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tlıı.ı:.m

da

muhte' f

tüt

1

pek az

«1 cplcri

I\ll\ .n ı.. 1 oldu>ıı ivin
çalı~r.ı:ık mu~ku!,.. ır, , .şa-ta ve•

vard r.

kc'a pahalıdır,

J..i riı kOnııir rozubulmuk iınk;in l ,.:i'>idir. w hıttin
bı.;ı;lardaıı

başk.ı

milii !'>an't.1

n.aak.et 1: .ı
mu .ıplan .ı, ]_

maktallır.

Urfatla
ve

ır

hayıııı

13,

Ccrrahpaşa

hastanesinde yeni bir ihtisas
sublsİ
ihtas edilnıistir.
.
.Bu şube (( te!:'hisi nıa
razi » şubesidir. ~lüta
hassıs olarak gülhane
hastanesi te.:rihi nıa
razi ınütahassısı Lutfü
bey tayin edilnıiştir.
Cerrahpa~a hastanebu şubesi de faaliyete

"r çiıç.lrr lirıı~
:ı.tı \ \ •
ı t·r.

Fransız

çıhııs

'

Franı::ız

sef ri

Ati na ~ l - M. Pcrıinaks Ekodöpari •azctcsindc yazdığı bir makalede S. Grandinin Ankarada iken
Türk hiikümctinc, .\kdenizdc, Fransanın aleyhine miııcveccih olmak üzere
hır iştıraki mesai
teklif ettiğini,
halbuki türkıy biıktlmetinin bu teklifi,
esası kat'! surette sulhperver olan
türklycnin hiırici siyasetine uygun
bulınJ\"3 ok
kabul cımcdiğini yazmaktadır.

Bulgarlar

llmlutta Sırp ı:skeı"
itlaf edilen ıiç hulıı;ar
koylusıınun kat: nden dclayı Ilul~ar
hukılmetl Sırp lıii · uınd uezdinde
şıttli pr >t !to<lo bulc'lnıU~t r.

Sdp, 22 -

lcri t:ırafından

Dobricede Bulgar çeteleri
ll~ 1

reş, 23
Dobriceyc girc•ı Bul
çctr! rındcn hırı t ldu;tılmuş, kisi
yar:ılanmışur YaıfanJr!.. ın uzcrlerind
~ Dobricen!n hıirivetı , namındaki Bulge.cenin b= niısh"'-liı bulunmuştur.

g"'

ingıltere

":ımhrün

l .ondra,22-(A.A. )- İki
seneden beri ilk <lafa
hu gün sisten dolayı
İngiltere
ile Paris,
Brüksel, Kolonya ve
Amisterdan1 arasında
umun1i havai münakalat kamilen münkati olmuştur.
Belgrat, 2'3 [A. A.] l\lusevi aı11ele fırkası
nın fesh ve evrakının
ınüsadere
olundu P-u
Saraybo!jnadan bildirj]iyor.
•

Son

verüzerine

l'c,rc

'..'.! ı .\. \.)

n1u.hteris dişler arasın
l~uın kızı, erkeğine
da didi!-..lenıncktcn ted- pençcsını geçirip ve
ricen n1Ülezn vit bir burnunu sen1alara kal-'
lıazalıvonlu. iİ,isi de dırıp nllızaffcrane basık sık ı;oluvı:trak ve ke- ğıran bir dişi kedi gibi
si kesık i;,.ıiyerck J,u 1 liurrenıi garip bir va1
bayvanlasmıva f:1nki ı Zİ,:<.:te dii~ Ür<'re.: ihlnı
•
lise n "-'e;·ivor in ;·ılı. (j,>;;: 1 7:-1 rı Cl'" ctt:...
:' .ı ~ :ı·;:(_~' ~.. I ""~lkarartıcı
hir ilıi7.ı;. 1ıı· !1·L·11 5~JJ O(![itl~: \·111ıçioı!e dıinyn

t

'

,.,. n1,.f•-

,

1(_ l

•1 •
•• 1.

