
tekzip nasıl yazıldı ? 

Gümrükte müfettiıler odasıl)da 
geçen bir istintak ıahne•i 

ıl.z ycıvr"8U 1983 ye mira namsna in~ G&latada petrol öeanııU yapaa Ya. ıedtı.m, buhlnabltir. Ailelik h.Hmt 
raktljı, fe// meydanda1 Sıhhati bozuk, §U Bahar ve ŞtiteUaı haklmdüi b- anlaşıldıktan 80Dr& yapılan ~net 
kılla/eti perifan, karnı ~. ketesi 6of çakçı1* .....ıe.fn4e (V AKIT) m net- riyatı tashih etımek de JAmn gelir. B • 
bir dünga!.. riyatmı telaip eden (Cumll.miyet) re- ier (Cihnlıuriyet) refikimiz (Vabt) • 

On iki aydır buhran içinde kwra - fildmi• evvelki &'tin bir kaç sual sor- m neşriyafmda haklı oldufuna WJA 
nan bu ht111ta 90cuğun dn-dine lıeılilz mafU*. Bu suallerle bisfm neşriya. kani olamannfl[I& o cihet başka bir me
bir uva bulunamadı. Doktorlar, haa- tunm tebip eden zatm kim olduğunu &eledir, 
talığuı teıhisinde bUe birle,emlgor. öğreamek iısteditimizf söylemiştik. Biz bu ihtimali dtiştinerek reflde 
lar: Kiall istihaal çokluğu diyor, kbni Evvelee bizi tekzip eden (Ciimha- mize yardim edeeeğiz. (Vakit) m net
istihlôk azlığı.. Eğer buhran bir ,,,Z riyet) refikhnh: bizim bu sarih eual - riyatını tekzip için stitunlanna • ya. 
tlaha böyle sürerse, hastalığın kulla )erimize karf1 dinkil sa)'IBIJlda sflldlt zılan yazmış olanların tam ha.n*etıe 
çevirmesinden korkulur! etmilJUr. J>oirma biz bu stiıkMun se- lerile dürüst g&P.tecllik llM81~ 

llamafi. bütün bu çektUtlerlılaUe hep ve manuım bir ttirlU aıWyama - asla telifi kabil olmadajım göstere .. 
rağmeıı, içimde giden yıla karp Me- d*· Berlwıa'l bir gaHte, herlwtgi ceğiz. 
ta bir hoınutluk, gelen yıla 1carJı11sa bir meselede yamı11111'1 olabilir; yahut (Va.kıt), malim gaz ~plılı 
gizil blr korkıı var - Acaba, ekleriya 8111 niyet sahibi bir takım ldılmeler ta. hakkmdaki ilk yazıyı 15 - 12 - 131 
gelen. gideni arattığı için mi1 rafından fadan& varmalmran Jtfal (LilUen •ayfagı ~rfnlz>. 

Bani, bir memlekette etekler AJ.. --==-=-==-=-==-=---=============-==============-==~ 
lalıa l/fılvarnuılar: K •b• b d ı· ) 1 

- Yarabbi. fU semercinüı eanuıı anın gı J ma n a yer J 0 SUn. 
al d<J artunuda güle tqımaktan laır-
tulalunl Din talebemiz terahndan tezahOrat yapıldı 

Cf:nabıhak, ~,ek kullarının dluıM- . 
• kUbul edlvermlf. Fakat bu uler, 
öün ıemerdnin 11erlne gelen adanı, 
an'atının ehli olmadığı lpn, yaptığı 
"me'rler, iiBtelilc. eteklerin artlannı 

da yara etmif .. 
Onun gibi, biz lnlanlar da, 1931 

den kurtulduk diye pek aevinmillelinı. 
01"'n ııstalıkla aırtunıza gilkledlli 
bir fOk beldlan. il~· kolay. tClfUIU • 
'la alıfllllftık. Ya 193Z nin acemi elle
ri, Jliilderlmlzl ha/Uletmftllkten ma .. 
ad14 liatelik sırtlanmızı da yara e. 
denet 

Yusuf Zlp 

Gümüş para 
meselesi 

lkbaatçılarmuda koaaflak, 
fikirlerini yannclaia ltlba· 1 
ren nepetmlye baflıyonıs 

\"eri -4•nmız için din talebelaiı tarafmdan bllyGk btr 
p.,aı_. hareketi yapdmafbr. Yamanı 3 tbıctı 1ayfamazda 
bUJacak••1. Relmimia talebemizi p.teriyor. 





1 Muhtelit mübadelede ı 

Bir harcırah 
meselesi 

Baş murahhasımız bu mese· 
lenln usule muvafık oldu· 

Ounu söylUyor 

Muhtelit mübadele komisyo· 
nu bitararaf murahhaslarmdan 
M. Rivas Vicunanın hükumeti 
olan Şili tarafından bir sefare· 
te tayin edilmesi üzerine komis
yondaki vazifesinden istifa ede· 
ceğini ya:ımıştık. 

M. R:vas henüz istifaname· 
•İni Alnam cemiyetine gönder· 
mcmiştir. Resmen istifa ettikten 
sonra kanunsaninin on beşine 
doğru şehrimizden hareket ede· 
cektir. 

So:ı günlerde M. Rivas ve 
kom'.syon hakkında bazı şayia· 
lar dolaşmaktadır. Bunlara göre 
M Rivas komisyondan sefir ta
yin edildiği Peruya kadar k _ 
d

. . . en 
ıstoın ve ailesinin yol masraf-

larına istemiş, bu talebi kal:ul 
edilmiştir. Esasen M. Rivas ber 
Dıezuniyet alışında memleketi o
lan ŞiJiye kadar kendisinin ve 
ailesinin yol masraflarım daima 
komisyondan istemiş ve almıştır. 

. Son .mezuniyetinde de başka 
bır V~!tfeyi ifa için gittiği halde 
Meksıkaya gitmek üzere komis 
Y~ndan harcırah almıştır. Bu şa· 
)"layı kayıdedenler bu işte bir 

yolsuzluk o!duğunu iddia etmek
te Ye tahkikat yapılmasını iste· 
mektedirler. Komisyon muame· 
}Atandan akvam cemiyetine k~rşı 
mes,.ul olduğu için tahkikat yap
mak seJahiyeti yalnız akvam 
cemi yetinin dit·. 

Dün bu şayıa hakkında baş 
~.urabbasımız Şevki Beyi görüş
tuk. Ye dediki: 

. :- Mali Büro evvelki günkü 
lÇ.?maında M. Rivas'a, ihtiyarına 
gere, Par:s'e veya Cenevreye 
kadar yol masrafını vermeyi 
kabul etmiştir. 

Kendisine Şili'ye kadar harcı-
rah verilecek d y "ld" F"l k" M . , egı ır. ı va ı 
M. Rıvas a son mezuniyetinde 

e~sika'ya kadar yol masrafı 
\terılmiştir. Fakat hu yedi sene
den beri tatbik edilen bir usule 
.tnuvafıktır. 

~· Rivasa yalnız bu mezuai-
Ytl'nde d y ·ı k . ld • egı omısyonda vazife 
a. •g.1 zamandanberi her mezu-
nıyctınd 'tt•y. 

b e gı ıgı yere kadar har. 
cıra Verilmiştir. 

Tabit ~ M R. 
b. u, · wasın şahsına 

sus ır usuJ d w "ld" egı ır. 

Her bit f 
d"I b. ara murahhasa tatbik 

e ı enb ı~ Usuldür. Ve ye+)i se-
neden erı bitaraf h 1 
M . l mur as ara 

. ezunıyet erini er • k . . .eçırme üzere 
g.ideceklerı memlekete kadar 
harcırahları verilrnekt d" e ır. 

Sefaretıerc!e: -.Senebatı müneaebetile b U u g n 
yapllacaK merasim 

Yeni senenin ilk günu·· · . muna· 
aebcblt hersene olduğu gibi buse. 
n4! de şehrimizdeki ecnebi sefaret 
Ye konsolosluklarında bazı me
ras:m yapılacaktır. Alman sefa 
retinde maslahatgüzar M. Asch
man saat 17 de, Fransa sefare
tinde sefir Kont de Chambrun 
sa~t 11 de, Italya sefaretinde 
aefir Baron Pompeo Aloizi 
saat 11 de, Yunan konso!oslu· 
ğundu konsolos M, T riyandafila
~oa saat 12,30 da, Felemenk se
faretinde sefir M. Van Ketvich 
ket ., • 
. onııerıne mensup zevatın teb-

rıkltıuı kabul edeceklerdir. 

1 Ola in iia erleri 1 
Bir hidise 

Damgasız drahmi
f er değiştirilmiyor 

Şimdiye kad~r ecnebi para· 
larmı aJıp satmakta serbest o· 
lan sarrafların son neşredilen 
dört numaralı kararnameyle bun· 
dan menedildikleri malumdur 
Dün Yunanistandan ge len 
bazı yolcular yanlarındaki para· 
larını değiştirmek için sarraflara 
müracaat etmişlerse de tebdile 
munffak olamamışlardı. 

Bunlardan sonra yolcular, ban-
kalar giderek elJerindeki D
rahmileri tebdil etmek istemiş· 
lerdir. Lakin bankalarca da D
rahmiler alınmamıştır. Bunun Ü· 

?.erine Yunanistan yolcuları bor
saya gelerek paralarını deliştir· 
mek hususunda maruz kaldıkları 
zorluktan şikayet etmişlerdir. 
Borsa komserliği bankalara birer 
te-ıkere yazarak müracaat eden 
yo'.cularm yanlarındaki yunan 
paı alarmı tebdil etmeyişlerinin 
sebebini sormuştur. 

Dün temas ettiğimiz alakadar 
bir zat bankaların Drahmilerini 
değiştirmemek için gösterdikleri 
sebebi şu suretle anlatmaktadır: 

Her memlekette 01duğu gibi 
Yunanistan da parasının harice 
.;akmaması için bazı tetbirler al
mıştır. Bu tedbirlerden biri de 
yolcunun üzerinde ve hükumet 
müsaadesile barice çıkarılacak 
paralarm damgalanması keyfiyeti· 
dir. Harice çakaa paralardan an-
cak damgah 'olanlar memlekete 
tekrar girebilir. Damgasız olan 
paralarsa kaçak talakid edildiği 
için ne suretle harice çıktığı 
tesbit edilinciye kadar bu gibi 
paralar sahibinin hesal:-ına 
bir bankaya tevdi olunur. 

Paralarının tebdil edilmediği 
mevzubahis olan yolcularm yan-
larınd ... ki drahmiler de damgasız 
olduğu içindir ki bankalar teb· 
dil etmyie cesaret edememişler· 
dir. 

Yolcularsa Yunanistanda ha
rice çıkarılacak paraların üzerine 
damga vurulması kaydı olma
dığını iddia etmektedirler. 

Hors:ı komiserliği meseleyi e
hemmiyetle tetkik etmektedir. 

fi*# 

Tütünlerimiz 
Isvlçre ve Suriyede 
rağbet fazlalaştı 

Tütün inhisar idaresiJe bir ec
nebi şirket arasında lsviçrede 
türk sigaralarının satışını temin 
etmek üzere bir rr.ukavele yapıl
dığı yazılmıştı. Şirket, Isviçrede 
reklama başlamış, satış merkez
leri tesis etmiştir. Ayrıca bürolar 
ve salonlar ıçm camilerimizin 
kartonlar üzerine renkli resimle· 
rını bastırarak dağıtmış, bira 
bardağı koy mi ya mahsus mu· 
kavva tablalar, kalemler ve ku· 
tular hazırlatarak lsviçrenin her 
tarafına göndermiştir. Bu eşyanın 
üzerinde F ransızça lngiHzçe ve 
Almanca olarak "tercihen türk 
sigaraları içiniz,. ' türk sigaraları 
sigaraların en iyisidir.,. ibareleri 
yazılmıştır. 

Bu reklam sayesinde son av
Jarda Isviçredeki tütün satışımız 
mühim mukdarda çoğalmıştır. 
Diğer taraftan inhisar idaresile 

Suriyeli bir grup arasında yapı
lan bir mukavele mucibince 
Suriyede tütünlerimizi işlemek 
üzere açılan fabrika da faaliyete 
geçmiştir. 

Türk tütünlerı piyasaya çık
tıktan sonra bu c"var halkı esa· 
sen tütünlcrimize alışık oldukları 
için büyük bir rağbet göstermiş-

ler ve ilk cıkanlar derhal sahl· 
mıştır. Son günlerde Suriye ve 
Lübnanda Jd tütün satışımı! da 
fabrikanm faaliyete geçmesi sa
yesinde çok faıJalaşmıştır. 

Suriye rejisi man atımızın 
şirldetle rekabet yaptığım gö· 
rünce derhal mukabiJ tedbirler 
almış, ve tütünlerimiz aleyhinde 
propagandaya başlamıştır. 

Yapılan propaganda ile tütün· 
lerimizin çok adi ve sıhhate mu
zır olduğu fikrin halk arasmda 
yaymak gayesi takip edilmek· 
tedir. 

lnhisar1n yeni vazıyeti teblil 
edlldi 

Tütün inhisarı idaresine yeni 
gümrükler ve inhis:ır vekili Ali 
Rana Beyden bir telgraf gel-

=====-=========================== 

Ali iktısat 
Meclisinde neler 

konuşuldu? 
Ali iktısat meclisi vazifesini 

bitirmiş ve istanbuldan giden 

aza'ardan bir kısmı şebrimize 
dönmüşlerdir. Meclis azasmdan 
Sanayi ve Maadin bankası mü· 

dürü Saadettin bey dün kendi
sile görüşen bir muharririmize 

meclisin faaliyeti hakkında fU 
izahatı vermiştir : 

u - l 929 senesine ait tediye 
müvazenesi tetkik ve intaç edil· 
miştir. 

Limanlaramızın bugünkü vazi· 
yetlerile inkişafları esbabı tetkik 

edilerek bir rapor ha:c;ırlandt. 

lktısat vekaleti tarafından tetkik 

edilmek üzere verilen ihracaat 
nizamnameleri tetki'< ve intaç 
edildi. Bundan başka Afyon, 

fındık ve kenevir hakkmda 
meclisin mütalaası sorulmuştu. 

Bu mesele de tetkik ve mü
talaa edilerek rapor hazırlandı 

Meclisin en fazla meşgul olduğu 
mesele bugünkü buhranın sebebile 

izalesi çareleri oldu. Bu mes'ele 
etrafında bır çok münakaşalar 

oldu neticede memleketimizin 

umumi buhrandan müteessir ol· 
duğu kabul edilere'{ bazı tedbir
ler karlaştmldı. 

mıştir. Telgrafta, idarenin bir 
kanunusaniden itibaren gümrük 

ve inhisarlar vekaletine bağlan· 

dığını ve muamelelerin yeni va· 
zıyete göre yapılması bildiril
mektedir. 

Behçet beyin istifasından 
sonra münhal kalan umumi 

müdürlüğe ikinci şube müdürü 
Nazmi Bey vekaleten tayin edil· 
miş, keyfiyet kendisine tebliğ 

ediJmiştir. Müdiri umumiliğe ki
min tayin edileceği henüz belli 
değildir. 

Eski müdiri umumi Behçet Bey 
idareye gelerek memurlarla ve
dalaşacaktır. 

Kanın gibi malın da yerli olsun! 
~~--------~--------------~----~~ 

Talebemiz , yerli mallarıtnız dün • • 
ıçın 

büyük tezahürat yaptı 
Darülfünunun ve yüksek tahsil genç J bir kitle halinde yollarda ilerlemis, j Tarüı, asırlar vardır ki binbir za-

liği tarafınclall tertip edilen yerli mal· çarşıkapıda ayahkabı iş~ileri önünde fer terennüm etti. ihtiyar dünya bin 
lar propagandası dün, heyecanlı bir takdirk<h niimayişler yaprlrnış ve: bir inkılaba şalı it ı0ldu. Fakat, aziz .. 
surette yapılmıştır. -Yaşasın Türk işçisi... dinleyicllerim, bugün bu inkılaplar 

Merasime bütün mektepler \e halk - Yerli malını yaratan eller var Türkün semalara kadar yükselen zc: .. 
iştirak etmiş, saat 2,30 da darülfü • olsun.. fer heykelinin öniinde başlarını eğmi· 
nun konferans salonu hınca Itrnç dol- Nidalarile san'atkarları alkışla- ye mahkumdurlar. Her inkılabın mü. 
muştur. mışlardır. Tiirbede Ziya Gök Alıı dafaa ettiği muayyen premipler ı·ar-

Enela bir darülfünun talebesi kür- merhumun knlıri önünrle, hörmeten dır. Türk inkılabı ki başlı başına bir 
süye gelerek celseyi a~mış ve süzii bir dakika susulmuş, Cümhuriyet şaheserdir. O ki, cl'halete karşı bi.ı
müderrislerden Fahrettin Kerim beye ~laik fırkası . ö~irnde kapı.}a ka~ar peygamber olmuştur. Onun asıl bil
bırak.mıştır. Fahrettin bey yerli ma• ınenCevdet J~erım beyle, fırka e~·k~nr yüklüğü asırların zor yapabileceği bu 
Jt ve iktısat mefhumlarını ayrı ayı·ı · meserr.etle selamlanmış, .. Cevde.t ~\ennı harikaları en kısa zamanda yaratma. 
izah etmi:;;. bu arada gen-ı;1iğe ve hal- bey bı~mukabele teşekkur et~ış.~ır. sıdır. 
ka düı:;eıı vazifelere işaret etmiştir. .~afıle.ye:H mallar paz~rı onune gel Bu inkılabın yaşaması için bize dü 

M'"d . F , b d b' h" b dıgı vakıt tıcaret mektebınden Sevket şen yeni vazifefor var: Sakaryada, 
U f-ITJS azıı ey e ır ıta <! , , }· .. · 1 • ·l 

.sövlemı' b , b"t"' b' ·ıı t bey bu k .~ met ı muessescn ın lU z.oı u Dumlupınarda, Türk kanından ren -
• Ş1 U SaVaŞllt U U!Il Ir mı C . t .. . j"t;· }:"I. • hf" t J • •• 

sav s _ . . smaş a gostcı ( ı,,ı a .ı."ı H ce ı a \ nını alan zafer bayrağımız icin cilıan se 
a . r oldugunu kaydetmıştır. Daha dirle vadetmi-ı ve faaliyetten sitnyis- -

sonra mülki ... •eden HalUk Sami trptan 
1 

h. . : n .. t ,_ .1 • malannda dalgalandırmak, onu !l<Z· 
J • • Je la setmbtır. unu mu eaı-.ı >en b . . .. 

