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Filim kazası 
uğnil Muhsin ve Emin Be-

' ğ B. ler dün şehadat ettiler 

.Son günlerde •Kaçakçılar. fil-
1 Çevrilirken Zlncirlikuyuda v. 

gelen ve filimde rol alanlar-
. ~ birisinin ölilmil, diter bi
•ınfn yaralanma.11 ile neticele
tn otomobil kazasına ait tahld· 
~.adliyeye intikal etmiştir. 
lVIÜıtantildik, bu meseleden 

?layı aan'atk.irlardan Talat B. yi 
Clrap etmi~ ve neticede kefalete 
~ten serbest bırakmııbr. Mec.. 

Sait B. tedavi edilmektedir. 
. Ertu~ul Muhsin ve Emin 
lıA- 8. lerle di~er bazı phitler 
ntak dalreaine gelmişler, vak'a 

M'" da malOmatlan alınmıştır. 
~ti~ dinlenilecek bqka 

de Yardır. 

•••••••••••••••••••••••• •• 
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BuQün Sayıfa 

Yarın ~31m~ayıf a1 

Yunan sefiri işe böyle mi 
başlıyacak ? 

T eo/llt Kdmtl B, 
Oç haftadan bert Ankarada 

bulunan muhtelit mObadele ko

misyonundaki bq murahhasımız 
Tevfik KAmll Bey diln ıehrııntze 
avdet etmiftlr. 

Baı murahha11mız bu mfina
eebetle kendislnl ziyaret eden 

bir muharrlrlmlze atideki beya· 
natta bulumuıtur. 

• Akaraya meclfaln kO~adı 
dolayutle gitmlttlm. Bu meyanda 
komisyonun bazı ltlerlnf de intaç 
etttm. Maamaffh tekrar Ankaraya 
gitmek ihtimali vardır. 

Muhtelit mübadele komisyo
nunun tam teıekklünO. temin 

etmek husumndakt hükOmetiıni

zln noktat nazan hAkimdir. 

Vefat eden Jeneral dö LAranın 

yerine Danimarkalı M. Ander
aonu m'O:badele komisyonuna 
bitaraf aza tayin etmek husu 

aunda Cemiyeti Akvam tarafın· 

daiı blr tekltf yapılmııtir. Hü· 
k~metimlz Danimarkalı ve llA 
hlyat mezunu bulunan M. An-

dersonun milbadele komisyonu 
bitaraf azalı~ına tayini hakkın

daki bu teklifi kabul etmlttir. 
M. Anderaonun azalı~ tekemmül 
etmek ilzredlr. 

O zamana kadar mezunen mem
leketine gltmlı olan M. Rivaı 

dahi avdet eder, ve komisyon 

tam teıekkiılle it baılar .• 
Muhtelit miibadele komisyo

nundaki Yunan murahhasları 

dOn yeni Yunan Sefiri M. Po
lthronyodtıf ziyaret ederek bir 
mO.ddet gorftımnılerdir. 
Mevıuk bir menbadan aldı~

mız mahlmata nazaran Türkiye 
lle Y unanlstan arasında her 

hangi bir ıekilde yeni müzake

rabn açılması Yunan sefirimizin 
yapaca~ tekliflere bağlıdır. 

Bu mD.nasebetle yeni Yunan 
sefirinin 1ımdiye kadar olan 

mO.ıakerah knmilen keenlem ye

ko.n adderek yeniden müzake

rata giriımek teklifinde buluna

cağına kuvvetle ihtimal veril· 
mektedir. _ 

Tevfik Kamtl B. ·mübadele 
işleri hakkında muharriri
mize beyanatta bulundu 

Muleyeffa Dolaranın yerine 
UMıiyat me%ıınıı M Ander

aon gelecek 

Bu taktirde hGkdmeltfmlz M. 
•·lth.ronyadiı tarafından vaki 

.,tacak tekltflerl derin bir surette 
tetkik ederek knt'I bir cevap 
verecektir. 

Her halde, TOrk. Yunan mo
aatli m'O:htm blr ıafhaya dahil ol
muı olup, Yunan ıettrl Ankaraya 
gittikten ıonra vazyetin sureti 
kat'lyede tevazzuh edecetl an
latılmaktadır. 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 18 ( A.A ) - BüyQk 

milllet meclisi bugfuı reis vekili 
Trabzon meb'usu Hasan beyin 
rlyaıetinde toplanmıı ve ruzna • 
mede müzakere edilecek mevat 
bulunmadı~ından cumartesi gün6 
toplanılmak üzre içUmaa nihayet 
verilmiıtlr. 

. 

- Utanmaz adam J Koca tefrikayı okudum, bltirdim1 
hAlA gelmedi • 

Gecenin derin ıssızlığı içinde .. o 

Karşınıza 4 beyaz hayal çıkarsa ne yaparsınız? 
ga etmedi#I, ulu orta tehdit sa.
vurmadı~ kimıe kalmamııhr. 

Dört arkadaı bir saat kadar 
oturduktan aonra kahveden kal
kıp gitmtılerdtr. 

Jşfinye yolunda 

Saat 21 di. Pagaltıdan İstinycye 
giden yol llıtünde bir kaç yolcu, 

.. kaıanLk içinde ilerlemektedir. 

Bu yolcular arasmda Liman 
tlrketl ıu tubesi memurla

nndan Bekir Sıtkı B., Kamil 
B. isminde diğer bir zat, Emir
gAnlı Hacim Beyin bekçisi İbra
hım afa da bulunmaktadır. 
Evliyanın tuı-besi lin6.nde 

Fuat paıa yalı~ı civarında bir 
evliya türbesi vardır ki, bu 

Beyaz ~rtOyt bı~riJnllp wzde pntle~en lıır~ız~a, 
Evvelki gece İstinyede Fuat dır, bu civarda onüne çıkmadıiı 

evliyanın pek de tekin bir evliya 
olmadı~ İstinyeliler arasında söy· 
lenip durmaktadır. Yolcular gece - - --- ---paıa yalısı civarında gayet tuhaf 

b&~&e*illk~~aQ~m~~ ,~-----------------~~~~~~~~; 
4 kiti saatten fazla bir müddet 1 

gulyabanı rolü oynamıılardır. 

Vak' ayı bütün taf11lAUle nakle· 
diyoruz: 

Dört arkada~ın haı·an 
Vak'a lcahramanlarının dördfi 

de Lazdır. lılmleri Harnza Hiise· 

yin, Refik Hakin, Haııan Arif, 
Kara Mehmettir. Bu dört arka· 
daı evvelki gün saat 17. 19 ara· 
smda İstinyede etfaiye karakolu 

• 
aı 

Taft _roklamamn: için evvelki giln VAKiT ın ilk sayıfasında ayn 
ayrı bırer numara takdim etmiştik. Hafta sonunda bu numaralar I 

üzerin o kur'a ç.ekilecek ve kur'a isabet eden aumarSf.8 

100 lira hediye verilecektir 
Ban mGracaatlardan anlryorm ki o günkil sayımızı, birçok yerlerdo 

tiUcenmtı lNlduklarmdan tedarik edememişlerdir. 
ldarflba.oemi~ hunlar ıçiD henftı iptal ediimemiı nüshalardan ve

rerek ~dilerlnin .de hır'aya :rirmelerini temin etmesi mümkün 
olacakb.r. Hem kolokaiy-Jnunmu tamamlamı§t hem 

-
100 lira 

lcamndıraco.k talltııfıl memnun etmfş olursunuz~ 

yanındaki küçük kahvede oturup 
hafhasa vermiıler, gizli gizli ko
nuımıya başlamıılardır. Dört ar· 
kadaım dördü de bütün bu semt· 
te malum ve meıhurdur, fakat 
hayır ve hasenatlarından dola
yı değil, ~erlerinden, haıbel!sı 
olmalatındau dola~.- He'e Kara ~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~--~~~~ 
Mehmet büsbütün azılı bir adam .. 
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ken ufak bir korku hlued•l•. 

1 IJflar ve ha')'11letler 
Yukanla bahsetUifmjz 7olcu 

kaftleal yavq J'&VAf bu tGrbe SON HABERLER Ankar.ad. 
lattmlak kanununun ' 

Meclisten istend 
6n1lnden geçerken nereden geldJff 

belli olmıyan ve biribir•ni takip 
eden ~ar dütmi.ve baıl•mııtır. 
Ve bu tqlann arkaaından da 
kelen 6rtünmftt gibi bqtan baıa 
beyazlar ıfyinmft iki hayalet 
peyda olmuıbır. Bu hayaletler 
yolculara dofru ilerlemtıler ve 
ne yapacaklarını ıa11ran yolcu -
lara taarruz etmek istemlılerdfr. 
Y o!cular lıUmdat ebnlye baıla -
mıılar, fakat bu seslere muka • 
bele eden obnunıı, yalnız or
mandan ~ beyu heyalet daha: 
lnllliftlr. • 

•uadııt 10nra tehlikeli bir 
mQcadde baılamııtır. Y Qlcuların 

. 

HalJ ihracatımız 
-

Günden gOne şayanı mem-
nuniyet bir surette artıyor 

fzmlr, 18 ( A. A ) - İzmir 
mıntakasmın hah ticareti teveu(l 
etmektedir. 1927 aenealnde yal -
mz ecnebi limanlanna aevkedJlen 
halalar 1 milyon 105 bın 343 lıra 
kıymetinde tdJ. Geçen seneki 
ihracat miktarı ise takriben 4,5 
milyon Jlra)'l bulmuıtur. Bu ıe • 
nekl balı lmallbndan memlekete 
5 milyon lira dahil olacafı tah
min 9(ftlmektedlr. 

her lttrt bir taıafa dafılmı

1
, kaç- -----~-.. ~ __ ... ______ .... _____ ._ ____ 1 

mak mı, mukahele etmek mi vak'• yert11e kuvvet s önderilme
lizılll pldiftnt tayin edf'Olemfı • ıtnl emrebıılf, yarım saat zarfında 

polfı kuYYeU latfnye ormanını 
Jer. qe yapacaklanru f&fll'IDJflar- a1'luka •tmlf, kısa bir taharriden 
dır. 

EllU41şl% bir teMdilf aonra Hamsa Hüseyin, Refik 
p Hakkı, Hasan Arif yakalanmıı, 
olı, d6rdünc6 ıube milddrG Kara Mehmeclln de kaçmıı oldu

Sadettin bey ' Ltinye merkezfaf fq anl.,ılmııtır. 
tefti, Jçla latanbuldan otomobil Melunedtn l.Unye aırtlannda 
ile hareket elmft Ye tanı bu aaatte çilek tarlaluı lpde bir külübe
tekfn olnuyaa ttrbe dvarına 11 l'arnt&fo Bu lıctkibe aranmıı 
yetl~mlıttr. "Ye Ka,a Mehmet tı burada ya· 

Tab4ncalar ~eklltvor k•lanmıtbr. 
Sadettin B. karanlıkı. eli ta • Yol keıleltertn Gzerinde 

bancab bir adamın otomobile beyu lrUl fılan bulumnamıı, 
dofıu ıeldiğinl r6rünce, taarrug Y•lnız bey•z mintan pycltlderl 
ulı'ayacaiı vehmlle tabancasını ve •etlerini çakarnııı old\lldan 
çekerek: göriilmGftOr, Oıerlerilld• bir Laz 

bıçafından batlea llllh ta bulun
- Dur, kimdir o •.• Diyerek 

meçhul adama teveccüh etmif, 
fakat bu adamın: 

-. Am,n bir yanbthk olm&a.1n,
4 

bu Kamil, lıünyeliylm, yolda 
hırsızların taarruzuna alradık, 

mukabl'eıf Ozerine tabanc:uun 
yerlne koymuı ve v~' a baklanda 
k ~ndiıfnden izahat iıtemfftlr. 

Kamil 8. telaı ve heyecan içeri
sinde ve bir solukta ıunlan an
labmfbr: 
Kısa, hepecanlı dJmleler 

- Belki on kfttl•·· Baıtan 
bap beyaz örtilltl.. Tabanc:alan 
var, bıçaklan var. Yo!c:alardan 
birini bıçakla yaraladılar, ihtimal 
iri ıtmdtye kadar l>lmOıtar bile .. 

Bu aözler üzerine Sadettm B. 
Emirglna dönerek orada polla 
kuvveti almayı lüzumlu g6rm0,
tcır. 

Polü kuvvetleri 'J'eilılyor 
Sadettin 8. Emtrglndan bir 

lnaım memur almıf, bttnyeden de 

mamııhr. Maaham hem örtilleri, 
hem de silahları Kara Mehme-
din kaçırmıı olması da muhtemel 
16rilJmektedir. 

Haya· et halinde yol keımlye 
ctır'et eden bu hıraıdar Adliyeye 
ıeTkedtJmftlerdir. 

µ :Beldt sltlti B .. .n~ dfyor1 
Buraya kaelar bizim takikab· 

mızın · neth esini yazdıli. Bir de ~ 
taaruza uf- ıyan Bekir Sıtln 
Beyin afzından vak'ayı dinleyin: 

Bekir Sıtkı B. diyor ki: 
- latlnye fabrikannm arka-

11nda Ahmet Hadm Beyin yanın· 
da bekçtıl Arnavut İbrahim Ata 
ıle beraber çıkbm. laUnye nrt-
lannda peftemal " yatak çarpf
larma bGrtlnmOı adamlar 6ntl· 
mtbe 91ktılar. ArnaYUdu altlanna 
alchla.. ben lllllwm çektim, 
b<ıacdt11hif, 1mrtun almadı. Deniz 
kmarma bçbın. Sonra Polfı 

dlrdlnal tabe mGdtril S,dettta 
B. plcb, polla c:e1bettl ve bizi 
kartanh.. 

V AKIT ın tefrikası ı 7 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Avnüııelih - Efendim bun· den bilmez. 
da hiç pürüz yoktur. Pürüz sözü· Avnüssellh - Ve ebediyen 
nü bahsi bulandırmak için çıka· bilmemelidir de •• 
rıyorıunuz. Açlar pahalılık vardır ihtiyar - Noclen ? 

· diyorlar· Toklar yoktur iddiasın· A vnüsselih - Sebebi basit ... 
da gidiyorlar. ihtiyar - Anlıyalım ... 

' • Uzaktan bir ıeı: Avnüıselih - FJendim ıimdl 
- Meseleyi iyi kavramadınız. ben burada hka bua karnımı 

Pahalılık var mı, yok muyu açlık ıişirdım . 
var mı yok mu ıekline çevirdi- ihtiyar - Afiyet olsun •.• 
niz... Çünkü açlık pahalılığın ne- Avnüsselih - Bu temenninize 
ticesidir. bütün toklar namına teıelddir e-

lhtiyar - Ufın terazisini gene derim. Açlar namına da protesto ••. 
tamam getiremedik. Şimdi bura- Birinci genç - Bu ne demek? 
da açlık yoktur. Demek ki paha- Avnüuelah - Yediğimiz lok· 
lılık da yoktur. malarda açların gözleri kalıyor. 

Avnüsselah - Ağniya mantı· Şimdi burada böyle tatlı tatlı 
ğma göre böyle olacak.. burada atıştırdıktan sonra biribirimizf afi· 
şöyle bir karan doyuruş iki lirayı yetlediği1J1izi mideleri porsumuı 
geçmekle beraber paltalıhkı ~abul bu bedbahtlar duysalar kıyamet 
edemiyeceğiz, çünkü tokuz. ko~~ 

ikinci genç• tok aç&Q~ ~~'!i 8 

Kont V olpi Hz. memleketi
mizden ayrılırken ... 

Ankara, 18 (Vakıt) -
rada yapılacak yeni maba. 
bataklık arazinin istimlilci 
ounun meclisten tefsiri iste 
tedir. 

Görmüş olduğu hüsnü kabulden derin 
şükranlarla bahsediyor Hava kulüp1 

Yakında teşki 
ediliyor 

Ankara, 18 (A.A)- Ahiren memleketimize gelerek avdet edPn 
ftalya hükdmetl aabık Maliye nazın Kont Volpl Hz. memleketimizi 
terketmezden evvel Bqvekfl l.met Pllf& Hazretlerile Hariciye veldlt 
T evlik Rüıt(l Beyefendiye aUdekl telgraftan göndermftlwd.lr: 

Ba,o.kfı J.,,.eı Paıa HCUJeılettne 

Hangi meydanlann seç~ 
bu hafta belh olacak 

MemlekeUntzl terketmeden evvel en bir ve minnettar hlalyab 
ıadıkanemln kabulilıdl zatı devletlerinden rica ederim. 

, Volpl 
Harlcıye oe/ttlı Tevftlt, Rü~tıl 81 gmdt Haaeı/,,tne lstanbul, kmir ve Bursada 

kili mukarrer ıivil tayyare ku 
leri için faaliyete geçilmek 
redir. Kulüplere tahsis edil 
üzere tetkik edilen meydanlar 
kında Ankarada Tayyare ceaı' 

Mazhar oldufum unutulmaz hilınO kabulden dolayı minnettar • 
lafımı ve aanıfml dostluk htaleriml bir defa daha zab devletlerine 
ihlal eylerim. Volpl 

Esrarı askeriye 
Faşetmek dirmile maznun 

ol1Jnlctr hil.kilm giydiler 
Ankara 18 (Vakıt) - imalatı 

harbiye ameleıinden olup esrarı 

Alkeriyeyi faş cürmile hududu

muzdan kaçacaklan sırada yaka· 
lanan lsmail ve Şerifin muhake
meleri bitti. lsmail 15, Şerif ya

şının küçüklütünden dolayı 9 ay 
hapse mahkum oldular. 

Müstakıl nahiye 

Muallimler 
Ders senesi içinde defl19 

tlrilmlyecek 
Ankara 18 (Valcıt) - Maarif 

vekaletince derı senesi içinde 
muallimlerin bir mahalden diğer 
bir mahalle nakledilmemeleri hak
kında bir tamim yapılmaktadır. 

Emvalı metruke M. 
ismall Hakkı B. memuriye

tine iade edilecek 
Ankara, 18 (Vakıt) - Arzuhal 

encümeni sabık İstanbul Emvali 
metruke müdürü lsmail HakkıB.in 

umumi merkezine mufassal re 
gönderilmişti. Merkezi umuıııt 
günden beri Ankarada altı ı 

içtimalanna başlamıştır. 

Bu içti0)8da görüşülecek 
sail meyanında meydanlar 
lesi de vardır. Bu münase 

umumi merkezin seçeceği 
danlar bu hafta içinde belli 
caktır. Bunu müteakip bava 
leri derhal teşekkül edecek, 

faaliyete başlanması ilk ba 
mümkün olacaktır. O vakte 
meydanlann teıviyes\ ile Dl 

olunacaktır. 

Tam teşkil&tlı :ıs nahiye teı-
kil ed'4"'d'I memeriyetine iadesine karar ver· 

uı miştir. 

Hava kulüplerine büyük 
ehemmiyet verilmektedir, 

1 

Ankara, 18.. (V,,akı.t) - ).;pnya 
da~ilinde ~rkezde Hatitome~, 

Yanmaobruk, Akıehirde Tuzluk
çu, Turgut reis; Kadınhanında, 
Sarayönü, Kurthasanlı. Seydiıe· 
birde Belviran, Ereylide Zanapa; 
Karamanda Kilbosan, lliına, Bu· 
cakkışla ; Bozkırda Hocaköy , 
Ahırlı; Ermenakte Kazancı; Ilgın
da aşağıçıtıl; Bc;yşehirde Ma-

nastır, Hadımda Gezer, Cihanbey· 
lide Suluklu isimlerinde tam teş· 
kilitlı 23 nahiye teşkil edildi. Bu 
münasebetle Cihanbeyliye merbut 
Yunak nahiyesi Akşehre, Konya-

ya merbut Mürselefendi nahiyesi 
Cihan beyli ye nakledilmiştir. 

dim ? onlar yiyemiy~rlar diye biz 
de aç mı duralım? 

Avnilnelah - Hata durmaya
lım .• Nasıl ki durmıyoruz. . Etrafın 
açlığını duydukça bir nevi tuhaf 
teessürle artan iştihamızı memnun 
edinciye kadar fazla yiyelim .. 
Y almz bu ıişkinliğin üzerine ye
mek likırdısı etmiyelim. Ôyle bir 
işba halindeyim ki artık kulaklanm 
yemek lakırdııına, burnum .mutfak 
kokusuna tahammül edemiyor. 

Açları ~üşünüp de bu tokluAıı· 
muzun zevkini bozmakta ne mana 
var? btz de meseleyi müsbet 
telakki edenlere iltihakla pahalı· 
lık ve açlık yok der, işin içinden 
çıkanz. lçtimaiyatta imanın, iti
kadın büyük rolleri vardır. Rız· 
kı maksuma inanmıyan kafirdir 
vesselam .. , Açlann tesellileri bu
dur. Allah vermeyince kullara 
nasıl kabahat bulabiliriz? 

Bu aözler etrafındakiler tara
hndan enine boyuna tefsir edil
mekte iken Avnüsselib ellerini 
yıkamağa gider gibi bir tawrla 
masadan kalkarak lokantanın 

sokak içine çakan arka kapııuıdan ,.. 

. !ruk~~-1!!~!!.~~!1 . ... 
AdliJ e evrak m'/Idurlinan 

muhakemeşi bitti 
Ankara, 18 (Vakıt) - irtikap· 

tan maznun ve mevkuf Adliye 
evrak müdürü Hüsnü Beyin mu· 
hakemesine devam edildi, müd
dei umumi iddiasını yaptı. 210 
ve 230 uncu maddeler ile tecziye
sini istedi. Muhakeme müdaf,aya 
talik olundu. , 

Karşıyaka nahiye oluyor 
lmıır, 18 ( A, A. ) - Karııya· 

kanın nahiye haline ifratı ke:ran 
Gzerine mülkt te,kdAt ihdasına 
baılanmı,tır. 

10 -
Sofra başında kalan ihtiyar 

ile genç müşteri, garsonun getir
diği hesap puslasının kabarıklığı 
önünde şaşalayarak sorarlar! 

- Bun~? 
Garson acayip bir tebessümle: 
- Efendim yediğiniz y~mek-

lkincl tabı haberi ner 
çıkmı' ~ 

f:;,-..f; ~ı. " - ı. 