•

\~

ha

a~t

(Jl·

nc~ro·

halk '.ıl'), il.'I k.. ~hi

U·

mumi(:i Safrt:t hey 'ug.inkü lı ı..n1c
·1..hrimiu'-= ~!IWbtlr. ":ıfft:t he\ şt:h
ı imizde hır kaç ~un i-tiralıat edecek

kah be,
ne?

bu

geı-ınıı

sevda esnasında ta~la
nan bedbaht bir köpek
gibi kısık bir ses çıka
rarak fırladı, iç çanıa
)trlarından bi;· parça,
bir zenciri günah gibi
avaldarında

salladı!!ı

ol

,,

halde odadan kaçtı.
! lurrcın sabit olınuş
hir ciiri.iın gibi hulunduğu yerde sırıtıyor
du. Lülinur, bir nıüd
dct onun 'azı ınek)ı:
f una haktı, biraz kı
zanlı, \ c sonı-.t ka~lanııı catar; 1:
·
-- ~·ıe v·ıi·i-.ıı .. , ıı~
"'

4.

'\

•

l • \.

(_.-

dağ;,

Yenııchtr tarikl:e bu
p;onderdim.
Bcyoğlunıla inuzanh bulwn ,n tisl.udır guı upuııu da Kasım paşa tar*ilc

1':1ma

Terko,un mcsuliyetinde ittifak etmekle
beraber iki gazete ayrıca Etfaiyeıe de
tahmili mesuliyet etmi~tir.
Bu '"'·'l et karş15ında I<'.tfaiye müdürü ıhsan beye müracaat ederek
vaziyeti anlatmasını rica ettik. ihsan
bey söylediği sözlerin her kelimesindeki mcsuliycti ayıı ayrı deruhte
cttiğ:ni teyit •'e dedik!:
(- Taıavb yangınından evel -Gala·
tada Arkadi sokağında bir yanğın
vardı. Bnraın Beyoğlur Etfaiy~ gurupun" •evkettim. Gurup burada meş
gul ıkcr. Tatavla y.ıgını haber verİl

sevkettiın.

Burada da sokak ıı· dardı, rn yoktu;
makintltri uzaktan çalıştırmak ve
alu yiız metreden >ll getirmek surcıilc
ateşi söndürmiye
uğrnşuk.
Fakat çalışamııac:ık bir hale gelmiştik. Kolordudan lıır tahr;p müfrezesi
istedim. l Ialıcı oıı;lundrıkı istihk;\ın
tabuı·undan gönderilen t<.ı 1 1r p n11 r czcsilc çalışıiık w lı ı yangın da su ile
değ.1, tahrıp 'fasıta~Zlc stiıı- dtirüldU.
Bu ikı )angın yennde yapılocak
tctk knt Etfaiycnin çalışıp ç:.lı.şmadığı·.
nı gostc r

dL tanbd G- upvıu de Taıavlavo
sev ettim. 1lava k rlı \"c tipiliydi, yer·
ler kayıyordu.
flı vı.. yete raj\men gurup y gı:ı
yerine ıaıc •ıs., dakikada vaııl oldu.
Yan~ın yerine gittJ-im ~zaman yangın
çıkan <0kağın b:ış1<:-'lbaşa alevler içinde
olduğunu gurdük. Yanaşmak imk nı
y'lktu.
Tiyatronun ününde bir hattı müdafaa ıcşk 1 ettim. Diğer taraftan istanhulda her hangi bir yangın zuhur et·
mesi ihtimalini de düşünerek 4sküdardan bir gurup cclbcdcrek Beyoğ1unda bıraktım ..
Sokaklar dar, Terkos muslukları kuruydu. Arozüzlerimizdcki suyla çalış
mıya başladık. Bu csnaııda Galatada
bulunan gurup ta yangına geldi ve
vrnliğim
emıı· üzerine yagının sol
cenahını işgal etti.

Vali vekilinin
\ ~·

rınamıyorduk; suytımuz bitmişti. ıstan
bııl gunıpunu da Beyoğlu guı upunun
yanına

verdik ve burada ikincı hatu
mfühfaaı ı tc<kil ı·ttiı<.
, 'on <lak aya kadar burada çalış
tık, ledi l 1 ortJıı1 yandı, n,cfcrlcrirnizdcn bc~i prdandı, sokaklara makine
sokır..k iıt'.' :\nı yol<tu.

. ·oı .lkl
gi'ıi

ı ın

ci.ırh~ına,

evlerin

bur;llı\
ya11gı1

çıra

ıne

va..,etinıizdc

•

dirlcr.