Rahmi, mühendisten Tevfik beyler F h . f ı" ··k r· C" 1.1 F t b . ancı ellere kaptımıamak ıçı;-ı mucc:-
d b

. es aııe anı ası Şf:' ı o::"a 11 ua ey d 1 l . 1. d . B d" 
c ırer hitabe söylemisler hepsi de ı· -. ~ l t k. .. t . c e nwc Jurıye rn eyız. u u;puau :. • genç ıgın :ıla rnsına eşe ırnr e mı~, . . . . . 

uzun uzun alkışlanmışlardır. yerli mallarımızın A \'l'Upa malından sızlcı:e derhal lıabcr ı·erecegı.r.u kı ılı:. 
_ Bun~an .~o.?r~ talebemiz TaksU:Oel farksız ,.e hatta onlardan ii tiin old~- t~sadı bu~ll"andır'. Bu bu~ıran~ ~ali -
J,ada~ bır yuruyuş yapmıştır. Ellerır.- ğunu kaydettikten sonra: e',s:Ji olan- mı! ecncbı nıalları~ır: Bız yeı lı malı 
de (Kanın gibi malın da yerli olsun.) tarını da tamamlamak için. canla. baş· l:ullanalım ... Demıştır. 
(Esir biriktirmez.) gibi levhaları ta _ la calışncaklarını vadetmiştir. l\:afilc tekrar yola deaym dmi;; 
şıyan gençlik (Yerli malı b.u11aıımrya Eminönünde. Süreyya paşa rner:• \'e Karaköy, Şişhane, Tepebaşı yo • 
ahdettik.) (Yerli mcılı dururkien ecne· sucat fabrikasının satış yeri önünd~, 1 lu) la Taksime im dar gidilmiş ve Cüm-
b~. malı. kullanmak en büyük cürüm • tııbbiyeden Bahtiyar bey: ıhuriyet abidesine bir ~eJenk konmu). 
dur.) rudalan arasında iittikçe artan .. _ Aziı vatanda§lar. tur. 

J Adliyede ] 

Ba a ·ıe 
iki oğlu 

Onbeşer seneye mah
kum oldular 

Fakat neticede cezalar1 birer 
buçuk seneye indirildi 

lstanbul ağır ceza mahkemesi, bir 
seneye yakın bir müddettenberi ı·üye-

tle meşgul olduğu bir cinayet davası· 
nı dün netice]endirrnişlerdir. 

Maznun me' ki inde. Ali Osman e
fendiyle oğulları Hüse)in lhsan ~e 

Hasan Kemal bulunuyorlardı. Ölen 
J,ömürcü Hasan efendidir. Aksaray_ 

da. kömürcii Hasan efendinin e\·inde 
Kadriye hanım isminde bir kız var • 

mış. Orada hizmet görürmüş. Günün 
birinde kalkmış, Ali Osman cfendir• 

le oğullarının oturdukları eve gitmiş. 
Hasan efendi. kızın eyden kendi~ine 
ait olmıyan bazı şeyleri de birlikte 

götürdüğü iddia ında bulunmuş. Bun
Jarı istemek için. kalkmış, Ali Os• 
man efendinin e,·ine gelmi~. Kapının 

önünde münakaı;;a olmuş. münakaşa 

kavga ı,;;eklini almış. döğü~ülmüş. ... 

Kömürcü Basan efendi. bıc;ak ve sal -
dırmayla yaralanarak ölmüş. Aynı 

zamanda \·ak'a yerinde bulunan Mus· 
tafa efendiyle Uh iye ve .Melek hanmı• 
lar da yaralanmı~. 

Nusret beyin riyasetindeki mah),;e .. 
me heyeti, maznunların üçünün ele 

vak'ada istiraki olduğunu kabul et • 
miş. babayla iki oğluna ceza kanunu. 

nun 448 inci maddes i mucibince on be· 
şer sene ağır hapis kararı vermiş, CÜ• 

rümlerden de hu ceza~a bir kaç ay 
il<iYe edilmiş, fakat, fail gayrı mu

ayyen olduğu noklasınclan cezalar ya
rısına indirilmiş. ağır tahrik de gü4 

rüldüğündcn, ceza miidd-etleri dörtte 
üç nispetinde tenzil o1unmuş, ikiz do· 

ğanoğullarınm ya !arı itibarile ceza• 
!arı birer miktar daha azaltılmış, nL'
ticede Ali Osman efendi bir sene, on 
bir ay, üç giine. Hiiseyin İhsan \'C 

Hasan Kemal efendiler, birer sene, 

yedişer ay, sekizer giine mahkum kal 
mı~lardır. Aynca, Hasan efendinın 

yr.rislerine sekiz yüz lira tazminat \e• 

receklerdir. 

Barut inhisarının 
devrine başlandı 

Hükumete karşı olan taahbüt
lerini ifa edemediği için tasfiye
sine karar verilen barut şirketi
nin hükumete devr muamelesine 
başlanılmıştır. 

Şirketin direktörü M. Mote 
vazifesini terk etmiş, Fransız 
grubuna ait tasfiye muamelele
rile meşgul olmıya başlamıştır. 

Şirketin eıki komiseri Lutfu 
Bey hükumet tarafından yeni 
idareye işletme müdürü tayin 
edilmiş, ve dünden itibaren va• 

zifesine baş1amışhr. 

Asım beyin yeni 
vazifesi ne olacak? 

Müskirat inhisarı umum mü
dürü Asım beyin tuz, müskirat 
ve tütün inhisarları umum mü· 
dürlüğüne tayin edileceği söyle
nilmektedir. 

Asım bey bu haber hakkında 
malumatı olmadığım söylemiştir. 

MUskirat lnhisan yakında bir 
satu; mağazası açacak 

Müskirat inhisarı yakında Bey
oğlunda bir satış mağazası aça
caktır. Jıtiklal caddesinde Rum
eli çarşısı karşısında bulunan bir 
mağaza bu maksatla kiralanmış, 
hazırlıklara başlanılmıştır. 

Mağazada yalmz inhisar ida
resi mamulatından olmak şartile 

kadehle likör, rakı, konyak, §&• 

rap da satılacaktır. 



Futbolculanm.~ g·ttiler 
llk ~ç -'~a yapılacak 

• 

Pollateı Bfr )'11D8D kızı bir 
Kabloyu kim. kesU ttlrlde evleniyor 

BOyllbcladt kmualclerecle 1er On b8f rqında bir yaaaaalı 
altualan pçen elektrik kablo- 1... hir tiride evlenmek i1tea11· 
IUDaD bir tarafmm kedlmif o~ ~ 
~ garUlm&t Ye zabıtaca talı- niklh memmiutu tereddtH: ede-. 
ldSata bltlanmlfbr. tek keyfiyeti beledi1e n,~ 

TreHe 81dU den IOl'IDilfhl. Belediye i'eWiii 
Dla 1abah -t 10,30 da An- de ba noktada terecldlt ederek 

brMan ,.brimize pim trea bari~e nlrllettae •1racaat ey• 
,...._n awcla bahmaD Koe- lem(ffl, •irlci,e ...... Yercliji 
hiAr tm inhiur •marlarmdaa cenpta, bir e...,._ diter Mr 
ffll.yia PVllf oj'la Şabu efea- bt1e .U. tnmin Eakipbirden hareke- eme ...__.ele tarafeJ· 
tWea ıonra trende llmllftlr. nin kanunları meri •bilecefi y..... ...,.... aeticeliDde -...- ............... ~ 
Şalian ef•cliain zatllrreclen hu- cihetle f>u kızm ..... li1Jfi911 

ı 
h. aaı..,ı...,~ için yunan kuanları mGl,fitae-,.nk ... I ~mk.,•dı aiklllnun ya~1111da bir ..,. 

puççularda Fahri CeW ti- _. olM....-WNH ..... ~ 
cuetlaaa•inde çalıpa .._.... diyeı-tteiıHif, yonan kanun medeni• 
Mahidclinin o civardaki bir ba~- sini tetkik ettirecek, Y8f ve sair 
kaldaa Jirmi lira bozdarclui1111u ba•ıd itibarile bu ka._. bir 
alrea -.J>ıkalı yankeaici Cemal, mrk erkeiii' evlea•ellad-e :ı.. 
~ J8DIM yaklaprak L&- -:La 
Jelejilin cebinden yirmi lirayı .... ..,.. ...-illan D,.ilacaldw. 
alaUya piı11rkea Mtıahiddla tara- 1 , ' & f ' ' 
fmclaa 1•k•lumıfbr. 8aaua 8- X... llallerler 1 
wiae yaketed Cem._ elindu ' '' • brtul ~::; Tlcaıwl .................... -

mak .. Muhiddfal Ylil=- neam 6ıMlaın yeni tmilla\) oltnllft 
Jaantbr. Cemal ~ meclis azalan yarın saat ı 4 de toplaıaa· 
"9adfteı e&k )'iDi idare i\ltt ednl SJÇe~dif. 

lleldlapl..,.. ...... ., taun DG~U. ~"'-....... - Dün a,,ı 
..... bltlba Dk, orta ••,.. ı 5.ao dl İ)arillfiinun lronferanş ~· 

.. .a.kteplerle Jiaelenle teclri- Erktt müalllm tQJ.:ktebi mualıta.ıwncı.o 
ata nihayet verilmiflir. sa..., Sadretti• Celtt bey 11raflndan 11eslekt 

& 9 bir kon~ MI ~f ""*"' • 
U.-utaai cumart•1e bit çok "bftttftnl6r a \im balonmtıf• 

llrecektir. lardır. 

SeHnia ilk tllilld bot ipi 

llııea Blllamr a 
Siaem.-ncla Gtaı 

ANNV ONDRA'nın 
• ,_ Ye en h1Mf filmi 

A NY $ovaa 
2aatlk , .......... 

MEMLEKETTE -=: 
=-- · == =-=---- --=-= VAK 1 T --------------------

Samsunda 
Gazimizin 
Heykelleri 

s....._ (Yakıt) - Htk6met cad• 
dllleden ı~enlerin glizlerini hayret 
ft takdirle enhclen şereflf bir Abkle 
fllluimlze blrbç llM• ileri maddi 
ftl'l*larla iJ~llmfyeeek ka4ar Miy8k 
w tarilll bir oeref veriyor. Gui laey • 
kelL 

Bii)1ik tartana, faaliJetlerine 
bqlaınlk iP.. 19 mayıa 335 sünü Sam. 
nu Çllnnlt ve pmdild clntJlariyet 
halle fn• •.ıteH olan binada otur· 
1D1111aııclr. Ba lin&l lnkı"lt1t tariki· 
_... ......... ak ki feft.alide ltlr • • 
h..ı,.ti ftrd1r. İfte IMı aziz ve luJ• 
metlt J11.atr&11 ıetecek neılfllere ötret
ınek ve aalatmak içia Samsa'Dlular 
ballWıtl'llt- ayak butlklan iakele ya
ll'RMhld Gut parbHla bir lteytelkd 
ı8f'ln•I& brar venlilf ve DM aeae
... ...,_, Ktipelle sn bin dolam 
•atalt*a-.ıam. 

B.,utin ldkleti 4890 kilodw. KD 
de 8,7' z 8//4 metre murabbamda ve 
$,'70 metre lrtlfatn4a41r. Bronzdan 
7&Pllmıt otan leytel, timi ceeame • 
tin uo ~flllnW'r. 

Qlll .... lalf•l'lllUIJ'la .... kalk 
_, Sabl'J'& adb atnull .... de ve 
luhaaı kıamdan ç*er bir • .._-... 
dirt RalWE&rm yfiri ıtmale mat. 
~r. 

Kalae din cephelklir. Her "phe-
79 PM brGaldan dört H.vt&a koM1ıt 
...... Uftalarda, WIWll mlcadeo-
14lllalll ..... aaırcma ait resim ve JUi. 
lar ftl'dır. 

Cad481• baba cephede: Asker el
W.lf Ga•tn, .... ellerine sanlDRft 
odan an. " necat dtliyorlar. 