Dünkil aabah refikleri 
biri gazetelerin ikinci tabı 
Poliı müdürlüpnün hoşunl 

mediğini, bu hususta tali 
melerin tetkiki ile Mr 
alınmasının düşünüldüğünil 

maktadır. Bu meseleyi tah 
tik. Gerek Polis, gerekse 
böyle bir şeyi aldma öif e 
memiıtir. Refikimizdeki y 
polis erkanından birile 
arasında geçen kısa bir 
muhaveresinin tamamile 
anlaşılması yüzünden o 
yazıldığı ötrenilmiştir. 

dan konuşuyordunuz •• 
Mücadelenin perdesi 

Nihayet kabak garsonun 
patlar.. lokantada bu ıo 
sürerken Avnüssellh e 
döner, şapkasını giyer, bal 
alır .• yapılan ilicın parasını 
iki yüz elli kuruı .• 

Avnüsselah, Abf Beyin 
eczacıya uzatarak: 

- Beyfendinin maz.. 

lerin yekOnu .• 
- Kabil detil bu kadar tut· 

- işte liste, iıte fiatlar, itte Bu hesap badehu 
cektir. 

~~~~~ ~ 
Yeniden hesap yapılır. Beylerin Eczacı karh bir sen 

yediklerinden . dört buçuk lira bir mında kabul ebetelc. 
f ı 1 k - Peki efendim.. • 
az 8 ı görülür.. Mukabelesile deftere bit ,o 
İhtiyar - Zaten porisyon fiat- kayıd eder. AvnüsseJab 

ları gayet yüksek .. bir de yüzde fırlar. Şöyle düşünür: •. 
on garson bahşiıi.. sonra mü§te- _ Besbedava 1ca111ııııı :.
rinin dalgınlığından istifade ede- s1Z1ltısızca lokanfadaJI ti 
bilmek için bir de bu yolda Eczacıya verilecek paraf' al 
zammiyat katakullisi ..• 

tarafıl)ı da cebe attıın- ,.o! il 
Garson - Hayır katakulli kabul Bu sabah bana f811al5 •• 

0 
~ıl 

etmeyiz efendim. • • Y ,anmızdan rine teveccüh etti. 1 .. 11 ,., 

kalkıp iİden arkadqınızın yedik- tuflarına karşı büsb~iltu01.,,.,.ıı lerini niçin hesaba katmıyorsunuz? olmakta iyi defildir· ";" _ _, 
- Giden delikalı bizim tanı- insaniyeti de elden \'iP P';. 

dıtımız bir insan detıl... dır. Yüz günahı bir ~t.~ 
- Sizinle beraber geldi. Sof. lar, ilaçlan götürüp Veırıl;;-' 

ıamza oturdq. Vo pek tath C8Qe - ~ 



Milyarderler 
Nasd zensıln oldular? 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;;;;;r;;;;;;;;;Rokf ell er:S 

"Standart Oyl" hükfımeti 
Petrol Tröstünü vücuda getiren cRok(eller» ellikadar 
kunıpanya 1nüdürü ve müessf'se sal1ibini eli altına 

toplamıva mupajfak olmuştu 

Artık "Rokfeller" in nüfuzu 
altmda idiler. Aynı zamanda .. St
andard Oil " ün sermayesi üç bu· 
çuk milyon dolara iblağ edildi. 
Şirketin giriştiği muamelat daha 
o vakitten yirmi beş milyon dolar 
yani yüz yirmi beş milyon altın 
lranğı buluyordu. 

1876 da Pitsburg ticaret oda
sına mukayyet yirmi beş taktir· 
har;e buhran dolayısile tatili faa· 
liyet ettiler. Üç bin amele açıkta 
lcaldı; halbuki Standard Oil Kom
pani aynı zamanda sermayesini 
ve işletmesini fazlalaştırıyordu. 

• Rokfeller'" şirketinin bu suretle 
tevesüü petrol piyasasındaki inkı
laplara göğüs gerebilmesini temin 
etti. Müessese diğer küçük ser
mayeli müesseseler gibi batmadı. 

: .. Rokfeller" yeni sisteme göre teçhiz 
ettirdiği cesim depolar yaptırdı. 
Piyasadaki tebeddülatı asla al-

. dırmıyordu. Bu suretle bir çok 
rakiplerini içerletti. Malı stok 
ederek piyasayı yükseltiyor ve ya 
bilakis piyasayı petro!a boğarak 
müthi~ bir fiat tenezzülü temin 
ediyordu. Bu usulün büyük bir 
faydası daha oluyordu; hasarat 

l< arla kapatılıyordu. Böylece sigorta 
ınasarifi de kalktığından mesarifi 
uınumiyede büyük bir teneızlil 
iÖrülüyordu. 

•standard Oil" ün teşkilatı da
hiliyesi artık kemale gelmişti . 
Şirket bütün Amerika petrol fir
malarına hakim olmuştu. O sıra
da kırk yaşında olan "RokfelJer" 
müessesesinden hariç ilk olan mu
amelabna yeni bir şekil verdi. 

· 2 kanunusani 1889 da "Rokfeller 
" 

İn idaresi altında petrol tröstü 
teşkil olundu; bu teşkilat bundan 
sonra tesis olunan muht~lif tröst· 
lere nümune olmuştur. Kısmı a· 
2:amı "'Standard Oil" ün nüfuzu 
altında olan elli kadar müessese 
tnüdürü ve petrol şirketi direktörü 
tevhidi menafi zımnında işlerini 
birleştirdiler. Bu suretle birleşen 
firmaların bütün aksiyonları bir 
takım "tröste" ye yani "sadık 

kcll~r "e tevdi olundu. işte "tröst" 
clınıesinin meı~şei budur. 

d' Bu .. sadık eller.. komitesi nez· 
•1nde bulunan esham ve diğer 
~ıkıyınet evrakın yerine yeni "es· 
h aını müvehhide,, çıkarır. Bu es-

1. atna .. tröst esrtifikat,, ismi veri· 
. ıt ve elde edilen hasılatı safiye 
~kuayyen bir nisbet dahilinde şe· 
... f• ırınalar arasında taksim olu-
nur H··ı.. "k' d d · u asa on ı ı sermaye ar· 
d~n. mürekkep bir icra komitesi 
uzınel . k . b tek erce şır etin aşma geçe· 

But .. onla~a bir direktif verir. 
il un tesısah mürakaba ve idare 
~ tn"k i,tir u ellef olan yeni •tröst" ler 

birl:~. eden bütün mliesseseleri 
ti". ş ırerek menfaat ve mesaile-

.. ı tevh· l lilQ ıt ey ediklerioden bu teş-
d~ tl\tncsaide artık ne rekabet ne 
"•td uaınelatı işkal edecek nokta 

lt 
.. T .. · .. 

11.\ta ~ste,, le komitesi başında 
tn~...ı.n. orot oilof O*"vo., şirketi 

~ırı -c ıı 
llu~0 d on D. Rokfeller" bulu-

r \ı. 14
Rokfeller ,,in o zamanki 

kudretini anlamak için şunu dü
şünmek kafidir ki " Standard Oil 
Tröst"ün sermayesi yetmiş milyon 
dolardı ve bir kaç sene sora 
doksan beı milyona iblaA" edildi. 
•Tröst" on dokuz şirket ve yirmi 

altı şubeye tevhit edi!miştir; buna 
di~er müesseseler Öe iltihak etti. 
Her tarafta .. Standart Oil Tröst,, 

ün söıü geçiyordu. Rakipler müs

takil kalirlarsa mahvolacaklarım 
hissederek korkuyorlardı. 

• 
• Rokfeller " in tesis etti~i teş

kilat, bir ahtapot gibi ayaklarını 
açıyor ve neye rast gelirse kanı-

nı emiyordu. İptidasında bu tröste 
istihza makamında .. Ahtapot " 
diyorlardı. Bu tabir .. Rokfeller ,, 

tröstünü okadar güzel temsil edi
yordu ki, .. Rokf eller " ve şerik
leri bu tabiri kendi!erine alem 

ettiler. 

•Ahtapot " nasıl olup da hayatı 
iktisadiyede bu fevkalade mevkii 
elde edebilmişti ? 

•Rokf eller" emsalsiz bir muha
sipti: Her vesile ile kar etmeğe 
çalışırdı. Teşkilatta deha sahibi 

olduğu gibi şayanı t~kdir bir ma
liyeci idi. O kadar muhasipti ki 

petrol taktirinde ve satışında 
yirmi sene muvaffakiyetle çalış
tığı halde, hali madeni, yağ ma· 
denlerinin işletilmesine girişemı· 

yordu. Ancak malı elden geldıği 

kadar ucuza verilse bile bir alıcı 
bulunmazsa fora etmez. İşte 

•Rokfal1er" bütün mesaisini müş· 
teri toplamağa sarfediyordu. 

Petrol sarfı teşkilatını fevkalade 
tekamülettirmişti.Alıcı asla zahmet 

çekmiyor, istediği malın fabrika~ 

törünü ve ya tacirini gidip ara
mağa mecbur olm1yordu. Mal 

aya~ına kadar sevkedilerek ken· 
disine arzediliyordu. "Standart 

Oil" gerek şehirlerdeki amelenin 

gerekse köylülerin tenvirini te
min için binlerce vagon petrol 
gönderiyordu. 

Petrolu evlerine kadar nekledi

yordu. Böylece toptan satışı 

lü.zumsuzlaıtırdı. Kendi satış şube
leri perakende satışı muntazaman 
temin eyliyordu. 

. " Standart Oil " ~n sarfiyatı 
azaltmadan ticaretini tezyit ede-

bilmesi petrol gibi münferit bir 
mahsul sattığındandı. Petrol bir 
zevk meselesi değildir. Her bayiin 
ayrı ayn hoşuna gitmek mecburi· 

yeti yoktur. Toptan istihsal ve 
toptan satışın Standart Oilce te
min edilebilmesi ancak toptan 
istihlak karşısında bulunulduğun
dan mümkün olmuştur .• 

( Bitmedi \ 

Teşekkür 
Yelli ve güzel bir tekilde çık

mağa bqladıAtmız için bizi tebrik 
etmek nezaketinde bulunan "Yeni 
Mersin ,, , Afyonda çıkan .. Son 
haber" ve eafr refiklerimize te

ıekkür ederiz. 
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Borsalar 
amblyo 

1 lngiliz lirası Kr. 10 
"T.L. mukabili Dol 

l''rank .. . .. • .. • .. • .. . 
.. • .. .. . .. . 
.. . 
u • .. . 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pezetı 

Mark 
Zloti 
Peiıgö 

2o Lev Kuru' 
t Türk lirası Dinar 
.. Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı ?sterlin (!ngillz) 
1 Dolar ( Amerika) 

20 F'rı1nk (Fransn::I 
20 Liret [ltalya ı 
20 Frank lflelçlka) 
20 Drahmi [Yunan) 
20 Frank [lsvlçre) 
20 Leva f Bulgar] 

1 Florin [Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslovak] 
1 ~llıng [Avusturya ) 
1 Pezeta (hpanyı) 
1 Ray,marı IAlınanya 
ı Zloti ı Lehistan 1 
1 Pen~ö f Macaristan 1 

20 Ley (Romanya] 
20 Dinar fYugoslovya] 

1 Çevoneç f Sevyetf 

Altın } 
Mecidiye Borsa 
Banknot \ harici 

Tahvıııer 

lnfkraz cfahlll •vadeli. 
Düyunu muvahade 
ikramiyeli demlryoln 
ı~tanbul tramvay şlrketı 
Rıhtım Dok ,,, Antrep 
IHanbul anonim su Şr. 

Hlese •eneetlrl 

I~ bankası 
Osmanlı banlcuı 

Arddı 

ıno 

21 

ı ı 4o 

12t< 

37 
t 12,50 

7 o 

903 o 
6. 5 

2-41 50 

9717,, 1> 

217 75 

Ticaret ve zahire 
Flatlar 'Plcaret bere .. , lrAtlblun>amlbfl 

tara.fından Terilmlttfr 

Eu~day 
Yumuşak 
Kııılca 
Sert 
Dönme 

- Za.hireler -
Çavda:r 
Arp11 
Mısır 

Fasulya 

Okluıaı 

Azaml 
K.. p, 

15 

ıs ıo 

ıs ~ 

9 30 
s ııo 

20 

16 

ı r 2•1 
9 !5 
36 

16 

l."anbul erkek muaillm mektebi m11-

dürlüğünatn: Anupada hükömet hesa
bına ticaret tahsili için yapılan müsabtt

kada ismleri aşa~da yazılı olan talip
ler muvaffak olmuştur. Bir an evvel 
muamelelerinin ikmali için maarif 

eminliğine müracaatları. 

Ticaret mektebi mezunlarından 
kazananlar: 

Hayrettin, Zeki Hnyn, Nihat, 
Adnan. Arif, Orhan : Salt, Mebruke, 
Muazzez, Ahmet Kemal Cavide 
h;rn ı m ve efen dil er. 

Lise mezunlarından kazanan.Jar: 
Esat, Ömer Cevat, Refii, Nuret· 

tin efendiler . 

[!] Memleket mlz senede kibrit 
lçfn bir milyon llrıyı yakın bir para 

earfedıyor. Reımt lstatlsUklere göre 

1926 senesinde 757,500 i 927 
senesinde 694 ,500; 928 ıenestnde de 
418,527 liralık kibrit ithal edtlmlştlr. 

Aldı~mız malumata göre hokomet, 
ilk ba.,arda lnp.sına bl§lamak Oıere 

büyük bir ktbrlt fabrikası yaptıracaktır. 
Bu fabrtka lçtn ılmdldeıı hazll'lıklar 
yapılacaktır. 

Yeni kibrit fabrikası ı~n hokamet 
800 bin lira lahslsat ayırmııtır. Kıbrlt 
fabrikası en son sistem lıveç fabrl.ka
fobrıkalarına muadtl tertibah ıhtt•a 
edecek ıekılde o aclk hatta harice 
ihracat ta yapılacaktır. 

9. - V AKIT. - 19 Teırfnfsanl 1929 .. 

V akıtın bulmacası 
Dünkü bulmacamızı hallcdemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

Bu,Unldi bulmacamızm 
halledilecek yeni ıeldl 

Soldan sa~a: 
1 - Yüs sene ( 4), şakult hayvan 

(4) 
2 - Yem (2), göz yaşı (3), da-

hil (2) 
3 - lç (2), nota (2) 
4 - Ön değil (3) 
5 - Sız (2), nota (2) 
6 - Hayret sesi ( 4 ), bir nevi 

kayık (4) 
7 - Nota (2), nota (2) 
8 - Evin üstü (3) 
9 - Ekmek neden yapılır'? (2), 

yemek (2) 
10 - Sinema m uharrlrimizin im· 

zası (2), 2 (3), kalbe gi
ren (2) 

1 l - Fena adam (4), nahif (4) 

Küçük haberler 

Polıs müdürlüğü 
Mardin valııi Tevfik Hadi Beyin 

Umumi Emnlyrt mlldürlüğilne taylnl 
ıle beraber İıtanbul polis müdüril Şe-

rif Beyin de asker! 11ezlf esine avdet 
edec~l ıayıalan yeniden canlanmııtır. 

Deveran eden ıayıalara nazaran Şerif 
Beyi eıbalc Polis müdürü Sadettin B. 
l~tihllf edecelctir. 

l!J İngtlız rtyazlyal akademlıl aza
sından Pf. Yung Uç güadenbeı l 

ıehrlmizde bulunmaktadır. Mumalleyh 
fen faknheıl mnderrtslerıı~ temu 

etmlf ve T11rkıyat enstitüsünü ziyaret 
etml~. Bugün memleketine avdet 
edecektir. 

EJ İs. Maarif müdürü muavtnl 
San Beyin mnlkıye mektebi Fransızca 

muallımhğine tayln olundu~u yazılmııtı. 

Mumalleyhln yerine tik: tedrisat mtl

fettiolerlnden Ömer Sıtkı Bey tayin 

edilmiştir. 

l!J İcra dairesi reisi Refik Bey 
Mııhlcemel Temyize tayin edılmıştt. 

Onun yerine lzmir icra relıl Sadettin 

Beyin tayininden bahsolundu. Haber 

aldığımıza nazaran icra riyaseti, tklncl 
Ucaret reisi Osn an Nml Beye teklif 

edılmtıtır. 
[!] latanbul Eytam ldareıl tarafın

dan muayyen vade falı.le, emlAk mu
kabılı olarak mülga Mahye nezaretine 
verllıp le vaktıle ödcnmlt olan 400 bin 
hı alık borcun faizi hakkında hukOmet. 
B. M. Meclisine btr tefsir talepnamesi 
tevdi etmltllr. 

l!J Cemiyeti belediye tetkıkt be
f tbııt encümeninin Karaa~aç mezbahası 
ıdarest hakkında esaslı tenkldlert lh
ılva eden bir mazbata hazırladığını yaz· 
mıthk. Bu meyanda idare meclisi 
azastna verılcn hakkı huzur, n memur 
adedinin ço~luğu bilhassa zlkredil
mektedlr. 

[!] Malol gaziler cemiyeti sene
lik kongreıl önOmüzdcki cuma günü 
topanacaktır. Kongraya di~er vıllyet-

üç beş dakika meşgul olmanız 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 t::. ı• ı li) 
2 A S i ··t A N E [il T fi T 
3 R A S- A T A N -E li}-S E 

:.,__ _ ,_ 

4 ~ R lillfiliJ Mi)_! A UN 
5 Ş E KERli}S i LAH 
6 Ö T O L E M E K illi L A 
7 Ti]N 1 EFASET[i)[i 
8 m i K B A [ liJ. T- i Z [i 
9 ~E S[i]_A H A~lil L Ali 
10 D A 1iJ Ş !il G A M K i N 
11 A [ t I •AZ i" - i L El 

DUnJdl balınac&ınWD 

halledllmlf tekli 

Yukardan aıaiı: 
l - Tahta kömür ( 4), llsarun 

temeli (4) 
2 - Eşeğin büyüğü (2), birden-

bire (3), ah (2) 
3 - Arka değil (2), mai leziz (2) 
4 - Biçim, tavır (3) 
5 - Nota (2), en ipttdat ika

metgAh (2) 
6 - Güneşin çıktıJtı yer (5) 

podra nevinden · ııAç ( ..ı.) 
'l - ReY.'.17. ( 2), eser (2) 
8 - ı\ladı.:ııi çanak ( 3) 
9 - En Jptlda.t kurşun (2), uy· 

gun (3), 
10 -;- İstifham (2), düz kayık (3), 

Trabzondan sonra (2) 
I I - .Mıh (4), karadenlzde blr 

den~z (4) 

lerde bulunan 18 ıubeden birer mu· 
rahhas İftlrak edecektir. 

EJ Piyasada fındık buhrani ol
duğundan babscımııtık. Bır kaç hafta· 
dan bert Trabzon ve Giresondan 

ıehrimlz plyaıuına fındık gelme
mekctedtr. 

f'ebebt evvelce de yazıldığı gibl 
bu ıene fındık mahsulünün pek az ydit' 

mlş olmasıdır. İlk zamanlar gehrlmize 
haftada elli altmıı çuval mal gelebili
yordu. Bir haftadanberl Bananın fıat 

cetvellerinde fındık ıatıılanna ait blr 
kayt yoktur. 

l!J Son gOnlerde bogaz haatalıkla
n çoğalmıya baılamııbr. Hemen her 
evde b~azından muztarlp birkaç hu
taya teaadüf edıhyor. 

Bir ha1talıkla ihHIAt etmemek §arti
Je b~az hastalıklan vehameti mucip 
değtldtr. 

l!J Şehrlmlıdekl evkaf teşkıl!tı ev
velce 9 daire esasına göre taksim edd-

m'f ve bu datre!er ! göre evkaf vari
datı tahakkı ık ve tahsil eddmekte bu
lunmuıtu. Bu taksimat bılAhere l!ğve
dilmtı, gehrimlzde tahakkuk ve tahsıI 
ıubekrı a~ı!,rn.tır. 

Bu şuLelcrin açılmasından maksat 
cibayet edJlmemekte olan vergtlerln 
sor' atle tahıllı içindir. Yrnı şubelerin 

memurlbrl tayin edilmlttlr. 

8 Ktbrıt tnhısan mndorn T ahır 
Kevkep Btytn müskirat inhisarı mlldOr

lOğllne tayin edtldtğl hakkındaki haber 
kendisi tarafından tekzip edılmektedır. 

l!I Dün Agırceza mahkemesinde 
3 lc1% bozma, 7 ırza taarruz 3 fıll
şenl davası rilyet edılmlştır. Altıncı 
hukukta son ıkı gün zarfında 98 dava 

rüyet edilmlştır. 
Bırtncl ve lkıncl cezada 35 davaya 

baktlm1şt1r. 

l!I Müskirat fabrikıılarl bakkallara 
peşin para ile içki satmıya baglamış
tır.Buna karıı bakkallar içki satmamakla 
mukabele edeceklerdir. Bunun için 
baHallar bir harekette bulunacaklardır. 

[!] Senayı ve Maadln Bankası es
ki maloJ gaziler pazarında yenı bir 

ıatış ma~a2as1 açacaktır. 
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Spor 1-Lwk. ae.tsaWer ' 
f'rab onda b11 facia Bağ -ılara ter•te 

·1 rnbzon<1an bıldiriliyor: IKtısat vı:ktlednln bu Mıe ya~ 
Pı.in Tnı'>zunda feci bir cinayet murlardan hasara uğrıyan Aydın, 

r' '·• Pir l ah:ı ile oJtlu öldürüldü. Manisa ve lzmir üzümlerinin bade- Boksörle .. ve 
lisans 

Fırka toıı""eıinde ne er 
tesbit edildi?. 

Pl'!: ıha neli 1 ir köylü bundan bir ma ya~murlu ha\ alardan müteessir 
müddl.'t evvel l,öründe bir cinayet olmaması için Adnna bez faf.ırika-
t 1 m~ ve jandarm•mın eline geç- laruıa binlerce p.unuk tente ısm:ır-
mt mek iç"n Trıbıcına kaçmıştır. Jıy:ırak bafcııua kredi m1ikabilinde 

Trabıonda yerleşen bu adam tevzi edilect~i Anlandan aicftgt-
dun oğlu ile bernher tarhdıı çalışır- m12: telgrafa itten yazmışak. fzmiı 
ken hir çarşaflı kadın y&nlarına vtl!yetl tarafından bu busu,ta ya 
yakl:I.\'mı, ve bunlım laHa tut- ~n tetkikata göre garbt Anatfofa 
mu,tur. hA~cıJarına teni cdiJecelc olan bll 

Çar,aflı kadın bir 11raJ1k peleri- pamut tenteler asgari 4 milyon 11-
ninin altından bü} uk bfr btçak 1 raya mal ol2caknr. 
Çtkıtrmış ve hir anda hem bahayı~ Bo'u vo'unda 

Bolu heyetinden : Bokıirleıtn 
'ft laeynelmilel nizemnametle 
maldm fNllan haiz bulunan ba
kem, Menecu, ()pllrAb.atör, Ptfu. 
allim Maçmeyge.rUft liaanılarıaa 

fkndi!ye kadar almatnıı olanlann 
yenı•n ikana almak ve evvelcıe 
lisana alap ta müddeti geçmesi 

clola:rıile hOküml~ sakıt o'an 
llaans aahiplerfnln e11erindekı 
lisanalan tebdil elUrnıU kere lkl
ıer kıt'a fotofrafla sair rinferf 
on yediden on dokuza kadar aaat 
nnntaka m•rke:ıtnde Bolu Heye
Uae müracaat etmeleri: ahi tak
ctrcie liı&M1ız faalfyete h~ im 
ıvetlie mfiıaade edlfemiyeceil 

Cibfitriyef Hale •~asını• ta• 
hiye kongreleri bitmek üttrt:dir. 
Ô1ıimıüzdeki ay batından i.tihateo. 
de kaza koogr.elerine başlanacak 

ve bundan sonra da viliyet kon
greleri aktedilıecehit. Bitiin lon-
grelcrin 1 inci kioun ayının t' i
ne kadar hitin1mcsine çafışd
maldadar. 

"allı )IO~ m .. p. su, tenvirat 
hususuncfa ihtiyaca müstenit arzu
larını iıh• etmektedir. Bu "8da 
hayat pahalılığı da görüşü1metcte
dir. Tabii' bütün izhar ohıfteft bu 
an\11'. Yiliyet kongresinde ıon 

şeklini alacak ve mümkün olduğu 
kadar temini için ciddı teşeb'büsler 
yapıfacal ve hütçeferin müsaade
si nisbetinde temin edilecektir. hem o~unu Jcan

1
ar fçfnde yere ~d!ln bcledh- . . c·· 

. n ...,,aıarı .,e rcısr um-
sermi,.nr. Mecruhlar bir az sonra bariyet ba1k fukaa mulnMdi Reşat 
ölmüşlerdir. Ça11afın içinde Pulat- B. Boftrya g1rlerken f)ir otomobil 