Bir

şerır yakalandı
Gire!-:onun l{ırça Ali
köyünden
~lchn1edi

ül-

yernıi!:'tİr.

düren Topçu oğlu
Vahit jandarn1alarla
n1üsaden1cden sonra
vaka)·ı ele vcrınistir.

((66n nm
nun

\

bcyfendi - dedi gül gibi Neriınanın
üstüne bir hiznıctçi

"

başına

gelenler

f)lin (hh) r.umaıah ~irkt:t

dını

.

Felımi

B. ölmiiştüı·, varala'
nan İsma.:ı Hakk;, Emirt
Haydar b. fer ve ~öfürduf
Dün Ortak Hle l'uruçcşınc arası

J'

nıkııa r:d.ıı fccı rtc mıh! bz1 1
bu ıbahki re ı ıttn.i.t kı..,mc•\ )a İ ~
yazdılar.

Biz hu sub. lı

aldığımı

r.:ıporun:ı i!);,,ınadcn k:ız:ı

bic

z,·
•1:1.kkn •. .ı

en do~ru nı:ı.llımatı \ c:rh ort:z:
l )ün s.ı.at on buçukta, ~r,..rcına d
umuru hul•uld) c~inde mcınur . r11 il

1lakkı, :\lnhınuıpaşada ınaııifawıa''
~:ınin 1laydar, yuzboşı mL kqitkrııı
den Fehmi lıc\ler ehli hibrc ,.ı r.k
gittikleri 1ir \ ,. fc -~ <f, cılc ""
r;ı!..ip oluuk 111 !...
' n · :ıı ıl '
mo ril KLnıç
l
İl O t. k 1\ a ·
ıı::. ı<la mütek l ıl is·ıı-... net<
n
,, {1.-ı ~ ırrı1
len ıh.i tr .. \ a)
parç lo ı tır. n nı ;)
ç•ndı b .. •
lu la ıla
l
'e
•er
I·
mu t~
iıı::m
lak ı • c \ ·,. o r
B:-ıı•t ı

l

·m

ı ı,

lıL \ agı < rcr.: •

il ıkirı

•azım

oıon-cbil<.ie

rd ikim
\"(

ıt

et

·

.. r .ıo

ı

br
gib , n.:

'dı,;ı

\
•

liıZıı

, l nnıı 'lrJır:

bey

cld.ı.ı.:uııdan,

ziıı
ı

r

11.ı,

,ı'

('

ıl nııııs•

r

r.

raı<I rıı ..ı ı, cW

ll•sk•·)Jc ı,- ,,alon:oa <a• ıı

.\;l .. <talJ
ile l'ıldd BcLçe• bakırkCı)Ollı.le !bfı

il•r:ıhim, i'\.:ncrd1.. mul\inı

kornın

lıancler'ndc

kolacı ~\le ..

g. li

q~ı iınil

etl:ldiğindcn, ınü.~kir:ıt inJıı ar ·mt·ınur"'

lart cürn1ü ıut~i:ut

L:ı.linde

yak!ılSJl

rnı;lardır.

Teıı.z ı~l~ri

Tcifiz işlerini bir an evci int'~
cuııcl.. ıiıcre yeniden teşkil edile~
Td[iz komisyonundan hıri, mektup~~
Hüdoi beyin rİyn>ctind~ içtima euniş!l~

Diğer kônıisyon riyosctiııİ \'iBı- 1
um~ru hukukiye .\1. Kenan B. i~lrrl

ııin ço\Juı;u hasebile kabul ctınC~
istC'menıckted:r .\luınailcyhin ycrifl~
iskan ~!. Tah. n bcıiıı ınıı,aU;ıre 1

komisyona rij~ı.::t t:lt"co;i tensip t:dil"

miştir. llu bnıbyüıı da bugunıerd 1
topalnacakıır.