Dini* aphllbule: Sallllden ~an
._ .... eephaneyt halk oawlan8ıı 

-~· ~~akfcephecle f.!1 

~~~ i&rfhfacl• 4wıai,, 
Bunua ıa•ıbUmdeld cephede: .. va. 

tanda ilftll iilcade1eye bqlamak 

if~=·.,.. 335 - 1919 tarfhkl
.. ,. t~kıı.. lbanl•ri yazılıdır. 

ude ifla urfolanan >1ıai bba Jf. 
~·,.... bir para da d~ thldu 
1W4e 1-kel 7ilz bia liraya liaal olmq 
Yt DmUDea lkJijuajttir. 

Heykelkt ktipt aauarifi 1ifrllld 
............ yd ........ 18 -
1 - 932 rh4l peiE parlak olarak y&pt

laeMtır. 

Ged ~,.uerm. bir hönneti •il· 
sua olllll iare Alman (Deutsclae Le .-lllW.}k_,_,_. lle,Seli H-• 
hrsd• -..a kadar kendi vapura 
Jld11e • _.hu.t Mr Mmat ve ali 
byla .-..... ve lcret almunıftır. 

Bw •t.nebe&le heykelb'af Jf. Kri
Jtll• atı..... San'atklr --laf · 
., ellviJle elledlnl ..Urken: 

- .... kf•11ftfM .W111111 .. , 
Ded.t- Cevap 'ftl'dka: - 8'1•• tül .... tak .. ir ..... , 

Plıkal ..... D llkw.rifh pmldryul 
fU -tarild .. twmen Gazi'a!tıdir! 

MaltıHar ld Krl'Pll memleketmtiz· 
de 1Rlml• tıJitD bidll Saa1'11rnun
ü, Mrlll Mkrada 'lhldmbreti mİl
JfJe •1daamda MrMI d• Ka,Ua ol· 
_. ııere "...,_ ,..,_.-. •raaa llltMiıi linn ••• 8'1 · 
Wlderille ,.. S&inl'ail he)'kell hep. 
tllMfddlr. 

Adlzenin 
MUelllfl ı ._"'etHn Nplf 

Mafull nın nı aıkılıh ...ı;.ı; 
erk•i fdjırmak ve ••• ,..._ 

G6ya iliz eokakian ,e.teree*tıt.J arkadaflıi tlf)1' ,.._ 4etter- UJ~ 
nfz! - cliy• devam etti genç - HtT lmlrnı-.btr..,... ~:Tauh 
gidi arslanlar hey!. A:1'laflldı. Artık laJllJM ..,.,.....rlaedf .. 
sfa rtfvenllemfyeeelc.. Y•rıffan U1i V:...,_ cuı .-... -.-.Wli ef,. 
yok- Hepimiz baılardntznr ~ .edfı ...... --~ .. .,.. ""'"'' ... Yeurt bir meltteıt ~ tihf, dl - T~p............. • 
meyaane dudak btlktit. 'VeJMMn '811- ına, all, •16m a, ~~Hr, •• ı; 
l~ri aalanmıp. A-llhalim bUIJİe nim aratnn dolqR' .. 
rini kovuyorda u?. Rantal itize~ ~ _._ 

- Ya bu u .. ıan •• diJt .._ • tuı 
nas? 

Bu nail sorarken pnç tHJll ile· 
rifleri ,U.termlş; dört aıbclat •• 
ihtiyar onları:n tilralina 1:ıtııklmfli. 

Bk'd... Y esarinin bfallnila » 
timtek çaktı. Ulun- Nwl olar ... 
da demindenberi akıl ........_, ,,.,_tf ~a « aoraeatnı•ı 

.AptiiUtalim, ldddetilllde ,.ed• dıı Mı ~ lit ,an!adam. 
.. kadar hakir~ B,,.vaiW... i'aı.t - wt-J hidin ttablt 
keMileri de bot e&9nnamlflardı flj.. dM l&imİ .._ .u rada,_ 
ll•~eri)'akala11f !Nra7&.....,.. ,..._ BlrC.., Nrf...-ıltllı
ikendileri cleiU miydi? Gecenin ilerle"' tP; .,._~k~Mıi~ 
mit bir •lllttincle, ~ iapnııtldan ı. IU u'V&IJqı prtl~ ~ 
1'1Nllannı l!IOfca tu atamlar, heıtaaMe, llr, • ..,.... Vur& nra. "114itriliji"'iL 
Aptülbaltmfn llalllettlli eaa~ 
'bofutma1un Mblpteriıldeii adfl ola 
muJardı. 

Onlara neler neler yapına---· 
eh. D&vllltMr, .aimriifler, ifkeneenln 
.... .,... ... ..._ Fakat, aflılla • 
ıMea '* tet wı- aı--.ıam. 
Hertıler ae ldlll. •ld91anm liTleaaif-
l~r, ne de ba .oır.aı. ~ _r.14~. 
n.ı.." 
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Harbin v· k ·k t• • ·• Bir avukat maznunu be
raat ettirdikten sonra ..• 

Kendi eWe vurup öldürdü 
Lonclr&daa ~ .are Oldu 

adliye araJDMI& feci bir Jaadtle ol• 
muıtur. Bu ... cina1" mahkeme
sinde Joa LerıtQ WmH IJiıW, ka · 
til~ IDUllUD ...,.t maiıakeme edi· 
"7orda. 

l.erfnc'in nldJj avukat Famunay, 
ıayet parlak J11.r müdafaayla maznu
na heraet ..-ırdı ve avukatlarm 
80)'1mJD& od • l'ff:ü. Beş on dakika 
•ara, LerriDS avukatını tebrik için 
ziyarete pJclJ. ovukat da kendisini 
kabul ettL Bir müddet sonra, adliye
de bahma•lar bir tabanca sesi işite
rek koplfllllar, içeriye girince, Ler
rins'ln ,.rde upuzun yattığınr, avukıt· 
tın da elhld• bir tabanca oldufu hal
de, baş aeunda, dimdik, sapsarı bir 
halde clurdutunu hayret, ve dehşetle 
görclUler. 
"- Joa. Lerring beni, kendisini kur

tardıfımdan dolayı hararetle tebrtk 
etti, •nra, cebiınden bir madalyon 
Gkararak bana: "işte bu da, benim. 

Müsaadesi 

~ meydana çdmnamış olan ilk cina• 
yetimin JIMligAnclır.,, dedi. Madalyo-
nu alıp bakınca, içindeki resmin hun
dan otuz l!M!lle evvelki Tesmim olduğu
nu büyük bir heyecanla gördüm, \'e 
gençlifime ait bir hatıranın fecaati 
derhal gözlerimin önüne geldi, da) a
namadım, bu alçak herifi dePahl lur
dmn.,, 

Avukatm işaret ettiği hatıra şudur: 
Avukat otuz sene en·el, genç bir kız• 
la nişanlanmıs ve bu madalyonu ona 
nişan bedi) esi olarak H'rmisti. Sonra. 
bu kızla evlenmişler, fakat iki gUn 
sonra, karısı, kırlarda gezerekn kat
ledilerek soyulmuş ,.e katil, bütün ta
harriyata ragmen bulunmamıştı. 

lşte garip bir tesadüf, karısının 

katilini otuz sene sonra a' ukatın kar
şasına çıkarını;;, ,.e gene ne gariptir 
ki avukat onu ölümden kurtarmı~. 
sonra da kendi eliyle onu öldürmüş • 
tür. 

alınmadan 
Filmde resmi kullanıldığı için 

Bir aktris dava açtı 
Parla aiılemalanndan birillılliade, 

pçenlerde garip bir vak'a olmupur. 
Pariıl saıane art.wleriad-. ••• .. 

__ ... ....,.....,.. 
zeı Lilyaa BaNll filmi MJftderken, 
fUimde Wr noterin, Dfll'lml oMutu 
17 Y8flftdaki bir ima: 

- ipe anenin ıwmı. 
Diye bir ı'lllim gWerdijfııi ve bu 

resmin birinci plba geçerek 
blytldiilhll göriinee kendi resmi ol• 
dutunu tammış ve hayret ederek: 

- A, diye haykırmış, ben bu. kızm 
amıesı defilim. Evveli, 17 yapnda kı
sm olamaz, eonra da çocuğmn yok.. 

Bu eaada filim devam ediyor, bu 
..,e., noter, &Jlll Juu: 

- GönlUn J"8 anneni. o çoktan öl
cHL Dlyerdu. Bunu işitince, matmazel 
Baron az kalsın h 'l) ılacr.aı. \rtık 
bu ka<ları ~oktu. Ne hakla kendi res.. 

. mini kullanıyorlardı? Hem de müsa· 
adesini almadan. 

Matmazel Baron bu filmi Japan şir
ket ale) hine dava '1rmr t r. 

'i'eşkbur 
Merhum Dr. izzet Kamil Be· 

ybı gaybubeti ebediyesinden mii· 
tevellit tree.,.iil' ve elemlerimiıe 
iftiralıecilAA ve ç~p~e qtttruimi• 
ne icabet auretile bizleri minnet-
tar birakan latanbul Belediyesi 
muhterem heyeti ile ha•tabtı 
anında batı ucundan bir an ay· 
nlmıyan aziz ve kıymettar arka· 
dqlanna ve Gftlhftne da\IK a•ll
tam beylere ve cliie.r dost ve 
ahbaplanna vesair muhterem _. 
vata aleni teşekkür ve hbet
lerimiıi beyan eyleriz. 
Merhum Doktor lzzet Klmil Bey ailesi 

Mtlesslf bir irtihal 
Şehrimizde kiğıt ticaretile 

milftegil lsak F reako Efendi kı• 
N bir hatalığı mllteakip yefat 
etmiıtir. Cenaze merasimi bagılhl 
... t ilçte Galata' da blynk Hen
dek Keneaed lsrael sinagoauncla 
ifa edilecektir. Cenabı hak ke
derdide ailesine aabru cemil ib
aan buyuraun amin. 

~;·ç;k;;; .. M;;ih·::ı 
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Sabatay· çırıl çıplak asılacak, iiç 
hiJnerli okçu zehirli oklarla .. 

Nehemia buna inanmadı. Çiinkü 
mevzuu baheo1- adam meçhul bir 
attı. N~hemia 1na a4la11tRl hüviyeti. 
ni inedL Sabeta7 Oha bu adamı ta
rif emtftli, kimin Deaf oldufanu anlat
mur lhlmdı. 

Sabata:r, ıöpheaiz dualdad, Çiln• 
ki lcarf181ndald a(am Leh nhuıdileri
ııl taalyan Ye iyi tanıyan bir adamdı. 
()Da aldabnıya imkin Yoktu. 

Saba&ay ltu if&ft Çlka11117aeatını 
anlayına. me\'Z1111 defi§tlrdi n llM8f• 
hin zuhuru amaa1111a hWtl ettit'ftf 
ll•n e...._ ip keadiılhaia Z1IHr et • 
4ıiilni ileri lirdi. Fakat OllUll karp • 
anadaki adam, ~ bir lı118118ta ondan 
ren deiihti. Mhahp ........ ediyor 
ye Sabatay lllkıflYonla. Nelaemta 1lle 
Jıwdilerin bitia Bnlkaddes ldtaplann. 
dan Ayetler ve haplar okU)'or ve mir 
11akqa.nın anahtannı kayt,eauiyordu. 

Saı.ta1 ba miitMf adamın karii • 
811H1a gerf]emfye bqlamı§tı. Mtbuıka· 
ta iç ıb tl~ pce dmma etti. 

Sabatayın telkinatı Nehemiayı ik· 
na edemiyordu. Çünkü Sabatay bir 
delil göstermekten aciz kalmıştı. 

Nehemia Sabatayın bütün iddia· 
lannı çürütmüş, mesihlik abaanıı O

nun •rtından atmış, ve ona: 
- Sen bfr sahtekAnun ! Sen halkt 

iğfal ediyonnm ve yalan söyliiyonıun. 
Senin bir cezan var. O da ilüm I 

Demi~ti. 
Sabatay bu müthiş hüküm kal'fl -

srnda Milini bile çıkaramadı ve sustu. 
Müııakapyı tiç giiıHtür takip eden 

taraftarlar, Nehemiaaıa kaleden eai 
Pr&raa mazafferiyetini her ~ 
de ilh ecleeeiiai aala4dar, .... 
ki bu adam Tiık Mikl•eti-
ne miraeaat eder Ye - da• 
ldkaU anlatınlL Onu içila h11 tehffb. 
1• klU'fl relm~ n NelıQUa.yı kaleden 
sat --rmamalc U-dı. 
FabtN---~ aal•'W 

ft bir dakJka fntetmedea ~ 
tel...,. .......,. Sallaıta7cılar ... 

Feciaları ıyana arı a ur sergı 
Tamir ediliyor ne kimler iştirak edecek? 

Umumi harp esnasmda vuku ba• __ 

ıa. ıacJa1arc1an biri d• wr ~ eıbk- "D .. t .. d, k d·ter 1• • ı· t•blo 
lerin yaralanarak tenasül eihazla.rmı am us un e e 1 " sım 1 ~ 
zayi etmeleriydi. Bu gibiler ilmia .. 
keşifleri sayesinde ufrad*l&fl SJY&I 

telafi edebilmektedirler. Vılyananm 
.ileri gelen dcıldıorlanndan Robert Lm· 
teMtem on beş seaedenberi ba ifle 
meşgul olarak erkeklik guddelerini 
kaybeden adamlar fiseriftde teer8be • 
ler ) apmış ,.e onlara yeni guddeler 
ilkah etmiştir. 

On beş sene sonra doktor bu adam
ları tekrar muayene etmiş ve yaptığı 
ameliyatın muvaffakıyetle neticelen -
diğini, bunların tenuüll nzifelerini 
mükemmel bir ıurette ifa ettiklerini 
görmiiştür. 

Bu adamların he,. de evlenmiş~r 
ve zevciyet vazifelerini ifada mUktili· 
ta utramam•şlardır. 

Bir boğa yılanı 
Çıplak bir kadını 

Urtmlye kaft midir ? 
Matmazel Loritza Lizzi, PariR 

sahnelerinde alkrşlaaan ıenç, pek 
genç bir kızdır. 

( o 

....... 

Matmazel Llzzi, blY'lk bir boa yı-
1 anıyla sahneye çıkar, ve ha ıizel 
kl'Zftl çıplak vilcuıchrna, boa yılanınm 
muhtaris halkalan, hayranlarına ıös
termemek için birbirlerini takip eden 
kıvrımlarla saklaml)'& çal1Şll'. 
hlkimlerin huzurunda görüyoru. Se
bebi de, tiyatro miidiriyetinin kendi. 

Fakat Maımazel Liai'yi, busma 1 ..... _J_'J_j,.."/._ı_e_n_esi mart ayı baflan· an an lr arımazdan da un 
sine, Jftli bir revüde verdiği rolü ka- gıcında Viyaoaaın mqhur Kilnst- MBnif Fehim, Cemal Nadir, E• 
bul etımelM8idir. Zira, matmuel: lerhauı galerisinde b&yük ve lif Naci, Arif Dino, Ahhlia Dl• 

- Benim, diyor, babam, çıplak o- beynelmilel bir karikatür sergi- no beyler iştirak etmiye karar 
tarak sahneye çıkm&llla mti&aade et• ıi açılacakbr. vermiılerdir. Dercettiiimis ree 
mez ? Aynı zamanda, hen de buna Bu ~yi A'f\llturyadaki aim, Bu sergiye glDclerilmek 
razı değilim, zift, bana ff!"d.ikleri rol, maruf san at teşekkilllerinden fizere huırlann111 eHrlerdea W.. 
çıplak bir tekilde ı~rUınıqekten lba 11 Genoue!lfChaft der bildenden ridir. Abidin Dino bey tarafm. 
rettir. Halbuld m ·~ .... ·atı. Xtlnatler,, cemiyeti tertip edecek· !:'d:o~~~~-=~~ c 

makada •h,.._.. p pnden imi• 
ın11f)lı.r, Nehmlia rapldfil ilk mWI· 
mum Mpndatı ..ntm bP"f n 
başmdald serpQfll atarak ı-dtfen 
Yeşil olan bu sanlı bqma aecirmlf, 
kelimel phadet aetirerelr. mtis'Himan 
olmuıtu. Ari'* Süata,.crlaım ona 
dokuınmalarma i8*k 7.WU. 

Fakat Nehemla ha btlarle da bJ. 
mach. Bu adam mUsJılman oldalatan 
sonra Edfrne,e glaıclerilm Hin( .,. o -
rada padiplla taWina ol11111BM1nı ı.. 
tecli. Çiinkfi keadlli, Sabat&Jm bl • 
tttn sahteürl*lanm padlpba anla • 
tacaktı. Sabatay f&laneı, ahteUr, 
Asi, dolaIHlma bir JleriftL 

Bu hareket Sü&taJ111 bqma fell
ket ptirdL 

Neheım.nm '81Alllll:rete skmelll ean 
hnli;yle nku bulan bir haclJae -,.Ut 
Buncla ~ Jiiphe yqktm. F.Ut Ne. 
hemia bllAhare yahadilife .dÖlmlilf ve 
ııe. mltiw>la c1e111. tmt rw.ta-
1111" , ........ d&ıyaya ..-ı
mek isla h haUI hanketf atıp etti· 
,.. ....... ft f1ll'larr .... ......, • 
tir: 

( ........... , .......... y __ 
fam. Ben K_..... kapılan ln .. de 
llıecelhn w .._... mteilıe yol hurrh
yaalat,. 

Faıbt .. da bir ....._ olmadı. 
Neh~ ıııeı-.i eeneıi ~ 
..,. - .., ,... 4iPr Mı rifll .. .... ,. ........ 

'f:lr· 5elW- muhtelif milletler maranm ._ glrbllflntl te1Wt eclm 
aan"atkltlan arHmda Tnrk ka· bu tablonunua ilmi ••Dam il• 

ı .~rib;;tlri~·.t1;ren;· ,.,:•;:..~!;~~~~tl:•:de~kedi: ·ıer., clir. 
ı• 1 kemeye 17 Y&flllda oldaim dair Mr 

ne br111r. de "8ib gietenalplr. B.a nlrt-. 
Diye eonryor. M•tamzel Lizzi bu· tiyatro mtidiriit .-....-.... n.ı-t 

na da ıu c:ev.m veriyor: etmediii ~ kftltf • Mlea 18000 frallk 
- Eneli, bea çıpllık deiilim, zira, arar " z1,... ial •*- lılM ..,... 

mıerlmde bir yılanla çıkıyorum. Pek Bakalım netice ne olacak? 
a hiHnımiz kf, bugün bir küçük p 
!la .. rill, bir kadınr gfyltHlilllftiıye 

lifidir. Bu, kadınların tercih ettik
leri en sflırıel kostümü, Havva annemiz 
libf ben de giyiyorum. Babama gelin
ce, hen llenfb: rittlmfi ispat etmedim. 
Ve ba1Namın vaayeti altındayım. O, 
INaaa ancak yılanla dans ettiğim tak
cHrde aalıneye çıkmama müsaade et• 

mittir· 
Ff.l!ıaldka, matmazel Lizzl, mah· 

-12-
Dirdündi Altan Mehmet Edirneı

deydi. KenclW.M yahudilerin ahvali 
mütemadiyen bildiriliyor, yahudileriu 
alma alan AJJidos'a gittiklerin tehdit 
Ur bir vaziyet aldıkları Lemberg, 
Krakov, Varşcn·a, Hamburg, Frank. 
furt, Amsterdam, Leghorn, Yenedik, 
Kahire, Kudtis, lznıir, Seliıık, Halep, 
Isfahan ve Tahran yahuililerinin A. 
bldoatakt IJHlihe adamlar gönderclik
leri anlatılıyordu. 

Yahadfllk llemi sanki seferberdi! 
Bahur, kendi anasınm en.trikala • 

rqle Wledilen dördüadi Mebaet, bi 
Jiik anasının kendi aleyhin.de sui 
kalltlar tertip Mtifjne vllaftr. Ve kor
kak bir adamclı, yahudllerin biyte a 
lan ak1tt gelmeleri, Sam.tay taraftar
larmm padiphı köle edecek ~e,a •r
tadan kaldaraeak olHİuu aöyleme • 
leri onu hayh vehiınleadlnnJt, onun 
için dirdilndl Meı.et, Mutafa pa -
f&JI p1ı-.. w .._.,. bu adamm 
vlead•u lale etmedtUeiılnf merak 
• ...,. ... 1. ;~ 

T- ba mMa Lela yahudilerinin 
m .. rısW N-..ia, Eclirneye giderek 
pacllpJu sörmüt ve ona sabatayın 
mahiyetini anlabnlşt.ı. Bu adam me -
alı fHAa detfl, alelAde bir adamdı. 

PacHfah Nehaniayı memnun et • 
mit ve bu aduaa • ~ağma ka • 
nr Jtraek içha ODaıala ~re et.mi§o 
ti. . 

icra d•lrealnde 
J tanbul müddeiumnmijliadaa ı 
932 aenMinia balalll mla111, 

betile icra claireleriain bir_. 
lik muamellb tuffye edileceilD= 
den 932 Klnunasanitinin 2 ft 

3 ve 4 iincO g&nleri •---' 
ment m6ateana olmak ller• it 
sahipleri kabul edilmiyecektir • 







Kanunusani 

1 Cumba 2!ıı Yılbaşı Y ortu,u 
~ Cnmamısi 22 
~ Pazar 23 

' Pazartesi 

·~ ~ Salı 25 Adana lcurtuluıu 
( Çarşamba ! 
'j Perşembe 2 Mtlddı 1ıa (orlo-1 Cuma 281 do/c&lann) ! Cumartesi 29 lnönü zaferi 

lf Pazar 1 Ramazan ip it dası 
il Pazartesi 2 
1 Salı 3 
ı. Çarşamba 4 
l < Perşembe ~ l Rumi 1348 &mu/ 

ı:, 
Cuma 
Cumurtesl 

ı·, Pazar ~' 
H Pazartesi 9 raçrn sug4 ahlm08ı 
JÇ Salı 10, 