hanede öldürülen adamın og-Ju ol- kazası geçirmiş, hcndc~e iuvarlanııo 
duğu ve intikam•m lotıryca al- otom9bilde ~öp;üs, kol Ye ayak-
mak içfn bu kiynfete girdiği anla- Jarıncfan ağırca yaralanmıştır. 
şılmışnr. Bu :tndam intikam hissi 
Jle köyünden kalkarak buraya ı;el
mek kin 15 saat yayan yürUmUt
tür. Katil yaknlandığı 7.arnan: 

Yunanh em~akt 
lzmırde muhadrlerden geri 

almack mı? - Beni ister asın Jster kesin 
r Yunanlı emfAki hakkında 1\laliye ntikamımı aldıkt3n sonra bana 

Vekllettnden bekknmekre olaa 

ve bu ~rle ... 1 meeaı 
edenlerin de tecziye edllkeif • 
bmnnaiyetle teblii ohmur. 

Yaiıız hakemlik haanıı ala-
dünya vız gelir... Demi~tir. 

·R12ede bomba 
Riztden bildirifıyor: Dün ~ece 

sabaha karşı Güzelköy karyesinde 
muhtarın evinde muhtarın )1attılt 
odanın pencere~nden içeri atılan 
lki bombanm infirAkfJe muhrarm 
karr!l vefat etmiş Ye ev de berhava 
olmuştur. Bu canavarc:ı · hadfsenhı 
faiJJeri ~iddctle takip edilmektedir. 
l\luhrar knçmı~tır. 

f t cı bir hadı~e 
Yeni asırdan: 

caklana Bekı kaYail ~ !Nama· 
emir vlJ!yetten sonr:ı metruk maS. baa aıütaelJk imtihanı vermeleri 
lar müdüriyetine de gelmiştir. Buns. metru ~datuaclan arzu eden-
dan itd gün evvel Dahiliye -VcU;. luln malcaatlann• teıhd f,çfıı 22-
Jetinden vfl4yete gelen emirde Y~ 
nan tebaalı eşfıasa aft baP;ların da IO 929 p-..mbe günüden baıla-
mübadilJer yedinde bırakılması em· mak (izere her pazartesi .,.. per 

redflmfştl. Halbuki Maliye VekAle-- ,embe olarak haftada lkı gün aut 
tinin metruk mallar müdürliiğüf1f 18 de C.'ataııaraf Ku!Glı6 idman 
gelen emrinde bnlt}ar hakkında bir salonunda Baka ka•ait -.. nl• 
kayıt yokrur. Metruk mallar mü- bna clalr konferanıfar •erilecek 
dürlUP;ü Yunan tebaalı bağların. tev- ve harelcat a111eli olarak Rtag 

zi eGiWikleri muhacir n Mb.dil- Ozeriade a3ıterllecekt·r. Bu 
!erden fllirdadı t"cbbüs tdecektlr. konferanslardan, lhaat1 bakman 

Şimdiki baTde viTayet kongre
sinde görüşü eeek esaslar tcsbit 
ofunmaktadır. 

Bu münasebetle fstanbuT halkı
nın kongrelerde iferi sürdütü ar
zu ve ihtiyaçfan öfrcnmdc iste
dik. Fırka müfettişi Dr. Hakkı 
Şinasr pqa bir mubarrwimize tlün 
fa iahatı w.smiftir. 

- K...-.iıaiı alilcah ve 
hararetli bir tıekilde cereyan et
md:tedir. Bu faaliyetin gelecek 
ayın 15 İlle icadın Uyaftl Mtice
lerle bitirileceğU>i ümit elmek
teyiz. Gerek ocak, ıerelcae nahiye 
kongrelerinde birçok meJCle)er 

arumda umumi tıokta~r da 
konuşulmuı ve konuıulmaktadır. 

Bedava rakı istemişler 
Dün akşam Kemal paşadan ~e~ 

rf rniz memleket hastanesine yaralı 
bir kadın getirilmi~tir. Bir facıa 
~üphesinf U) andıran bu hadise 
hakkında malômat almak için has
tan<'dc t!htı tcda\•iye alınan yaraJı 
kadını ıl~ aret ettik. Mezbure Ke
malpa~alı kalaycı fsman efendinin 
l'.cvcesi ) irmi ya~Jnnnda Havva 
hanımdır B"ze başından geçen ha
diseyi ~u surerle anlatmıştır. 

V ....._gelen ... •ynn ~yledic her Bokıar 11ttfade edebtltr. 
"Yunanistan la mün'akit itilAhtame ı...;...------------.ı 

ahkamına tabi olrvaı Jlzım gclca 'Bfttrra gelenler 

Çarplrapıda Meaımlll bara Qç 

phıı ıfrmlf beden raiD .._..,. 

İki gece evvel, lzmirdetl alcrı
balarını nczdine gelmej lı;fn Kemal 
Paşadan hareket ttmiştim. Arab•mız 
T~ k.ıhve mevkimde iki jandarma 
tarafından te\'kif edildl Bunlar bana 

araba~n inrMmi ernrettiler. Bu 
emirin sebebini anlamayordurn. 

Ba~ıma bir felaket gelmesinden 
ürkerek beııl yoJuında 9t"rnest 

bırak&nalınnı rica ettim. Arabacı 
da benim gibi yalvarıyordu. Fakat 
bu keyft emri vereı\Jer bizim 
yalvarınaıanınıza e~nıqıjyet ,.er-

mediler· inmek istemiyordum. 
Feryat ettim, olmadL Dört kuvvet-
Ji el yıkama yapışn. Btnf cebren 
tenha bir mahalle sürüklediltt. O-

rada muka, etDcthtıi kırarak üzeri
me. çull~ndılaı. Namusumu payımal 
urıler ~oma baı caniyarıe hareket-

lerini l(izlemek için ayni eller tarı-
. fındıın kör bir kuyuya atıldım. Vü

cudum yara bere içinde idi lıtıra
hımı, inlltilerimi kimseye dtıyurı
mıyordum. Bu Ct'hennem a7.abı için
de geçen zaman ne kadar sürdü 
bi1miyorum. Dün sabah otomobille 
bu mevkiden g-eçen yolcular inllti
mi işitmişler Kuyuya birini indk
diler. Şu gördliltiinüz halde beni 
kuyudan çıkararak KemaJp~•ya ~
tirdiler. l Jadlseyi jandarm& karako
luna anlattım: Zaten arabacı da ma
Jômat vermiş. Jandarmaları getirdi
Jer Bana tecavüzde l!ıulunan iki 
~hsı tan dım. Bunların isimleri Ali 
ve Tevfikmiş. .l\Hiccarrizler tevkif 

ve fakat mukaddema mübadillere lstikr az 
Jsk~" kanunlarına tevfikan ve meS-
keD olarak tahsis edilip bilAhare ltalyan rabiplailıden "Kont 
Yunan emlAki olduğu anlaşılan hane- Luı clö Kanoı,, un gayet güzel 
Jerin Ziraat Bankasına devredilmek ,oma, takımı vardı. Bu ta · 
üzere istlrdtıdına te,·essül olunduğu kunlar ara11ndaki bazı parça-

lar emaaltlzdL Rahibin doıt • f>UdirHmiştfr. 

Vaktile bu suretle mlibadlTiere )arından btr ltalyah alllade 
tdfiz edilmiş Yunanlı emlAki hak- günfin birinde kaplan ıeklinde-
kında hazinece blr kıınun derdesti ki bir ıu bardaim•n kendisine 
rekllf olduğundan iş':ın ahire hdar fa.re edilme.ini rica etti. Bu· 
mesken ittlhn ohtanJanntn istirdadına nun bir etlal yaptıracafını IÖY· 
tıvessUI olunmaması l!ztmdı. Maliye IG1ordu. 
Vekiktl bunlarm miktarı ve tahrir Rahip rGnı(lf kupanm fade-
kıyTMtlert hakkında mah\mat mıı bir ay kadar bekledikten 
istemiştir. '°"!• adam ı8nclererelc Ute -

mlye meıcbur oldu. 
HaJıcıbk ne halde Az r.aman aoma .,... ui1 -

Hizmet refikimiz yazıyor: ade çafanoe eekltndekl bir 
Türkf yede halıcılık etraf nda Sa- tmluiun mavalckatea 16ncle -

nayl ve ma:ıdin bankası namına tet- rilmeıl rlcqlnda bulunda. Kont 
klkatta bulunan Ali lktısat meclisi Lul uiladenm upp '1ote
azasından Hereke fabrikası miidürü 
Reşat bey, şebrJmiz imalAthanelt:rin-

dcki tetJ..ikatmı bitirmiştir. Re~at 

bey kendisilt gör~en bir muharrf
rimize tetkikatı etrafında şu maltl
matı vermiştir: 

- Tetkikatıma bfr ay evvel baş
ladım. Sı vas, Kayseri, Kırşehir, Ava-

nos ve fzmir lktısadt mıntakasını 
gezdim. Kırşehir halıcıh~ hAlA ipti
da! vaziyettedlr. Kayseri halıcılılı 
bir dereceve kadar iyidir. fzmir 
iktısadt mı~takasında Isparta halıa-
1.jtını, terakki ve inkişafa doğru 

adım atmış lJir şekilde buldum. Do· 
lııttığım bazı yerlerde hal1crhğtn za
rar etmekte oldulundau gördüm. 
İzmir fabrikalarının daha ekonomik 
bir ~ekilde çahşmasırun iyi olııcaıı 
kanaa tf ndeyiııı. 

Bu vaziyet lıı;parta ve Uşakta bir 
dereceye kadar düzgündür. Çünkü 
lzmlr iktısadt mıntakası Avrupadan 
yüzde 90 nfıbetfhde aldı~ ~ipariş 
üzerine iş görmektedir. Diğer taraf-

beatmene fU cevaba yerdi: 
- Haydi tidfp efentlfnfze 

tayleyinjs; kayvanlann en ça -
likf olan kaplan onun kana • 
fında evine d&ıebl!mek fçjn 
aylarca zaman aarf ettJ. Tembel 
bir barva.uı olan çajanc;zun 
avdet etmea& için seneler' A.z m 
elac.k llıael.tir . lltnaene&.,h 
lötıert beni mazur görmestnl 
rica ........ 

Jardaki zarar hazır mal işlemelerin
den Uert gelnıektedir. Vi!Ayettn tet
vfkfle Sıvasta açılmış olan Uç mü
esseseden yalnız bir tane51 burada 
Çolak zadeler namına işlemektedir. 
Dişan halıcılığı .anacak bfr ~iJ
dedlT. Bittabi bankaya v~m 
r8f'01' da bu şekfldedir. &nka bir 
çok yerlerde gittikçe zenle yüz tu

tım hahahıtt terakki ettir~ çare
ılrini düştinmd\~ir kf oo d~ zama-

nında dll~üntif müş ve l!ıahetH olarak 
\·erilmiş bir ftarardır 

Bir çok yerlerde, Isparta, Uşak 

.. ·-~ .,_ ......, Sadi 
S.,.e, el ......... ,.~ ..... 
müt~akıp otomoblle!ltlneıek 'kat
mıılardı.r. Bunlardan Buraah Ah
met bUllıare yairaı~br. 

Alacak yüzünden 
Bt-,..mta Çatal ha.da lnmdu· 

rac ( emal de klllMlwv.a Halit 
bt.- _.aeak "Gaund• IF.av,.. et
mtıler, Halit lnfakla Cemel& 6' 
yeriaden tehlikeli auette yara· 
lanuıbr. 

ve Kayseri~ iplit. fabritalan mev
cuttur. Fakat bu fabrtkalarm ekse
risi maalesef muntazam bir tckUJe 
idare edilmiyor. 

Ucuz Jplik çıkarır.ak için bir çok 
çareler ''e yollar vardır ki, &nka 
bunları bi!Omum fabrikalara bildi-

recek ve icapeden tedhirleri alacak
tır. Kayseride lktısat vekAleti rara
fındıtn açılmış olan iplik fabrikası da 
mali vaziyetinin bozuk gitmesi yü
zünden terakki edememiştir. 

Türktyede ooyacıHc ta hemen 
hemen ka.Jmamış ~r. lök bo
yaoh~nın idamesl TarldY'ffe ~yrt 
kabiJdir. Seri imııftt tıki~dtlmek 
lçfn muhMcak surette A'Yf11Pa. bo
yalannı kullanmak me~de 

bulunuyoruz. lök boyalan ancak 
perakende lş~e lşttgal eden llfak 
müessesder tarafından kı.altamla

bilfr. 

Reşat bey bugün GüloemalJıe 
fstmbula hatttet edecektir. Bir 
ayhk tetkikatı ~i bir rapor 
belhtde Sanayt w madin banka
sına Yerecet Te kf'J{:i}"Ctl.al lkıısat 

vekttetine de malOmat arzedecekctr. 
Bundan başka M. LAsel namında 

Çekoslovak dtr wmrehassıs Şt'hrimi
ze gelmf'9 S!nıryf 'ft maadtn ban 
kası namına mütHddtt ltalı ftritcs-

sese1ertnt tedcft eiftfh..!'t 90fll"Jl 

fSt}ıtrtaya mütenccihen b11rekl:t 
etmfşttr. 

Hayat pahahhfma ıelince, bu 
işin parammn isb"harının temini 
işile çok sıla bir şekitde ar&kadar 
oldup mafOmdur. Bu mesele, 
Devlet banlcasmın teşkiffnden 
sonra iktıs.tr bir seyir takip et
mek suretile kendiliAinden hatlo
funacakttr. 

Haber atdJtuntz• gare lrikO
met Devlet banlcasıaa millete 
beaimsetmek ~metinin tahakkuku
na memleket için en bayırlı 6ir 
iş telikki etmektedir. 

Bunun için halkm bankaya his
se senedi ahnak nret:ile pniş 
miktarda iştirak"etmesi en milaim 
bir esas olarak kabul olunmupur. 

Hayabndan ümit kesince ... 
Dolapderede Derictl• ~a

imda .t..... Panplb ec9Mle-

.mde kalfa 24 ya.... .ICl.,rk 
idptela olCJutu Ter'emdea br • 
tufea1111'Ja~...,...._ hlıain 

çekmiı ve arkasından zelı rH1>1r 
lçmfıtfr • Ktıork tedaYI albna 
alıımuıh•. 

Gediz kaymakamı 
Otobüsten dilştil, öldü 
EYVeUd akpm aaat 10 v•Jl'IN 

ile Köprilderı Kadık6yüne geçen 
Gediz bymak•mı Halit bey 

Halr ohbla fb'kethaln 3209 nu

maralı otobthiae Wnmlf, &çercle 

yer olmadıiı ~ fQi&iln yaama 

otarmufbl. 
Otobfta stratle ıfderken Kadı• 

kay polis merkezi &ıOncle kapa 
açılnıı,, Halit bey dlratle gldeo 
otobn.ten dDpnftftilr. Halit he1 
pantolonunun paçaiı talul dıfdl". 

dan birkaç metre de atlrald 

aılftlr. Otobn. hemen durm 
Halit be7 -=ıan~Je kaldınlmı 
da ı.aa 181U'a vefat e 

Zabıta •• mGddet "•nwıllik 
ldkate ba .............. 

Fındık buhranı 
Ba aıeneki bad.k mabsuli 

tiyaca kifi geJmediğinden 1 
am lndık piya$8smda bır 
ıan tı.tlımıştır. Bu hafta 
da fııadak üzeıioc hiç m 
olmpı&1br. 
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•• V AKT " iN ŞEHi~ VE MEMLEKET HABE~LERI ) 

dare reislerine mesleki mevzular 1 1 A K .. .. y 1. I" I 
A • • • •Memlekette V~KIT sma opru er 1 mamu atı 

Vekaletin muhım bir kararı Akbfıar hadfıeıl 01 ,.. . 
V alil ka k ve bir fcbeddfll MI, ~l-11, 1111 illl 

ere, }ma
1 
amlara, nahiye müdürlerine Sarohan valisi bu yiizden bDt lllbl İlll ilJI 

ne er sorulacak ~ mi d.JWmyorl Gaz· k- - - - h k "l§'y• ı opruaunun uma inşası a -
AlcLimm menuk haberi.. ealalal,..d• madde madde mGna· Akhisar kaymakamının evine ta- landaki mün•k•talar bili devam 

.... ldue re.asma ara tua kata " talall1 ecldec:ektlr. arruz eden bazı adımlann müşev- etmektedir. Asma Köprünün ancak 
mt1a.ld ....._.........,.,_bun- Vaid .. alt ddnd tedn mn· viklerl ile beraber tevkif olunmuş 160 

milyon linya mal olabile
lu heklnnda kmclll..mın tetldlL mu tuclur: bulunduğunu yazmıştık. Mütem- ceefini söyleyip buna muanz 
" t•"ka mlstmlt mt\talMla· •Mahelll lclarel• [hususi idare, mim malOmata göre bu meselenin b°!u~a~ ~manet heyeti fenniye 
lanm alınanm faJda)a olacatmı beleclfye, k6J J ele menaab ha· iç yüzü çok pyanı dikkat blr ma- mudwu Zıya E. dün yeniden bu 
clGtGnen Dahlli1e Vekaleti Ylll· aralarma alr• mncut olan l)ey. hiyet ırzetmektedir. Hadise daha fikrini müdafaa etmit ve . demiıtir 
Jet, kaza Ye nahlrelere aft ol- let mGralrabe lykkmm tefdtt Ye evvel Akhisar belediye reisi ve ki : 
IDÜ Gzere ayn ayı tezler ah- temclldtne tGzam ,&Cllen iti• kaymakamı arasında çıkın bir ihtl· - Penim fikrimi dünya-- ın "n 
d ... efe karar YermltUr. nelerdir? W neticesi ile alAkadar addedll- maruf köprü mütehassııları r. c'an 

Vlllyetler için dk teztn mey. Bu mtlrabbe llltemlnln tekli mektedlr. Gazi köpriisünün projc!ini y"pan 
mu fU olacakbr: Y.,. eeq IUbarlle ~cllll Ye Walu Belediye reisi tarafından otomo M. Püji de te) "t etti ve lıtanbul 

•vt111et ldare.1 kanunu mu- haklrmclald nokta! nazarmmn bil ile geçilmesi menedilmlf olan için yapılacak bir asma köprüye 
eeblnce btltGn Yelraletlertn mG- bu idarelere alt menuatumzm bir yoldan bir gün köyleri teftlşden imzasını koymıyacatını söyledi. 
me11dl ohnalan ıttbarlle ftldain mt\lpet ftJ& mmft neUceler avdet eden kaymakamin otomobll Dün bir mubarririmiz asma 
Ylll,.un umumi ıdaremacfen nım maddelerine temu eclderek ile geçmesi ve bunun üzerine bele- köprü meselesini ortaya alan liman 
ıınee'ul olchiJdan tt\Pbemdlr. mltal• " lahı • • diye reisi tarahndan kaymakamı ıirketi müdürü Hamdi beyle rö-

Btnaenale,h muhteltf kanun- ICaJ111•bmlara Yerilecek mey. cezayt nakt! kesilmesi bu ihtil!fa rüşmüı ve bu iddiaya ıu cevabı 
larla •elrlletlere mensup •lll1et zu : başlangır olmnctur. almıştır : 
___._...:___ • Belediyelerde dtbam muit\ ., _, M•t b · 1

--unanaa Yerilen halmk •e Sonra, belediye reisi ile kayma - u e assıı ımzasını KOymuya· 
... 1 .. La-&1-ı dp edtl•ltUr. Bu eenden IUbaren k • b•Ji 8" • d •t l• --..u~ telif ederek YalllslD am arasında bir nevi nüfuz mü- 1 r. ıze nnza eği amanın 
""--' Belecllyelertmlzln bClttln ıellrlerl l" t• b h' 8 uwnet mlmeulhli Yullealnl Ye ctdelesi şekllnl almıştır. Süleyman se ame ı mevzuu a ıstir. unun 
't'lllyet mabmmm mtrakabe clolrudan clolraYa beledtpe tef· isminde bir zat olan beledfve reisi- için ben eıki fikrimde mmirrim. 
alahlyeum ldllb tarafmdan dbayet oluna. ' 

en amell " lmlmld c:aldır. Belediye ,.hrlerlntn ta. nln bo mücadelede Sarohan valf slnln 
btr teldlde ne Yeçhile kullanma" hakkuk '" tahatllnden enu latl· müzaheretfne isdnat ettllf rivayetler 
mm icap edeceltnl izah •e .-hl.. male mtllalt olan tekli " ullll cümlesindendir. 

Duhuliye, zephlre, tell&llye ft haklnnclald mltaleuuz nedir 1 Bu mUzaheredn deJaillndtn olı-
llllre stbl aebrler ayn ayn intl • T_._ kq " yu için olmak rak şöyle bir hadise ileriye sUrU-
tal• olunacaktır. ,, 1zere ddJe aynlmııbr. Yukarda lüyor: Akhisar belediye meclisi aza. 

Nahiye mCldt\rlerlne Yerd•cek )'Ullı tezler kıt içindir. 891 •J sı aleyhinde vukubulan takibat Uze-
tezln menuu : mtlddet konulmUfl'UI'• CeYaplan rlne altı ay evvel bütün meclil 

• Ka, kanununun hanp mad- 5 L azası Şuta.,. Devlet karm ile tahn 
..1_1- •1 10Dra meraese ,&ıderllmlı ı• 
... r1n1 tatbikte mGfkGllt veya bulunacaktir. muhakemeye alındıklan kaide bu 
hnkln11Sblda karplaflyoraunuz 7 Bundan makat pdebk met- güne kadar bu evrakın mevkii mu
Ba kanunun nablyenlz dahdlncle ıult1etler de u1rAf1U1 •alileri za. ameleye konmamq bulundugn söy
llatbpet neta)'lç •eren madclelst ten bddlklnt nazariyat ile lfU· leni~ ve hu dbet bilhassa mucibi 
bansılerlcllr? Bu madc:lel.tn tat- pJe .ıte,vık etmek.Ur. aı, tabii, tabk11r .,.,__,,." .. 

-..... , . 
Bu hUIUlta Telllertn ..ı&,et 

tdare1l kanunu tle haiz olcluldan 

Kaldırılamaz 
•Olıtrııwuun 1'9•• lıllyalen 

bUe nntmldfn tleflldlrl. 
Belediye meclisi oktruva endl

mml dün de tetktkatına devam et• 
nılşdr. 

Ticaret oduının oktruntml kal· 
dınlmuı haltlcmda Um .Ordillfl 
tetılfl1' Emanet tarafından kabu1tlne 
lmkln gOrUlmtmektedlr. Bu husm
ta fOyle denilmektedir: 

• Şehremanetinin senelik bütçe· 
sinin ı milyon 750 bin liraya ya
kın blr varidat faslı teşkil eden ok· 
triıvamn kaldınlmısına bug\lft için 
hayalen bile lmtln yokcur. Bu tak· 
dlrde tehir lfleriDln mühim bir kit
mı felce uırar. Yalnız yerli 11D&Jl· 
den alınan. mlkwın tenıll edilip 
edilmtyece&l ve bakıızlık yapılıp 
yapalmadıtı tetkik ve mUnabfa f u
DabUJr. Neteklm idare encümeni bo 
hUSUlta çalqmıktadır. • 

Emanette barem usuln 
ne zaman) 

Şehremaneti, belediye daireleri 
ne gönderdfll bir tamimde önfl. 
milzdeltt ı 980 haziranından itibaren 
Barem usulünün Emanette de tat
bik olunıcaRanı btldlrmlş ·ve butçe
lerln derhal hazırlanarak Emanett 
&Onderllmeslni lstemlşdr. 

T ahlıf merasimi 
Beyoğlu fi ına noterliğine tayin 

olıman Had Kimli .,..,.m vtllyette 
tablUi JapılllllfUr. 

~· 1a.h1'titn hıı ~~"1>k 
.... ......... maksadı mab.mta bir tarafta total-

• da auarlJat de muş mudurt Yoksa her hangt bir 
mtltahedatm hlrletUrdmeal .... lhm!l ve teseJJilp eseri olarak mı 
petdeeekttr. milamele görmemlştlrt Tabll ba 

Şehremini 

Hnkümet merkezine gttU 
Vali veklll ve ŞehremJnl Muhit· 

tin Bey Ankaraya gitmiştir. Muhlt
dn Bey Emanet ve vlllyttl allka
dar eden bazı meseleler hakkında 
Dahiliye veklletlle ttmasta bulu
nacaktlr. 

Kars mektupçuluğu 
Dahlllre •e1rlletl aleti aıt\me.,. 

,W Ankara halmlc mektebi me
antanndan SeUıbattin Be, Kan 
9111,.at mekbıpçalalana tayin 
edllmlttlr· 8a'8D ıehrlmlsden .... ., ... --et eclecektlr, 
.................. ed.k. 

~k cıgara 
Şehrimize Bulpriatana aefer 

yapan odun ve kömilr kayaklan 
ile ktllliyetll miktarda kaçak 
olarak lipra ptirilmektedir. Tü
ttlll lnlailan bana mani olmak 
itin bç•lıta daha ziJacle mii
.,-Wm olmaaıaa Rmmat mu
bafua ... üriyetiaden rica et· 
miftlr. 

ll<XX> Ltrahk s·rkat 
lltanbal ve GaJata postahane

tem.dekl 11000 liralık sirkat mes