Irak hadisesi
Bmrıı, 22 ( A... I)
(R ·~
yler ) lleraberinde .Aıııerikıt~

ııııı scı/ıık Çiıı sı'.fll'i

.lir. l\n~ I

( Cranı: ) l'C di,<jer ikı k~
uldu!]ıı halde ulomubıl d
I~ııucylı: yida/;eıı ı/ıin yold~
1 aluıbi c!jkıya larafındıuı u!
dıinılen .-lıııdkıılı ıııisyoııt/'lıı
/;cı/il/ı'l'ini />11/ııııık

irin yôn

daıfrn İ11!fİli: cıskı•ri iayyc ~

re/ai ııe

·ır/ı/ı vloıııo/Ji/lt 1
Ircık ııı: Kııııel)l lııulııılıı ciı ti~
nııdakı ara:ide dcurcde 1" "

nıük'uhınd:ı ccsiın bir kayası yı· in ~
1'oparak caddt·\·c \'U\arlanınıs• ve '!"
ttt
!lam\ a~ hattı Lizcrindc k:ılar:ıl, 011.l
~

•

kucaihnıza

değil nıi?

ne ~ordu :
- ,\ca) ip ~ey .. 'eden
<'a • 1 1.n z h~t-._,, ını?
- ( •· z .(;t · ı e !-o.dona
k.q. :·', kinı b:Jir ne
:~ ~t ,,.j?

ınütevas-

kaz~

Dünkü

diye bir tip tanııiıak ialuırriı;altrı /ııı/ııııııııış i.'-' d~
i"tcn1en1ekte, nıüstah lwlillcri lııı lıııcı !İli lll l Wll rııı
olma rı ıı şlll'. Cef't'!.: İıı yiliercııı/l
sile zararı olan ve fu- gcr<'k /linı: Kralı ibııi Saır"
zuli geçinen nıütevassı clıııı kııuıwlleri ııasılasıle /l(l!r
ı/ıı//ııra karşı -~nlil teı/abir/cf
t ları ortadan kaldırınak illi/ııı: olııııııcaklır.
i-,teı11ektedir.
Bu seCaddeye duşen kaya
beple hükıinıet koopeizn1:ıde nı.:tıcc:,ı itıbaii!c ç.ıh f~
olma,j !htımali bıılunan bir J,I
ratifleri hinıaye için oln1u1tur
. 1
İzmir Gnr. 'l'c;')c tr:ırnvay ınc,·laf
Ziraat bankasına en1ir k:u Jkolu arJsınd:ı, tc:pı.:nin on nıd!

sövlenıekte

Lalinuı- nıuhakkira

meçe-

sı-t

son tereffuunde bunun
da aınil olduğunu al·i.-

darg-ınını.

C

-00 uratırler hımaye edılecek
Hükuınet, istihsal si-

111ı!:'tır. İngiliz lirasının

ceksiniz?
J3cledi Jnitibi, elbisesindeki pcjıni.irdeliği
aidcrn1eğe
ça lı~ırken
ınırıklandı :
- Ben lıaınfendive

c de dalıo ziıa.fc

ar ttlll.lda hır

.

satılan1a-

ne diye-

b~ 7 ;M

\ n'•ı,, şur l
r 'vcyim ki bundan
rrc<JI cdihn leri icap ede kr >ar•a
h:ı 1annt .ı ır1p edt.:
mu!l 11 . . 'ı: ) apı·
,~"

kiloya yakın

hanıınfendiye

t

]~ ~idir

İzn1ir piyasasında ııf)n

ayıp

i..-tifadt.! edilmı·si
amil olmn~tur.

lana h ,Jel' \ erılmcmesi
Jc.:lnc gelince, lıu h(·r .:ı;ıkadaı·

p İİ'!

Saıı.mıyan tutunıerımız

aln1ak

tcvc.:;sLıund

·n

gazctt c c ğcçmis

m ·''c
ıC ı
ı~in ı tır )'1. ın
b ı, r• aldı!!'. Bıı yan ına gıtmck için
yC'l
ı ktu
1 cvo 1 ı
r
nu

parçasını

sonı·a

saat

'\ .ı ıgınıo

İldııd YHll!JIII:

ta~11aan

sat ıh l:.ir

l la\·aııın fenalığı, sokakların da hatırı
arabn gircmiyecck derecede ktiçük
olına'ı \ e bilhas>a ter~o>ton ancak bir

a ıM ııı,,;mcrı saat 1,iıde bu
r daki yantını s m!ürd~k.

tütününıiiz

h!Oli l'a,.:ı lıey bu

isk;lıı cdilınişlcrclir.