2r Çarşamba 111 
21 Perşembe 12 
İ'.2~ Cuma 13 
2; Cumartesi 14 
2- Pazar 15 
2; Pazartesi 16, 
2 Salı 171 
2: Çarşamba pt Tayyare ~illeri 
:2[ Perşembe ı~ ihHfa/i 
1( Cuma 20 
3{ Cumartesi 21 
JJ Pazar F> 

~; 

Mayıs 

1 
t pazar 'l4' Amele Bayramı 
2 pazartesi 25 
3 salı :?6 
4 çarşamba 

~~ı 5 perşembe 
6 cuma 2~ Hıdirellc• 7 cumartesi 
8 pazar ~ Mulıarrem lplidasr 

9 pazartesi 31 

10 salı 4 
11 çarşamba 

~~ 12 perşembe 
13 cuma 
14 cumartesi ~ Ruml mııyu ipHdas 
15 pazar 
16 pazanesl ıd Aıura f11ni1 
17 salı 11 
18 çaqamba 12 
19 perşembe 

~~ 
Gazinin Sam:runa 

20 cuma pklrlt gün 
21 '··cumartesi 
22 pazar 16 
23 pazartesi ıı 
:<:l4 salı ıs 
25 çarşamba 19 
26 perşembe 20. 
i27 cuma 21 
128 cumartesi 2Z 
1'29 ~azar ~~ 30 azartesi 
31 Salı 25

1 

1 

. 

Eylül . 
1 perşembe 29 
~ cutna ~ Cemaziydecoo 
3 cumartesi 
4 pazar 3 
5 pazartesi 4 
6 salı 5 
i çarşamba Q 
8 perşembe 7 
9 cuma ~ 

1 
ızmlrlrı /ı:uriuluıu 

10 cumartesi 
Il pazar 10. Bunanın .. 
12 pazartesi 11'1 
{3 salı 12 
14 çarşamba 13 Rumi Eglut 

15 perşembe ı 4j 
16 cuma 

;~ 17 cumartesi 
11! pazar 
19 pazartesi 
20 salı 19 
2r çarşamba 2 
122 perşembe 211 
23 cuma 22 
24 cumartesi 2~ Şmı,ı lıietf ıene 

125 pazar 2 1311 

126 pazartesi ;?5i 

127 sııJı 261 
128 çarşamba 27 
129

1 

per~embe 28, 
'30 cuma 29 

.Şubat 

1 Pazartesi ,~; 1 Ham$fn iptidası 
2 Salı 21 
3 Çarşamba 2 f<ırtma (3 gün) 
4 Perşembe 2t Kadir gecesi 
.'i Cuma 2i 
6 Cumartesi :E 
7 Pazar ,2, Fırtına (3 gOn) 
8 Pazartesi 3( 
9 ~alı 1 Şek,er lıagrcm 

10 Çarşamba 2 
1 ı Perşembe 3 
12 Cum:ı 4 
13 Cumartesi :; 
14 Pazar 6 
15 Pazarte~l 7J A/aç dikme za-
16 Salı ~

1 
mani 

li ~'arşamba I~ 18 Perşembe 
19 Cuma ı J 
20 Cumartesi 12 Birinci Cemre 

121 Pazar ı 3 (havaya) 

'!2 Pazartesi 14 j Fırhna (3 gün) 
2? Salı 15 
2: Çarşamba ~~il 2~ Perşembe 

i2< Cuma ıs 
12i Cumartesi 1 gl lklnc( Cemr<!: 
2 Pazar 2ı~ (suya) 
2C Pazartesi 211 

1 

1 -

Haziran 

1 çarşamba ~·· .. ·-··~~~ 2 per embe 2 1 (1932-7933) 
3 cuma ı~ Fırtına aç gün 
4 cumarte5i 29 
5 pazar 3() 
6 pazartesi !] Sefer 7 salı 
8 çarşamba j Hasat z:amant 
9 perşembe 4 

10 cuma 5 
11 cumartesi tı 
1~ pazar 

'ı 13 pazartesi 
~ 14 salı Rumi lıazlr• 

]5 çarşamba ıd 
16 perşembe 11 
17 cuma 12 
18 cumartesi 1~ 19 pazar H 
i2(] pazartesi 15 
21 salı 16ı n çarşamba 1 i' 
12.1 perşembe 18' 
24 cuma ı9i 
25 cumartesi 20 

,26 pnzar 21 
2:- pazartesi l2 
~s sah J3 
29 çarşumlıa 241 Yaprak O§ISI 

l30 perşem'ıe 251 

Tesrlnievvel 

cumartesi 
~ pazar 
3 pazartesi 
4 salı 
S çar~amba 
6 perşembe 
7 cuma 
8 
9 

cumartesi 
pazar 

1 O pazartesi 
11 salı 
12 çarşamba 
13 perşembe 
14 cuma 
ıs cumartesi 
16 pazar 
17 pazartesi 
ı S salı 
19 çarşamb:ı 
20 perşembe 
21 cuma 

2 cumartesi 
23 pazar 
4 pazartesi 

-5 salı 
6 çarşamba 

perşembe 
cuma 
cumartesi 
pazar 
p_azartcsi 

Jo
1 

1 Cemazlge/alar 
2 
3 
4 
S İstarıhulun kurfulu~u 
6 

8 
9 

101 

ıı l 
12' ;!

1 

Rumi fqrir.eL-ııd 

ı: 
( .ıı 

17:1 lt 
it 
20 
~[ 

23 
ı,l! 

24 

Cr')mhurlır-t flanrrıln 
grldtmılmıl 

Recep iptiı!rısı • 

1 

. 

(, 

r ' 
1 

Postalar ne za-
man kall(arlat9? 

Avrupa eksP-rcsi: Sirkeci 
istasyonundan her gün saat 
17,35 de hareket eder; her 
gün saat 12 de gelir. 

Konvanslyonel: Her gün 
saat 19,40 da hareket eder, 
10,45 da gelir. 

* 
Toros eks~resi: Haydar· 

paşa istasyonundan cumartesi, 
pazartesi, çarşamba günleri sa
at 15,30 da hareket eder, 
cuma, pazar, salı günleri saat 
12,52 de gelir. 

* 
Ankara treni : Haydarpaşa 

istasyonundan her gün biri 
18,5 de, biri 21,45 de iki tren 
kalkar. Her sabah biri 7 de, 
biri 10,5 de iki tiren gelir. 

* 
Konya ve Adana: Haydar-

paşa istasyonundan her gün 
saat 9 da kalkan bir tre n 
Adanaya kadar gider. 

Adana ve Konya trenleri 
Haydarpaşaya her gün 19,25 
de gelir. 

T oros ekspresleri Konya ve 
Adanaya da uğrar. 

Mart 

1 salı 1'2 2 caramba 23 Fırtına (3 ıan) 
3 perşemba 24 
4 cuma 25 
5 cumartesi 261 

ı par.ar 27 ÜçancO cemre 
'i pazart~ i 28 (iapraAa) 
t Salı 2oi 
9 çarşamba ı I Zıl/ı:ade iptidası 

10 perstmbe 2 
11 cuma 3 Berdaracuz iplldası 
12 cumartesi 4 
13 pa7.ar 5 
14 pazartesi 6 Rumi mart lplldas 

ıs Salı 7 
16 p.rşamba 8 
17 perşembe 9 
ıs cuma 10 
19 cumartesi 1 J Berdül'acuzun sonu 

20 pazar 12 
21 pazartes! 13 Neorwı 

22 salı 14 
çarşamba ıs1 
perşembe 16 
cuma Fj 
cumartesi l!l' 

Paskalya 
pazar 19

1 

"Katollklernl,. 
pazartesi 20 
salı :H 
çarşamb:ı 22 
perşembe ~.3, Mimar Sirıarım344 

11,,ra 111/ r/nnı7TJ!ı1 

Temmuz 

~ı cuma 
:;: cumartesi 
3 pazar 
4 pazartesi 
.'i sah 
6 çarşamba 
7 perşembe 
8 cuma 
9 cumartesi 

pazar 
pazartesi 
salı 
çarşamba 
peştbme 
cuma 
cumartesi 
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salı 
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cumartesi 
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6 
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gı 
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13 
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16 
17 
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i~ı 24 

1
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;-il 
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ı J salı 1 
<) 
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10 perşembe il 
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~9 ~alı 30 
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I cuma 2~' Çtçe/clerirı açrlması 
2 eumartesi 25 
3 pazar 2h 
4 pazartesi t.7 
5 salı 28 
6 çarşamba 29 
7 perşembe 30 
8 cuma 1 Zı/lılcce iplidaaı 
9 cumartesl 2 

10 pazar 3 Ncoruzu Harz:mıl 
11 pazartesi 4: 
12 salı 5 
13 çarşamba 6' 
14 perşembe 7ı Rumi rıitarı iplta'tJ.n 
).5 cuma sı 16 cumartesi 9 
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18 pazastesi tı 
19 salı 12 
20 çarşamba 13 
121 perşembe 1~ 
22 cuma 15 
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1~ 7 çarşamba 7. 
R perşembe 21 
C\f cuma 22 
< cumartesi 231 

.Ağustos 

~ı pazartesi 2~ 
~ salı 29 
:; çarşamba ar 
4 perşembe 1 RJııuldlır 
5 cuma ~ 
6 cumartesi ~ 
7 pazar ~ 

8 pazartesi ~ 

9 salı 
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10 çarşamba : 
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13 cumartesı 

14 pazar 1 l Rumi AAusl11$ 
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16 salı ı:. 

17 çarşamba ı: 

ı s perşembe 1 f 
19 curııa 

Hı 
- - -

20 cumartesi ı. 
21 pazar ltı 
22 pazartesi 1' 
23 salı 2cl 
24 çarşamba 

,,. 
-J 

125 per•embe 2~ 
f'.,!b cuma 12: 2:- cumartesi 

l;i 28 pazar 
29 pazartesi ?l 
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Kanunuevvel 

11 Perşembe 2 
2 Cuma 3 
31 Cu'llartesi 4 
4 Pazar 5 
5 Pazartesi 6 
6 Salı ~I 
7 Çıırşambıı 8, 
8 Perşembe 9 
9 Cama 10

1 
Karakıı {ırl.tnuı 

10 Cumartesi 11
1 

11 Pazar ( ~ Tasarruf /rafta• 
12 Pazartesi 13 Berat kandili 
13 Salı I.+ 
14 Çarşamba IS Rumi kdnurıuevvel 

15 Perşembe 16 
16 Cuma 

~ ı;- Cum:ırtesl 
ıs Pazur 
19 Pazartesi 
20 Salı 21! 

/Jı ~ıtret 2[ Çarşamba 22 
~2 Perşembe 2~ 
23 Cuma 24 

114 Cumartesi 25 
25 Pazar 26 Noel (Mdat!ı /14) 
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2: Salı 2, 
'2R Çarşamba 29:1 
29 Perşembe 30 
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V AKIT, en çabuk, en doğru havadis veren gazetedir; 
Haftada iki gün 12 sa~fa çıkar; Kadın, Spor, çocuk, genç-

1~k .. Sinema savla arı~ eaıenceli yazılar vardır. 

111 
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( 1 Kanunusani ) 
~ 1932 ~ 

l YAKIT'in ııavesi J 
L ."'''"·····"·11•111,,11, •• u ••••• J 

Noel gecesinde Züppe Çin - Japon hududunda. 

Tırnağı boyalı, kaşları yoluk, 
Bir horoz yavrusu gibi·dir sesi! 
Yelek biraz eski, pantalon soluk, 
Ceketin bir parça yağlı ensesi! 

" " " Parasr yoksa da cepte, kesede, 
Gözleri da~ma şık elbisede, 
Beyim okuyoııken henili: lisede 
1'ahsilden pek çabuk geçer hevesi·l 

,, 
" ,, 

Her sözü yalandıır, her lafı kıtır, 
Güzellere bakar bakar sırıtır, 
Yollarda dans eder gibi krntrr, 
Görenler :w.nneder sürre devesi! .. 

Çimdik 

Meyhane dönüıü 
İki ayyaş arasında: 

- Beyhude zahmet etme yavrum .. Noel baba, bizim gibi 
Fakirlere gelmez ... 

- Yahu Ahmet efendi, bu sokak 
kapısının anahtar deliğini niçin böyle 
yere yap~rdrn ? •• 

Japon - Tık, Tık, Tık, Tık .. O ne? •• Mltralyoz mu? ... 

- Onun için de§il baba... lslanmış ta, kurusun diye 
koyuyorum! .. yere ya.km yaptıFrdm? .. 

verdi: 

Çin - Yok canım, Yazı makinesi... Cemiyeti akYama nota 
haz1rhyoruml 

Galata 
Kulesi 
Gün geçmez ki, şu Galaıta kulesi, 

iri gö~ ha.ntal bir adam gibi ga .. 
ızete sütunlarını tıkamasın ... 

Bu kulenin tepesine konacağı riva· 
yet edilen vakit küresi, birkaç sene
denberi kalemlerimizin baş mevzuu 
dur. 

Şimdi de Galata kulesine asansör 
yapılacağı, etrafına bahçe çevrilece-
ği söylenmelcte.. • 

Allalı razı olsun şu beledi~en_ 
İst.altbu1uı,. güzelliği tiçin çalışmaktan 

' bir an geri kalmıyor .. 

Şehre karşı gösterilen bu ne titiz 

itUuıdtt !ki, artrk Galata kulesinin a
sansöründen etrafmrn bahçesine ka, .. 
dar düşünülüyor •• 

Gerçi, senelerdenberi henıüz süt 
meselesi halledilmedL Gerçi aylar
danberi et meselesi konıuşuluyor .. Ko
nuşuluyor da gene bir karar verıilemi· 

. · yor.. Fakat ne çıkar b1lılldan? .. Hem 
belediyenin böyle etli.ye, sıütıüıye ka.. 

nşmasr ı>ek doğru değildir. O, şehrin 
vekilharcı mı ki? .• Onun vaıifesi Is. 
tanbulun güzeIHğini temin etmek? .. 

Bunun içindir ki, kimi Beyazrt 
meydanına havuz yapıyor, kimi Ga. 
lata ıkulesine bahçe? ••• 

. B_undan sonra gelecek belediye re
~lenm~z de, kimi Ok meydaıunda gül 
fıdanlıg; kimi Kız kulesinde şehir fıı.\. 

'atrosu yaphrınak suretile seleflerinin 
izlerinde Y'iirürlerse az zaıınan. içinde 

~bul dünyanın en güzel yerlerin
"en biri olur. 

- Akbaba 

Yabancı 
Yolun 

hoş, çe . ortasr_nda durmuş, iki sar~ 
kişe Çekişe kavga ediyorlardr: 

-Ay... -

- HaYlr en; ...... neş .. , 
- Hayır ay ... 
- Hayır gijneQ 

~· ' 
O aralrk, Yolun öb'· d . ..1 . ur ucun an ge-

le'Al bır go ge gördüler ... 

- Hah .. Şu adama soranız... 
Ye yolcuya Yaklaşril.lca sordular: 
- Efendi birader, AHah 1_ 

d w •• 1 Ş .. k aşıuna 
ogru soy e.. • u go te Parlıyan 

.. '? ay mr, guneş mı ... 

Yolcu, karanlığın içinde parlıyau 
aya uzun uzun baktıktan sonra cevap 
verdi: 

- Vallahi ben de buıranrn. Yaban. 
CISIYnn- Tanıyarnadrm?" • 

Cevap 
Karı koca arasında: 
- Söyle bakayım.. Dün 

kaç'ta geldin? •• 

- Ben mıi? ... Şey .. Sen söyle baka· 
yı•m: Kaçta yattın? 

- ~ de.. Oa biııi ~n geçe geldim ı 

Kuş 
Misyonerin biri, tayyareye bine -

rek vahşilerin arasına gitmiş, onlara 
medeniyet dersleri, insaniyet dersle -
ri vermiş. Bu meyanda, insan eti ye
menin de çok günah olduğunu söyle• 
miş ve yamyamlnı·dan, bir daha in -
san eti yeıniyeceklerine dair söz al • 
mış. 

- Şey_ Malum ya, bazı geceler ku· 
zu kuzu gelmek icap ediyor da! .. 

Budala 
iki kız arasında: 
- Leyla ... Cemil bakk.mda fikriıı • nedir? 
- Budalanm biri ••• 
- Şey.. Beni almak istiyor da! 

Mani yok 
Dd akşamcı arasında: 
- Vay_ Gene rakı içiyorsun ha? .. 

Hani doktor menetmişti.. 
- Evet, :menetmişti ama, şimdi ma

illii zail oldıuN 
- Nasıl? 
- Rakıyı meneden doktor öldü! 

Fakat, biraz sonra bir de bakmış - Demedim mi?.. Sulh 
ki, vahşiler, misyoneri getiren tay • 

00;;~~?:····00•••••••••0• .......... ---- İki kadın a.rasmda: 
yare,nin başına üşüşmüşler, tayyareci- Yamyamlar hayretle cevap vermiş- - K9camla iyıi geçinmenin çaresini 
Yi yiyıorlar. ler: buld1Ul1 ... 

Adameağız ıhayretle soıı.tqillŞ: - Ay, bu msan nuydr1 •• Biz onu - Yasa.. Ne yaa>ıy.orsun?. 
- Ayol, han{ insan yemem.iye söz kuş sanmıştrk!.. - Dargın dUTUyoruım! 

.................................................................................................................................... 

Harbi U mumf Dilenclai 

Meşhedinin 
· Tasarrufu 

Dükkanına girdiğim zaman onu, 
hiç yanından ayrrmaclığr ıkalyanuun 
ımarpuıcunu okşuyor buldum. Selam 
vererek yanında bir yere iliştim. !J.'at. 
lı tı.tlı yüzüme baktı. Fakat sevimli 
çehresinde tıebessümle ~nşık bir is. 
ıtü.ham büküldü. Ben daha söze baş
layııı hatırını sormadan o sordu: 

- MeıWn sevgili dada.Şım Çegirge-ı 
gefendi hardaıdr?. Yohsa, hudangerde 
özümü feramuş etmişti, nedi? .. 

Çekirge! end.isini çok özlediği, yana 
yana sorduğu suallerden anlaşılıyor
du. Canmı sıkmamak· için, aynı za . .. 
manda sözü kısa kesmek maksa • 
deyla. dedim ki: 

- Hayır, hayır, hiç merak etme. 
Onun, seni unutımasm':ı iııp~ yoktur. 
Koca Avrupaı'lan, Amerikaları bera • 
ber dolaştınız. Böyle bir arkad~ u • 
nutulur mu? 

Meşhedi azi:z dostu tarafından u -
nutulınadrğma tamamen kani olduk
tan sonıra yüzü daha. ziyade güldü ve 
ikmalı saka'lmıı hafüf hafif karı:ştırn • 
rak sordu: 

- Şi:mdiı özüme söyle baham! .. Bir 
müşldilün mü vardı? .. 

- Evet, sen de farkmdasm ya, ge
çen haf ta her tarafta içtimalar yaprl• 
dı, konferanslar verild~ ınutuklar söy
IendJ, duıvarlara resimller yafıtalar ya .. 
prştıınhiLH Bundan maksat milleti ik• 
tısat tasarruf yol una alıştırmak, hal• 
(kı :israftan, füzumsuz yere para sar• 
fmdan mene'b:nek. Bundan sonra gez• 
memizde, giyjmımeınirzde, hatta yeme .. 
ımizde bile azami olarak iktisada. rfa .. 
yet edecek, A vropa malıı: almaktıan vaı: 
geçecıeğ.iz. Iştıe sen.in de bu hususta. .. 
kıi fikrini sormıya geldlı:n. 

Meşhedi yüzüne ciddi bir şek.iıl ve
rip marpucunu yavaşçacık 1bir ıtarafa 
biraktI ve mangala sürdüğü cezveyi 
bir kenara çektikten sonra: 

- Ö7ıüımü caın kulağile guş edesen ! 
Dedi ve söze başladr: Bizim Tehran· 
da tasarruf bey1e değildi. Bizde bir 
Clefa iktisat yapılmrştr, ama eyle ik • 
ıt.isat ki.inatta görülmemişti. Tasarruf 
yapmah için Eyran halkının hemmisi 
elbise almamış, uryan galmıştı. Şimdi 
Cerman~ada görd.üğün (Çıplahlar ce
miyeti) işte o zamandan galmrştı. 

Bu sözler üzerine benim gizli gizli 
güldüğümü göreit Meşhedi köpürdü: 

-Behey hane harap, neye gülüp~ 
sen? N Sen öl esen ki özüm yalan da • 
ruşmiyrem. Hatta o tarihte israf ol -
mamalı için Eyran halla bir ay oruç 
tutmuştu. lşte Ramazan bundan gal-
m.ıştı !-

Faydasız 1 
iki kişi arasmda: 
- Haberin var mr? •• Benim o gö

zel köpe;:irn kayboldu? •• 
- Vah, vah, vah .. Gazetelere füln 

ve.sene ... 
- Ne faydası olacak? ... Okuma bit. 

mezdi ki! ... 



;; Sa:n : ı 