eesl hakkında Polis ve posta mü
&tdfterl muttereken tatkikat yap
maktadırlar. Dün lstandul tahhüt 
kltai memurlannın tahrlrt Jfadelerl 
alınmıştır. Nedce bir kaç güne 

tadar bc1ll olacaknr. 

nokta ancak ciddi bir tahkik ile 
anlaşıla bWr. 

Ankaradan gelen son habere 
göre Emniyeti Umumiye mUdilril 
Rıfat Beyin Saroban vaUUıtne tayin 
olunacalJ. kuvvetle söyleniyor. Eler 
bu haber tahakkuk edene Akhisar 
belediyesi lle kaymakamı aramda 
cereyan eden lhtlllflarda Saroban 
valisinin bitarafane .hareket etme
miş olduğuna hükmetmek ıazım 
gelecektir. 

Yalova pilAjlan tanztme 
devam olunuyor 

SeJl'l eefaln umillD mtkllrt\ 
SacluDah B. y alo-- pla.llann 
tamhplne wıet etmektedir· 
Be,Gk plaJba temJ81 ttrabl~ 
bftmtt .. etrafmdakl .. açlar 
tamdm ohmmupr. 

Buna kap'IC&lanm lflet9D tlr
bt Se,..ı.efalne mancaat • 
nk Yato.a bphealarnllll da km· 
cllalne ldnlanmaamı ~ftt"'· 

Sadullah 8. bu --......... 
mlakwecle bulumDak için ,.. 

landa YaloYadan BunaJ& ..... 
cektlr. 

Yeni cıgaralar 
Tütün inhisar ldarestl bu hafta 

içinde lüks •Ankara. ve •eey. 
ap;aralannı plyı11ya çıtaracakar· 

Yeni mühürler 
Yeni harflerle avrupada yapnn

lan posta klşe mühürleri bu hafta 
içinde merkezlere teni edilecek 
ve ay başlndan ldbaren bUriin mer
kezlerde Jeni mühürler kullanıl•· 
caktır. 

Viliyet 
Tabel.t ya..ı.n 1uJlı1cııılM--
Emanetin nazan 
dikkatini cclbc

dccck 
Şehrimizdeki sinemalardan ba

zılannda filimlerdeki ecnebi yazı· 
lannın halk tarafından ııbkla 
bün 'bu' liusüst& tahkikat yiplıtt. 
Gerek -potta jet-- dilet ....... 
hiyettar makamlar bu metıe1eden 
haberleri olmadıtım IÖJlemekte
dirler. 

Dip taraftan bu husustaki 
kanuni hükümleri aordutumuz sa· 
llhiyet sahibi bir zat bize fU iza. 
hab vermiftir: 

•- Belediye kanununda dOk· 
kin tabelilannda Türkçeden bat
ka lisanlannda bulunabilecetine 
dair bir madde vardır. Lakin 
bu lianlarla JUllan yazıların 
Türkçe yazılardan &ç defa kü
çük olmua lbımdır. Sinema 
filmlerinde batka liaan bu1unmı
yacafına dair kanuni bir hüldim 
olmamakla beraber bu hususta 
icap eden idart tedbirlerin alın
muana her zaman dikkat edil· 
mektedir •• 

Haber aldatumza göre villyet, 
baza tabelilardaki ecnebi yazı
lanmn kanuna muvahk olmayan 
bir tekilde oldupnu ıörmüt, bu 
hususta Emanetin nazan dikkatini 
celbetmiye karar vermqtir. 

lngiliz hrası 
lnadlz llrua dt\n bonada 1036 

kunqta açılmq Ye 1035 kurutt& 
kapamn•ıbr. Altm 901 bruftur. 

Romen maslahatgüzan 
Romanya Sefareti maslahatgiizan 

M Scorzesco dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

T ramvava asdanlar 
Dün sabah polis ve inzibat Ua 

müştereken zabıtal belediye me
mur1an tramvalarda sıkı bir kontrol 
yapmışlar ve kapılan kapamışlardır. 
tramvaya atldıklanndan 3() klfl 
yakalanmıştır. 

Ortada hiç hır ihtilaf yok 
Sanayi ve Maadin bankasının 

Babçekapıda eski malGI gaziler 
pazannda açacatı yerli mamulit 
sergisi hazırlaklanna devam edil· 
mektedir. Dünkü refikluimizden 
biri malGI gaziler ile banka arasın
da mefruşat ücretinden 10000 lira 
etrafında ibtilif çıkblın• ve bu yüz
den serginin açılmasının teabbür 
edecetini yazıyordu. Dün kend~ile 
görüten bir muharririmize Sanayi 
ve maadiiı bankuı umum müdürü 
Sadettin 8. : 

- Böyle bir ihtilif çıkblt dot
na delildir. Fabrikalardan ber 
gün sergiye mal geliyor ve mua• 
vin Sami Bey bunlann tanzim ve 
tertibine nezaret ediyor ; demiı 
ve 1erginin muhakkak ay sonun
da açılacatuıı aöylemiftir. 

Dainler vekili 
Zekat Bey Ankaraya gitti 

Türk dainler vekillitine intihap 
olunan müskirat inhisar umum 
müdürü Zekli bey dün alrpmki 
ekiapereıle Ankaraya gitmiftlr. 
Zelcli B. ütuyonda kindisile 
ıöriifen bir muharririmize : 

- Anbrada b61dlmetime arza 
t91ekkürden sonra talimat alaca• 
tun. Bir haftaya kadar l.tanbula 
dönüp Parise gidecetim. demiftir • 

3 aylıklar 
ı ... • .,n .,...,., • .., •• 

as er nasıl 
verilecek? 

Oç ayda bir mut alanlann 
Kanunuevvel, sani, Şubat mut
lan &J bafmcla verilecektir. Bu 
....... beraber, geçen maatt& 
kullen kesirlerin 9 ayhk mecmuu 
ba maata illve edilecektir. Do
bz aylalı birden verilecek ba 
kesirler Eylül 929 ile Mayıs 930 
aylarına ait kesirlerdir. 

Barem kanununa tevfikan bu 
kesirler bundan sonra da mua1"' 
yen zamanlarda toptan verilecelR
tlr. 

Kedrlenle ,,...,, 
Bu kesirler cemeclilecek mec>o 

muu ya elliye yahut y&ze iblll' 
'dilerek verilecektir. Meseli ull 
maap 440, fevkalade tabsiaab da 
440 kurut olan zatın maapnclald 
keairlirin yekGnu 80 kuruftur· 

Bu rakkamm 9 miıli alınacak 
bu suretle meydana çıbn 720 
kurufUD 20 kul'UfU elliye iblit 
edilecek ve maq sahibine 720 
kunq verilecektir. Eter yekb 
720 kunq çabayda son elli bet 
kunq yüze iblQ edilerek 800 
kUl'Uf verilecekti. 

Yumurta ticareti 
Bulgaristan dcaret odası mem

leketimiz yumurta dcareıile temd 
etmek için Sofya ton10loslulU ••· 
11tulle tchrlmlz dcaret odaana blr 
talimatname göndermiştir. 

Koyun geldi 
Don taradenlzden gelen lzmlr 

vapuru ile limanımıza SOO koyun 
ve SOO keçi plmqdF 
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~ ~Lrn1 
ve idare 

Dahiliye Vekaleti filen vilayet
ler idaresi ile meşgul olan vali!eri, 
kaymakamları, nahiye müdürlerini 

m esleklerinde yükseltmek ıçın 
yeni bir usul tutmuştur. Bu usul 
m ucibince senede iki defa vila-

yetlerdeki her bir sınıf idare 
amirleri için ayrı ayrı olmak üze
re birer mevzu verilecektir. Ken
di ler~ bu mı>v.zular Üzerinde çalı-

şarak ve nazari te tkikatlan ile 
arneti malumat ve müşahedelerini 
toplayarak bir tez vücuda getir
mcğe • davet olunacaktır, 

Netekim "Vakıt,, m bu günkü 
nüshasında havadisler arasında 
tafsi atı yazıldığı veçhile ilk tezin 
mevzulaı ı hazırlanmış, Dahiliye 
Vekaletinden ayn ayrı valilere, 
kaymakamlara, nahiye müdürlerine 
gönderilmiştir. 

insanlar için gençlik devresi 
umumiyetle talim ve tahsil mev
simi addedilmiştir ; fakat bunun 

manası; ilk, orta, yüksek tahsil 
mekteplerini ikmal ederek hayata 
giren insanların okumak ve öğren
mek ihtiyacından müstağni bulun

duklarını iddia etmek de~ildir. 
Bilakis herkesin herhangi bir 
mesleğe mencup o1ursa olsun be
şikten mezara kadar öğrenmeğe 

muhtaç o1duğu en açık hakikat
lerdend r. Bu itibar ile Dahiliye 
Vel(aletinin valiler, kpyrnabm
lara, nahiye müdür.'erine hem 
n aza ri, hem ameli sahya ~amil 

birer mevzu vererek kendile
ri ni çalışmıya, öğrenmiye , görmi

ve. ,sonra öğrendikleri ve gördük
etmıye teşvık el:mesı hakıkafen 

takdire değer b ir harekettir. Yük
sek rdare memurlanmız bu suret
le çalışmak sayesinde birinci de
recede şahsan müstEfit olacaklar

dır. Tabii her bir idare memuru 
tarafından hazırlanacak tezler hü
kumet merkezinde tetkik ve mu
kayese edileceği, hangilerinin da-
ha kıymetli olduğu anlaşılacağı 
için eserlerıle ehliyetlerinin yük
sekliğini gösterenler diğ~r ]erin
den evvel teıfie liyakat kazana
caklardır. 

Böyle bir netice memleketin 
idari istiklali noktasından da ay-

n bir kıymettir. Çünkü hayatı 
umumiyetle birer vazife .almış 0 _ 

lan kimselerin taltiflerinde ve te

rakkilerinde ehliyet ve liyakatin 
esas olması başlı b<?şına bir sa
lah amildir. 

Daha sonra muhtelif idare me
murları tarf ından yazılacak tezler 
toplu olarak takım, takım nc~rolu-
nacağt için bu cihetle de ayrı 
faidder husule gelecektir ; zira 
muhtelif mahalierde uzun zaman

lar ameli idare hayatı geçirmiş 
olan aynı sınıfa dahil bir çok 
memurların aynı mevzular üzerinde 

nazari ve ameli malumat ve tec
r übelerini yazmaları memleketin 
umu mi ıdare ihtiyaç.lan hakkında 
kıymetli bir tetk k zemini teşkil 
edecektir. 

ılh1lunet Asım 
----- --

<iünün si}'aseti 

Bevnelmilel banka 
baden - baden komitesi mÜ2a· 

keratım ıtmam etti Şu suretle 
beynelll'i e ankanın esnsları ku

o uyor. Birçok noktalar 

b•kkında mevcut :thtillfa.r niha
yet hallli te1fiye · edilebilmtı .-e 

ittihaz olunan mukarreratı muh
telife imza o unab · lmiıtir. Yalnız 
Belçika murahhasları imzaya se; 
lahiyettar olmadıklarını ileri sW-.. 
düklerinden mukarreratuı Belçika 
namına Brükselde imzan takar
ıilr etU. 

Komitenin tanzim ve tasvip 
ettfft nfz!lmname ye<li in ı n ay~ 

rılmıı olup altmıt maddesi vardır. 
Bu nı2amnamenin hülasası ıudur: 

Beynelmilel bankanın serrna 
yesi beı yüz mil on laviçre 
trangı olacaktır. Bu sermayenin 
yüzde yirmi beti kayıt müdde • 
lince t-esviye edilecektir. 

Esham alanlara rey hakkı ve
rilmiyor. Yalnız eshamı tedavüle 
koyan merkezi bankalarla, bu 
bankaları temsil edenler araya 
itlirak edebileceklerdir. 

Beynelmilel banka, bank kai
mesi çıkarmak hakkına malik 
olmıyacaktır. Aynı zamanda pu
liça alamıyaeak, ıktisa di veya 

ticart btr te§ebbüse fazla payla 
fttirak edemiyecektir, 
Bankanın idare teıkilatı da 

kendine mahsustur: 
idare komitesi alakadar yedi 

büyük devletçe gösterl1ecek ikiıer 

direktör ile, diğer devletlerden 
tefrik edilecek dokuz d•rektör ve 
Almanya tediyatta bulunduğu 

müddetçe ayrıca bir Fransız ve 
bir Atman direktörden tqekkül 
edecektir. 

Bankanın müd6rü umumtllğl 
mecltıi idare reisine verilmektedir. 
İdare relst, mftdiirl\ umuminin 
tekfifi üzerine intihap edilecek 
ve müdürü umumiye ka~ı mes'ul 
olacaktır. 

Beynelmilel bankanın vaz lf esi 
Yung planının tatbiki müddetince 
reratı tatbik eylemektir. 

Bankaya bahıolunan müsaade
ler meyanında ıunlar vardır: 

Banka kendi hesabına veya 
esham çıkaran bankalar hesabı
na akçe veya külçe halinde al
tın alıp satmak, depozito halinde 
attın bulundurmak, on"ardan is~ 
tikraza girifmek, ıskonto yapmak 
hakkına maliktir. 

Bundan bagka ihraç bankala
rmı temsil hakkına da maliktir. 

Jete iktisadiyat Aleminde yeni 
bir teıehbüs olan beynelmilel 
banka hakkında verilen baılıca 
malumat bundan ibarettir. 
· Maamaflh ıur asını iıaret ede
lim ki, yeni bankanın eebebi te
sisi Yus_g planının tatbiki olduğu 
halde, plan henüz asd alakadar 
devlet!er, yani Fransa ve AJman
ya taraf ndan tasvip edilmemiştir. 

Yeni bankanın tesis ediltp ~dil
mf yece~ ve tesisi takdirinde 
beklenilen h"tffadenfn temin edi
lip edileıniyeceifne dafr mütalaa 
yü:-ütmeden mukaddem Yung 
planının tasvtbtne fntlzar etmek 
icap ediyor demektir. 

M. Gayur 

Eçnehi gazeteleri -Beynelmilel banka 

ihraç bankaları arasındaki sıkı 
teşviki mesai bankanın yalnız 
gayesi değildir. Ayni zamanda 
müsmir bir surette faaliyete 
geçmesi için ilk şarttır. 

Fransa da radU aJler 
"Volontt>,, din: Dostlarımız radi

kallar düşünürlerse fena etmez-
ler. Me.slek noktai nazarından 
mevkileri tahammül edilemiyecek 
bir şekil almıştır. İntihabat nok
tai nazarından zannettiklerinden 
çok zaif bir haldedirler. Söyle
dik ve tekrar ediyoruz ki; onla
rın kendi kendilerini soktukları 
çıkmazdan kurtulmaları mümkün
dür. 

Fakat manasız ve kaba vasıta
lara müracaat ederek kurtulamaz
lar. Onlar hali hazırda ehliyetsız 
rehberlerin sözüne uyarak tahrip 
edici bir muhalefetle iş yapacak
larını zannediyorlar. 

Bir mfilfıhaza ------Pazar ve cuma 
Ticari ve mali zanıretler Av • 

rupalı bir hükdmet ola.n Türkf -
yeye bir lüzumu ihtar ediyor. Bu 
lüzum , medeniyet !!eminde mü· 
nasebatımız arttı~ı ıu günlerde, 
el ile tutulur bir hale geldi 

Bunu takdir eden mecliıin 
yakında cuma tatilini pazara 
çevireceğini temin ediyorlar. 

Lakin, bendenize garip görü -
nen bir nokta var ; o da " bu 
ta 1cdirde pazara cwna denecek -
tir ,, ıayiasıdır • Buna, bu lisan 
ve diksiyonerde bir değiıtirmeyi 
icap ettirecek " Hilei şer'iye ,, 
ye ne lüzum var. 

A1n . --- -----
Irak başvekili 
Abdiilmuluin Bey, mem
lekefi11in davaJ1nı gerilet .. 

mekten~e ölümü 
tercilı e im istir 

u..,.... vao vc: K.uı Abdu!muhs" 
Sadul Beyin niçin intihar etti;n 
anlaşılmamıştı. Son posta ile 
gelen · Londra gazeteleri bu nok
tayı tenvir etmektedir. Müntehir 
başvekil büyük oğluna yazdığı bir 
mektupta şu şekilde idarei kelam 
ediyor: 

Aziz ~ğlum, 

. Beni affet. Benim bu hayatta hiç 
bır arzum kalmadı. Çlinkü bu ha-
yatta ne şeref görüyo ne de bu 
hayattan zevkalıyorum. 

Millet benden hizmet bekliyor 
İngilizler de buna razı olrnııvorlar~ 
Hiç bir ~a.~dımcım yok, Cünkü 
İraklılar zaı ftırler. Bana hain diyor, 
ve beni 1ngiliz1crin adamı sayıyor
lar Ben hakaretlere ~e istihzalara ta-
hammül ettim ve mcmlekctlmin 
meo:.ud iyetfnc hi7.met etmek istedlrn 
O~lunı, ~enclcn ilk ricam, knrdeş-

Yanın uır rv·ıe!'d 
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!erine şefkat göstermek, valldene 
hizmet etmektir. 

lkinci ricam, kıra] 

kat R"Östermektır. 

Aaziz oğlum beni tekrar affet. 

Baban 
Abd11 lmultsfn 

Abdül m~hsin Beyin büyük 
oğlu Ali Bey hali hazırda İngil
terede tahsil etmektedir. 

Ali Bey kendisine müracaat 
eden gazetecilere şu sözleri söy
lemiştir: 

"Babam vatanperverdi, namuslu 
bir adamdı ve lngiltereye itimat 
ederdi. Onun prensibi Irakın ileri 
gitmesi idi, Geri gitmektense ö'.ü
mü tercih etmiştir. " 

Türkiyede Yu
nan esiri yoktur 

---~---
Bir Yunan gazetesini bir 

Rum gazetesi tekzip ediyor 
Şehrimizde münte§ir Rumca 

• Apoyevmatini,, gazetesinin aünkü 
\ 

sayısında •Türkiyede Yunan esir-
leri nasıl?,, serlevhası altında şu 

satırları okuduk: 
" Geçenlerde Atinada intt~ar 

eden Proiya ve E!eftenınvima 

refikl~rlmhde, memleketimizden 
kaçıp gitmeğe muvaffak olan bir 
takım eıhasın ifadelerine atfen 
göya. Türklyede h&lA 7,000 kadar 
Yunan esiri bulundu~, bunJardan 
bir kısmının ihtida ettiri'.erek 
Tokat Mersin ve Amasya mın • 
takalaı ında baz:ı beylerin hizme
tinde kullan•lmakta olduğu ve 
bir kı.smmın bir Amerikan heyeti 
tarafından kwtarı1dığı yuılmıştı. 

Atinada münteıir refiklerimizin 
bu husustaki malumat ve hava
dalerı ha1'ikate tevafuk etme
mektedir. fcıa ettiğimiz hususi 
tahkikata nazaıan bilumum eair-
jf Y~tü zamanmda Y unaıwrtana 

- - - • -- _ı •-:.. ..,.... ...,~nıleketimızJe 

hiç bir esir kalmamıttır. Bu :ıtl
bar ile Yun anlı retilerimizin ve 
mevzuubahis Amerika heyetinin 
bu vadideki iddialan gayri 
varittir. 

Mübadele auretila Yunanistana 
giden Rum ehaliye gelince "mü-
badeleye tabi mıntakalardaki 
bilfimum Rum ehali sevkedilmit 
ve hiç bfr fert cebren alıkonul-
mamııbr; hatta btuada kalmak 
için ihtida etmek isti.veni~ bile 
muhtelit mubadt le komisyonuna 
te~lim edilerek mahalli mürettep 
lerine gönderilmtılerdir. ,, 

Karahan Y. 
---

Hariciye komiseri olması 
ihtimali kuvvetleniyor 

Kadın, 'Y.AJ m. Jıler ni ,yüzü 
den silulek fçfD _çareler ar 

mıt , bulmuı . Keşfinın adı 
" Ma.ktyaj, boya~a ,, c:lfyoıuz 

Yüze sÜt ülen bu ı enk, renk bo 
ya~a.r, goz erimizi de boyar. Bu 
bilir, fakat aldırmayız . :Pizi 

sevgililerimiz arasında hakiki b 
rahip aıibi giren bo)'a.ya kar 

anlaşıhnu bfr müııama'hamız: va 
EvveUeri ıade olgun!uğa yalda 

mış kadınlar, hazan meyvale 
boyanırdı. Sonra1an gene; kadı 

lar, yeni gelinler de düzgün 
allığa iltifat etmeğe ba§ladılar 

Yol, bir kere olm1ya dursu 
artık arkadan gelenler su gil 
açı!an arktan kendilerini kurt 

ramrzlar Neteklm btıde de öyl 
9ldu. Hazan meyvalan dediği 

ıolgu.o kadınlar, yeni gelini 
~öyle dursun hatta göğüılerl h 
.nüz kabarmıt genç kızlar bil 
gitgide yüzlerinin usta res amla 
oldular Çok geçmeden buna d 

alııtık. En titiz, en yavuz babat 
bile, kerime hanımlann kirpi 
lerinde hafif btr sürme gölgesi! 

baılıyan bu makiyaj hastalığın 
ses çıkaramaz oldular. 

Boya kirpikten gözkapaklann 
yayıldı, yüz palete döndü. Faka 

tedriç, e.n zararlı hulülleri örte 
bir peçedir ve onun altında hi · 
kimsenin isyan damarlarını zo 

lamadan çalı§mak mümkündür. 

Şimdi, mektep sıralarında ot 
ran küçücük kızlanmızın kA§lar 

yoluk, tırnaklan keskin ve par 
lakbr. Bir gün onların da yüzle 
l'ini bbya ı örmek fh ma ı ö 

l<ün e dir tarafa atmak akıllıc 
bir 1f sayılamaz. 

Sayılmaz diyornm, çünkii ba • sanız a makiyaj, kadınlar, yenJ 

gelinler, genç kızlardan sonra 
gazetelere de sirayet etti. Artık 
onlar da boyanıyorlar, artık her 

gazetenin makine dairelerinde, 
hiç bir kadıiıın buduvar nda bu-

lunnuyan miktarda renk renk 

boya kutuları sıralanıyor. Eh., ne 
çare, tarih her asrı, o devrin 

'buwsiyetini hulasa eden bir isim

le vaftiz eder. Zamanımızın da ta
rihe "Makiyaj devri,, diye geç

mesi beklenebilir!.. 

Seyyah 

Bir sürü Rum 

Rusyayı ferkediyorlar Sovyet Ruıya lıariclye komise
ri vekili Karahan yoldatm bu 
ha(ta. zarhnda Moılıovadan Is -
tanbula mütevecc hen hareket 
edeceğine dair ıehrfmizdekt Rus 
mahafilinde resmi malOmat 
yoktur. 

Moskova, 18 (A.A) - Kafkas

ya ve Kırımlı 50 bin Rum Rus· 
yayı terketmek arzusunu izhar ve 

Ancak, Karahan yoldaı1n Lon
dra sefaretine tayin edilecef ine 
dair verilen ha"ıerler tekzip edil
mektedir. Aldığımız mahlmata 
nazaıan Londra ıt-faretfne •Neft 

pasaportlarını talep etmişlerdir. 

"V AKIT ,,INT AKVIMl 

om 
T eşrinisam 

1929 {_~m<J-' f1C dfıı 
1348 

Oıirıeş.n doRuşu: 6, 52 

Namaz vakitleri 
) abah Ôğle lktodı 

"Ku•ye r.ô la Bu,s11tan: Beynel
milel tasfiyei hesabat bankası 
doğrudan doruya bir tamirat ban
kası vazifesini gürmiyeck beyneJ
milel işlerin bankası olacak ve 
beynelmilel münasebat ile iştigal 
edecektir. Tamirat meselesi niha
yet bulduktan sonra da banka 
mühim va.,. ifeler görecektir. 
. T esiratı siyasiycnin ref'i için 

nızamnamesi bankalar tarafından 
kaleme alınmıştır. 

Şarki Rumeli milis ku
mandanı sabılcı seadetlu 
litalis paşa, Şarki Rumili 
umuru nafia nazırı olup 
Aleko paşa ile beraber 
bu kerre Derseadete ge