ıl

111İI) on

izahatı

mnharr .im ize ,..u iı<lha_ \ erll!ı tir:
.. - \~anan e\ 1er ~1 mı! carı
en üz
Pol•sçe tespit nli'mcl<tedir
Bu gun
vj!;leye
kadar
listenııı
hazır' .,!Da ını polise te~lih '(ttim.
'\"ang; :un uza.ma"lnda 'c çok ev
yanmasında
mes"uller mc\'cut olup
olmadıj\ını tahkik eturdim, huna nazaran Beyoğlu ctfaiycsi başka bir yaıı
ginla meşgul olduğundoıı istan'ıul
Etfaiyesi, on bq d;ıkika sonra yangına
yetışmi~, üskü<lal' Etfaiyesi bir saat
sonra gelmi~tır.
•
Buna na.zaran geç kalmadıkları anlaşılır.
Sonra Etfaiye cansiparane
çahşmı~tır, iki neferin gözleri istifade edilmiyecek
derecede bozulmuş, bir Etfaiye neferi de hayoondaıı
kat'ı ümit edilecek dercc,..lc yaralanmıştır.
•
di~cr dcirt nefcı in ~özleri de bozul·
muştur. Polis te ihata tedabirini itti·
haz etmiştir. Ilarikzcdeltr Hnıikıı

ilk tutıuğumuz hattı müdafaada ba-

ol

kızı,

\ ukua

yangına

parasına

.

şünenıiyorlardı ..

Tatavlada

l'tırk

Saffet B. geldi

lıtt'. \'Or 1-Iuı·rcın de bu

akşam

muthiş
yangının mesuliyeti
hakkında gazerlerde muhtelif riYa) etlere tesadüf cdilmi~, lıütün gazeteler

·k adaı-lar

- J\;inunıı-

;\[acJr lııtaraflık. tızla,ma
'
kcn1 n1tıahcllt·:.;inin nıcuıi,
d g-"ı Prı ıtokı ! ih.: llirli' tL'
lııı ını ;tur

hayı unutnıuş görünüyarlar, yahut öpüşnıe
kten başka bir şey dü-

1

~.....

1ıııiıı bc~ındc inızalana"

Runı lozı dudnklaraıa
geçirdiği avın bütün
elynf ı~ı
didiklen1ek

•

•

yangınların

Ruın

1

~velki

gelen

.1\ tık ,.,. utb bur... puna n\~ct el
mec.i .ç=n trnrettrck U c din: Ki beş

.vıyesı

yaptı!rın

• •

lı5 saat sonra su vermlşı
yaneın da afet şeklini almıştır

Ancak

Etfaiyenin tak-

- 'fu!

ol

laf;vi

J°l'fıısı•ı•ı' fırkasının

Türk - macar muahedesi

lılu

t:l't.'.C ktı

sis içinde

dır.

gıdiyor

Par1.. ı.; h. r k t

protesto elliler.

sır~ları

('umJıııriy<t

~efiri rnfı:.;yü

gL kı ltr1,;nl

Seyahati Fra.nsı.zla.rı
bir çok
tahminlere sevkediyor

c._

.

bir birlik

Crandiııin

ol

başlan11ştır.

.

l'r •1a

tah-

Gerrahpa~ a hasta nas inde
1

nlflke~i

tecrübe
İstanbul ve 13evofrhı
ctfaiyelerine birer takını daha ihl,·c edilecektir. I~u takınılar,
gruplar ''angına
o·it.J
tikleri zan1an en1rc
aınade bulunacaklar-

.

rcç \rı azdır

mc\\-

S.

di<'ı-i
o

kıkata haslann11stır.
.

, •ı k: l~r ı , ıkrcl _I m k! bu
Sc c talL

okuduğumuza

nazaran Sivaslı İbra
hiın isn1inde biri ııdok
torLırn!» diye Giresun
köylerinde n1ütetabhiplik edivornnıs
.
. ve bir
iki ki~inin ağır hasta lı.~ına sebep olnıu~.
Nihayet bu adanıa
diplorDası orulnıu!:', bu
adanı da nalbant vesi-

dah1 '"ıdıdcn razırl"'a ha-lamı<
I:ır ·r.
'
'

tevessüü mes 'uliyefi

Telgraf
nberleri

Esa l r

ııwww

~shnı

kr•pnııı;tıır.

kalau tev1if et:"li tir.

nu

cc•inı hJ\"anın ı nla yunrl;ıoe'
~ı:ığınt.:ıl~rtn!
tc.:i 'i

!=ında "fın

nıcktcdir

:ıpur ı:ınıirt1t:d!r.