Ahlak 
Nedir? 
Sahne: Yeşilliklere gömüılmüş bil' 

bahçe. Hava sıcak. LeylA, iki çam 
dab arasına gerilmiş bir hamağa u • 
za.nmış. Arkasmda kolsuz, göğsii 

fazla açı:k, beyaz keteli bir elbise.,_ 
Eliınde bir kitap_ · 

Arka ~ldan, elinde raketle dayt 
zade Hikmet gelir.. Onu, <lallarm a• 
rasmda, uzun uzun, tatlı tatlı, bir 
miiddet sen-eder. Sonra eğilir, yer
deki bağçevan kovasından bir avuç su 
ah:r, hamakta yatan genç kwn yüzü
ne serper.. Leyli, sinirli bir ç.ı:ğlıkla 
ürperir, yeninden fırlar ... 

Leyla - Kmı bu soğuk şakayı ya• 
pa.n7 ••• 

Hikmet, ağa.çlann arasından çı • 
kıp ge~ kızın karşısında bir .reverans 
ya.par.) 

Hikmet - Bendeniz efendim .. 
Leylft - :Maşallah beyefendi... U

tanmıyor musunuz böyle şeyler yap
mıya? .. 

HikI'[\et - Bunda ll'tanacak ne var 
küçük hanım.. Sirze ufak bir şaka 
yaptrm... 

Leyla - Hayır, ufak bir şaka de
ğil, sulu bir şaka! ... 

Hikmet - Peki.. Sulu bir şaka!. 
Leyli - Sulu şaka da değil .. Adeo 

ta ahlaksızlık ı 
Hikmet - Allah, Allah .. Neden ah

lAksı~lrk oluyormuş? ... 
Leyla - Ahlaksızlık işte! .. 
- Hikmet - Lutf en izah edermi • 

siniz; ahlak nedir? 
Le)"la - Ahlak mı? .. Ahlak şey

dir.. Dur bakay<ım, şimdi kitapta o
kumu~tum.. (Kitabı alır, sayf alan 
çevirir) ahlı1k, ahlak, ahlak... Efen• 
dim, ahlakm esası şudur: "Kendimi
ze yapılmamm !stemediğimiz bir şeyi 
başkasına yapmamak!,, anladınız mı 

küçük beyefendi? .. 
Hikmet - Hayır, anlamadım kü • 

~üık hammef endi!.. 
Leyıa - Anlata)'!lm.. Mesela, za· 

Cı aliniz, bir hameıkta. dalgın dalgın 

~ünürfien, bir münasebetBizin yü. 
zünüze ıu a1ımasııu ister misiniz?" 
Hayır, değil mi? .. O halde, sizin de 
bana su atmanız ahliksızllktır! 

Hikmet - Bu hesapça: "Kendimi
ze yapı·1ma&mI istediğimiz bir şeyi 
başkasına yapmak,, ahlaka muvafık • 
tıT. Öyle mi? 

Leyla - Elbet! 
Hikmet - O halde müsaadenizle 

efendim... (Leyl.Ayı kollannm arasına 
alıp dudaklanndan öper .. ) 

Kibar hırsıs 
Ceza mahkemesinde: 

KARGA 

Reis - Söyle bakaymın, bti zatın 
ıııiyah elbfselerini, rugan iskarpinleri
ni, melon şapkas1.t1J niye çal dm? 

AKBABA 

I! 

- Bu paketler ne karıcııım? 
- Şey ... kendime bir •apka, bir iskarpin, bir eldlven, bir çorap, bir de kazak aldım ... 
- Aman karıcııım, ne yapıyorsun? .. Daha bir hafta evvel bunlar1 almamı' mıydın?. 
- A ... ilihl kocacıtım, artık 1932 seneshıde de 1931 den kalma modası geçmiş '8Ylerden 

giyecek de§llim A ... 

--···-------......... ...._.. ........... -....... --... ·--··-······-·------·-· .. =··-------·-····-- --·-· 

Kız - Haberin var mı ? •• 
Babam iflas etml9 .. 

Erkek-Ben sana, 'u baban 
ne yapıp yapıp bizim lzdlva• 
cımıza mani olacakt1r demez 
midimi .. 

1 Yeni vecizeler 1 
Bükemediğin eli öp de başına koy! 

Selim Sırn ..... 
• * * 

Üzüm üzrföne baka baka kararır I 

Ziraat,ı: Cevat RiJıtü 
• • • 

Damlıya damleya göl olur .. 

Cel8l Muhtar 

Feraset 
Sarraf Hayiımaçi, katibi Mişonu, 

mUşterileriınden Debreli Bayram pa • 
ş:ay~ eski bir alacağın faizini istemi· 
ye yollamrştı. Biraz sonra, katip, ba
şı yerde dön.ünce Hayima.çı sordu: 

- Ne haber Mişon ? •• Herifi yordu·ın 
mu? .. 

- Yordum. 
-Ne dedi? . 

o. 

Erkek - Eler ,ımdi sizi 
ılpecek olsam (imdat) diye 
balınr mısınız? .. 

Kadın- Yoook .. bunun için 
imdada ihtiyacınız var mı? •• 

Hımz - Şey efendi.ın... şey ... Hu• ________ ....._ ______ _ - Hiçl 
zuru Alinize mühastp bir kiyafette çı
kabilmek için ! 

Mektepte 
Muallıiım - Oğlum, insanın ağzın

dr' en son hangi dişler peyda olur7 

Talebe - Takma dişler ef end~m !, 

Aman kar1cıaım, arka· 
da,ımın yanına böyle çırçıp• 
.. k "" .uuacaksın? 

- ~yleya sen tekllfslz ar
kaaaşı mdtr, giyinmek lstem6z 
demedin mi? 

Daha beteri •• 
Bir tiyatro meraklıısile bir yeni zen 

gin arasında: 
Meraklı - .Aıman efendim, dün ge-

ce Darülbedayide öyle fena bir locaya 
düştük ki, hıiç bir şey göremedik .• 

Zengin - Biz sizden daha fenası• 
na düştük .. Olduğumuz yerden bizi hiç 

- Paralari veıımecJi mi? 
-HayiT! 
- Vermem mi soyledi? ... 
- Yok, soylemedi ama ben ağna· 

dim_ 

- Nasıl ağnadm be?. 
- Bana iki tokat vardu, kapi dfşa.· 

riya aıtti? .. 
kimse görmedi!.. --------------

Tashih 
- Teemflf ederim beyefendi, tees. 

süf ederim.. Siz ben·im için, Leyla 
hanmı11lnn çayında (su içinde elli ya
f!ndadu !) demiş8iniz .. 

- Vallahi yalan hammefendi, bil
JA.hi yalan .. Ben onu sbin için söyle
medim .. 

- Ya kimin ~in söylediniz? 
- Kerimeniz hanmn için söyledim! 

Prova 
Hizmetçiyle terzi aramnda: 
Terzi - Beyef endiıye haber veri • 

nfz.. Azıcık kendietni göreceğim.. 
Hizmetçi - Siz kim51nfz7 
Terzi - Ben, beyef endfnin temsi· 

)im.. 
- Biz gelecek yaz tebdll 

Provaya mı hava için Adaya gldeceıız .. - Hizmetçi - Şey .. 
geldiniz? ... 

Terzi - Eve~. Biraz para alabilir 
JDQrim dişe provaya geldim I.. • _ 

- Biz hizmetçllerlmlzi gön• 
derecelizl .. 

Terfi 
- Baba.. Müjde... ikinciye geçtim .. 
- Yaa. .. Aferin oğlum ... Ne zaman 

imtihan oldunuz? .• 
- Ne imtihanı? ... 
- İkinciye geçtim demedin mi? .. 

- Şey .. De<fıiım ama, Slhıfta değil 
kL .. 

- Ya nerede? 

- Fuibolıde- 'Oçiineil takımdan 
ldnd ta_krma geçtim! ... 

intihar 
- Vay doldıoreufum, naaılsın ba .. 

kayım? .. 

- Hastayım azidm, haata... Bir 
haftadır kendıf kendmm tedavi ediyo· 
rlJfllt-

- Ne? .. Kendi kend~l'lıi mi tedavi e
diyorsun? .. Vaç ıeç bu hevesten yahu. 
Çoluiana çocutwıa acı ı .. 

Utifat 
Anneyle çocuk arasında: 

- Ayol ne ailı~rsuın .. Söyle ba ~ 
kayım? .. 

- Ba... Ba.... Babam-
- E, ne olmuş? 

- Bana... Sı- Sıpa dedi... 
- Zarar yok •• O senin büyüğün· 

dürl 

Sayfa ı 2 ~ 

Dikenler, 
Çiçekler .. 
Bir kadın, yimıi yaşın&; .aftt 

podralarur. Otuz yaşında boyanır. 

Kırk yaşında sıvanır!-

" * 11: 

Aşkla dzdivaç, Selle kum gibidfri 
Biri gidu, birl kalnT ! 

* * * 
Dul kadınla evlenmek, döşeli apart

man tutmrya benzer. Mutlaka, kı:rıda 
köşede eski kiracıya ait bir hatıra bu· 
Junur! 

* * * 
Kadrolar, erkek çocuğu severler. 

Fakat çocuk erkeği sevmezler! 

"' * * 
lhtiyarlann aşkıyla toy delikanlı• 

Jann aşkı birdir. lkisi de bakmaktan 
başka bir şey yapamazlar! 

* * ıı: 
Hakiki saadeti tatmıyanlar 

baht olamazlar! 

* "' * 

bed 1 

Kadının kolu e.r.keğin kuvvetile ma• 
kusen mütenasiptid 

* * * 
İnsanlar, bir gaye uğrunda çektik• 

Jerj ıstırap nisbetinde o gayeye mer• 
but olurlar! .. 

iki cevap 
Vaktiıle ada.mcağı:zın biri borçlu • 

sundan para istiye istfye usammş. 

Nihayet bir gün gene alacağını istıe • 
mek için borçlunun edne gitmiş. Bir 

ı 

de ne görsün: .Aılacakb sofrayı ~ • 
muş. Bir taraf ta hmdi suyuna mükem
mel bir çorba içiyor, diğer tarafta piş. 
m~ hindinin tenceresi tütü~r. ıpu 
manzara. karşısında ~ayana·mamş: 

- - Behey insaf sız, demif; böyle hin
di suyuna çorba !İçeceğine bana olan 
borçlarını versene! .. 

Borçlu içini çekerek cevap ,:ermtşı 
- Aman aziziım, bana insaf sız de• 

me ! Borcumu \:ermek içfın başııtnı tlt§-

\im t8f!'.: vuruyo~m. lijt15'.t'~ 
yapamıyorum. Boyle"bfncli iüy~,!Jf -
ba içişim de istiyerek değil. N~~
payım; yokluktan .hindiYi · besl~ek . - . ,. 
yem alamadım. J{indi açlrkt.an öJe • 
cekti. Hiç olmazsa kftreyim de 1ir1 
etini yiyeyim dedim.,, · 

Benim de tıpkı başuna böyle bh' 
hal geldL Urun zamandanheri kti • 
çille bir alacağımı kendisim:len ·aı.1~ 
drğmı birisini geçen gün otomobil• 
binmiş, evine bö:rle giderken göl"Ctftjn. 
Ertesi gün yazıhanesine damladım. 

Ben de tıpkı o adam giıbh 
- Be insrlsız, dedim, otomobiııe bt

nip keyf süreceğine bana otan ŞU 
borcunu versene! ... ,, . 

Bu adam da i~ini çekerek cevap 
verdi: 

- Azizim, böyle bana Uısafsz de
me ! Otomobile biınişim senin za.ımet.
tiğiıi gibi keyfim için değil. Parasız • 
lrk caıruma tak dedi. Otomobile bini• 
yorum, eş dost nazarmda biraz iltij>ar 
kazanmak, bu sayede paralı bi.rlshd 
bulup adam aktllı vurmak için. ~ğer. 

böyle bir vurgun yapJl.bllirsem e1"9tte 
senin alacağını da veririm!,, 

~------------

- Bankaya glreceıım-
- Girsene ... 

- Daha erken ortahk karar 
sında 8rlel 



B a şk a M em 1 e k e t 1 
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Buhran nasıl arttı 1 - Sterlln du,unce - Makdonald'ln oynadıOı rol - Hindistan ve Kıb
rıs meselesi - KudUs kongresi - Fransa ve Almanya - Balkanlar ve ltalya - lspanya'da 

CUmhurlyet - Mançurl lhtlllfı ve Cemiyeti Akvam - Amerikanın alaca§ı - Edlson 

Tarihte işaret edildiğine göre eski Snovden gibi muktedir bir maliye- ayni müsamahayı göstermedi. lsya • bu seyahatten umduğu neticeleri ala• 
Araplar, geçen bir sene zarfında ha- el ve Henderson gibi kıymetli bir si - nrn elebaşıları aralarında bir metrepo madı. Diğer cihetten Almanyada Hit
yatJart üzerinde en ziyade tesir bITR. yasi ile takvıiye edilmiş olan Makdo • lit olduğu halde Hint denizindeki ler taraftarlaı.ıınm galebe çalmaları 
kan bir hadiseyi gösterir bir kelime nalt kabinesi fevkalade mesa.ıs:ııne (Seyşel) adalarına nefyedildi ve sev- ihtimali, Fransrz efkarı umuımiyesini 
ile o seneye at korlarmış. Meşhur rağmen işsizlik buhranına çare bula- kolunan tayyarelerle harp sefineleri büyük bir endişeye düşürmektedir. Bu 
senetülliJ'i buna misal olarak göste- mıyarak, müşkülat arasında çırpınır.. ilhakçrlarr çabuk susturdu. sebepten doJanyı sol cenah radikal ve 
lirler. Eğer bu usul cihan tarihinde ken; ikt?sadi felaket dalgası Büyük KudUs Kongresi sosyalistleııinin bütün gayreti boşa g;. 
t&tbik edilmiş olsaydr, geçen 1931 mi- Briıtanyaının sahillerine çarptı. lslam rtleminin en mühim kısmını diyor. Bunların geçen sene zarfında 
la.t se11esine verilecek en münasip isim DaJgarun sarsıntısı o kadar şiddet - itaat zinciri altında tutan emperyaJıist kaydedilecek yegane muvaffakıyetleri 
(B11hraıı ve endi~e senesi) ismi olmak li oldu ki, yıkılmaz bir ilahe, tegay • İngiltere Müslümanları uyuşuk bir sağ cenahın tazyikine rağmen intihap 
l!zrın gelirdi. yür etmez bir vahdet addedilmesine halde bırakmak iç.in arasıra dini his- kanununun tadilini tehir edebilmeleri 

Filhakika geçen sene zarfınd~ü _ alışılmış olan Sterlin lirası birdenbi- leııi.ni okşamaktan hali kalmaz. Ku- olmuştur. 
tün ci:hanı azinı bir işsizliık buhranı,! re müthiş bir surette düştü. Bu bek.. düste geçen sene ıin,ikat eden hilafet Mandater memleketlerden Suriyede 
~adf biT felaket dalgası kapladı. lenilmez düşüş bü.töın ciJıa.n piyasası- kongresi, Jngilterenin bu avutma si .. geçen sene, teşevvüşler arasında geç -
Hazineleri en dolu, iktısadi ve tıicari nı sarstı. (Muazzam İngiltere) kendi- yaseti neticelerindendir. Kongrenin miştir. Suriye milMyetperverlerinin me
•aziyetleri en sağlam olan milletler ni Hint isyanlarının, tayyare ve filo akdinden mukaddem sabık halife Ah· saisini boşa çrkarmak için teşkil olu• 
bu dalganın savletlerinden ıkendileri- hikumlarmın sürilldiyemiyeceği bir dıülmecidin kızını Hay<lar ııizamınm nan Ermeni kolonisinin muhtar bir 
ili kurta.ra.madılar. Bu sarsıntılar bil- felaket uçurumu önünde gördü. oğluna vermesi bir çok rivayetleri'J\ idare vücude getirmesi hakkmda çr,ka-
tiin i.nsa.nhğır en büyük harple~en lngilterenin en endişeli dakikaları• ruhuruna meydan vermi~ se de senenin l'Tlan rivayetler arasında ve senenin 
daha şedit bir surette inletti. nı yaşa.dağı bir sıra.da bir adam Raınsey son aylarında ıi.n'ikat ede~ kongreye bir son kısmında yapılan mti:habatııın he· 

Cihan Buhranı Makdonalt, harikulade denilecek bir çok islam kitlelerinin işti.Tak etmeme- nüz neticesi alınmamıştır. Kanlr mü-
1918 senesinde miiıttefiklen ğ- itidali demle biltüın. vaziyeti kavramış leni ve kongreye iştirak eden azanın cadeleleri mucip olan bu iıttihabatın 

ldbiyeti iizerıine, akrolunan ;. ma ve değıme siyasilerin yapamıyacağı bir İngiliz emperyalizmini alkışlamakıta.11 ınetieesinde Suriye idaresinin cünıhu -
Nöyyi, Sen Jermen, Tr.iyanon m::.~ çevirme. harelretile buhranın hasarla- başka bir şey yapmamaları, böyle kon riyet mi, krallık mı olacağı anlaşıla• 
efeleri 1914 savletinden gözü k<>rkm nnr t.adile muvaffak olmuıtur. gre teşebbüslerinin ıne kadar -vaht ol• caktır. 
olan Fra.nsa.nm tazyikı altında akt:: Makdonalt, reisi bu~unduğ~ f~rka. doğunu bir defa daha isbat etmiştir. 
dilirken, galipler başta Fransa ol Af. nm, malt buhrana ragımen, ışsızlere H . i s· ette üze ıma.n. . tez .. d 1 tr~ ar1c ıyas 

re yalnız bir şey düşünmüşlerdi. ve~en. parayı. . yı e ~a ~ş ~nı ~e Harici siyasette Makdonald lngiHı 
O gi1nkij ınağlıipların bir daha baş va~~ .1~lah ıçın yapıl~n tek~~f.~enn an'anesine sadık kaldı. Para denilen 
b.Jdıramryaca.k bir zebunluğa düşü - hıç bırısıne !anaşmadııgmı gorunce, mühim kuvveti ele almıya muvaffak 
riilmesi. Ve bu'du··ş·· ~1• F Snovdenle bırleşerek frrıka aleyhine t hd'tl . unce ge~.,.,. ransız . . ld ( .. .olmuş olan Fransanm e ı enne 
l'Tiealbıde, gerekse onlara tabi olaın iti• bir vazıyet a ı. eylül 931) Bender• ~ ı ·ıte b Paris hük1l 
u. h~'..A son gibi eSki siyasette 1_ 1 1 ragmen ngu re, azan -
.uu .... umetlerı ricalinde o dereceye . . musır~~ ana- metine müm t ederek, hazan Alman 
•annıştı ki yıiiz milyona yakın vasati n kab~esmden çıkardı ve o gune ka• mutalebatın:'fasvi ederek, bazan A-
Avnıpa haJkınm sefaJette hıra.kılma. dar duşmanı olaın muhafazaktrla.rla P 
llndan, Avrupa (~libr) ine ne bü.. biTleşerek krala yeni intihabat icrası 
7llk zararlar gelebileceğini ihate ede- emirnamesini imı;alattr. (T. evvel 931) 1-

111emJşJerdıi. K<H:a başvekilin bu hareketinıin ga. • 

1918 denberi geçen on üç sene Yesini lngiliz milleti ibate etmişti. 
futda Avrupada iktısadt ve aske~a~ - intihabat neticesinde amele fırkası 
fevvuku elinde tutan Fransa malı ~ meb'uslarının adedi (253) den (35) e 
--.hedelerm hartiyyen tatibtkind u düşüyor. MuhafazakBrlar (190) yerıi.
bqka bir şey düşünımedi Alman; ne ( 418) aza i.nıtilıap ettirmiye muva.f
d&n, Avusturya.dan, Macaristandan, fak oluyorlardL 
Bulgaıistandan yükselen yeis uğultu.. Hindistan Meselesi 
lan, hatta. İtalya, İngiltere, Amelıika Mister MaJkdonalt, bir ıtarafta.n btıh-
sibi bö)'iik harp miittıefiklemnıin iıti. raın ile göğüs1eşirken diğer taraftan 
ıdal ta'VSiye eden mırıltıları, garı> Hiındistanm mukadderatını tesbit &o 

eOmhuriyetiltiıı kulağma girmedi. ~ecek olan yuvarlak masa konf era.nsı 
Elde edilen tıefevvukun kaçınlmama _ ıle meşgul ol~ol'du. Bu meselede 
• &ııeak Klema:nso ve Puankarenin aç lngilterenin. kadim ıii<ii yıüzlü siyaseti, 