len Volhopiçin nezaine 
iki zat gôndereı ek mu
maile vhi duellova davet 
etmiş ve murneilevlı dahi 
Vita.Us paşa ile şahsi bir 
müna.~ebeti olmadığını 
ve umuru memurece be ... 
yinlerinde vukubulan zıd
dıyet hükumete ait olarak 
şahsen anın esbabından 
mes'ul olamıyacağını b il
bevan duellovu kabul ey
lememiş/il'. 

Sendıkat,, thLetinln umum mü
dürü M. Gregor Sokolnjkov ta _ 
yin edilmiş olup, yo'dat Knraha
nın haricıye komiserlığine tayini 
lhtimalı çok artmıştır. Bu tak . 
dirde Y. Kaı ahanın memf eketf . 
mize haricıye komiseri 11fatı Ue 
gefesine intizar edilebiltr. 

oJdaı Karahan aynı za.manda r·· k ur iye i e Rusya aras•ndaki ti 

5,2l• 11 ,SY T4 82 
Akıam 
16,48 

Yataı Jm a 

18.24 05,0 

" Berıın Tağbıaı » Lan: Muhtelıl 

cari nı~ b . unase atrn dahı si yasi 
miinaaebatımız: gibi daha safim 
bir hale if rafma çafı§acaktır. 

Bugünkü hava 
Ril:ırAr ekuırlyetle lodoı, 

bulaılu of11caktır. 
ha Ya 
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eksika sokaklar .. ımı akanlı arbe 
tle Üzeri sokakta çarpıştılar, bir takım maktul 
M ve mecruhlar var! 
0~lcıtko, 18 (AA) - Vasconcellts taraflarının dairesi önünde btr mOsade

k ı:nuı tabanca teati edılmt~ Y asconcellıa taraflarından üç kiti ölmüş ve bir 
ltl yaralanmtştır. 

M Sehir on altı mıntakaya ayrılıyor 
ckstko 17 (A. A) - Ö~le Ozerl birkaç arbede vuku bulmuştur. Şehir 

;ıntakaya ayrılmıştır. Buralarda devriyeler gezmt-ktedir. İçki satılan yerler 

en ltibaren k.apatılmı~tır. M. Ürtizrudtonun intihap edileceği zannolunuyor. 

v Katibi umumi telef olmuştur 
k;acrb us, 18 (A. A) - Bugün pek heyecanlı geçmiş ve Ortlzı ubis taraf arı

tl i umumisi telef olmuştur. 

Bolşevikler Buharini fir kadan çıkardılar 
rrı~oskova, 17 (A.A) - T aıı Ajımsı bıldlrivor: Komünist hrkasının merkezı 

test sa~ cenah ak:ldestnln mümessıh olan Boukharineyl siyasi bürodan ihraç 

~llr. Mezkür komite, Rykow Qomskaa ihıaratta bulunmuştuı 
k ~ksiko, 18 (A.A) - Dünkü kargaşalıklar esnasında bütün Mek
~~I a .19. kişi ölmüş, ÇQ kişı yara'anmıştır Maamafih, yüksek me-
~y) ar ıntıhabatın nisbi bir sükun içinde cereyan etmiş olduğunu 

E. e~ekt.edırler. 
d·s 1 reıslerden Kalleş ve Obergonun milli ihtilalci hrkasınm nam-

ıf 0~an Mi Ortez Rubio nun daha şimdiden büyük bir ekseriyet 
t~ ından reis intıhap edilmiş olduğunu muhakkak zannedilmektedir. 

at rakibi olan M Basconclos un taraftarları M. Ribio nun dost-
t~~ın binlerce müntehibi tehdit ederok rey vermekten menetmiş ol

arını söylemektedirle r. 

Jurnal gazetesi Bulgarlara hakimane 
P nasihatte; veriyor 

k arts, 18 ( A.A) - Joumal gazeıtesı yaıı)or: Bulgarlıınn Sofyada bir 

üınet buhranı ıuhur edeceğinden daimi surette bahsederek glrı§tikler ıehdit 
l Utıunda devam eımenın muvahk olmıvacıığını anlamış olmaları muhtemeldır. 
~~ Borof ile M. Molof Bulgarlstıımn geçen sene tt-dıye mecburiyetinde bulun

ıh taksitin yarısından vazgı>çmek suretıle muredil bir siyaset takip ettiğini 
;ı af dan buyuk devletlerin dostl uğunu kaybedecek bir vaziyette bulunmad ğını 

a. biltrlt r. 

A· Kazaya uğrayan tayyarenin enkazı 
y }8.~ııyo, 17 (A A) - Mersi ya - Tunus sefer ni yepmakta iken kazaya uğ
ııları Ye dün enkazı bulunan Fransız ticareı denil tayyart'slnin ·içinde üç kişi 
b l.ltıuyordu. 

erlin belediye intihabatında zabıta 20 defa 
s 

1 
müdataaya mecbur oldu 

er in I 7 y • (A.A) - Pru.ya ve Saksonyada belc-dıye intihabatı sfikün için-
~ ap~lrı 1flır. Berllnde 337 ktıl tevkit olunmuştur. Za1>ıtıı sükOn ve huzuru 
~ ıçm 20 defa müdahale etnıitlir Nnmaylş yapanlardan 4 ktıı yaralaıı mıştır. 
~lhda komünistler bir asker öldürmüşlerdir. Ser indt' vt- Brandeburg a ln

k bata ittlrak edenlerin müntehir !erin yüzde sebenini bu•acağı zannolunuyor. 

l~kettcelere göre komünistler müfrit millıyetpı>rverler, iktısaJı fırka mensupları 
lannı arttırmışlardır. 

Beynelmilel. banka ve Fransız bankacıları 
~~dl>arıs, 17 (A.A)- Fransıt bankası müdür ve müdür muavini 

'~k komisyonuna memur mütahas ısların vasıl o dukları neticeler 
•nda M. 1 ardiyöye izahat vermişlerdir. 

t>Tardivö Bulgar malive nazırile görüştü 
11 aria, 17 (AA)- M. Tardiyö Bulgar maiye nazırını kabul et· 
~~ \>d tnumaıleyhi şarki Avıupaya ait tamırat hakkm~. Bulgaris 

errneyan edilen teklitleri kabule teşvik etmiştir. 

~ Fransada büyük bir deniz tayyaresi ... 
1'~1tt~ı is, 17 (A.A)- 1000 Beygir kuvv tinde yeni bir deniz tavya· 
'~·-~n tecrübesini yapan Payar saatte 500 kilomefrodan f8.2la bir 

• elde etmııtir. 

~Ik inci Lahey konferansı 3 kanun~anide! 
tllll arta, 17 (A.A)- Fransa ikinci Lalıey konteransının 3 kanunsanide 
tıt'tı asını esas itibarile kabul esml~tir. M.Brland,Almanya ile konteranın 
~~t~a davet eden diğer devletlere de bu tarıhin kabu ünü teklH ed :!· 

~, r. Fransa ile Almanya teırtnisaninin 21 inden itibaren Sar 
~eleai hakkında Pariste tetkikat icrasma baılıyacaklardır. 
b tansa bahri konferans davetini kabul etti 

<ı ~~iıı, 17 (A. A) _ Fransa hükO.meti gelecek kimunsaninin 
~ · e londrada. toplanacak olan bahri konferansa ittirak etmesi 

lngiltere tarafından vaki olan daveti kabul etmiftir. 

~afe rekorunu kıran Fransız tayyarecileri. .. 
'etil lküta., 18 ( A.A ) _ Leburje . Harbin seferini ikmal etmek 

a e cihan mesafe rekorunu kırnııt olan Fransız tayyarecilerden 
J.ı~~~s ile Bellonte bilA tevakkuf 18 saatlik bir uçuştan sonra dün 
't~l'l0l'dan Dumdum karargahına gelmişlerdir. Bir müddet sonra 
il.\> &aya avdet seyahatine devam için Karaıi istikametine tekrar 
C)l'l~t:'tnı~lardır. Dumdumda kaldık.lan kısa müddet zarfında Fransız 

Q. su Bellonteye Lejyon donör nloanmı talik etmiıUr. 
l' Uslarla Çinliler gene işi azıtıyorlar mı ? 

tttıl'l~t~o, 18 ( A. A. ) _ Şarki Çin otmendiferinin garp ve. ~rk 
~ So\> alarında Sovyetlerln yeniden faaliyete haıladıkları btldirılıyor. 
)''"e Yet ta.yvareslnin Çinlıler tarafından yapılan Mutanglyank tay
~tıta karargA.hına 30 kadar bomba attıklan söyleniyor. Dalenor 
~ltlt ~&.aında Çin ve Rus kıtaatı ar~sında ıtddetli bir muharebe 

lllana.kta olduğl,ı da rivayet olunuyor. • 

l'
0 

Japonya da iştirak edıyor 
~~'1 bkyo, 18 (A.A) - Künunusanfnin 21 inde Londrada açılacak 

ahtı tahdidi teslihat konferansına tıttrak etmek için vaki 

ADLİYEDE 

Ağır cezada 
Dun katil, çocuk düşürmek 

ve &uı ıstımal dLJvaları 
rü'yet olundu. . 

Eski zevcesi Safiye H. ı banı
mak teklifinin reddolunmasından 
müteessiren öldüren Hüseyin Ef., 
İstanbul ağır ceza mahkemesinc!e 
on sekiz sene ağır hapse mah· 
kum olmu,tur. Temyiz, bu kararı 
nakzetrntg, ağır ceza dün eski 
kararında ısrar etmıttir. 

Kondüktör Ra~it Et. ntn karısı 
Fatma H. ın darp ve tahkir ne· 
ticesmde çocuğunu dütürmesine 
sebebiyetle maznun Cemile H. la 
kocası hamal Abidınin muhake 
mesine devam olunmuş, kah ve. i 
çırağı Hayri ıahit sıfatıle dinle
nilmif, muhakeme yeni bazı şa
hitlerm celbine kalmıobr. 

Mektupları açarak içlerindeki 
paraları benimsemekle maznun 
posta müvezzii Şükrü Ef. nin 
muhakemesine de devam edilmiı, 
müfettit Şükrü B. ıahit sıfatile 
dinleniJmııtir. Bir şahit daha 
dinlenildikten sonra muhakeme 
bı tecektir. 

İcra ve tıcaret reislikleri 
İstanbul icra reisi Refik B. in 

temyız azalığına tayini üzerine 
icra reisliğine ikinci ticaret reisi 
Osman Nuri 8. in ve ikinci tica
ret reisliğine de Üsküdar müddei 
umumisı Ahmet Suat B. in tayin· 
lerı ıhtimalinden bahsolunmakta
dır. 

Bir Ermenını n iddıası 
lstenbul birinci ceza mahkec

mesinde iki Errn<:.ni arasındaki 
bir hakaret davası rü'yet olun 

muı, neticede hakaret sübut 
bulmuş, maznun halskınna bet 
gün hapis ve beı lira nakdi ceza 
tayin ve ceza tecil olunmuttur. 

Bu davada maznun mevkiinde 
hu unan Ermeni, mahkemeye bir 
istida vermio, müddeiııin jıgal 
zamanmda Adanada katllaına 
iftirak ettiğini, Is amları öldür· 
düğünü iddia ve ban oahlt isim· 
teri zikretmiştir. Aleyhinde bu 
iddia ileri sürülen Ermeni bunun • 
aslı olmadığını, kendisine iftira 
edildiğini söylemiştir. 

Bu husustaki istida, alel'usul 
~ahkemece müddei umumilığe 
tevdi olunmu~tlır. Bu iddia, tet
kik ve tahkik edilmektedir. 

Radyo 
Bug~nkü 1-ırogram 

( latanbul ayarile) 

b anbul: ı 200 m. 5 Kv. 
17.30-18.30 Saz heyeti. Borsa ha

18.30-20.30 

JJe;gca.d. 
18 3U 
ı <J 

21 

2240 

berleri 
Jaz-Band. Orkestra. 
Ldncke. Eı War Ein 
Tıauın. 
Bellini-Norma lantasie. 
Chapller-Legende orreole. 
Saxo.Solo. Weber. Obe-
ron. ouverture. 
Musıque-T ziganne. 
Saı heyeti. Anadolu ajan 
aı haberleri. 

429 m. 2.5 Kv. 
Gramofon. 
Gafe cMoslcuva» Or

kestrası. 
' Anto Rubinstenf,. fn 
1 oo uncu ıenei tevellü
dü ıerefme konıer. 
Radı}'o-Quartette. Gau
bert, Pierne, Leoneavlle. 

Budapeşie: 550 m. 20 Kv. 
18.10 Konser. 
21.30 Konııer-Peoai , Lincke, 

l\Jydleton ve Stau~a m 

eserleri. 

22.30 

23.80 

Bükreş; 
12.50 
21 
21.45 

Konf•ranı Macaristıın ta
rıhi hakkında Fransızça 

Muaıque T ziganne. 

394 m. 12 Kv. 
Jaz-Bıınd. 
Gonsert-Symphonlque_ 
Radiyo Orkestrası. Mo
unorgaky, \Vagner, Be-
ethoven T ehaykovıld ve 
De Micheh nin eserleri. 

<ilayviç-Breslav: 253 m. 5 Kv. 

~0.20 Bramofon-Liadouv, Str
ıınvinsky, Grieg, Sohu

21 50 
2J,45 

Prag: 
ıı.30 
2130 

22 30 
23.15 

ber, Weber in eserleri. 
Kabare. 
Konser. 

487 m. 5 Kv. 
Konıer. 

Konser-Berliaz ve 
zet in esrleri 

Ls-

Milli şarkılar. 

Konser-Praba Orkeı•ram. 

Horav~ka-05irava: 487 ın. 5 Kv. 
ı 7. ;O Pıyano-Solo. 
U.15 Halk şnrk.ılan ( Bratls

2s ıs 

Viyana: 
20 

lavdan). 
Gafe Barase Orkestrası 

(Bratiılavda). 

516 m. 15 Kv. 
Opera - Giğolette Verdi 
(Şehir operasından naklen) 
Jaı-Band. 
Program nihayetinde tel
sizle re&lm neşriyatı 

olan davete Japonya tarafından verılen cevabın hafta sonunda 

gönderildıği haber alınmıştır. 

Bir İngılzı benzıni gaza tahvil eden bir keşifte bulundu 
Londra, 18 ( A.A) - Amerikada sakin bir lngiliz, otomobillorde 

benzini gaza tahvil eden bir alet icat etmişti. Otomobillerin ma· 
kinesinde hiç bir tadiU istilzam etmiyen bu ufak alet motöre tatbik 
edildJği .zaman benzin gaı halinde kullanılmaktadır. Amerika harbiye 
nazareti bu aleti otomobillerde kulJamağa karar vermiıtir. 

R- 101 balonu uzunca bir ~efer yaptı 
Londra, 18 (A.A)- İskoçya, İılanda ve İrlanda denizi üzerinde 

bir sefer icra edecek olan R-101 bulonu dün hareket etmit ve İr
landa istikametinde denizi geçmiftir. Balon sabahın saat yedisinde 
Dublen'in takriben 25 mil mesafe açığında bulunmakta idi. Bu se· 
yahat balonun timdiye kadar yapmıt olduğu seyahatleı in en uzunudur. 

lngiltere için acı bir hakikat 
Londr~,18 (A.A)- Deyll Meyl gaıeteai yazıyor: Ticaret nezareti

nin son istatistikleri İngiltere tçin acı bir hakikati meydana çıkarmııtır. 
Bu da senei hazıranın ilk altı ayı zarfında Alman ihracatının tarihte 
ilk defa olarak İngiliz ıhracabnın fevkine çıkmıı olmasıdır. Filvaki 
bu müddet zarfında Almanyadan 37 4 milyon liralık ve İngilizlerden 
ise ancak 358 milyon liralık emtia ihraç olunmu11tur. Alman ihracat 
ticareti baıdöndileücü bir sür'atle inkitaf ederken İngiltereninki 
haylı zamandır adım btle atmamaktadır · Harpten evvel İngiltere 
dünyanın en büyük ihracat memleketi idi· Fakat harbin zuhuru 
ilzerlne bu tefevvuk Amerikalılara geçti. Müttehidei Amerika bu 
birinciliği el' an muhafaza ediyor. 15 neneden beri ihracab tedricen 
azalan lngiltere timdi üçüncü mevkie düımilf bulunuyor. 

•:::1:::==c11:11::;1:tcllH::::::::=::=:ı::::::::::::::::: il Onllınlizdekl perşembe akşamı İi 

1 Asri Sinemada ~i .. 
i bllyük yıldızlardan HARR1 LlDKE ve \1V- U il YAN G1PSON un sureti mUkemmelede :! 
! temsil ettikleri ·: 

= A "' K ·= il srı azanova~ 
i5 nam şayanı hayret sUperftlml lrae edecektir h "i •• 
: Bo gayet zengin ve h:ırlku14de filmin mev- i5 
il ~ r 

zuu Parlsln mllhlm bir mfiz.lk holunda cer- •: 

1 ~ 1 yan etmektedir. Perde arıılannda zengin 5: 
HVARYETE proğramı. ii 
•:::::::::=:--___..:::::::;-...._._ .... .-: I 

Tepebaoı tiyatrosunda bu akşam &aal 

21/30cla yalnız muallimlerle talebelere 

ŞEHREMAN!:. 

~m ~ ~ 
111, I 

katil 
3 Perde 

Cuma gOnlert 
matine saat 1 S/30 
dıı.Her cumartesi 11111111 

a1c,amJan lçtD Hatlarda tenı:ilAt yapılmıQtır 

ŞEHZADE BAŞI MİLLET 
TİYATROSU 

Bu akşam Komik Naşit ve Fahri 
beyler birinci defa olarak VO\rvO 
sinemada OTELLO emllyaniks, 
Kanto, dücto, Kuvarto, dans caz

bant 

Duydunuz m ? 
Türlı: oca~ndan : 

Türk ocağı tarafından 1930 senesine 

ait pek nefıı btr tekilde ihı.ar edilen ve 

' [7 S] kuruşa ıatılacak olan takvimleri şehir 

dahilinde satmak lıtlyenlerin 9eraitı öğren
mek üzere ocak müdüriyetine müracaatları. 

Ekmek ve Francala tiyatlan 
~hremamtındm : Teşrinisaninin 

on dokuzuncu Salı gününden iti

baren Ekmeğin kilosuna on beş 
buçuk kuruş azami fiyat vazedil

diği ve francala fiyatının yirmi üç 

buçuk kuruşta ipka olundu~ ilan 

olunur. 

Kônig~vusierhausen: 1635 ın.. 
30 Kv. 

22 Esplanad oteli Orkestrası. 

Daventry: 279 m. 25 Kv. 
L2.;o Symp honique - Kon ııer . 

• 
Smetana, Bach, Schu
ber , Schuma, Debusay 

Arenky. 

Daveniry. 479 m. 25 Kv. 

22.30 

Daveniry: 
21 

l!atovlç: 
20 50 

Sympho nique - Kon ser • 
Smetana, Bach, Schu
bert, Schuma, Debuaay. 

Arenky. 

1554 m. 25 Kv. 
Konser. Rublmteın, Sc
human, Yerdi. 

409 nı. 10 Kv. 
Opera ( Poz.nan opera
sından). 

Langenberg. 473 m. 15 Kv. 
20. 40 Symphonique-Konser. Mo

Milanoı 
21.30 

Roma: 
22.02 

Torino: 
21.31 
23 

24 
Varşova: 

.al 

zart, Scbönberg, Brahm. 

500 ın. 7 Kv. 
Konter-Bizet, Spontini, 
Chopin, Puoclni, Schu-

marun. 

441 m. Kv. 
Opera- cRomeo el Juli
ette>, 3 perde. 

273 m. 7 Kv. 
Konser-Solısıes. 
Symphonique - Kon sar 
Wagner, Beeıhoven. 
Dana havalan. 

1412 m. 12 Kv. 
Opera (Poznan opera
nndan). 
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[ Gençlik kültürü ] ·-----Demokrasi ve darülfünun 
Monarşi!er müspet bir darül

fünunu sevmezter. Onlar daı ül 
ünunların dü,manlandır. Monaroi 

1ncak papas ve kilise ile vaııar; 
netekim Osmanlı saltanatında 
böyle idi. O bir sehpada sallanı
yordu: Saray, softa, yeniçeri. 

Sofladü~ünürbu fikrini yapardı. 
Saray bu fikirle hareket eder 

emir verirdi. 
Yeniçeri bu emri tatbik ederdi. 
Halbuki demokrasiler ancak 

fikir ve müsbet ilme istinat ede· 
rek ya~aya bilirler. Genit halk 
kitlelerJninin reylerine dayanarak 
iktidar mevk ine gelen hük<imet
ler ve bir "realite"' olan devlet 
makinesini halkm arzusuna göre 
idare edecek olan devlet adam
ları da ancak müsbet vasıtalarla 
ilerliye bilir. Demokrasilerin en 
tehlikeli noktalan geri kJtlenin 
a.rzuslle ilim ve hakikat arasın· 

daki uçurumdadır. 
~ ;;:aman demokra~~ değil (de

magoji) .hakim olur. Böyle bir 
vaziyeti kolayca tasavvur ede-
1,ilirmisiniz. C!ahil bir demokra· 
'linin neler yapabileceği, ne tu
,,af ne gülünç bir devlet ka•Jka-
urü ohtcağını tahmin güç bir 
~Y değı!dir. 

Böy!e cahil ve ilim havuını 

enüz teneffüs edememit bir 
memleketıe kitlenin bir serbe&t 
ıntihabile mevkii iktidare gelen 
yeni hükumet bir hafta bile 
devlett idare edemei:. · Ama diye· 
ceksiniz ki, dünyanın en saJğın 
hük!1met tarzı demokraıtdir. 

Fakat anlattığımız ~ekilde aksa
mıyorlar. Doğru akııamiyorlar. 

Çünkü halkın ruhunu kontrol 
eden bir müsbet hava vardır. 
Bu hava mesela bir sıhhat ka
nunu bir gümrük mes'elesi, bir 
tktisat tıt, mevzuu bahıolduku 
zaman inııanlann katasında ha· 
kikate uygun b!r mantık vücuda 
getirir. Bu hava okadar kuvvet· 
lidirki ekseriya halkın arzusunu 
da tahdit eder. Bu mü.bet akıl
dır. Müsbet bilgiden h& sıl o!an 
neticelerdir. Demek ki demokra
ıilerde rey veren kadar reyi ida
re eden müsbe4 ilmin de kiymett 
vardır BHhasıa her şeyin makı
nala,tağı, ve bütün hayatın müt· 
htı bir surette hendeseleıtiği 
ıamanda. Büyük senayiin halk 
ettiğiti hava, müsbet ilmi halk 
al"l:\sana bir din akidesi gibi 
yaydı. 

Nasıl ki dünkü devlet ahret aki· 
delerinden kuvvet alırdı Bugünkü 
\ iev!et de müsbet ilmin merkezi 

lan darülfünun'a.ra dayanır ... 
Muasır memlekette darülfünu 

·un vazifesi, bilhas~a mfinevver 
etiıtirmektir. 

Sorbon profesörlerinden "Edu. 
ard Guyot,. [*1 nın dediği gıbi, 
darültünun ıki türlü elit yeti~ti· 
rir. 

1 - E. Guyon n "Olempienne,, 
dediği insanla• dır Bünlar, geniı 
insaniyet prenıdplerine bağian 

mı~ ıdealistlerdir ftmlara naza· 
ran zaman mekan ortadan silin · 

mit yalnız hak bilinen fikirler 
kanaatlar vard1r. 

il - Ötekilere gelince, bu 
ikinci cinıi teıkll eden elit asri 
devlet maklnesmı çevirecek in· 
sanlardır. Politikacılar, hukukçu· 
la>, devlet memur arı, ho alar 
gibi. Bütün darülfünunlan bu iki 
cins insanı halle kitlesi araıma 

gönderiyor. Blllıaasa Olempienne elit 
tabakası demokrasilerin düşünen, 
fikir yapan fedakar unsurunu 
teıkil eder. 

Ôbürkii.ler ekseriya devlete bağ
la olduklan için idare makina11· 
na bağlı kalır, fikirleri daha çok 
kiraya vertlmlf bir hale gelir. 
Fakat idealist münevver zümre
nin hakikat hildtğint neıtr yo
lunda yaphfı faaliyet dır ki de'
mokraıllerin bence kuvvetini vü
cuda getirir. bununla asr1 devle
tin bir ınaklna haline geldığ ni 
söylemek ııtiyoruz fikri tenkidi 
baıka sahalarda aramak lhımdır. 
Matbuat da l!lÜnevver teıekkül
ler, de fırkalar da, ve nihayet 
bütün bunlar bir büyük labora 
tuvar halinde toplıyan darülfünun 

da! 
bu darülfünunun ister A.meri· 

kan darülfününlan ğibi gözünü 
yarına çevirnıiı, yarınki hadise
leri t~nvire çalıtÜııt olsun, ya