. K<llıya kadın bir kahkaha savurdu :
- Her halde bir hiznıetçi ile kucaklaşmı
vor, vüksck bir zat ile
kibarane konuşuyur.
l~eni de sizi çağırnıaya
göndern1işti. Siz kendi
ka.hahatinizi örtn1ek
ıçın ona da leke sürn1ı ·e
çafo;;ıyorsunuz.
Biraz sıkılınız, allahtan J,orkunu;ı:.
• 'crinıanın kendisini
çağırtn1asi, birdenbire
ol

1

lk} kozda

'apuru·

•

oldu<ru
su
günahı, JıııA
b
..
nın1a iblağ" etn1esi eı~
di~esile yüreği titredi•
4

/.

Eli111 olacağında şiil"

he olınıyan bir akibet'
"
·~
ten kurtuln1ak iı; 1
lnihya kadına yal-v~ 1"~

n1ayı nllıvafık gö~dt

ve Lalinurun ellerı•1,
yapışarak şapır şaP 1
öptü:
- Anı an kalfacığt oı·~
-dedi- ben ettinıse S:e
etn1e. Hanımfendı~
. şey soy
.. leme.'
b ır
t''
Hurreınin aklını başına
Delikanlı, her kC
getirdi. sevgilisi hakbir de lıLI
kında yarılı-;; hir zehaba nıci nivaza
• ıtl
dü .. nıüş olabileceğini terfik ederek I...al 111ı'
run ellerini ıslatıp 'ı
di'ı,L"ıııerck 111üazzcp old:1. 1,nli:iunın ~.-ıhit r"ll''OnJıı. nJabadi ,,ı

#
(

•

-

-5on Saat

•

.,

r

Cenubi Amerika sinemalarında
Garsonların güzel olmalarını patronlar çok isterler.
'!\'eden mi diyorsunuz? Çünkü. bunun hikıncii ı1ardır.
_Jfj.9_ 1'1uluv·ı·iı·i: idris Jfuhtefi
1 rın
l Zcl o:m 1.ırını patronlar
1 ilim Çl' rılirl,.cll i-;i ol mı) :ııı
i tcrlLr. Çunhu o ı..a~ ede mu~teri
Lui1..t J ,1 \an
11· 1.a oırdnfr'.. oturnlll •

•

t

r,.-cki\ orlar.

Hl

latilde

rdu:

ı:h..

"<.>}le

nop;ru. Fakat ben p zel
bakalım

p. tıon ma) mun

j m n

ahçı ba-.ı

ne

dcıt:Piın

bizim

lıHrdi.

a c.;mckdir·?

Kıı., .\1.mldin lol~antadan çıkn

bilmi\ ordu. o TLnincc çok
.. \.'ineli:
- Ben 1.atcP senin orada ra:t.ln kalamı~ ac,ııtım bilh·ordum. O
hc.:rif ora<l.ı ihen.. Bili) or:.unya..
On be-;- ~un haldım.. On he~ gün
içinde baı,,ı ) apmn<lıgı h.almadı.
l l 7. Hrmi~ ol a idim benden iyisi olmazdı. lhı kı1... hi.i) lece araıu

la:-ında

bir tnlıddct h.onu~tular.

Luiza tLhrar ordu:
- Peki.. )m~ii ne i, yapı~ orsun'?
- 1liç!
ı. Ta.. ıl hiç.. Bo:;ta mı ın.

-

Evet..

- Ne i) i te~ndüL Bu -,abalı
bi1.im p.ıtr"n l'ana:
Bir ,.,n on daha bulabilir
mi\ iı.. 1-.ler ç ıldı. Dt rt ki-;i k<\fi gckmi) ur unuz..
Dh rdu.
Buı. da.. Bl. imle bt.:n ber çalı,
mak i-.tcmfzm"·ın temiz i~.. Patr n çuk i) ı . <l m. Bah i:;ı dt! fazla

çıknor.

Luiza :\lati de adeta ) ah arıyordu. Bc•1 de ikimizden birinin i:;buldu..,una. için içın sc\ini) crdum.
- Pd~i amma patron · beni
i~.l ul ukr mi. lliç Jnemalard.L

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

•~ent: 'zım .c:cn bfüu hır k. iıicm·ımn birinci parü i
bitLr bitmez len hidcr me-.ckyi
patrrnı::ı n•, m e~cr Un olur. .a
gelir ...eni . h 1 prezante ederim.
1>erhal y.ırından itilxırcn de
b ,.abcr çah,mı) a ba-.lanz..