tıklan ~da sebat ile mümkün .. ta.hmin edilebileC'eğinden çok fazla 
~rdu. Frans~lar on beşinci L~~ muvaffakıyet gördü. Esasen Londra· 
lain hoclgim .rıaza.riıyesi.ni biraz değiş• da toplanan ~e Hint nıuka.dderatı hak
tirerek: (Fransadan başkası tufana kında karar vermesi beklenilen yu. • 
~!) diyorlardı. tşte 1931 fela • var.lak masa Jronferansındaki Hıi.ntli 
bt 881lesin.in geçirdiği elemli buhra. azanın kısmı azamı lngHiz .nüfuzu 
llDl aml Anıillerinıi Fraıısız siyasetin. tahtında bulunuyordu. Maamafih sene. 
bu hodbin dilşüncelerini:n tatbik. ;' lerdenberi lngiltereye karşı şiddetli 
1ndal>Wıiz. ın e hücumlarda bulunan Maehatma Gan

•t•rlln Diyarında -:::.t.e PY'B.ttdır ki büyük buhran 
-. dan en fazla müteessir olan 

tılltlel[et, .. ~ .... --- b.. "k 
sı.. ~en uyu ve en zen-
le ~enıleketi olarak tanınan lngilte-
0ı:;)c11; (Büyük başını derdi bü,-üık 

• ..... arbı :ntEse,~_,_ 
R old tu lllun ne kadar doğ-
~ ~ bu 6trretle bir defa daha 

Q7ordq. Mütarekedenıberi 

MAKDONALD 

ln~·~rede i§sizfk müzmin bir dert 
h&Jıııı almış, işsicliğin doğurduğu hos; r 

'l~1BUJ1Jk, m'uhafazaka r fırkaları ekal r 
Jıyete diişürmıüş, amele ve Lurjuva ta-[ 
ha.kalan sosyalist nazariyelerile mem.f 
leketi gül bahçesine çevirmek iddia _ ı 
sında ~lunan Tredünyonlara meylet .. [ 
Jaiflerdi. Geçen sene gir~ı-ken Tredün 
,..,.,,, ~rrkasr reisi 1\fakdonald (Birinci ı 
lncilız) vaziyetini işgal ediyordu. 

dinin menfi ihtilal ıtohumlannı Hin. 
distana sa9tıktan sonra Lond1radaki 
yuvarlak masa müzakerelerine ıiştirak 
ıi.çin memleketinden aynılması Hint is
tiklaline tarafıt:ar olanların ıkalbinde 
ümit uyandııunııştL Halbuki (Gandi) 
niın seyahati zannolunan neticelerin 
hiç birini vermedi. Memleketinde 
müsbet bir ihtilil aleyhinde buluna• 
rak Hrindin millt faaliyetini sekteye 
uğratan (istiklal havarisi) Londrada-

ki seyahatinden faydalı bir netice ala .. 
madığı gibi Müslümanlarla Budiler 
arasındaki ıilıtilıifı da halledem-ed~ğin
den, Hint istiklal hareketleri muzır 

bir hercüıınerciye doğru sürüklendi. 
Bir senelik bir müddette Hindin muh
teln noktalarından yükselen itiraz 
avazeleri gittikçe daha zayıf, daha 
boğuk bir perde ile duıyulmaktadır. 
Şu suretle (Gandi) milJetinden .zıiyadc 
lngilıtereye (havari) lik etmiş vaziye. 
tine düştü. 

Kıbrıs Meselesi 
İngiliz dahili siyasetind~ vukua ge

len mühim ha.di-;e]erden biri de Kılı-
rıs isyanı olmuştur. Senelerdenberi 
(Dodekane~) ve (Kıbrıs) rumlan Yu· 
nanistanla birleşmek temennisinde bu 
lnnuyorlar. Yunanistan:n Türkiye 
ile tamamen uzlaşması, Kıbrıs rum -
larrnda Atina cümhuriyetine iltihak 
ümidini kuvyctlendirmiş oJacak ki 
beklenilmiyen bir srrada isyan edNe!~ 
Yali konağını yaktılar.( T. sani) (Ha
vari) Gandiyi Ilindistanda ve Anu -
pada serhest serbe~t gezmiye hırakan 

1 İngiltere, Kıbrıslılaruı ihtilaline karşı 

LAVAL 

merika.ya el ıvererek kararsız ve şüp
heli siyasetinde devam etti. Muhafa
zakarların resi.kara geçmesine rağ • 
men Henderson'un terki teslihat kon -
feransı riyasetıinde kal.mas.1, İngiliz 
hükumetinin Cemiyeti akvam oyunca• 
ğına ne derece az ehemmiyet verdiği• 
ni ispata kafidir. 

Japonyanm Cemi.yeti akvam ve Kel
log :misaklarmı nakzeden hareketleri 
karşISinda, lngilterenin resmi bir a• 
demi tasvip hareketile iktifa etmesi, 
Ilrit.anya Utıparatorluğunun Aksayı 

Şark vekayiinde istismar edecek nok
talar elde etmiş olduğu kanaatini ver .. 
mektedir. 

Fransada 
Hali hazırda Avrupanın en kuyvetli 

ve en zengjn hükumeti olan Fransa, 
umumi buhranın zararlanndan nisbe
ten az müteessir olmu:.tur. Iki inti
haptan beri, ateşli mücadelelerine 
rağmen e~eriyeti elde edemiyen sol 
cenahı.n mütevali hücumlarına kar • 
şı Fransı:z hükumet ricaU. Puanka -
renin miras brraktığı muhafazakar 
emperyalist siyasetine halel getirme.. 
diler. İntihabatta sağ cenah ve mer-
kezin ekseriyet kazanması neticesiu -
de mevkiini muhafaza cd~n ilL Laval, 
Al manyaya karşı tatbik edil~n tazyi • 
lun en hararetli taraf~arlarmdan ol -
duğunu muhtelif vesilelerle göstermiş 
tir. Almany:ının uğsadığr mali bu:ı · 

ran neticesinde harp borçlarım ver • 
mektcn istinl,ılf etmesi kar~ısmda Mis 
ter H overin moratoryılrn t?klifindf' 
bulunması, .F rnnsız lrnbinesince pek 
hoş görülmemişti. 1\1. Lami. Mal<do· 
naldin Ne\·york seyahatini tanziren 
Amer.i.kaya gitti. Jt'ran&Z başvekili 

Almanyada 
1931 senesi Almanya i~in en ıstıırap

lı bi:r sene oldu. Bir ıtaraftan harp 
borçlanmn teev.iyesi için Fransa tara
f mdan tazyik edilen Rayş, diğer taraf 
tan dahilde fırkaların şiddetli mücade 
Jelerinin sarsmtılannı görmüştür. Son 
mtihabatta Rayştağda oldukça mü -
rum bir kitle ile temsil edilmek mu • 
vaffakıyetini gösteren Hitlerciler -
Milli sosyalistler, harp borçlarını ka
buıl etmemekte ve bu düyunun tesviye
sini tekeffül etmjş bulunan Brü,ning 
hükftmetine hücuırn etmektedirler. E .. 
sasen A'Vusturya1t olan Hitler, Alman 
milliyetpenrerleri nezdinde mühim bir 
mevıki tutmıya muvaffak olmuştur. 
Gerek taraf tan matbuatın lisanile, 
ger~ kendi nutuklarile Fransaya 
mütemadi hücumlarda bulanan mu -
halefet liderinin ekseriyeti kazanarak 
resi kara geçmesi ~htiımali, vaziyetini 
tehlikede gören Fransayı ve harp ol• 
maması için çalışan sulhperverleri en
dişeye düşürüyor. Senenin son ayın
da Brüning hükumeti, Hitlerciler hak· 
kında şedit kayıtlar koymuş ve Bit
lerin ihtililfoi nutuklarını men'e lü • 
zum görmüştür. 

Brüning hükumeti, Yung planının 
tahmil ettiği şerniti Almanyanm ifa 
edemiyeceğ'ıini mükerreren bildirmiş 
ve buna mukabil ancak planın tediyat 
tarihi için bir moratoryom elde ede
bilmiştir. Ayni zaınanda Almanyayı 
Sileıya eyaletinden ayıran Dançig 
dehlizinin Almanyaya iadesi meselesi 
de Rayş hükumetini işcal eyliyor. Bu 
sebepten dolayı Lehistan ve Almanya 
arasındaki uzlaşamamazlık temadi et 
mektedir. 

Avusturya 
Almanyada Hitlercilerin faaliyeti• 

ne mukabil Avusturyada Heymveh • 
ren'ler Hitleı'in programile cidal sa -
hasına atılm1ş bulunmaktadırlar. Al" 
manya ile Avusturya arasında biı· 

gümrük ~ttihadı vücude getirilmesi 
hakkındaki kararın Fransanm şiddet-

1i muhalefetine uğraması ve Lahey di· 
vanınca tasYip olunmaması üzerine 
Anşlus'e doğru atrlmış olan bu ilk a· 
drm geri almmış ise de bu ric'atin pek 
muvakkat oluduğu muhakkaktır. 

Haymvehrenlerin muhtelif nokta
larda çıkardı klan iğtişaşlarla müca • 
deJeye mecbur kalan hükumet bunla
nn rüesasrnı Tirol'da tevkif ederek 
mahkemeye seYketmiş ise de adtil be
raetlerine karar vermi~ ve bu karar 
oldukça büyük bir heyecan uyandır· 
rnıştır. 

Lehistan 
Pilsudskinht Lchistanmda.. Diyet 

meclisinin diktatöre karşı olan isyan
ları bastırılmış bu1unu:ror. Lehistan, 
hali hazırda bütün nazarı dikkatini 
garbe atf etrni~, komşusu Almanyanın 
taarruzuna duçar olmak endişesile ya 
ş·yor. ll<i komşu millet arasında Dan .. 
cig dehlizi dolayısile zuhur eden ihti -
laf o kadar şedittir ki bu ihtilafın mü-

er d e 

sellah bir cidale ~nkılap etmesi için 
en küçük bir sebep kafidir. Böyle bir 
hadisenin vukuunda diğer Avrupa 
devletlerinin muhte1if suretlerde mü .. 
dahale mecburiyetinde ıkalacaklan ve 
harbin pek çabuk te,·essü edeceği mu
hakkaktır. 

Lehistan Almanya tarafından bek• 

HITLER 

lediği bu ıtaarruza karşx koymak için 
küçük itilaf devletlerile münaseba.tr • 
nr takviye etmiye çalu~'ryOr. Bu tak .. 
"':iye hareketi devletlerin hariciye na• 
zırları arasındaki srk ~ık ziyaretlerle 
tezahür etmeh.-tedir. Bulgar başveki
li 1\-l l\lu~~mof'un Ankarayı ziyareti 
sırasında vaziyeti endişeli g"ören Sn-p 
hariciye nazmmn Lehistana. kadar 
giderek Mareşal Pilsudski ile görüş
mesi bu ziyaretlerin sonuncusu oldu. 

Balkanlar - Macaristan 
Kral naibi Horti'nin müdebbir ida

resinden senelerce istifade etmiş olan 
Macarlar, bugün hfila bir kral pe&;n .. 
de koşmaktadırlar. Bu ıkralm Habs .. 
burg hanedanından genç Oto olması 

hemen hemen kararlaştrrılmrştır. 
Evvelki ~ene Ankarayı ziyaret eden 
Macar ba~vekili Kont Betlen ah.vali 
sıhhiyesini behane ederek makammr 
bn-aktrktan s.onra yerini işgal eden 
Kont Karolyi'nin programı selefinin· 
kinden asla faı:ıklr değildir. ltalya • 
nın müzaheretmi gören, Rornanyadan 
başka hiç bir komşusu ile ihtilafı ol -

mı,yan Macaristan ısenenin şiddetll 
buıhranındaıt en az mütee~sir olan mil 
Jetler meyanında sayılabilir. 

Yugoslavyada kral Aleksandr, dik• 
tatörlüğü tahfife karar vererek bir 
meclisi müessisan topladı. Geçen se • 
ne zarfında İtalya ile Yugoslavya a· 
rasmda mukaddemki senelerde oldu • 
ğu kadar baı;z mücadeleler görülme
miştir. Buna mukabil Yugoslavya -
Bulgaristan münasebaimda eski ger• 
g;inlik müşahede eclildi. Zaten Nöyyıi 
muahedesinde Bulgnristana vurulan 
kayıtlar dost memleketi f ertca1Ade 
sarsmakta ve iktısadi buhranın en acı 
safhalarına maruz kalmasmı intaç et• 
mektedir. Bu kayıtları tahfif için uğ
raşan Bulgarlar, ne Yugoslavlar .n: 
de Yunanlılar ile bir uzlaşma temını• 
ne mu,·arfak olamıyorlar. Liyapçef 
kabinesinin sukutu ve yerine bir ~ok 
tereddütlerden sonra l\fo~nof kabine 
sinin gelmesi Bulgaristanın harici 
müskül:itının da hildc-ki tesiri icabm • 

:< 

dandırr. 

Kral Zogu'nun idaresindeki Arna .. 
vutluk, ihtiyarile İtalyanın mandasr -
na girmi~ bulunuyor. İtalyan sermn• 
yesi Arnavutlukta faaliyet göstermek
te ye memleketin imarına yardım et• 
mektedir. Buna mukabil Arnavutlu· 
ğun dahiJi ye harici siyaseti Arnavut
luğa merbut kalıyor. Reisirümhur 
Hazretlerinin Balkan konferan:-.ı YC• 

silesile kral Zogo'yu tanımaları Tür
kiye ve .Arnavutluk arasında munl\ati 
bulunan münasebatın tekrar iadetiini 
mümkün kıldr. 

Garp kom;.umuz Yunanistan, dahili 
bazı gailelere rağmen sulh ve mesa • 
lemet yolunda ilerlemektedir. Sabık 
reisicümhur Ceneral ( Pangalos ) 
un taraftarlan tarafından yapılan te• 
şebbüsler, kralcıların 'e komünistle
rin tahrilderi Yenizclos hükumeti ta• 
rafından kola) ca bastırılabilmekte -

(Lütfm sayfayı çevir.iniz). 
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dir. Yunan hükumeti ile hükumeti· min edecek mu,·azeneler vücude ge - Fi/( İr teşevvüşleri beı taraf edildi, dünya iktısadi 
buhranın 1 ürkiveaeki akislerine karşı tedbirler alındı 

miz arasında aktolunan dostluk misa- tirmelerindcn i~tifade edilebileceğıini 

kt iki milletin birbirine karşr samimi göstermektedir. Türkiye başYekili fr. 
rahıtalarla bağlanmasını intaç edecek met Paşa Hazretlerile Yunanistan 
mahiyettedir. başYekili J\f. Yenizelosun feyizli siya. Geçen 1931 ı:;eııesinde girerken ser. 

best frrkayta heraber memleket ic-eri
sinde bir çok ihtiras cereyanları ~ey• 
dan almıştı. Fakat fırkanın liderleri 
bu ihtira... .. Ja r aras·nda teşkilat la mı ı' 
dağıtmışlar, fa.ali)-et sahasıııdan cc
kil mişlerdi. Bu noktai naza rclan ela
hili ,·aziyet oldukça müşcneş bir 
manzara arzediyordu. 

Kongrede memleketin her tarafından 
Ankaraya gelmiş olan murahhaı;;larnı 
temennileri tetkik edilmekle beraber 
fırkanııt nızanınamesinde tadilat ya
pıldı. Aynı zamanda yeni bir prog • 
ram vücuda getirildi. 

ra 1932 seneı;:.j hütçe,;ini mu,·azen~li 
fl'Urette tanzim etmek me5elesine geç• 
me-k lazımdı. 

ltalya 
Büyük buhrandan diğt>r dHletlHe 

nispetle az mutazarrır olan Italya. 
1931 senesini dahili teşh:ilatını tak,·i -
ye ile geçirml-,tir. M. Laval'in Ame
rikaya seyahati üzerine ltalya harici- ı 
ye nazırı ~inyor Grandi l\'evyorka ka• 
dar gitmiş ·rn bu seyahat ltalyaııın 
Avrupa sulh ve mesalemeti hakkında
ki noktai nazarının izahına vesile ol. 
muştur. 

1931 senesi ricali siyasiye arasında 
temaslarla geçmiştir. Bunların baş .. 
hcaları ~f. LaYalin Berlin ,-e Vaşing
ton, M. BrU.ningin Paris \'e R0<ma, ~ı. 

Grandinin Berlin ve Vaşington scya• 
hatleridir. En mühimmi Brüningin 
Roma seyahati olduğunu kayt ve işa
ret etmelidir. Filhakika l<'ransanın 

tazyikinden kendini kurtaram·yan va
sati Avrupa, l\I. l\IussoJininin duren -
diş ve hakperest siyasetinden bir çok 
şeyler bekleme-ktedfr. 

Mühim siya..;;i temaslar arasında İs
met Pa~a Hazretlerinin Atina Ye Pe~· 
te seyaha tlerile kral ( Feysal) ile ~f. 

(Litvinof) Ye M. :Muşanofun Ankara se
yahatleı-ini saymak Jfızım gelir. Run ~ 
lar 1'ürkiye siyasetine taalluk etme -
}eri itibarile memleketimizin tarih~e -
sinde izah edilecektir. 

ispanya 
lberya yarım ada..:;; geçen sene kan

lr fakat feyizli bir dene geçirdi. Dik
tatör(Primo de Rivera) ) ı istihlflf e... 
~n jeneral Berenger Alfor:.sun mütc• 
reddit siyasetine fılet o1muştu. 1span·I 
yol cümhuriyetçileı-i hu vaziyete ni • 
hayet vermek için büyük bir himmet 
!"arf ettiler. Berengerin yaptırdxğ'r in .. 
tihabat hükumetin tazyikine rağmen 
!'lin\huriyetçiler lehine neticelendi. 
Kral Alfons, tarihte nice kı11.llann l 
~1ü:-acaat ettıikleri wmle müracaat et-

" Memle~etten kaçtı. Cümhuriyetin 
· aylaı:ında oldukça kanlı hadiselc-
:: sahne olan İspanya sene ~onunn. 
'oğru biraz sUkiın bulmuştur. 1\1. Al
lıala Zamora ilk lspanyol ı·eisicünthc•ı 
n1 ilıln edildi ve l{atalonyanın muh-

tı!riyct emelleri terviç olundu. Müfrit .. 
le;·in arasıra ~ıkardıkları isyanlar 
bastırlabilmektedir. hpanyanın cüm· 
huriyet id:ıresintlen i tifade)'e ne de.· I 
~ce mils tcit hulunduğunu yakın ati ' 
rösttrer.e\tir. 

Sovyet ŞOralarsnda 
S<P\·~·et şuralannda Hk beş Aenelik 

p)anrn tatbikatı geçen sene nihayet 
ıuımuştur. lkinci beş senelik planın 
tr.thi'~ine geç:lecektir. Bazı ecnebi 
nıu:titlerden kunt alarak mernleltctte 
~ıtilal cıkarnura teşebbü. eden t;a~ 
cenah rüesası tevkif edilerek. nıuhakc• 
me olıınmuşlar ve yaptıkları if~aat u· 
r.Jmf bir hayretle karşılanmıştır. 

So,·yet siyas{!ti hariciyesinde tebed· 
dül yoktur. M. Litvinof terki tesli . 1 
hat i~in Rus noktai nazarınr Cenevre

Se mükerreren izah etmiş fakat bu 
noktai nazar emperyalist hükumetle• 
rin emniretsizlik hi<11crile karş·laş • 
mıştır. 

Sovyet siyasetinin Çin - .Japon ih
H'lafmda gösterdiği itidal şayant ka • 

~vttır. ı 
Cemiyeti Akvam 1 

~'in - Japon ihtilafı Cemiyeti ak-

'~mı~ kı:r~~ti ~-akk~.nda bfr fikir c.~·· ı 
nılebılmesını mumkun kılan en mu -
hlm hadi~lerden hiridir. lki memle
ket arasında hali harbin dernmı re -' 
nene mecfüıinin hiitün mı;saisine rağ-ı 
me.n menedilemcmiş ve şimdiye kadaı· 
kurulan suU1 Ye mesalemet hayalleri 
tamaoıen ı-ukut etmi~tir. Cenevre 
m~cl~i. zayıfları taz) i !, eden, kaYilr• 
1ie temennide hulur.rnakla ikt:fa eden 