hut Franll'ı darülfünunları gibi 
hünkü hadiselere bağlı tahak
kuk etmlf ilim mes' elelerile met· 
gul olsun. 

Yahut Alman darülfünunlan 
gibi hayatı felıefelettiren blr zi
hinle inkiıaf etmlf olsun. Hepsi 
demokraıilerin desteği olur. Da
rü fünunlann her gün akıp giden 
hayatın ceryanlarmt berraklat· 
tırmak "formüle,, etmek gibi bir 
vazifeleri de vardır. Eski bir 
misal ıaıyllyeltm ... darillfünun 
aırt hayabn müftfısüdür. "Teok
, asi,, devıinde hayatı formOle 
eden mOftü idi. Muasır hayabn 
formülünü veren profHördür f 
Dariilfünunumuzun ıslahı mevzuu 
bahsolduiu zamanlarda gözü
müzün önüne aeleeek olan ıudur : 

1 - Memlekete devl~t makt
naıuna münevver makinist yet•ı 

tirmek; darülfünunumuz bunu ıtm 
diye ka~ar yapmııtır ve elyevm de 
yeğine iti budur. 

2 - Ceryanları tl'bellür ettir· 
mek ha yatın hamle~. ini, hare
ketlerini formüllere rantelmek 
ortada buna dair bir kımı dan
ma bile yoktur. Henüz darülfü
nunumuzun Sorbon profesörünün 
bastırdığı kitaplann metni ile 
taayyÜf ediyor. Hoca ile talebe 
ara-cmdaki fark, hocanın kıtabı 
talebeden evvel kütüphaneden 
ıaıın alm11 olmaa1dır. 

3 - "OlempJyen,, elit yettt
thme meselesinde de henüz mu
vaf akıyet gösterilınJt değildir. 
Darülfünunda bunun yegane 
timsali bir zamanlar Ziya Gök 
Alptı. O bir çakmak gibi birden 
ıııldadı söndü ondan ıonra bu 
yoJda yürüyeni de görmedik .. 

Bilhasaa hu "Olemı-iyen,, eUt 

GençlJk haberleri 1 Darülfünun nedi 
Gençlere san' at tedrisatı 

Güzel San'atlar Birliği, bu kış 
muntazam ve müsmir bir ~eki1de 
çalışmaktadır. Mevsimin başlan
gıcındanberi iki müsamere ve iki 
konferans verilmiştir. Birlik aza
sına ve davetlilere verilmekte 
olan bu müsamere ve konferans
lara muntazam bir program da
hilinde devam edilecektir. Birlik, 
bunun haricinde bilhassa memle· 
ket gençliğine faydalı olabilmek 
arzu ve mülahaı asile gençler için 
meccani serbest dersler açmakta
dır. BirliA-in her şubesi kendi sa
hası hahilinde verebileceği ders
leri tesbit eylemiştir. Edebiyat 
şubesi namına, Galatasaray lisesi 
edebiyat mualllmi Refet Avni Bey 
tarafından edebiyat tekniği, Halit 
Fahri Bey tarafından edebiyat 
tarihi dersleri verilecektir. Musiki 
ıubesi namına Köse Mihal zaae 
Mahmut Ragıp, !::..krem Besim, 
Muhittin Sadık, Mesut Cemil Bey~ 
]er naı:ari ve ameli musiki tedris 

edeceklerdir. Tiyatro şubesi namına 
Kemal Emin ve Cel&l Beyler ders 
okutacaklardır. Dersler haftada 
birer saattir; Akşamları saat on 
yediden on sekize kadar okutu
lacaktır. Güzel San' atlar birliği
nin Gül hane parkı met halindeki 
binasında her gün saat on altı
dan sonra talebe kaydedilmekte
dir. Derslere pek yakında başla
nacaktır. 

1 Garpta. 

Saadet için ne laıım? 
lııgtllz ı aJebe blrltfi darülfü

n unlara mensup azası arasmda 
mesut hayatı temin edecek esas· 
lar hakkında btr anket açmıı, 
aldığı cevapları tasnif ederek 
netretmiıttr. 

Gençlerin verdiği cevaplarda 
ileri sürülen en esaa.lı mütalaalar 
ıunlardır: 

1 - Sağlam bir vlicut, 
2-Şen olmak, 
3-Kabiliyeti inkitaf ettiren 

meslek, 
4-Emin blr istikbal 
5-lyi ve güzel bir zevce, 
6-Temiz bir töhret, 
7 -Ayda 400 İngiliz liraıı ka· 

zanç, 
8-BedJ1 bir zevk. 
9-Mest~ kte muvaffaklyet, 

10 - Bellf at, 
11 -Ağız tadile yemek yemek, 
12 -Lazım olan kitaplan toplı-

yan bir kütüphane, 
Birtnctlifl kazanan Mlı Honor 

lkot a bir otomobil verilmittir 

zümresi vücuda getirmek ~çin 

darülfünunda kuvvetli ıah11lara, 
yani ruhlara girecek, ruhlarlada 
prensiplerin atkım halk edecek 
adamlara ihtiyaç v&Jdır. Bu da 
riilfünun hocası denini veren, 
dersini verdikten sonra kaybolan 
dersten, derse, küuüde adı anı· 
lan adam değildir. Bu adamın 
en mühim ııfatı yaratıcı ve top 
layıcı oahııiyet otmasıd.ır. Memle-
1< et gençliğine reh ı erlik edecek 
olan daı ülfünunun 11lahı konu
ulurken bu ~ saılar ihmal edilmez 
gibi aeliyor. 

Sadri Etem 

"Eduar Giyo .Sorbon profeaörlf'rindcn· 
dir. Meşhur eserleri ıunlardır; 

Lüniveraite e Leıa modem 1929, 
Leıocialıımc et l'~volutioo de l'Anglctcr

re Contemporalne.> .. upragmattıme de 
A H. Glugh > «L • Angleterre Moderne aa 
politique ıocerienre. 

H. G. Welı: Son ocuvrc • 

, 
Kolümbi va darülfünunu reisinin makalesi 

----~~-- .~~~--

Temiz, açık, geniş, hur dimağlar 

İnsan medeniyeti kurarken yada Roma hukukunun teA~ c. 
onu bılhassa beı esaslı müesseye baılanılmıt ve Bolonya D~ 
istinat ettirmittir. Medeniyet nunu vücut hulmuıtur. .ı 
bu bet ınüessesenin üzerinde Daha sonraları Parls,bir IY 

idi; hala bu müesseselerin üze- le ile irfan merkezi 01nııı1 
rindedir. hunlaT takviye olunduk· o zamarıdan beri bu vazif.. 
ça, islah ve idame edildik- muhafaza etmi§tlr. 
çe, medeniyet zenginleşir, olgun- · Paristen sonra 
laşır ve yükselir. Alman Darülfünunlan, dah 

Bu bet müessesenin birincisi ra Amerika Darülfünunl 
ailedir. içtimai hayatımızın te- cut buldu ve bu ıuretle 
mel taıı odur. dedığimiz 

Bu müessesenin ikinc•si ta Fakat bu an'ane, 
ıarruf, yani me§ru bir surette an'anesi muvaffakıyet "le 
kazanılan her ıeye hakim ol- şam içinde devametmtı flı 
mak hakkıdır. Bütün iktisadi rın ve cemi}etin hayatınd 
hayatımızın temel taıı da budur. . kim o)arak devametmitti~· 

Üçüncu müessese devlettir. : l\fotyö Amolt Darül -
Devlet insanın me'41ut olmak ne yaptı~mı anlatırken der t 
ve birbirine . yardım ederek, teı· "Buraıı kaybedilmit da• 

unutu)muf akidelerin, ııe"ll 
kilatlı bir cemiyet halin de yaşa-

n amların ve ebedi sadak• 
mak (lzre vücude getirdiği mues· 

yuvasıdır.,, . J 
sesedir. Darül ünun, bu büyük, b\ I' 

Dördüncü müessese dindir. ımı müessese gençlere 
Din, insanın ibadet ve iman asırların mirasını veren ve 
hi11ini itade için vücut bul- mef küre yoluna atan 

muftur. 
Be~fnci müessese, Darülfünun 

dur. Darültünun, halk ve dima· 
ğın malfım ile meçhul arasında
ki ıerhaddi yıkmak yeni vakıa· 
lan, yeni hakikatıeri öğrenmek. 

yeni tecrübelerle temas ~tmek 
için duyduğu derin İfliyaktan 
tevellüt elmi§Ur. 

Darülfünun, insanın kendini 
ifade için kullandığı vasıtaların 
en esaslı11dır. ln~an bu müessese 
ile kendini hoınut etmek, ken
dine farıat hazırlamak ve mu· 
vaffakiyet kazanmak ister. 

Yazılı tarih başladığı günden 
beri insanda da Daıülfünun ruhu 
doğınuıtur. 

Dünyanın neresinde büyiik bir 
zeka zuhur ederek malümu ihata 
eden perdeyi yırtmak istemiıse 

orada yüz!erce binlerce insan 
toplanarak onun ne yaptİğını, 
ne gördüğünü anlamak istemiı· 

lerdir. 
Eflatun, bir darülfünuncu idi; 

akademisinde insanJann hayatı, 
düsünüıü, ahlakı ebediyati hak 
kandaki fikirlerini söyliyen hu 
adam Darüıfünun banilerindendi 

lnsan bu an'aneyı takip ede 
ede ona yeni kuvvet, yeni iman 

veren büyük ,ahsiyetleri birer 

birer bulabilir. 
Daha ıonra insanlar Şarki 

aksa.dan hastalıkları tedaviye 
dair gelen hikayelerle meıgul 
o!dular. Aceba insanları muhte· 
lif ıekillerde tedavi ile kurtar
mak mümkün müydü? Bu yüzden 
Cenubi balyanın tifa menbala
rmdan biri etrafında toplanan 
küçük bir cemiyet bu hikaye 
terdeki hakikatleri ölçmek için 
çalısmışlar ve Salerno Darü(fü. 
nunu teesııüs etmi~ti. 

Ayni sırada A vrupada hukuk 
melesi etrafında buyuk münİl· 

kaşalar vüku buluyordu. Kanun 
ve ke nunsuzluk gerçi yirminci 
a&rin meselelerindendir, f~kat bu 
meseleler daha evvel de müna· 
kata ediliyor ve herkes bu va· 
dide ne yapıldığı!3ı öğrenmek 

istiyordu. 
Bunun neticesi olarak Bolon 

Onun çılu\rdığı mahsul; 
diğimiz şeylerle bildiğim 
ler arasında bir hail k t 

memnun ve huınut olm1y 
rahat etmıyen temiz, açık• r 
hür kafalardır. 

--~~---~--~---,..,\ 
Te~ 

Yeni imzalar B 
Nf'~riya~ ha.yedı, 'on 

uğradığı husuftan yavaf 
sıyrılmtya başladı. Yeni h 
yeni ve temiz eserler· çıkı 

lstanbuldan batka Ana 
muhtelif taraflarında Y 
mecmualar lntlıar ediyor. 
nn bir kısmının gerek ti 
rek mün derkat noksanlıs 8 

batacak deı ecededir.; f h 
olsa her yerıl f kir, mernl 
insanlık yolunda bir aydıJ'I 
mesi sayılır Btzım ise pra 
lere ihtiyacımız var. 

Nepiyat hayatm\n btı , 
memnuniyetle karıılıyo,Jı , 
vincim;zi artıran bir dht1 

l 

zinde hart>kette ~ençleriJJ s 
bir hizm~t ve hisselt- rt o! 
Zaman 7aman yeni imı' 

1 
rülüyor. Yeni isimler ki f 
kar~ı itımad mızı teşkil e~ 

Yeni imzalar, yeni çiÇ 
ümidimizin bağçeainde B 

Onları seyrederken içiırJ1 

ve ıefkatle ti riyor. İsti)' 
güneş onlara gülsün, ha'' 
mahaboeUe sarsın, topt 
sünün lıülü n hazlneleriı:J1 

açsın! • I 
Yeni imzalar için btı 

bu hava, bu toprak telı 
kemmeli~ et1 , dü~ünüıt .;t 
kuvvE-ti, f.ı ültür lıazırh~ıcl 
imzalar, ümidimizin J 
ürekli bir yolculuğa çı1''1 

te'-nelerdir, istiyoruz ~ 
ıerkeduken bütün hat' 
yapm·ş olsunlar. 

Eserler bu kanaati 
Anadolu gazete1erindeı 

mecmualarında, ~uracl1 
" d-~Ü •• • • ...!Jı~ gor us muz yem ın1 ... 

getirdikleri, orta mekte~ 
sinin tahrir vazifeleriıı0 
bir şey, çok daha olt' 
kuvvetli, daha ,,ükselc) 

Re/ilt 



S&Jeyman Nazif-
eti ten V ekte 

L._ [ ÔlUmüne, h!IA bir tUrln inanamadı
li'IQ, dalına o zeki gözleri ve hayat, heye· 

"ıı dolu çehreaile aramızda yaşadığını hisaet
tııı.:-

l5llll Süleyman Naztft, gazetelerin son 

~Yetlcrile alAkasız bırskıımadım. Biz, 
Obtınla al!kadıır olduQumuz sibı. o da 
lliphean. btz1 dn1onnr. 
kıa Bu mlinuebetle btr yazı yazsaydı, 

""'etle tahmin ederim, föyle olurdu : ] 

Muhibbi vefaşıarım Asım, 
İnkara mecalü ihtimal bula

lnaıaın ki sendeki gazetecilik 
ltvherini il~ defa mazharı şapaş 
edip ıenin bir gün Babıali 

.. ~lirni edebinde şulepaş olacağını 
lceıfeden ve yazdığın makalelerin· 
delci Türkçenin şive ve selikosına 
b? evvel aferinhan olan bu, 
b ır nıezan biruhanın ziri türa-

tnda • ıimdi hatırıma üdebayı 
~bıkanızdan Halit Ziya geldi. 
~.ra tünel ıirketinin biletlerinde 
~l~ • Tahtel' arz ,. yazılırken, o, 
htezzepıin terkibi gayri ilima

lleıini kullanırdı • cbetnişin olan 
takırnulhuruftur. 
t Şinıdl, Edirnekapı mezarlığında 
h~n bir ncsimi şcbangaha şebih 
~ Zlnzeme halinde vasılı sımahı 

n reviyyetim oldu ki sizin \V akıt) 
l'eng&renk çıkacaktır. 

l\ıiziın Asım Bey.huna rengA.· 
renk d · · d kl" d · · <;ün~ enıeyınız e ren ı eymız . 

atı l~ uzun yıllardanberi matbu
bir d Ul\fyenin alnına yapıştırılan 

s· anıga vardı: Renksizlik! 
ız, İtte bunu ortadan kaldır

IJ oluyorsunuz. 
lstanbulun bir semtinde müh

lbel ve metruk kalan alemi baka 
a 'tlcenesi, •Sulll Prüdom,. un kan 

tlÇekleri gibi hafızadan mahrum 
:~adıkları için bu bakinin Cerai-

1 Yevmiyede renk cereyanın ne 
~Uretle pa ber cayı tıbaat oldu~ 
d~klcında bir nebzei malumat ser-
ıne ıemub davranınız. 

d' Bu daüttelvine ilk tutulan şim-
1 Hazreti Süleyman misali .. he

~~a ~zre seyr~ttiğini duyduğumuz 
yo 1/d~ Bey daderimizcli. ilk defa o 
ctht1 t 

1 kı mevkutesinin sernamesinl 
s~ve ce Aydın dağlarında hüküm 
ko'en zeybeklerin fesleri rengine 
ırı Ydu. Bunu Kazım Şinasi Beyin 
d '"• idaresini yedi mahiranesin
~.ıeretl gibi kullandığı Akşam 

çi Gı ıp etti. Ve ceridei mezkÖre 
'ie i~ bı~de aürh bir başlık elhak, 
ç. ~l ısınanlar Hanya kalesine çe- . 
:ş- ~ ~Ürk rayeti gibi durdu. 
t p hu I llıyet, Vakıt, Sonsaat, bütün 
e~.,ı 'ti tıatan~ul ~raidi bu yeni bid' 

diicı ~•ati tatbıkte tereddüt etme
bd ikd ''1 halde gariptir, Neden 

aıu:n''. hali vadii kadimde puyan 
~ ıtder. 

h~ ~-c~lbuki Cevdet Beyin elinden 
~l \Beyin yedi ferasetine inti· r çalı h,Yr· : birden bire bir civanii 

t z ~ bu .. ;~ .e~giz iktisap eden ikdam, 
h l\e:n~lığe karşı gelmemeli idi • 

•tıth tt ha ile kasem ederim ki 
ti ~h,ae;. olmak ona diğerlerinden 
de. Şirn~!ade yaraşacaktı. 
~ad• Cttidei 1 mutmain oluyorum .ki 
ıı ı ll~\ini ınephusenin bu tarzı 
L1ctd ~bep teleVViindan içtinabı biJa-
~11d ?~ fadeğil~ir. Bent okuyacak 

•ti.._f nllerın affına iltica ve 
h~~tt~derim ki Cel~l Nurinin o 
Oldııtu e seramedam suhaneden 

nu külliyen unutmuştum. 

'" E 
r Adapte edilmiş fıkralar ... 

[Piyesler adapte edilir, romanlar adapte 
edilir ve Se14ıni İzzet Bey çalakalem lcnçllk 
hikAyeleri adapte ederken ben. neden hha 
adaptasyonu yaprruyayım? Dedim. İşte aıa.
ğıdah yazılar, bu dUıUnce ile meydana 
geldi.] 

Kime inanıyormnt 
Cemiyeti umumiyet be edfye 

azasından avukat Avni Beye bir 
gQn bir merekep lazım gelir. 

Derhal komıusu Doktor CelAl 
Muhtar Beyin evine kovup ka· 
pıyı çalar. 

Ka.kıyı, berayı taaaruf, uıafım 
aavmıı olan Celal Muhtar Bey 
açar. Avni Bey~ 

- Aman doktorcufum, der, 
ıu senin merkep bana bir saat 
kadar lazım. Lötfen ver; ben 
sonra kendi elimle getirir, teslim 
ederim. 

Sonra ıöyle bir belediye nük
tesi savurur: 

- Korkma babac>fıın, keıfp 

etlnini yememi 
Celal Muhtar Bey bu arka-

daı arzusuna güler yüzle ıu 
cevabı verir. 

- Ah, iki gözüm, ne yazık 

ki geç kaldın. Bugün bizim e§eği 
u ' :enden ite yolladım. 

6u cevabı alan avukat tam 

gerisi geriye dönmefe hazırla
' ıanırken içeride bir anırmadır 
baılar. 

Avni Bey, henüz kapıyi kapat
mamıı olan doktora ; 

- Baba, ıen eoek, yok, dedin, 
ha,bukt onun seıl geliyor! der 

ve meıhur ikbsatçıdan ıu cevabı 
alır ı 

- h&hı, sen de! Benim ııözil
me lnan_mıyorıun da eıe~ ıö
zihıe mi lnanıyonun l 

* 
Kırparlar, kırparlar.-

Bu sene kıım 1ıddetli olaca· 
fını haber veren Aptiilf eyyaz 
Tevfik Bey, bir gQn Rasatane 
mfidürü Fatin Beyle konuıurken 
birden bire ııoran 

- Kuzum hocam, der. f1l g6k 
yüzQndek.i ayı, eskiyince ne ya· 
parlar? 

Fatin Bey, bu ıualiıoran dos
tunun bu meııeleyt tetebbu et
memle olmasından memnun ola· 
rak gülfunser ve fU cevabı verir: 

- Ne yapacaklar. kırpıp kır
pıp yıldız yaparlar. Yeni ke,tedllen 
yıldızlar nereden çıkayor, düıG· 
nıenel • 

"'. 

Tepeli çık11r/ 
Zurafayı zemaneden Ntiml 

Acar B. bazı hadfsa.tın yolunca 
cereyan etmemesinden derhal asa
biyete gelmek ve o asabiyetle 
ilen geri ı6ylenlvermek lttyadı
na kapılmııb. 

11~ir gün bu halini üstat Emin 
AB Beye açtı ve dedi ki: 

- Bre hocam, hadisat ve 
vekayt tlcaıtle bazı zamanlar 
zaptı lisan mQye111er olmuyor. 
Nldeytm ?Ne gdne bir tedbiri taıvi· 
ye edenin ki fakire badtt u.lAh 
olur! 

Emin Alt Ber, bir hayli dilfO
nftp dedi ki: 

- Bir tane bakla alıp afzına 
koy. Fena bir IAfız sarfedeceifn 
zaman, bittabi bakla hare 
kete gelir ve sen de bundan iç· 
tlnap huıuıunda verdiffn ıözQ 
habrlar, ıuaanın. 

N. Acar Bey, ftıtadın dedilfni 
yaptı. 

Y afmurlu blragQ.nde her iki 
doıt bir sokaktan reçlyorlardı. 
Bu emada evin birinden bir cam 
vuruldu ve kafea kaldınlıp gü

zelce bir kadın röründü. Bu 
kadın: 

- Aman beyler, diyordu, lut~ 

- fit.. 5epglllm, bu yeni' moda pantolonlann 4t/Js/1 m'flJaade etse, eğilir, şu g{izel 
11vaklannc öperdim I 
~ - ~,_, _2-,_,_ ,_, ~-2~ ....., ~ 3-1--2-' - - ,_, ~ '""~~-----

Filhakika onun mütelcvvenlikle si kuzah tasvir eti mukabele ettilerse, ben karan is-
şöhretşıar olan imzası her halü Dediği şekle sokmaktan tevak- tihsal edildiki halde henüz seri 
k~rda ikdamı bir daha televvün kiyi tavsiye ederim. mezanma dikilmiyen sangi kab-
külfetinden azade, Naci Bey de Süleyman Nazif rimin bütün tahsisatını onların 
bundan istifade kılmıştır. Hamiş: 

Ben bu Satırları Yn•arkcn ltaiya Ce . . d seri kadir naıinislarına fırlatırım. 
~ mıyeta . umumiyei bele iye-

ayanından kont Volpi lstanbulda niz Sezaiye mesken kirası ver- Evliyayı edebi bir belediye ça-
bulunmaktadır. Eğer, hayatta ol- meA'i unfü tiddetle reddetti~i vuşu kadar olsun takdire hacet 
saydım, gider, Celalin ta ezminel gibi bir nevh~veıi içtimaın üstadı ve imkan bulamıyan bir belediye 
muztaribemizde taşıdığı bir gaye azimünana takdim edilen beş meclisinin sahai intihabı dahilin
ve bir fikrin uyanmasına gayret on paraya da zebanı itiraz uzat· de benim mezarıma bir mugay
ederdim; ecel koymadı. bkı mesmuum oldu. Eter bu bir linzar olmak daha fazla yakışık 

Baki, azizim Asım, ceridene hakikat ise ve eter !lebrinizde ı ' S N y a ır ... • 
tulü ömr temenni ve sahaifi vak- şirü edep aaliki geçinen insanlar 
ti cenabın : bu irfan va vatan nankörlütüne 

Sen bu parmakla Hasan, kav· bir inkiyadı meskenet alüd ile 1 

istinsah eden : 

1'oplu iğne 

-Karımın htr çncuAu oldu. 
-Babaa ~·m } 

-Hat,Joan ltmf I Ne ,dy/iiyor$Un'> 
-Dmılma canırn .. btiı1101aun şan-

dım da onun ıç ın &01Jum. 

fen kapıya kadar gelir mfMıtlz? 

Her iklıl de kapmm 6n0ne 
gelip, yalan yağmura rafnıen 
OJada beklediler. Gelen rtden, 
kapıyı açan olmadı. Neden sonra 
kadının baıı görilndd: 

- T eıekldlr ederim ; dedf, ta• 
vuğumu kuluçka yabnyordum. 
Bfrtıi demtıti ki tavuk yabnlırken 

böyle ııakallı bir e{endlnhı yüzüne 
bakılacak oluna piliçler tepeli 
çıkarmıı. Onun için ılzl beklettim. 

Bunun (lzertne Emin Ali Bey, 
fena halde hiddetlendi ve arka
daıına: 

- l:faydt, Nazmi, dedi, çıkar 
bakalım, ıu baklayı ağzından! 

* Ml1lım, g6dlm4n 6n4nde .' 
Reııaam Alt s.mt Bey resim 

yaparken sakız çilner ve çeneli 
yoruldukça sakızı burnwıun üze
rine yapıtbrırmıt-

Blr gün bu hal Çallı lbrahime 
merak olmu1-

- Al'kadaı, demlf, 11en niçin 
b ıınu böyle bwnunun üzerin• 
yapıftınrıın? 

Sami Beyden fU cevabı almıı: 
- Malım gözflmfin önünde dur

malı I 
Tıcaret devri 

Hanımın bırt aokak kllfeslnde 
oturan btr dilenciye her gün para 
verirdi. Btr gfin dilenelntn ikileştığinl 
görerek tanıdığa dilenciye sordu: 

- O ne~ İki klfi beraber mi dtle-
nlyoraun11U 

- Ahi Hanım Efendi... birkaç 
gQn berabl'r c;alıpcağaz... Jıi ona devr

ediyorum da mQ1tcrıler1 tanıbyorum. 
R11luıts~ eımedı m yal 

Küçük Ahmet annesınln dizleri üze

rinde oturuyordu. Btrdenbtre sordu: 
- Anneclğlmf Ben hakikaten gece 

yan11 mı doğdum~ 
- Evet ~lum ... 
- inşallah doğarken g{lrfiltO ederek 

seni uyandırmamışımdır. 
Hii~kül hcSilp 

Sevyah ( otelciye ) - Btr ay kalır· 
sem kaç para alacaksınıu 

Otelcl - Müsaadenizle hesabımı 
yapayım .• 

Seyuh - O ne demek odalarnıı ın 
aylığı kaça oldu~nu bilmiyor musunuu 

Otelcı - Efendim,. ıınııdlye kadar 
otelımde hiç bir müfteri bir ay otura· 
mamııtır kı .. 

Pipo nerde? 
Blr Franıı.z gazetesinde görO)mOt' 

tür: 
• Herif dudaklarından bır an btlo 

ayrılmıyan p~osunu t-lınde tutuyordu.• 

Madamki pipo elınde tmlı dudu· 
larından ayrılm11 delil mi} 
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Altın llihe 
., St4hpool,. dan: 

Beral>er Makltntn evi"e Qradan 
•ahtlo i\ttiler bir kAJlf• binerek 
ıemlyt' gittiler, gemflll,. adı f<O
pQk halığı idt. 

Slen genılyi ıezdl, ~k behJı. 
di dir4'1dert, ltunıraaı, hlY"itllla ·ı, 
nihayet mt.kiqal!P'l çok mtUcem • 
mıldi . Maklın bu zarif ve Mf· 
IAnı genılyi almak için ıalılbint 
flt.ıııl clolancbrd1fını velhı\ul 0 

kadar ucu, alabtldtttnt anlabr • 
ken Slen onun bu lllçalrça kur . 
qazh#ına karıı nefrrıt quydu, fa· 
kat bu nefret ç2'rçabuk ıeçtl, 

Sonra a tınları bulduklanna 
göre nasıl paylaıacaklannı mil· 
r akaıa ettfler, Maklın, daha çok 
maııraf edecelint ıöyledl. Slen 
tiddetle ııırar edince ran yarıya 
pa) laımaya kabul etti. Makltn bu 
teıebbüste artık karannı vermlıtt. 
Ne olursa olsun gideceklerdi, ku 
m\ırda fakir d61m61 zengin ol • 
ınak fimfdl kalmamııtı, burada 
onda bir ihtimal vardı ve rulet· 
teki otuz beıte bir ihtimalden 
hiç olmazsa daha tatlı idi. 

Me ele hakkında uzlqtıktan 
sonra birer kadeh yuvarladılar: 

- T aliln ıereftnel Altınlann ıe· 
• reffne! 

lılert yoluna koyuncıya kadar 
bir hafta geçti • Slen eıyaıını 

Maklinin tek katlı evine taıımııtı. 
Bu ev tam Maklıntn mizacına 

tamahkarhğına göre dötennrlftil. 
Juvarlara kaba k!Aıt yapııtınl -
•~nıtı V«J orada kitap reflan yal 
ıı boya tablolat yerine piı kokulu 
balık takımlan, gemi aletleri var
dı. Bir yerli çocufu olan Sam 
orada buıada yemek pitiriyordu 
ihtiyar gemide kalıyordu. Miakln 
ve tutuk btı adamdı, sorulma • 
dıkça birıey sövliyecek kudreU 
yoktu. Halbuki Sam böyle delil, 
çat pat k\lnuoabildiğt lngllizceai 
ile kendi lisanını karııtırıyor, fa
kat maksad.nı anlatabiliyordu • 

Çok ıen çocuktu, durmadan 
gülilyordu. Maklln: "Bu vah~i ç~ 
cuğu maymun gibi terbiye et -
me~e çalııtım amma..,, dedi, ve 
el nde tüyleri yarı yo 0unmuı bir 
piliçle mutbak kapısında duran 
Sama: 

- Pilici ne yapıyorsun? 
Sam kendi lisanında cevap 

veriyordu: 
- Y ov vulumay mala !'! 
- Kerata bırak onu, lngiltzçe 

ltonuı! 

- lngtz.. İnglzça 1 ya, ya ptylç 
celdt, piytç piıecek tüylerlle, 
yok, tüy plvmıı istemez .. lia ha 
ha! tüysüz plıecek.. Sam ateı 
yapacak. Sam kibrit yakacakh 
üfllyecek. Sen a6yledl Pitlr .. Sam 
söyler pivirlr ! 

Maklin : .. Hadi ordanl,. 
dedi. Sonra tlave etU, bunların 
bir iyi iği var ki ikisi de dilsiz 
gibi, hiç biri bizi haber veremez, 
1aten itlerine de gelmez ya 1 

Sonra altınları aldıklarına g6re 
ne yapacak1annı konuıtular . Slen 
yakalanmaktan korkuyordu. Mak· 
lin ona cesaret verdi: "Adam ıen 
de! diyordu. Çeki~ir sen Bankaya 
yatırırsın .. Hem ıen böyle itleri 
bana bırak, hele paraları ele 
geçirelim!" 

Mavi bir alev gibi yanan ıiıli 

bir sabahtı. Macera Alahmın yol· 
ladığı ıüzel bir rüzgarla yola 

Çevirenı Mu~llh Ferit 
ÇJktılar. Makltn çark batında 
çalıpyor, hiç btr ıey ıöylemlyor
du. Slen onlara karp t:amamde 
llkayt kalan ıehrt uzaklardan 
teyredtyor diqtıntıyordu. Buraya 
ya btr daha d6nemtyecek, yahut 
çok zengin olarak dönecektl. 

Gemi BahrtmublUn kuvvetb 
nef ealerile pupa yelken olanca 
hızıyla kof&J'ken rllzgar, direkle
rin, iplerin araıında ıılıklanyla 

denizin vahıt ıuızlıjını terennilm ,, 
ediyordu. 

İkinci kısım : Sahildeki kız 
1 - DiJnyanın en usı.z sahili 

G6net dofduktan iki saat ıon
ra idi. 86t6n gece devam eden 
sıcak rüzgAr btıtOn ılddettle de
vam ediyordu. Dofan g(lneı kA· 
inalı gümüt bir dumanla doldur
muıtu; •emf talden bir duvak 
içinde ı6ratle ilerliyordu. Gide
cekleri aahllt harita Ozerinde 
ip.ret etmlıl~dl, ve buna göre 
oraya gittikçe yaklapyorlardı. 

Sıdneyden binlerce mtl uzak 
laımıılardı, efer hesapları yanlıı 
def ilae g:ldeceklerl yere birkaç 
mil meeafe kalmııtı. Birden bire 
bir ıeı itHUler, dinlediler, bu 
martıların çıflıklaridi. 

Slen batının ftatOnde uçuıan 
beraz kanatlar gördO. Güneıin 
parlaklığı hüıbüUin artınııt· ; aan 
ki bir perde vavq yavaı çekili~ 
yor 6nlertnde 1ahilin ıolıun çiz· 
•isi 1a .. naa1ordu. Garip tepeleri, 
ormanları ve bOtOn aeHb:liftle 
sahtl ~ie\~rden • tamamlle ııynl
mıftı. Slen dOrb6nle baktı, bakb 
aradıfı ıey orada yoktq. Heye
can içinde llerledlltU" martılar 

döne döne uçufUyorlar, kıyıya 

çarpan deniz balrtr ıeıini onların 
kulaklanna •6nderlyo· du. 

Bir ••t ıeçtl; ıene bir ıey 
yo'<tu. 

Makhn dürbünti ebne aldı, 

ıemlJ'i daha ileri gö ürdü. ıene 
bulamadılar. Her halde bir hare
keti an yahut gayri tabii bir 
fırtına vapurun bakiyeılnt ort .... 
dan Jcaldırmıo olnıalıdı •• Makim 
bir den bire elinde dürbGn oldu 
tu yerde kaldı; aonra ~ 
kahkahalarla 8'1lmtye ~tadı. 
g6ıılerııahtldelct bir noktaya dl
kllmtı hayknıyorda. 

lıte or" da.. orada torba, tor
ba altın bizi boldtyor... · 

Slen: •Kendine ıel yahut. dedi. 
z 

Hava tüfekli kız 
Kaymak dalgalann yaladılı 

kıyıdan blraı açıkta d•mtr attlı· 
lar. Jinl gemide bırakarak Oze-
rlne beyaz deniz kuılannm kon· 
dulu kayanın yanında karaya 
çıkt:ftar. Orada vapur bakıye
ıinden eser yoktu. Bir tevlye 
mınldıyan deniz ve martller sea
ıtzlift kemiriyordu. 

Maklin: "Kuma batmıı olacak!. 
dedi. Slen taltik ederken ona 
eltle tepecikleri glbterdl Siyah 
ve hareketsiz bir katle yavaı 
yayq onlara doğru dönmüıUl. 

Yavq yavaı bqka taraflardan da 
kGme kilme insanlar belirdi; 
o kalabalık gittikçe bnyQdft, 
nihayet cesaret alarak deniz 
kenarına doiyu y(lrilmiye batla· 
dılar Y anlanna aldıklan Sam, 
buralıydı bu vahtllerin onlaı a 
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Tifo: 111 
'nfoda on mUhlm fey torunroı 

dır. tı11tah~n en çok büyük •P· 
dest ile sirayet ettiğin! söylemiştik. 

Binaenaleyh hastanın pisliğini öte
ye beriye dökmekten ve hastayı 

temizlerken ele, elbiseye sUrUnmekten 
içtinap etmelidir. Oturak içindeld 
pislik bir kısım sönmüş kireç, üç 
kısım su ile karışnrıp iki saat !IOn· 
ra dökUIUnıe Iİrayet tehllk.esl kal· 
kmış olur. 

Hasta pi sligt dökülen aptf sanle· 
rl de sık, sık yukarda terkibini yaz
dığımız kireç suyu ile yıkamak 

iyidir. Hastanın balg-am ve idra
rı da yüzde üç nlsbetindeki (lizol) 
mahlulü ile mikropsuz bir bale 
getirllmel\dir Hastanın kirli çamaşır
larıda sirayet vasıtası olabilir. Bu
nun içın camaşırları 0/oS hamızl fe
nJk mahlulünde bıraknktan ve iyice 
kaynatuktan sonra yıkatmalıdır. 
Haıta iyi olduktan sonra da odanın 
zemin ve duvarları yine 0/oS bamızı 
fenik mahlulü ile uvarak temi.zle
melldir. 

Hastaya bakacaklar ile hastalığa 
maruz olması muhtemel oahıslar 

muhakkak aşılanmalıcf.ır. Aşı hem 
hastalıktan korur hem de hastalık 
alınını~ olsa bile hafif olarak geç
mesine sebep olur. 

Aşının muaCiyeti altı aydır. Tifo 
geçirenler hafif bir muafiyet kaza
nırlar. Mahaza S-4 defa tifo geçi
renler de mevcuttur. Hastalığın da
imi olafak bulunduğu memleket
lerde içme ve kullanma sularının 
kaynatılması çok muvafıktır. 

Tifonun bir şehirden kalkması 
ancak kanalfzasyonun ve su men
balarının muntazam olmasile müm
kUrıdür. Halen htapbul ve Ankara 
da oldukça ftııla görülen bu basta- ' 

lık ancak belediyenin himmet ve 
lhtimamf ile ortadan kalkar. 

Vakiın Hekimi 

biç btr saran dokunmıyacağını 
temin ediyordu. Fakat ihtiyatlı 

dananarak paıılı tabancalarını 

elden bırakmadılar. Sam onlatla 
ahpap ohnuttu, onlua beyaz 
adamluı. ıomiyl gösteriyor<lu, 

Slcmı ., Aman yarab\>I bu ne çJr
ldnllkl. dedi; h._kkı da vardı. Bu 
ufak tefelc, ya1111 burunlu, Mela· 
neayahla.r teYkalade çtrkmdıler, lA-

k •n lratlyen eeıaretli g&rOnmek he-
v•leıt yoktu, çok ınlilAyim. saf 

lnıanludı; etraflannda toplanan ka· 
dınlann hepet de ayni derecıede 
otrktndd•, yalnm... Yaln.. tçle
rtnd• btr lwı vardı ki dlier ka· 
dınlar ıtbl ftylnmlt\lt fakat bir 
ok ıibl dlm elik duran bu pnç 
kıs onlardu. çqk bqka tdı. Saç· 
ları dlcltbnlf yGn rtbl dettl dOz 
ve •lmllJ•hb ve aama ftltzme 
bensl,.ı btr 19yle arkaya abl
nutta. 

Dlfer kadmlann cildi tıll ve 
burunlan •llmlt ıiblJtll. Halbu· 
ki onun balrengl bir cildi, çekik 
bir burnu vardı. 

Maklin ip.ret vasıtasıyla yerlile· 
re meram anlatmıya çalıprken 

kız bu yeni gelenleri gözden ge
çiriyordu. Çocuklannın elinden 
tutan eli gögdlnde kadınlar göz
lerini Makline dikmlılerdi, fakat 
genç kıı her tarafa birden ba
kıyordu. 

Slen kızı ıOzdO, ona bakb 
baktı, ve boknm verdi. Bu kız 

tabtabn ihmal ettlfi bir mabl6k 
detti bir Avrupalıydı. On beı 
on altı yaıında görünüyordu. E. 
linde baıka kadınlarda olmıyan 
parlak koyu renkte bir çubuk 
tutuyordu. Maklln bu çubufun 
bava tüfeji oldufunu söyledi. 

Londra sok~tklan 
____ ...._."'!'!"""!_,.,,.__. ........... -..,~ br 

Londn. ,ehrtntn her tuafı .. o,ua •haa, eıvfn eıfkteD ak 
benzin, iı, yanık ot kokar. Pa- nevi utrayıııdır; burada, eok 1' 
rtale fU farkı vardır kl,bu koku- ldımeye a.lt olmıyan, ktınse 
1ara bir de podra,kahve ve peynir ~aklaıhrmıJ•an bir yerdir. bur~ 
kokum kanpr. insanlarla l<.&rfılapnazn.nız, 

PraAda her aoka#m kendfıbıe lapp geçeniniz. 
mabaua bir kokusU vardın blçbtr Bizde, burnunu:ıu pen~ 
ıehtr bu huata Praga benr.ema. dayadınız mı eokaktallDIL f btr 

Asıl mfthlm mesele Londranm lngtlh evi sokaktan yalnd ~" 
gQralt&Odtlr. Emhı olunuz, dost- perde ve bir pencere ile ayı"' 
lanın, Strand da olsun Ptkadelll- mıı de~ldir, bir bahçe, bir ~ 

nlerl --&'&.I bir makhk, bfr aAl'TftAaık, bir ~ de olıun bl e tc'Kcu.ul - ----. ~ _.k 
dokuma fabrikan zannedenlniz. ve bir ~t, ka.pıaında bir to~ 
Binlerce motor, otomobil, otobilı, ve yıllanmıı bir an' ana ile aft" 
buharlı makine son ıOratlerile dır. İngtlJz evinin bir bah~ 
tnler, ufuldar, patırdar Ye itler; olmaıı IAzımdı, zira sokak o0'1P 
bir otobilıQn üst kabndaıınız, için vahıtdtr ve llttf btr b.Jıç' 
ötöbnı yilr(lyemez fakat makine defıldtr. Bahçenin bir aalıncalJ rr 
çalııır ve ılzt garip bir ıe1 kuk4 but bir oyun yeri yahut ~~~ 
lası gibi oldufunU% yerde ııç- celi bir •rus dağı. yeri ~"!:, 
ratır: Sonra btrblrlıd kateden lAzundır. Ve burada, ıokal""'" 
sokaklar bahçeler,caddeler, geçit- hiç bir zaman thtifAlcı kitlelJ' 
ler,çıkmazlar,ve size bu ınektubu- çlpenmlyeck. Çünkiı yollar ~ 
yazdıfım Trottlng Htl1 sakalı nun tçJn çok uzundur. Ve V"' 
-vardır; bundan bqka çift 1!6tunlu alli.k. 
ıokak, aynı parmaklıklı ltl>k,ak. Burada, ılzt sırtında t~~ 
Her evin önilnde yedi basalllak ejderhalar, bu çölfln develeri 
sakalı -ve ilh .. vardır. . lan oUibOıler oldu#una ıukro!~ 

Bu ıokaklarda(t) harfinin bil-· Beni bayrt tte bırakanıey,bu:PJIJ'J·. 
mem han....1 suretle telAffuzu bir d1r Ç 

11• yolunu kaybetmemesi • M 
ı6tç0n6n geçtifinl btldlrlr, nevmit bunda hava dalına kapalı o~d~ 
~lr {yeyel) feryadı çıra sabcııma için ne giinefl ne de yıl~ 
delllet eder, ( uo ) kömQrcftnün görebilip yollannı tayin edell! 
feryadıdır -ve çıldırmıı bir gemi- yorlar, ne de pusula kullanıyo 
cinin korkunç bulaman, bir deli
kanlının kilçilk bir çocuk arabaaı Şofiıriln hangi gizil ve esrar 

içinde bet tane kelem aattıtma ıKıaretle GretpVekıteSr R~tt, 1 

d 
. enalngton ar treet eu 

ftaret e er • Gro tekik 
Burada kediler, lngllbı ahl!k broke ve, yı ~ .... .ı 

muhafazakArhtın1n ıtddetll ol -. anlayamadım. Viçln Ptmllç ~ 
d1ilda11nı ~ylemel:etlne "l'ltfmen, • ""Hammenimith' e gitmek içüı ~ 
geceleri damlarda Palemıodakl Acton yolunu tercih ~tttAibl ~ 
aynı vahti sesleri çıkararak ma· türlü öğrenmedim. Çünldı h~ JJ 
p.kada bulunurlar. o kadar fevka14de m6f&~ 

Londrada yalnız insanlar baıka birbirine benziyor ki bu ~ 
yerlerdekilerden daha ıe11tzdfr • Acton' da huıuıiyet peyda -,, 
Yalnız dudaklarının uçlanndan menin sebep olduAunu kefP"'.11 
konuııırlar ve e"Ylerine dönmek medJm. Şapheslz orad~ 
için acele ed~r ler • ıiitunlulardan yahut yedi 

Londra aokaklannda en çok maklılardan bir evi olsa ~ 
ıayanı hayret olan ıey ıudur:K&- Bu mevzubahı evlerin • ~ 
ıe baılarmda muhterem ve ağır- aile mezarlıklarına benzet ,f.,, 
baıb hanımların btrlbtrlerine taraflan var ı birer resmini 1~ 
Smtt J'hut Grtnlercle olan biten- yım dedim fakat 6mlt verebtlj,;' 
lert birbirine anlattıklarını göre- bir neticeye gelemedim, 
pıeıal.nt:ı:, elleri ellerinde birer kurfunl boyam da yok. ~ 
talrüftlmeno.m gibi dolapn aıık· Az kalsın unutuyordmn s / 
lara raıt ı•lnıeulniz; kapılar mm tablt olarak Baker Street' e ~ 
eıtklerıne ellert dizlerinde ohJr. tim, fakat m6nkestren d6ıs0~ 
muı vatandaılar g6remezalnlz çDnkO Şarlo Holmesten ~ ~J. 
(ııra11 relmtıken ı6yhyelim ki buraıı p.yanı htlrnıet bir ~ 
ben burada hiç marangoı, çtlln· ·ıokıp.fı, lıyan ettirici bir .,,.,_~,,_ 
sfr tezklhtar, UJta, çırak e6rme- bOrmet. it~ var, biltOD j~ 
dtmı Yalnız dflkkln, d6kkAn ve da Regent Par'a mOntehf o tJ~ 
Veatmtnıter Bank:, Mldland Bank tır. Buna da uzun btr gayre_ 

1
j 

Ltc:L ler var); eokakta içen adam sonra muvaffak oluyor. 1~ 
yoktur,pazarda çene çalan,çoluk ço· arz btr ııtasyonu da old ',il. 
cuk,ltıta dola,an,hlımetçt kaa,eıhabl söylersek onun hakkında, "" 
eml4kten biç bir ıey yoktur, hiç nmız da dahil oldufu Jıalde 
hiç; Londra sokafı -..ayatm eve f8yl bitlrmif oluruz. 
dönmek için akbfı bir kanaldır. ::::::namm:mmnuu:ms:lllll •• 

Sokakta yaıanmaz, bakılmaz H Ciltt aaç, frengi h~ 
konuıulmaz, ne ayakta ne de ; , mütahulUl 

oturarak durulmaz: Yalnız koıa- ! DOKTOR 
rak geçilir. Sokak, burada Jnıan- D •t 
ıann •• ı.k çaldığı, döğ\iıtnğQ, ı_· Ahın et Haıııı 
dedikodu ve gürilltil yapbiı, ....... n ~dor-
ısuraha t etUfi, lirik yahut fil~ ft Galata, Voyvoda fDP 
zofik oldufu, hayab içtiği, pole· ll Atına bankası yanında her 
tika ve espri yaptığı, lktıer Oçer, f! üçten sonra. 
aile, kitle halinde toplanıp ibti- H --"" . 
llller yaptıiı, bir vakaya tahlt h::::mnrmm:::::=nr-"lm:ftlP:~Jtl'' 
olunan her ıeyden eğlenceli yer Çanakkale baytar mtldürl~si58dl 
defildir. Bizde, İtalyada ve Fran- otuz lira maaş ve elli Ura y"1'1JI' 
aada, sokak; •talı yukan bGyQk Çanakkale aygır deposu !~A)'edJIO 
bir han, umumi bahçe, köy milnhaldir. Çanakkale ı.uııut
meyd&DI, içtima mahalli, tiyatro müracaat olwıaıül ilAn ° 
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~eçhul CJtSker 
Ziya 
Şakir 

~ Devleti Aliyyei Osmaniye!.. 
17 
O..ktile hir mefhu1n""u olan şu terkip bugün bir za

manlar çocukları korkuttuktan .çonra sırrı anlaşılan 
bir muannnu 

~k- Ne o yuzba11m.. ıabahleyfn 
1) en erken dertleıfyor musunuz?. 

edt. Fakat Muhittin bey bu 
~Ya kartı ciddi tavrlle cevap 
etdf. 

~ Otur Raılm... Galiba, bizim 
~dtffmfz çok fena ıeyler var.,. 
~ •im beyin de bir anda kat
t~ı Çatıldı. Şimdi tkfıi birden 
"' erırnın içine bakıyor ve hır 
'ı~\>\rel o ani hakikati öğren· 

lhttyacile yanıyorlardı. 
~ Uzun birıey ıöylemlye
~ efendim. Yalnız ıunu o 
tı_k il.uz. Size kafi derecede her 

l) fkatı öfretecektir. 
~ edim ve defterimi çıkara• al 
~ltıel'un (yedinci madd"!)yi Mu 
~ltı Beye verdim Muhittim B., 
'eıt dukça hey~canı artıyor ve 

lttrtyordu. 
,~~nca süren sükutu Rasim B. 

1 etti: 

\s>~ Demek ki elimizde silahlar .. 
' llne ıandıklarınm fizet ine 
aı taca~z. Herifler önümüzden 
~ 0 Yn•ya geçecekler. Biz de 
~d 1 kalacağız .•• Bilmem ... bu 
~ ~ latiht harp okuduk .. bu 
trlı -1ılltnde bir mütareke ha
\ Yamıyor\lm. Yüzhatı meftur 

Vazfyetle cevap verdi: 

\.~. Btz btbnif4c oflum artık 
~ ile tutulac .Jı halimiz kal-

lf ... 

'~afih, vaziyet çok fena 
\ "kla be aber büsbü ün ümit\t değildi. Böyle mühim an

'"- birdenbire zuhur ediveren 
\l iade hadiselerin ahvali der
'1-ı ~etııttre bilecek mucizeleri de 
l'Qıl• d 
' it i. Şımdi hem onları ve 
>ı, kendimi teselli ihtiyacı du-

o .. d 
~, il um. Fakat .• ne bir fikir 
~~h de bir ıöz bulabiliyordum.· 
'ttı. ~t~m, bu den bire feveran 

, lını dizine vurarak : 
~r~ lltan .. geçirmiyelim ıömen-
~·.~ 

,, 'it) bey buna mutedilane 
ll "9'erdt: 

'tl~l E:ier, kale kumandanının. 
~lltt }'ett elimizde olsaydı bu, 
~"'-t llıün1kün olurdu yüzbaşım .. 
' biz.. hangı kuvveUınizle 

, llıant olabiliriz? .•. 

~ liattı ıökeriz be .... 
, de •öze karıştım: 
tG~~mandanım bunu hen de 

"ııtt Gın. Siyaseten yapılan 
ltq~ "akıa, askerce bir emri 
\,t lllukabele ederiz dedim. 
.,,~ Çok dO.tündükten sonra, 
~ C&.k ferdi hareketlerin bi
~--ç hır ıey kaıandırmıyacağı-

ıtfı. lll oldum. Yapılacak bir ıey 
'-' 'b Batkumandanlık tarafın
~~ tı ~&.rtname teblif edilerek 
\'eke Yapınız) emri verildiği 
~d ' llıevku mO.stahkem ku
~ 'b8.n.ı deyecekti kt: (Hayır ... 
·~~}t uktart dahilinde bir müta-
Ç~k abu) edemem. 
~-~ il Edirne kaleıt, bugün 
:ı~ en galip ve muz af fer bir 
dı~~ll'ı tllGdafaaya devam ediyor. 
"'4tlı( "ar.. cephanem var .. ıtm

~tzakım var. Askerimin 

mane ~iyatı yolunda. Düıman ka
lenin müdafaa hattmdan hiç bir 
noktayı alamamıf. Binaenaleyh, 
bu halde. bu vaziyette yapılacak 