ve müspet hiç bir faaliyet gösteremi • 
)en bir heyet olcluğunu hir defa daha 
meydana koydu. Böyle olmakla hr.-1 
ı<tJ,er (.'enen-ede toplantılara devam 
edilmekte ve Cemiyeti akvam! binası
n;m inşası için projeler yapılmakta . 
dır. Terki teslihat konfenı.nsının bi~· 
netice vermeden kapandığı takdirde 
Cenevre cemiyetinin de dağllmnı:ı.ı 

muhtemeldir. Hadisat, bütün de,·tet• 
lerin tevhidi mesaisinb henüz müm. 

si hayatlarının en mühim eseri bu ha .. 
kikatj anlryarak Balkan ittihadı için 
teşriki mesai eylemiş olmalarıdır, 

Çin - Japon Meselesi 

lşte Gazj Hazretleri bu karmaJ.:arı. 
şık vazıyet içinde bir tetkik seyaha
tine çıktıkları için hHkes bunun ne• 
ticesini bekli~·ordu. 

Kongreyi Büyük :'\tillet ~feclisiniıı 
fevhaJıide içtimalarr takip etti. :\lec -
lis 1931 senesi bütçesini haztrlndt vt! 

yaz tatiliyle beraber meb'uıı;ların inti
hap dairelerinde tetkik ı;eyahatlerı 

yapmalarına imkan ,·edlmek için içti. 

malarını tehir etti. 

lşte hükumet hu ihtiyaç karşı!"mdıı. 
yeni bir buhran nrgisi ihdas etti. U· 
mumi ve hususi müessesatta çalışan Cemiyeti aknmm foyasını meyda

na çıkaran Çin - Japon meselesi ge -
çeıı 19:31 senesi hadiselerinin en mü• 
h:mlerindendir. .Japonyanrn vaktilc 
Ç!n imparatorluğun-dan alm1ş olduğu 
iktıs:ıdi imtiyazatı Çin · milliyetpenıer 
hükumetine karşı müdafaa etmesi bu 
ihttl.ıifa zemin oldu. Çinde gösterilen 
galeyan .Japonyanın l\fançuride asker 
ta hşit etmesini icap etti. Nipon'larm 
asi.eri kuvetlerine karşr henüz dahili 
heı·cümerç içinde olan Çinin mukave
met edemiyeccği aşikardı. Çin, Ce -

Nihayet büyük rehber seyahatten 
avdet etmişler, memleketin aı-ıl halJ, Buhranın memleketimize tesiri 

herkesin maaşlarından birer miktar 
kesmek esası kabul edildi. Diğer ta• 

raftan varidatın tenakusuna sebep o
lan kaçakçılık ale) hinde gayet ş;ddet· 
1i bir mücadele açılma."' takarrür et

ti. Bu hususta gerek adli, gerek ma· 
Ii tedbirler ahnmıya haşlandı. Niha ' 
yet aynı seheplerin seYk.iyle hükumet 
teşldlıitrnı da :reni ,·azıretlere dah:ı 

uygun bir hale getirmek için Maliye 
Yekaletiyle Iktıı-at ,·ekaleti ayn ayıı• 

mireti akvama müracaat etti. Ancak 
cemiyet, Japonyaya naısihatler ve ta, ... 
s.iyelerde bulunmaktan başka bir faa. 
liyet gösteremedi. Japonyanın cemi. 
yette en nafiz olan devletler tarafın
dan el altından teşvik edildiği n bti• 
tün gaye Japonya ile SoYyet Rusyayı 
karşılaştırmak olduğu zannı umumi" 
sini veren hu tarzı hareket herhalde 
beklenilen netayici vermemiştir. Se
nenin sonuna doğru Sovyet Rusya ile 

kitlesinin aklı seliminin memleket iç~· Biiyük Millet Meclisinin tatil kara
ri~inde yapılmış olan tahrikattan mü- nndan sonra zuhur eden en mühim 
teessir olmamış bulunduğunu temin hadise ipt.ida AYusturya, müteakiben 
buyurmuşlardı. Aym zamanda bu Almanyada ~ıkan büyük buhrandır. 
teminatın filt netayicini efkan umu- Almanyanın devlet bankası olan Reichs 
miyeye göstermek üzere Büyük Millet bank bu buhran üzerine tatili tediyat. 

:rn ikiye bölündü. Rütçe iı;leri eski 
Maliye vekaletinde kaldı. Maliye ve· 
kaletindeki ,·aridat müdiriyetleriyle 
umum gümrük mi.idiriyetleri, sonra 
tütün ve müı;;kirat, tur. ve barut inhi .. 
ı:ıarları toplanarak (<;iimrükler ,-e in· 
hisarlar) vekaleti na mile ihdas olun:ııt 
yeni vekıiJete devredildi. lktısat veka• 
leti de ikire ayrıldıktan sonra ziraat 
işleri için ayrıca bir ziraat "ekaleti 
teşkil olundu. 

Meclisi intihabat:nın tecdit edilmesi 
reyinde olduklarına işaret etmişlerdi. 

Büyük Millet Meclisini teşkil eden 
Cümhuri:ret Halk Fırkası meb'us• 
lan derhal Gazi Hazretlerinin yüksek 

irşatlarından aldıkları ilham üzerine 
müzakere etmişler, tereddütsüz ola • 

.Japonya arasnıda teati olunan nota• rak intihabatın tecdidine karar yermi:? 
lar iki devleti,n Mançurideki iktısadi lerdi. Bu suretle başhyaıt intihabatın 
nüfuzu taksime karar \'erdiklerini gös nasıl bir netice nrdiği malUmdur. Fil
termiştir. hakika Reisicümhur Hazretlerinin 

Jeneral Çan Kay Şek'in resi kar· memleket dahilinde yaptıkları ~eya. 
dan çekilmesi ve Nanlcin ile Kanton hatten sonra ifade ettikleri hakikat 
cümhuriyetlerinin birleşmek için me- filiyatla tezahür etmiş oldu. 
sai sarfetmelerile nihayet bulan sene Bundan sonra Cümhüriyet Halk 
Çin ve Japon ihtilafını had ve atisi Ftrkasıntn umumi kongreleri ba~ladı. 
nıeşkiik bir halde yeni seneye terket. ================= 
miştir. 

MUttehldel Amerlkada 
dan kurtaracağı zannı değil midir~ 

BUyUk ÖIU 
Senenin tarihçe..cti·ni kapatırken ou 

dokuzuncu asırla yirminci asrın ilk 
rub'unun en büyük kAşifi olan Ameri· 
kalı Ed~onun vefatını 4şareU! lilzum 
gördüm. Edi~nun vefatı cihan için bü 
yük bir ziyadır. Bütün alemi insani· 
yet bu büyük ziya karşısında teessür 
''e hörmet hislerile eğilmiştir. 

• • * 
(Buhran ve endişe senesi) nin l'iya

si tarihçesi bundan ibarettir. Ancak 

bu ~enenin hesapsız hadisatı ,·ardır 
ki bunlar @iya.st m11hiyetten ziyade 
mali ve iktı~adi mahiyetteydi. Muh • 
telif memleketll'rde bankalar ifla'.'l 

nıziyetine girmiştir. Rir çok Almaı~ 
hankalarrnrn gişcleı-ini mu"akıkaten 

kapam:ılanndan başka buhran dal -
galan Almanya hudutlannı aşmı~. di
ğer bir çok memleketlerde bankalar 
kapanmıştır. Bundan sonra İngiliz 
mali buhranı başlamış, Sterlinin kıy-

meti birdenbire sukuta meyletmiştir . 
Bunun üzerine İngiltere hükumeti 
Sterlinin altmla tediyesi hakkındaki 
kanunu ilga etmiş, parası alelade 
karşılıksız olarak evrakı nakdiye va. 
zryetine girmiştir. 

Mama fi lngiltere tabii maruz kal
dığı buhran karşısında sakit kalamaz• 
dı. Onun için derhal Avam kamara· 

sının yeniden intihap kararı alrnmr~ 
tır. 1'amamen muhafazakarlann ga. 

Görülüyor ki 19:31 senesi için Tür4 

kiye cümhuriyetini işgal eden en mü· 

h
. t 
ım meseleler fikir t~en·üşlerini ber· 

taraf etmekle beraber dünya iktı~adi 
buhranmrn Türkiyed~ki akislerine kat 

şı mukabil tedbirler almak olmuştuı·. 

Harici vaziyetimiz 

1931 ~enesinde Türikyenin harici 
ı·azıyetine srelince, bu heı' zamandsıı 
ziyade memnuniyeti mucip bir halde 
geç:m işti r. 

Filhakika bir . ene e\'Ve] Yunani~· 
tanla aktedilmiş olan (Ankara) itiJflf• 

etmek için J\lac Donald'i-n riyaseti al- namesinin maddi semereleri göriinırı:• 

libiyeti şeklinde nihayet bulan intih"· 
bat üzerine yeni meclis toplandı. Fa• 

kat hükumet milli birliği muhafaza 

tında teşekkül etti. Sonra buhran- ye başlamıştır. •enttellJS'Un ı\nka.r•~ 
dan mütevellit vazıyt-tlere karşı ilk . .1 
t dl· ı k ·· ·ıh ı·t t hd'd' ~yahatıne mukabele olarak Başvekı 
e >ır o ma · uzere ı a a ın a ı ı 1 t p .1 H . · '" ' I' T--" ·~ 

1 kk d . 
. t 'f k 

1 
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1 
sme ş. ı e aıııcn-e Ye-1\ı ı ~· ıı 

ta - · ın a vcnı arı e ·anun an a u · 
edildi. · Rüştü B. refakatlerinde Türk matbu3tı 

fn<Tiltere gibi dünyanın her ta _ başmuharrirlerinde:ı mürekkep bir he• 
fında "aıakası olan her millete sıkır~ü yet olduğu halde Atinaya gitmişlerdir· 
nasehetler· bulun~n bir nıe~leke-tle Sonra lsmet Paşayla Tevfik Rüştü B· 

ı gene sabık Macar Başvekili J\ont Bet~ 
beraber Anupanın göbeğinde zuhur len'in Ankara zirnretine karı:;-ı Pe.;;tc· 
eden buhranın aks\ilamelleri tahii he!' · ;ır· > 
memlekette hissedilecekti. Bunun ye de iadei ziyaret etmişlerdir. Bu 5~ 
içindir ki. İngiltere-den sonra diğer yahatler aym zamanda bir tetkik ı;c~ 
memleketler de ithaliltlarını tahdit et• yahati olmu,tur. 

Müttehit Amerikanın dahilf "·aziye
tine nazar kılacak olursak dolar hü
kumetinin de umumi iktisadi buhran• 
dan mutazan·ır olduğunu görürüz. 
İşsizlerin adedi gittikçe fazlalaşmak
tadır. Kongre işı:oizlere muavenet e • 
diJmesine taraftar değildir. İçki mü• 
cadelesi eski şiddetile deyam ediyor. 
~ikagonun meşhur Gangster'lerile 
mücadeleye azmeden yeni belediye re
isinin henüz miiMm muvaffakıyetleri 
kaydedilmemiştir. En mühim Gang• 
l'iterlerden Cek Daymund bile senenin 
son gün le rinde hapı;;e-d ilmiş ,.e fakat 
sonra tahliye olunmuştu. Bu haydut 
tahliyesinden iki ~aat sonra düşman· 
lan tarafından yere serildi. Lin~in 
heniiz kanun mahiyetinde olduğu bir 
memlekette böyle bir ada lct tezahürü

etti. Nukut. kavaim ,.e esham miyar
ları altüst oldu. Borsalar kapandı. ır. 1 mek müsabakasına girişti. 

Sonra rn:u senesi zarfında Türki• 

yede vuku bulan mühim hadbıelerdeıt 
laslar yekdiğerini takip etti. IA>ndra, lthalib tahdit 

biri Balkan birH .ıfi konferansının ls • ne a~la hayret edilmez. 

Dolar memleketinin en mühim der• 
di Avnıpadan geliyor. Amerika umu· 
mi harpte itilaf devletlerine büyük 
faizlerle para Yermiş ve esliha sat -
m ~tı. Şimdi bu paralarla esliha ve 

saire be-dellerini faizlerile istiyor. En 
büyük medyun olan Fransa U!diyatt· 
nı Almanyanm harp borçlarım ver • 
mesile takyit ediyor. Almanya para 
veremiyecek halde bulunuyor. Dayin 
Amerikayı bu nziyet huysuzlandırr· 
yor. 

:Medyunun mahvoluncıya kadar ezil 
mesinden bir fayda görülemfyt'ceğini 
ve sağılacak ine~e yaşıyacak kadar 
hayat bahşedilmesinin icap ettiğini 
müdrik olan Amerikalılar, dolayısile 
parasını aldrkları Almanyayı az çok 
sıyancte lüzum görmektedirler. Bu · 
nun neticesi olarak Amerika reisicüm 
huru l\lister Hoover düyun taludtlerl• 
nin tehiri için bir moratoryom tekli· 
fine lüzum gördü. Bu (moratoryom) 
Almanyano:•n biraz toplanarak gağılah 
bilmesi için verilen müddet demekti. 

Kongre. Mister Hooverin te-klifini 
ten~ip etti. Fakat Amerikanın mat -
luhntından hiç bir suretle vaz geçe •

1 
r.ıiyec:?ğinj de aynca nildirdi. Şu SU• 

retk Avrupaya bor<;lu vaziyeti bir 
d:ıh:ı ihtar olunuyordu. 

Berlin, Paris, Roma, Tokyo, n hatta 
Yaşingt<>n piyasalar1 müthiş ı:;arsm -
trlara duçar oldu. 

Mali sahadaki bu f eliketler zirai 
ve sınai sahalarda acı te!'iirlerini gös

terdi. Beşeriyet uzun müddettenberi 
ilk defa olarak açlık \·e sefalet deni· 

len müthiş heyula ile göğü{'\ göğü1'e 

geldi. 
Eğer bugün doğan şu sene, zamn.n,rn 

n1mütenahiyeti içinde, beşer denilen 

geçici mahluk için mes'ut anları ihti
va. edecekse bu ancak, dünyayı ı:;aran 
muaır.am buhranın önüne geçilmesi 

ve iktısadt vaziyetin tı:;lahr ile .müm • 
l\ün olacaktır. 

Eğer iktrsadiyatta cihanın ıslahı 
için laıım gelen tedbirler almamtya • 
c:ak olursa in!'lanlann geçirecekleri fe
lı\ketleııin hiidudunu tayin imıkan ha
ricinde bir keyfiyettir. 

Binae-naleyh 1932 seneı:ıinin emperya 
list dev1etlere insaf, iktısat buhram 
alt:nda zebun milletlere ezild:kleri 

yükten kurtulmak için im\an bahşet• 
me11ini temenni etmeli hir Yec;b~i zim· 
mettir. Bir zümrenin. hatta hir mili:.>~ 

tin. dhanrn mukadderatı ile oynıya · ı 

mıyacağt kanaati hasıl ol<luğu giin ı 
ev,ela buhran felaketinin önüne ge -

çilmiş olacak, sonra da. yeis \'e ihti • 
~acın icap ett!rdifti fcykalade hare -

ketlere meydan kalmıyarak umumi 
sulh ve mE?f:alemetin teminine doğru 

büyük bir adım atılmış bulunulacak. , 
b~ 1 

Um it edelim ki 1932 senesi bize se ~ 

Amerikalılar Avrupanın mütemadi· 
.} en silıihlanma"iını hayır aloi.:neti gör
müyorlar. Senenin son günlerinde A· 
merika ricali pe-k biıdbindilcr. Pek ya
kın zamandtl Avrupada büyük bir 
harbin zuhur edeceğini haber veriyor•! 
lardı. Acaba bu kanaatin sai-ki böy • 
le bir harp zuhurunda An.eri-kanın 
An-upaya 3atabileceği esliha ve ctpo lefinin acılarını unuttursun! 

Bu sırada J,.mt:'t Paşa Atina ve Pe~- tanbulda toplanması, Ankarada ~on 
te seyahatlerinden henüz aYdet etmiş 
bulunuyordu. Bu seyahat eı-nasınd~ı 

hüHımd reisimiz cenubi ve merkezi 
Avrupa memleketlerinin mali \'e iktr· 
sadi \'azıye-tine çok yakından temas 

etmişlerdi. Bu temas \'e müşahedeler 
netice,,,.inde Türldyenin umumi huhra. 
na karşı her tarafta alınan tedbirleri 
llOk dik,katle takip etmek ltiıumu an· 

laşılm·ştı. Onun için ismet Paşa An• 
karaya avdet eder etmez alınacak ye· 
ni tedbirleri tetkik etti.. Evnlce bir 

kanunln hükumete \'erilmiş olan sa· 
lahiyete i tinaden itha!U ve ihracatı 

müte\•azin bir hale getirecek kon ten. I 
jan usulünü derhal tatbik için hare • 

kete geçildi. Bu ttıdbirler hem ınem •1 

leketin iktısadi bünyesini korumak, 
hem de milli paramızı nkıymetini mu• 

hafaza etmeh mak:;;adile yapılıyordu. 

BUtçe eçıA• kar••••nd• 

Fakat hu da v-azıyetin ciddi muva-
ceheı;;in de kafi değHdi. Çünkü diğer 

Cl'l:--esini akteimesi oldu. Bu .konfe • 
ran!'a Yunanistandaıı, Bulgaristan • 
dan, Yugocı.lavyadan, Arnarntluktaıt 

birel' heyeti murahhasa iştirak ettiği 
gibi aynı zamanda Atina ,.e !=iofy:ı 

matbuatın1 tem~il eden bir matbuat 
heyeti de lstanbula geldi. Balkanlat 

arasında birlik hedefine doğru nıülunı 
tezahürat yapıldı. 

M. Litvlnotun Aftkara ziyareti 

Rusynnm hariciye komil'{'rİ l\fö;;yÖ 
Litvinofun bu Etralara tetöadüf edeıt 

Anhara seyahati de 1931 ~ene"iniıt 
Türkiyeyle alakadar mühim hııdisele• 
rinden biridir. Çünkii bu hadbe Tür• 
kiyeyle Rusya arasında mevcut oJ2n 
dcstluk rabıtalarını tak\'İye ettik' 

ten baıfka büyük dostumuz tarafından 

Başvekil ismet PaŞa Hazretlerinin 

MoskoYaya daveti fırsatına \•esile ver• 
mi~tir. Başvekil İsmet Paşa da bu d:ı• 

Yeti kabul ederek önümüzdeki ilk hH· 

harda l\foskonyı ziyaret etme) i vadet 

mii'tir. 

Bulgar Başvekili 

taraftan bir de btit~cnin mm·az~nesi 
mecıek=i vardı. Geçen 1931 senesi büt. 
çe;;i en kuvvetli tahminlerle yapılmış 

olma"ma ratmen varidatın miktarı .I\ihayet hunlardan sonra en yeni 
tahmin olunan rakamları tutmadr. hadise olarak Bulgar haşYekili l\IÖ"' 
Yalnız döı1. heş ay zarfında mridat· 

ta göriilen tcna1rns miktarı altı. yedi 
m:lyonu buluyordu. Sene nihayetine 

katlar bu tenakus devam ettiği takdir• 
de tatbik edilmekte olan 19:n büt~{'.

si:ıin yirmi milyon liradan fazla b:r 
acılı; vcrecc~i :ınlaşılıyol'du. 

Binaenaleyh bir kere acil olaral\ 
]9:U biit~e ;nde YUkU bulacak açık mik 

yö Muşanof'un Ankara ziyareti yu~,ıJ 
bulmuştur. Mösyö Mu~anof bir sene 
evvel Tevfik Rüştü beyin Sof) aya v:ı• 

ki olan ziyaretine bu suretle mukabC" 
lede bulunmu~. bu nsileyle TürkiY' 
- Bulgaristan "e Bulgaristan - Y~ 
nanL.:tan münasei>etlerinini da.M .aı
mimi bir safhaya girmesine imk:\n la., 

sıl olmuştur. 
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o o OCUK SAYFASI o o 
r ' Yılınız kutlu olsun ! 

Çocuklar bugUn yeni yıhn birinci gUnUdUr. Bu senenin 1 
•izler için &alhk, ne,'e v6 çok çahtmak senesi 

olmasını temennile hepinizi tebrik ederiz 