mütareke ancak galibane.. mu· 
zaf ferane bir mütareke olmalıdır. 

Halbuki ılz liana (dütmanm tren· 
lerini mevkii müıtahkem dah'lin 
den geçir) diyorsunuz. Geçire
mem. Çünkü.. evvela, kalenin 
müdafaa hattının içi, tamamen 
kalenjn ıırrıdır. Buradan geçecek 
trenlerin içinde bulunac~k zabit
ler.. erkanı harpler bütün güzer· 
gihlarını güzelce ketfedip kale
nin esrarma kolayca vakıf ola
bilirler... Sonra, kale bugün hali 
muhasaradadır. Bu muhasaranın 
daha ne kadar devam edeceğini 
ancak Allah ve hadiıat bilir. 
Mahıur bir ordunun dütünece 

ği en mühim iht yaç . . erzaktır. 
Ben de bu ihtiyacı düşünürken 

erzak dolu düşman trenlerinin 
geçmesine niçin müsaade edeyim? 
Daha sonra .. buradan geçecek 
her tren, benim askerimin ruhun· 
da ve maneviyatında" fena bir 
tesir yapacak. Ve ihtimal kt bir 
gün gelecek bana ıoracaklar : 
(Ey kumandan Pa~a:.. Galibmi
yiz .. mağhip mıyız?. Eğer galip 
iaelc dapnan 'renlerf clfergAhı • 
mıza baalp geçivor .. Çata!cadakl 
orduıunun her ihtiyacını temin 
ediyor da bize niçin bir ıey gel-

. mfyor .. biz erzak istemiyoruz .• 
yiyecek içecek istemiyor uz.. biç 
olmazsa ıssız kalan yurtlarımız -
da, boyun bükerek bizim için 
kanh göz yaılan döken sevgili · 
lerimizden bir mektup . • biı 

haber. getlr11fnler. Bizden de on· 
lara bir haber götürsünler .. yok 
eğer mağlup isek .. burada ne 
bekliyoruz? Elimizdeki ıiJah!arla, 
tiyatro kulisleri arasında vazife 

bekliyen aktörlere benziyoruz; o 
halde silahlarımızı ahmz.. düt . 
mana veriniz ve bizi de üsera 
karargahlarına ıevk ediniz, .. ) di 
yecekler ... ) Yüı.başım, ikmal et f: 

- Diyecekti .. Amma kim .. . 
Kale k\lmandanı ... 

Alay kumandanı Selim befin, 
acele Muhittin beği görmek iıte
mesi, bu hararetli bahsın burada 
kalmasına sebep oldu. 

Bugün Edimeye inmedim. Ol· 
dukça sert esen rüzgara rağmen 
karargahın üst tarafındaki bağ

ların kurumuı birer yılan gibi 
yerlerde sür ün en cılız dalları 
arasına uzanarak akıama kadar 
düşünmekle vakit geçirdim. Dü
~ üncelerim, hep fU noktada top
lanıyordu : ( Devleti aliyyef Os
maniye ) ..• Artık bu heyulayı mu
uzam, bir zamanlar çocukları 
korkut~ktan sonra sırrı anlqılan 
btr iımacıya dunmuştür .. 

Artık umacıhktan çıkmıı ve 
kurtulması abes olan alelade bir 
ıeye ben ıemittir Her ıeyin ıonu 
gelmiştir. Ntçin dürüıt dütünmü 
yoru:ı ? Niçin daha halA gülilnç 
ünvanlar la Alemi kendimize gül 
dürüyoruz .. , Dün, Afrika kıt' asın· 

Pazarlıkla göm 
lek imali 

KAN S 1 Z LI K ~:r::::: 
beıı.izsız!ık icin yegAne deva kani ihya_ eden SIROP DESCHIENS, p ARiS 
En muutahlp etibba tarafından tertip eddmlltir. 
................... u·····,.······ ............................... ,. .•........................................................ 
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miJdürtyetınd,n: Müessesemiz fen me dil . m: iii: latanbul icra reiai Ahmet Refik B. in m: 
murları için l 2 adet bil uz gömlek •::• • :·:i 
ile hademe için 42 kat tulum gö~- iPIYeni icra ve iflas kanunu şerhı~fü 
lek pazarlıkla yapcırılacaknr. Tahp- :5 

2 111 c 111 llt liii 
~~rin numune ve şartnamesini ~ö:mek İl fil"'( ]( ·H= 
uzere her gtin; pazarlığa ışurak !i '-- İ::İ 
için de 20- I I -929 çarşamba günü i~i İmçrentn bOyUk hukuk aliınlertnln eserleri ve buton kanunlanmtz nazara mı 
saat 14 te Deterdarlık binasında lii alınarak nazaı1 ve ameh hükümlere ve lüzumlu numuneleri havi olan bu eserin her mi 
miiessesatı ziralye mubayaat koınis- ·: cildilstaobulda Yakıt Cihan '"' ,ikbal kntuphanelerinde (150) kuru§a satılmaktadır. mi 
yonuna gclmelerl l~ı "%. u"" ncu"fa I" lllld inin tabına bat- mlı 

YAZI MAKİNELERİ 

l Haziran hulul etti 
Her muamele mecburi olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNESi 

A vrupada 1898 senesinde ilk 
imnl edilen bir yazı makinesidir. 
Şimdiye kadar bütün dünyada 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

makine gönderUmiştit 

ADLER 
Makinealnln hususiyeti: 

Harflerin mi.ivaıi vuru~udur. 

Bu fabrikamızın lhtlrai olmak 
itiharile başkaları tara[ından 

taklit edilemez. Bu sayede fazla 
kopya çıkarmak mümkündür. 

~ ADLER MAKiNESi 
~PEK DAYANIKLIDIR 

AdLER MAKiNESi 
EN lYl BlR MAKl

NEDlR 
Anadolu için tali Acentalar 

aramaktayız. 

Bir Alman mütahnssısı id:tresi 
altında lstanbulda her ı;una maki
ne tamiri için bir tıımirhane kii · 

~at ettip:imizi tebşir eyleriz, 
Daktilo mektebi lstanbul. Bahçe· 

kapı Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda hanı 7,10 
Galat:ı Po~ta kutusu 447 

datı kovulduk. Bugün de Avru· 

padan kovuluyoruz da da ha hal! 

(Devleti Aliyyei Osmaniye) diye 

fahriyeli unvanlar taııyoruz. Os

manlılığın ıon ıerefini mudafAa 
etmek için Tarablus ve Bing zj in 
alevler kaynıyan çöllerinde· kan
lar ve ateıler içinde yoğurulan 

ve fakat koca bir İtalya devle
tinin muazzam ordulanna kartı 

koyan beı on kahraman, o kızgın 
çöllerde nasıl unuduldu ise biz de 
Edirne kalesinde timd: öylece 
bikeı ve sahipsiz bir yavru gibi 
vahıi ve kudurmuı düpuanlarm .. 

LBıtmediJ 

l m J '--1 lanmııtır. m. 
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Kocaeli daimi encümeninden: 
Memleket hastanesi fçln alınacak 230 kalem edviye ile 43 kalem 

alAtı tıbbıye münakasası 20 teşrinsanl 929 çarşamba günü saat 15 tt: 
ihale edilmek Uzere bir hafta remôit edileceğinden talip olanların mez
kôr p;ün ve saate kadar Kocaeli vilAyeti daimi encümenine müracaatları. 

Eınvali metruke n1üdüriyetinden: 
Semti 

Üsküdar 
Top kapı 

• 
Kadıköy 

Samatya 

• 
Edlrnekapı 
.Fatih 
Eyüp 

Kadıköy 

" 
Tophane 
Galata 
Buq~azada 

Mahallesi Sokağı 

Andonald 
No. Nev'i lcan L. K. 

Yeni mahalle 20 Hane 180 S. 
Beyazıt Meyhane 8 100 

., ,, ,, DUkkAn 30 
Osmanağa Nüzhet efendi 49 Hane ı 44 

Sancaktar hayrettin Koca l\lustafa 257 Maa oda 100 

• 
Çakırağa 

Kııragümrük 

Gezerikasım 

Caferağa 

" Sühil bey 
Yeni cami 
Çarşı 

dükkAn 
• 238 Dükkftn 

Yanaki kalfa 14/10 Hane 
LükUncüler 2o/22 DükkAn 
Çömlekçiler 23 Maa oda 

dUkkAn 
Yeni sokak 1Ô Hane 

• 12 
Tulurnbaaralığı 6/ I O 9 

Fermeneciler 53 DükkAn 

36 
48 

7 
84 

240 
240 
3,50 

36 
Çarşı ca__ddesl 1/3 9 5 

• 

• 
" 
., 

ş 

s 

,, 
• 
ş 

,, 

" 9 • 2 ı " 60 " 
Balada evsafı muharrer emlakin blr sene müddet ve hilkômetçe talep 

vukuunda tahliye edilmek üzere 3-12 -929 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 de bUmüzayede ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin °lo 7,5 heıabfle temi

_!!at makbuzlarlle Emvali metrôke icra komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Ecnebi lisamna vakıf daktılo aranıyor 
Almanca, Frans~C4 ve Türkçe il- lorm 21 teşrinisani 929 perşembe 

sanlannda btızat tahrire kudreti olan akşamına kadar yeni Postane clva-
ve yazı makinealnde serl yazı yaza- nnda Torkty~ Sanayi ve Maadln 
bilen bir Han mı thııyacımız v.rdır banka11 sanayi ıubesl müdiriyetlne 
Bu evsafı bıhakkm hatz bulunan- muracaatlaıı. 

~r:::~:==---::1~c--==c--==~~c.::--==~~r::: .... :::~~ 
~ KAPPEL - ~ - ~ 
~ tamamile iekemmifl ehniı ~ ~ 
~ YAZJ MAKINASJ ' ~ 
~ ~~~naız • hükılmetinin ~ahi ~dfr _ve tercih ~ 
~ ettigı mak~na ~PELdır Hafıf, metın ve zari, ,.~ 

~ 
Her ciheti teahhut olunur, ve taksitle aablır. ~'=" 

Türkiye yegane umumi acentesi ~, 
I Y. Şinorkyan. latanbul Sadıkiye . han 31-33. Tel. S. 2256 ~ 

.~C:C19>:::.tGD:!ı~C:--~C---~~~C-.::t~J!1[iC:-.::c--::= 'P ı ki •• lstanbuı yatı mekte cılert muba aa azar J a gOffi• komt!lyonu 1e.1.ç/,Rfnden: 

l - Gazıpaşa, Dumlupınar, Ha-

ıek imalı· kimiyeti milliye yatı mekteplerinin 
930 senesi mayısı sonuna kadar 

Pend kfe &rum darült.~tthzan mü
diir yel·nden: i\Hiesscmiz fen memur

larına 6 adet biluz gömlek ile ha-

deme için 56 kat Tulum gömlek 

pazarlıkla yaptınlacaktır. Taliplerin 
numune ve şartnamesini görmek 

üzere her gün; pazarlığa iştirak 

için de 20-l I · 929 çarşamba f!.Ünü 

saat 14 te Defterdarlık binasında 

mlies!'esatt ziralye mubayaat komis

yonuna gelmeleri. 

ihtiyaçları olan kuru fasulye, nohut 
kapalı zarfla mUnııkasaya konul
muştur. 

3 - Orraköyde Gazipaşa yan 
mektebinin kara cihetindeki duvarın 
yıkdırılması, demir parmaklık, kapı, 

mermer merdiven ve teferruatının 

pıpdırılması kcşifnnme ve şartna

meleri mucibince kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

lhalcler 9- f 2 929 pazartesi ~aat 
I 6 da Orta köyde Gazipaşa mekte
binde İstanbul yatı mektepleri mu
bayaa komlsyonunda icra edıle-

Sultanahmet ~uLh mahkemesinderı: cektir . 0/ 0 7 /5 nisbetindeki muvak-
1\Iuhcuz ve füruhtu mukarrer üstü kar teminat Fındıklıda yiiksek 
kapalı Sitröen markalı bir otomo- mektepler muhasibi mes'ullüğüne 
bilin Hasköyde iskele cıvarında yatırılacak., alınacak makbuzlar tekJif 
şehri halin yirmi yedinci çarşamba zarfları içine konularak saat I 6 dan 
günti satılacağından talip olanların evvel komisyon reislittne verilc-
o giinü ~aat I 4 te müracaatları cektir. Şartnaml'lcr her giin koıni-

Uan olunur. syon katipliğinde görülebilir. 



--~!•b•u•nmeıı=:mşm:ıa•r•tl•a•r•l~•G•az•e•t•em•i•zd•e-çı•kan-•y•az•ı•v•e•r•ea•im•.-,. =SA YISJ HER YERDS S KURUŞ 
r terin bütün haldan mahfuzdur 

Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
ilinJannda yüzde 20 tenzilAt vardır 

- iıAn şart~~ 
Sııun ~u Orktyede ~~le 

Kuruş Kuru~ Gazcteve ~öndcrilccek mektnplann üzerine 
l Aylaı}ı 150 000 idare !~inse [idare J, yazıya aitse [yazı J 

l~aretl tonnlmalıdır 
3 " 400 300 
6 • 760 1450 Rasılmıyan mektupların iadesinden, kıymeti 

Büyük veya bir kaç dafa için verilen llA.nlarla 
hususi mahiyetteki llAnJarın ficretl 

6-8 inci sayıfa k 
s. " 40 
4 

" • ıoo 2 • • 200 
1 • • 

mukaddereslz mektzplara konııllll&l1 paralann 

~aypolmasından ve ll~nlann münderecatıadan latanbul, Babı&h, Ankara cadde•inde • V AKIT,, yurdu tet 1970 
ıdare mesul deglldir 

==========~~~~~;;_~~;._---...t (idare tıleri) 1971 (yuı iıleri) •telgraf~ VAK.iT posta kutusu: 45 

12 .. t400 2700 
idare ile kararlaştırılır 

Gazetemize hususi il An kabul eden yer: 
H. S. l L lldnat acentesi 

1-8incl sayıfad• ıO 
reami ilanlar 

···············-••941111••·-······ .. 
~-·F;i;·;·~~k .. ··a=:lı;i;;fü==i~ 
fa ilan kası =1=i 
H ! 
:: .\lerkezl: Al\TSTERDAM u 
:: ;ı 
:! Sermayesi: I, 12 5,000,000 :: .. v 
H ihtiyat akçesi: 3 000 000 .: 
•• 1 , ' u 
•ı! ~tanbul merkezi: Galata Kıı.ra- ıi= 
.i köy palac;ta • 

. n lstanbul şubesi: Yeni posta- 1 Ji hane ittlsulinde Alalemci han. 1 
!i Her türlü Aanka muamelAtı icra H 
.. k 1 :: Ye ·asa ·ır icar olunur. 
-.::::::=::::n:::a=:::::.-==-.rm:=:::::::::: 

~t<.nhuı ıktncı ıcra m~murıuğundan: 

Bir borcun temini istifası için satıl

mııs• mukarrer olan 3-329 ve 3-349 

numaralı l\Jersedes ve Benz markalı 

ka rn yonetler 24-1 J -929 tarihinde 

pazar glinü saat dokuzdan on bire 

kadar Bt:şiktaşta çırap,-ansarayında 

Hasan Ef. garajında bilmtizayede 

satıl:ıcap;ından taliplerin mahallinde 

hazır bulunan memuruna mürac

aatl arı ilan okınur. 

ŞARK MALET HULASASl 

-
lştiha kuvvet ve sıhhat için en '.!lÜ-

essir devadır. Bi!Umum eczanel~rde 

bulunur. Umumi depoları Bomonti 
rabrikası Telefon: Beyoğlu 583, v~ Js 
tanbulda Ekrem Necip ecza deposu. 
Telefon tstaııbul 78. 

Tashih 

fnıni~ef ~on~ım M~~ürmıın-
"en· r 7 T sanl 929 tarih ve 4258 
U • numaralı gazetede neşrolu-
nan kat'ı karar ilAnımızdA müzaye 

de günü 30 T. sani 929 olarak 

neşrcdUmek !Azım gelir iken 20 

T. sani 929 olarak neşredilmiş ol

duğundan tashihi keyfiyet olunur. 

Kemerlerin 
Şah eaerl 

Metin ve hususi bir trikodan mımul 
gayet şık Rousael kemeri halJ hazır 
modası mucibiııce size matlup tena
ıübi.I, kalçanıza letafet ve zarafet, vü· 
cudunuza yumuşaklık ve cevvıliyet 
verdiği gibi doğru dunnanızı dı temin 
eder. Mığazalanmızı ziyaret ve mu· 
savver katıloğumuro talep ediniz. 

Veglne satlş mahalli: 
Parlstekl 

~ 
f stanbul fUbesl : Beyoğlunıfa 

Tünel mevkiinde , N° 12 
Fiati 6 Liradan itibaren. 

::mu:::cmr.::.-===-smı::nı:ı;:s::111111111111 

Lozan ı 1P F aldlltealnde. dJplomalı 1 
DR_. • 

HUseyln Naşlt 
Do~nm ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Türbe, Eski Hlllllahmer blnuı No. ı I 
Herıı«n Qleden aonra Mat 14-18 E 

Telefon: ut. 2622 F. 
Ullllllm::lnlll~::::..-...::.-::..-.:::::n::ıı:a:nn.U 

!;.f: ~WAML~ 
\~ BVERS HAR'P( 

DEVRIALEM 
Hindistanın vasi orman

larmda bile 

EVERŞARP 

Türkiye palamutçuları 
ANONlM ŞlRKETlNDEN 

Şirketimizin 21 nisan I 929 tarihinde akdolunan fevkalAde hey' eti 

umumıye lçtimuında mütefikan şirket sermayesinin tamamen tediye edilmi~ 

olarak 200000 liraya tenzil ve tesbitine karar verildiği cihetle Ticaret ka· 

rıunnnun 396 ıncı maddesi rrıucihince llAn olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşıde 

ıı J<ANUNEVVEL 1929 
Bl'YUK IK.RAMIYE . 55,0ÖO LİRAOIR 

~ vrH·a 25 .OOd 15,000 12,000 10,000 lirahk 
kntım) t-•ler ve ı o,OOLJ hralik bır nıiıkafal. 

- - --
45,000 lira isabet eden t 967 ıııumaralı bilet. lstanbul. Tarsus, 

lira ısa bet eden 40,765 numaralı bilet. fstanbul, lzmir, 

15,000 lira is" 11eı eden 55,494 numaralı bilet lstanbul, Antalya. 
~andırma, Samsun 

12,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet lstanbuL Bursa. 
C'..eylıan, lzmir, Bayındır. 

r 0,000 lira isabet eden 26,859 numaralı ~ilet lstanbuL f..dirne, 

Seyrisefain 
Merlı:eı ıcentetl: Galatı KöprU batında. 
Bey~lu 2362 Şube acenteli: Mahmu· 

dtye Hanı •lhnda lstanbul 27 40 

Ayvalık sürat postuı 
( MERSiN) vapuru 19 Teş

rınısani Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Bürhaniye, Ayva!ığa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele
lerle birlikte Altunoluğa uğrı
yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

1 rabzon ıkıncı posta ;ı 
( 1 Z M 1 R ) vapuru 21 

Teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zo'nguldak, İnebolu , Sinop . 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gi· 
decek ve Of, Trabzon, Po.lat
hane Gireson, Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop ve İneboluya 

ıll u~rıvarnk gelecektir•. ••••.U 

~ .................................................... ~~;J 

. o ·--· ·- ...... KADIKÖV ~ ..• zx::~ .. -·-·$ 
İSKELE ÜZERİNDE 

..._okanta, Gazino, Hile ~ons salo~ 
• Salonumuz bütün İstanbul ve Bevoğlunda bulunan bO.tdn ,.. 
: lonlann fevkmdedir. Çünkü etrafı erbaası açık ve Mamıarafll 

nazır ruhu sıkmaz ve bilhassa netefüdir. Bütün Kadıköy 1e 
İatanhulda bulunan ailelerin gelip eğlendikleri yegane ıalonclııt· 
Müdüriyet büyük fedakarlıklar ihtiyarile bilcümle ıevk ve ııe
ıeyi bir araya toplamaya teıebbüs etmtı bu meyanda meıbtJI' 
viyolonist MISRLlY AN Ef. yi angaje etmi~tir. 

Cazbant muhterem müıterilerimizin arzusuna ta"8" 
1 kılaılk parçalar çalar ve pek büyük bir ragbet görmekted~· 

: Badema her perşembe günO 

Ç:;'yİ~1 İeda";;;~;darv~ev~;;hı:ıif 
e gw 1ence1 e rı· n tertip edillyor - ve . teırif ed~ 

muhterem muıtenlerimiz h 

veçhile memnun Fı·atlar rekabet kablll 
kalacaklardır. . 

etmiyecek derecede ucuz ve 
ehvendir. d 

"il) 

. . 
TRAJVJ'T AY ŞiRKETi 

lSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ EVKAT TARlFESl 
1929 stnesı Teşrinısanimn 25 inci güııünden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir 

No 
Birinci Son 

Hu tut Haraket fasıla Hara ket Ha raket , 
9 Harbiye- Sirkecı 

Harbiyeden-Sirkeciye 7 14 7.0Q 

- Sirkeciden-Harbiyeye ' 7,31 

ıo Şişli . Tünel 
Şişlıden - Tünele 3,6 6,36 

Tünelden - Şişliye 9 7,02 

11 r<crtuıu~ Tünel 
Kurtuluştan - Tünele 

30 
~ı.ıo 

Tünelden - Kurtuluşa 21,30 

12 Harbiye-fatih 1 
Harbiyeden - fatihe 
fatihten - Harbiyeye 

5 17 6,09 
I 6,21 

14 Maçka - Tünel 
1 

Maçkadan - Tünele 30 21,40 
Tünelden - Maçkaya 22,00 

15 Taksim-Sirkeci 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 7,lQ 

Sirkeciden - Taksime 10 7,35 

16 Maçka-Beyazıt 
Maçkadan-Beyazıda 1,09 1,00 
Beyazıtlaıı-Maçkaya 14 6,53 

18 Taksim-fatih 
Taksimden-fatihe 15 7,46 
fatihten - Taksime 30 8,32 

19 Kurtuluş-Beyazıtl Kurtul uştan-Beyazıda 6 7,00 
Beyazıtbn-Kurtuluşa 13 7,50 

Beşiktaştnn -Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan-Eminönüne 8 6,22 
Behekten-Enıinönüne 16 6,30 

2~ Re,·e~ -frninönfı Erniııöııüııdeı.- Bebeğe 50 6,41 ------1 I3ebekleıt-Karaköye 22,20 

' 

'i!3 Ortakllv-Aksarav 

34 Beşiktaş-Fatih -----

32 Topkapı-Slrkeci 

3S Yedlkale-~lrkccl 

Karaköydeıı-Bebrğe 23,04 
Bebekten • B. Taşa 

Ortaköyde·ı-Aksaraya 10 6,09 
/\' sa raydaı ı-Ort:ıköye 17 -:!O 6, 35 

Blşiktaştan-fatihe 9,15 7,oo 
fatilıten-Beşiktaşa 20 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya 6_9 6, 12 
Topırnpıdan-Sirkeciye 6,33 

Sirkrciden-Topkapıya 20 7 ,09 
Topkapıdaıı-Beyazıta 60 24 
Beyazıtt:uı-Topkapıya 24,30 
Topkaından-Aksaraya 

A saraydan-Yedikuleye 6- 10 6, 10 
~'etlıl;uleJe.ı-Sir":eciye 20 6,33 

Sırkeciden-VedH ttlı:!ye 60 7, 13 
Vedikuledeıı-Beyazıta 24,00 
Beyazıttan -Yedi1nıleye 24,30 
Y ldi.,ul eden-Sirkeci ve 

1 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,01 
E1ırnekapıdan-Sirkeciye 7,11 6,31 

S7 Edlrn'?k:ıpı·S!rkecı Sirkecideıı-Edirnekapıya 15,21 7,04 

I
Edirnekapıdan-fatihe 50 23,40 
Fatihten-Ectırnekapıya 24.05 
Edlrnekapıdan·Aksarava -

19,00 
19,31 

24, 14 

24,38 
23,30 

24,00 

ı,oo 
ı,o5 

23,30 
24,00 

20,()0 
20,30 
21,30 
21,33 
ıs,46 
19,32 
21,<>4 

21,4' 

,,_., 

21,41 
22.sı 
.z4,45 

t,25 
2,05 

20,42 
2ı.33 

20,30 
21,16 