~~~~~---------------------J 
1 HiKAYE 1 

Hay, divane çocuk, hay ! 
Şükrü bey genç ve cessur bir siıviıl ruz, saatte iki yüz kilometre. Dikıkat! 1 

tayyarecidir. Kars'la lstanhul ara• Hava boş1uk1am ''ar ... Yerinizde kuv
veUi bulununuz.,, 

mnda seyahat ediyor. Arkadaşı Salim 

bey Tıbbiyeden yeni mezun olmuş 
genç bir doktordu·r, 

Şükrü bey bir akşam geç vakit, 

cl•ktorun odasına girdi: 

- Merhaba, Salim! Dedi. Beni hi~ 

beklemiyordun değil mi? Senden bir 
lutuf rica etmiye geldim. 

- Hay, hay? Kardeşim. Evvela 

hoş geldin, sonra entr('t bakavıım ne 
i:sbiyorsun? • 

- Difteri st>rumun var mı? 
- On beş tane kadar 'Var~ ne ola·-

ca.k? 

- Tamam Öyleyse kalk, hazır ol, 
serunılarmı al beraber gidelim. 

- Nereye? 

- Karsa! 

- Ayol sen deli misin? İstanbul. 
dan Karsa doğru bir hatla kac kilo. 

ınetroluk mesafe var? Hem bul soğu!,. 
bu karlı havada n:ıs1l gideceğiz? 

- Aclam r;en de! Rekiz yüz kilo • 

me~rodan fazla bir mesafe, tayyarem 
senı bekliyor. 

- Vallahi sen ~ıldırdrn. 
• - Hayır, karde;.;im çrldırmadrm. 

Doktorun çeneleri sıkılmış, bütün 
vücudü titriyor, kendinden geçmiş bu
Junu~ordu. Bu ~yahati bir hakikat 
değil, korkulu bir rüya zannediyordu. 
Yüksek dağlar aşılırken genç doktor 
bu yaziyctteyd i. 

Sonra biraz ıkendine gelir ~ibi ol
du. Saatine baktr. Tayyareciye bütün 
kuvvetile bağırdı: 

- (~ç saat yol gittik. 
Tnyyareci de aynı suretle cernp 

Yerdi: 
- EYet, artık geliyoruz. 

Hakikaten bir saat sonra tayyare 
yere iniyordu; Kar.ı;a. geJrni~lerdi. 

Kendilerine intizar eden belediye rei• 
si, val<it kaybetmeden, büyük bir hina
ya götürdü. Orada ölümü bekliyen 
bir çok çocuk vardı. 

Genç doktor derhal başladr. Bo .. 
yuna çocukları aşılıyordu. ~afak sö-

k~rk~n hepsi aşılanm,~tı. Doktor ge. 
nış hır nef(>S alarak: 

- Kurtuldular!" 

Diye hağırdı. Tayyarenin Yerdin-j 
yorgunluk iizerine, tahammülün har:. 

dnde bir kunet sarfederek Türk 
gençliğin :n faziletini göstermişti. 

Belediye reisi heyecandan kendin·i 

kaybetmişti. Jleyaz salah üzel"ine clii
şen göz yaşlaıı~ı silerek, anlatı lamı~ 
yan yüksek bir duygunun tesiri altın-· 
da ta.ryarecinin l'llerini yakaladı. Ni-ı 
hayetsiz bir minnettarlıkla. hu ),1 • 
m:tz, licdar.lı, genç 'fiirk tayyarecisi. 

nin gözlerine haktı. Titriyen dudak~ 

Jarından çok şey ifade eden bir tek 
kelime ~ıkabildi: 

- Teşe!tkür eckrinı. 

Tayyareci de hevecan irindeydi. . . ... 
Genç doktor, art:·k yorgunluktan mı, 
h<'yecanın onda da .e;öc:terdifü tesirden 

mi her nedense sa rltoş olmuş gibiy. 

di. Arkadaşına bakarak nnrıldandr: 
- Ha:r dirnne çocuk, ha) ! 

A. ismet 

Motörsüz İşliyen Yeni Bir Tayyare 

1 - Bakın çocuklar, kar yağ· odun parçası, dört değnek, bir relim. 
mı§; yeni icat ettiğim ileti tecrübe yelken bezi, lazım olan bunlar. 5 - Oh ne iyi kayıyor! 
için ne güzel bir fıraat. 3 - Bir de dümen takalım. 6 - Uçuyoruz, uçuyoruz t Ne 

2 - Bir parça eıki tahta, iki 4 - Hadi şimdi şu tepeye götü- güzel, ne güzel. 
........................... • ........................................ w ....................................................... ...... 

Eğlenceli Bilgiler Hileli oyunlar 
Şen Fıkralar 

Silinen Talaş Şekerleme 
Yaramaz Hakkı 

Mürekkep Yeni sene tatilindeıı sonra hoca Oluyor 
Yazdığınrz yazınıın mürekkebini sil hanım, tatil için ·verdiği rnzifeleri top - !şte göriiyorsunuz ya, bu bar-

mek ister misiniz? Ne diyeceğinizi luyordu. Yaramaz çocuklardan biri clak odun talaşıyla doludur. Şimdi on• 
biliyoruz. Şimdiki sabit mürekkepleri deftedni yermedi. Hoca hanım dedi lan üfle) ince ~ekerleme olacaklardır. 
silmek i<.;in pek kolay bir ~are var, ki: İnanmıyor musunuz? Baktmz. 
bundan daha kolayı olur mu? Doğru, - Yazif eni yapmadın mı'! Hunu bir arkadaşınız size söylii • 
hakkınız var. Ofort denıilen bir ilaçla - Yaptım hoca hanını. ) ordu. Hakikaten siz de baktınız, e • 
~azı miirekkeplerini silebilirsiniz. Ya- - Hani defterin? linizle yokladınız. Odun talaşmdan 
kıa biraz izi ka.Jsa bile ehemımiyeti - Getirmedtm. lJa9lHı bir şey de~il. Sonra arkad&§l -
y()k; fakat biz~m söyliyeceğimiz bu - Niçin? :nız hardağrn üzerine bir mendil örttii, 
d~ğildir. Şöyle birr elin.izi sürtünce - O rnzife geçen ~enenindi de... hir şe:der ıoöyledi, üfledi; nihayet 
hemen siliniverecek bir yazı demek is· - Nasıl geçen senenin? mendili kaldırınca bardağın şekerle-
ti) oruz. İşte bunun nasıl olacağtnı -l9:Jt de verdiniz, bugün sene 1932 ııne) le dolu olduğunu gördün.üz. O 
bilme1A"iniz değil mi? Pek ata, dinle- değil mi? gündenbel'i huna hala şaşıyorsımn7. 
yin öyle ... -se : _ " Yılb••• tebrikl - NasrJ oldu bu? 

Evinizde elbette biraz nişasta bu- Yatı mektebinde beşinci '"'ınıfta o- Diyor \'e görmemiş olan diğe-r ar-
lunur.Azıcık suyla nişastayı eze~i • lan bir çocuk bahasına yeni se-ne:ri kadaşlarınıza hayretle anlatıyonıu • 
nlz. Ama, güzel ezilsin. Bundan son· tebdk için bir kart gönderiyor ye üze~ nuz. Pek :i.hl, şimdi sizin hayretinizi 
ra annenize rica edersiniz, bu nişasta rine şunları yazıyor: izale edeceğiz. Size de bunun gtbl 
bulamacına bir kaç damla tentirdi • , B b w . . t 1 'k vapma~ını o"gw ı·etecemz, ' a acıgım, yeni scncnızı .e Jrı " '"' ,.,. -
yot akr1tıversin. Rir taraftan siz de ile, size sıhhat, saadet ye bana gön- Herhangi bir bardağın iç tarafmr 
iJ ice l.anşhnrsınız. Yazacağınız ya· dermek için fnzla ımra göndermesini tamam ile saracak horu şeklinde ince 
zınm mürekkebi oldu. Şimdi yalnız temennı' edeı·ı""""·•• 1 ı ı M ... ,ir mukavYa ıazrr arsınız. ukavva• 
yazmak kalıyor. Herhangi bir kağrt 
üzerine bu mUreıkkeple yazdıın1z mr, Yavrunun hakkı yok mu ? nın kcnan bardağın kenariyle ~ge .. 
derhal kurur. Sonra hiç düşünmeyin Birinci s.mfta olan bir ~oeuk hafta ta- lecek. Sonra, bunun yukarıBJna bar• 
ür,erinden elinizi, yahut mendilinizi tilinden sonra mektebe giderken ki. dağın ağ'ııı genişHğinde yuvarlak bir 
geçiri·verin, yazınızdan kat'iyen ~r taplarını almak istemedi. Annesi öC- mukana yapıştırırsınız. Bu da olduk• 
kalmaz. Nasıl böyle mürekkep gördü- bebini sordu: tan sonra boruırnn ve üstündeki )"11 • 

ğünüz var mıydı ? - Yavrum, kitaplarım niçin almı~ varlak mukananın drşansma. giir.elcl 
yorsun? zamklayınız H hemen üzerine tam&• 

Ra rsta müste,-U bir difte.ıi hastalığı 
\'~r. nır cok çocuklar öltim tehlike -
s·n.te bulunuyor. Ben beledh·e reisi• 
ne \ad ıı· . 

e ,ım; sekiz saat sonra size la-
Mekteplerimizde 1 - Artık onlar bana Iazım değil. mile kaplıyacak surette kuru odun 

- Neden? talaşı serpiniz. 

zl>~ gelen şeJ lerj getireceğim dedim 
ort . · 

ka f;aatte buraya geldim. l\füıı.a .ı 

- Neden olacak? Bugün ikinci sr _ Bardağın iç.ine k:lft derecede .-.ı 
nıfa geçeceğim, Muallim hey ~eni ld-1 leme doldurun. talaşlı mtıkanayı b&r Türkiye Mektebi Yeni 

• ş.a et · • ' t .mı) e ,.-aktım yok, hadi kalk 
:ıH are beki iyor ' 

Genç d • 
a~:mk~ oktor. arkadn~nm ne kadar 

k rl
. r olduğunu bfüyordu. KAUdi 

en ı le: 

- Hay d' 
. ıvane çocuk, hay I 

D.)e nu.rıldan d 
ıyor u. 

Ta.~ arecı batlrdı: 
- Daha kalkmry 

acak mıstn? 
Doktor başnıı 8811 k lk TYarak ayafa . 

a tr; kararını Yermi ti. 
il d

. .. .. § 
- a ı. yuru. 

Dedi, Laz·m olan -Ylew ld 
t . """ ı.ı a 1 bir 

o ornobıle athvara.k Yeşiılk.. ' 
ler. Dol.tor S~lim bey tayy oye gitti-
d' ~ 'k .. areye hin· ı 

ı, ~u .ru bey onun omu2Ian b' ' 
k t' . . . ına ır SU• 1 

u 1~ enın ıplni bağladı ve: 1 

- Her ihtiımale karşı tedbirli ·bu • 
lunnıak lazrdnı1r. 

Dedi. lki dakika sonra ı>e:rv 

taplarıml7.ı verecek. dağa geçiriverin. Tabii şekerltmeleı 
- Ne diyorsun? mukavva borunun içinde kalacak, dı• 
- Yeni sene gelmedi mi? Geçen şardan yalnız talaş görülecek. Hi• 

sene birinci sınıftaydım; bu sene ikina le) i tnmamlıtmak için de kapağın ti• 
ciye geçmiyecek miyim? zerini talaşla doldurursunu~ Arka• 

cla~lnrınız hılkmak isteyince elleri taıı 
Jns-a tesacl iif et mi' ol~un. 

Yeni Bilmecemiz Sonra yukarda söylediğimiz sl9• 
Aşağıdaki izahlara muvafık keli- lerj sö) leyln \C arkadaşlarmırzm meo 

meler bulup söylediğim"z harfl<'ı'i del 1·akınr celbedin. Artık yapacak yal• 
ilave ederek bir ciimle vücuda getire- mz hir :-;ey kalır. Bardağın Uurlnı 
ceksiniz: ı bir mendil kapar, guya bir şeyleı 

ı - Namaz için en uygun 3~ akka _ SÖ) 1 ii) or gibi J aparak üzerine üfler. 
br, 2 _Alaturka hir musiki ·Ueti, 3_ siniz. Mendili kaldırırken dikkat etU. 

niz ki parmnklarınız mukavva boru .. 
Bir adet, 4 - Bir şahsi zamir,:>-- Ye-
diğimfa şeylerden biri, 6- Bir emir. nun ii tündeki kapaktan tutmuş ol • 

ı sun. Bu suretle bütün boru kalka • 
7 - Genişlik, 8 - N harfi. 9 - 1 ye 1'~ 
harfleri, 10 - Vücudun üs t tabakası, cak, tabii mendil içinde olduğu için 

11 
_ z harfi. görünmiyecektir. 

Bu defa meydana çrkmış olan bar. 
Geçen haftaki bllmecemlzln ı'lakta yalnız !';ekerlemeleri görecekler 

halledilmiş şekJi 'c t<ıl'ı:;;m şekerleme olduğunu zanner 
I..okomotif maka"a geFp B furgo • deceklerdir. 

.. :ldetı.: b' a.ne ~ .rı ır homurtuyla. döndü. T . 
re havalannırştr. Bir iki dakik ~yYa,. • • Bu resim, ~eni Türkiye meldebindeki yuva yavrularını mekteple·· 
geçti. Doktoru kok tan b' a a.ha rının bahçelerınde oynarken gösteriyor. Yeni Türkiye mektebi irfan 
oldu. Rüzgar H r u hır sarsıntı hayatımıza karışan ve bilgi ocakları arasında az zamanda iyi bir 

pen•ane omurtusu- nıevk" t t kt 1 · · d b' · d' L I" h "d' · nun gürültüe.. ı u an me ep erımız en ıra ır. ey ı ve ne arı ır, yuva, ılk 

nunun bulunduğu hatta gccccek. fıır- --;;---------------
~ 

gonu x ]e\ ha--ına sürereh A Yagoııu - il 
nun yanma. götii receı.. Sonra tekrar ==tı==:;\i~T;=a=:=k=ı=t:==:bo::::::=ll=m==e=c=e=-=db
arka arkaya gidip makastan gecn1ek 
suretile evvelki hattına gelecek; fa.. kuponu u o ka.da r çoktu ki ko • ve orta sınıfları vardır. 

n~şmrya imkan yoktu. Tayya'teci bir Mektep Şişlide Osman beyde tramvay durağındadır. Büyük bir 
kağTda ~u sözleri yazrp doktora uzat. bahçe içinde ve sıhhi bir binadadır. Mektep uzun müddet maarif ha. 
tı: !yatımıza kıymetli hizmetlerde bulunan, evvelce bir çok mekteplerin 

•Bütün "1/'atirnizle daği mü~ürlüğünü ve maarif vekaleti umumi müfettiılijini yapmıı olan 
an &flyo • Semha Nafia hanım tarafından tesis edilmiıtir. 

kat orada durmıyacak öteki makas _ 1·1·1932 
tan A vagonunun bulunduğu hatta gi• =nr=======~d::~;;:~L 
r~~~k. Furgonu arkasına takarak gel
dıgı maka~tan D, {' hattına ""İrdiktcn 
&4HU"at·4a.l>ii...vaa&n inde olduğu hald•e [ 

r_u~gonun evnlce bulunduğu hatta rl
ı ~cek'. A vagonu::ıu orada birakıp • 
ki yerme avdet edtcektir. 
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