. . .

... .

.

ikinci p~rti de bitmi~. tiçiincu
parti b:ı~l:lmı~n .Yan ycrinM I.ui:1"? y:mımız:.ı ~eldi. Kar.mhkta ) lizu n Oltıkmi \ordu :\lnma titrı) en
•b
•
r 1- oJ uUb·' X-.1 a ..ik.\ı
SC ındcn OlU\ a{ a"'
'
1
_ lk;nci p rti ara-.ında ~1,; mcdı m. Ku ura bakın~ kardt.~im ..

Ar\...adn ıaglı mu:;ıtcrıkr v.ır da..

Bc.:niın i-.i ne yaptın"?
Oldu bitti. Şimdi elektrikler yanınca btrabef patrona gide-

ccgix.
-- Ne dedi.
- Gli~d mi değil mi di) c sor-

du. Ben de elimden ~cl<liği dilimin dündiıı.,U ka<lar seni met
ettim. (;etiı dt> göre) im .. DetJi. ~e
iıziılu~ orsun. hin oldu 'c....d,\m ..

- Öyle amma .. Baksana glı1.cl
mi di~·c rnrnnı':'? •
Bund.m ne çıkar.
~· .cmnlarda , i bütlin gar . .onla-

dar de ·anı edeceği
de b lli değildir.
..
l~u halin devan1ı vü0

6u mektep daima kapa ı
ka\ac?.k?

mı

Csküdarda A~ aznıa
cla "~ ıl) inci 'ilk ın ... kt~p

'· 11·dır. Bu nıcktcp ~az

~-t~iliı d~ n M> ıı-'l O'l be~
< uı

I'

l

·

a{

tda r

dü k·1h l
•

jı

,e

U

..

·ı

·•t.·ı

·
'
eh, ınıy-

lllU<tfll<.

'

k

. •

ıkınal ettil ten < ::ı•
te!.rar J:aphndi.
a) <l ..ın 1··ri 1.~\ L"t hu
ı. 1 cktc11 kapalıd. r.
. işi~1 en ~tcıld, biı·
cıhctı 'anhr ki ıncklt:bi il zan.!-1;11 1<ll~adı

hakkında

doJ:r ı
,
n1.< 1t .~

ve

çocuklara
e~aslı bi::
·ı

ıat 'eı·ı n1~dig1·i,
(lıı·. Z·l v3Jlı Ya
-rular
~
l1tı ~a rh ve Ya~rn1urlu
~ ..,

~lt

1l rde uzak, yalr111
- ~
'trlcrden nıcktcp ka1' t 1n k;alar gidiyor,
'~

ıı1ektchin

kapıcısı

t~ ·af ından n1d~tebin
bıc. ün de ~lcılnıl\ aca-

.,

'
·
i!;*tıı tıaher alara .. tek . .

zündan çocuğonuı ~diğer hir ilk nıektebin

1 ayni sınıftna ,·ennek

is# edin, , fakat n1u\ "ısııes1nın
.1 ~ 1 • • (.'okt<. 11 o-cç' ,ı.1gı
. · Ye tahsi devr~sinin
.....

) ansı il n1al e lildiği
CC\' ~' l1ın1 aıt
'ı ını.

J ;üküınetiınızin tah-

..,jJj unıunıi , ~ hatta
'" ı ya~ına kadd.ı- nıcc
huri kıldığı şu zanıaq
hı 1 ((~ ıuinci ;Ik nıck1I da
tcbin
~:.1\rt
rınııza
, ,<ar~ı yap ı?rı ı)U ınua•.
4

nıeledcn

~1.

yetl ne t:crccc

haber.\ :· . . ır.

nıüdüri

:e kadar
i

,J

nıesını

1 tıi.1..1, :\lau!Ji aldı gim.
1)oı Jun1..u
ın ... ma
parti ini
bL.n \ .ılnız C\ rettim.
Stsrettim "li\ onın1 .. l ,ıh.'lt bu
-;ozun gdi5idir.:.

dı.

\l

hazırlanıal~ta

o]du(ru

gibi de' airden de vı;1i
sene icraat rapoı:la&·ı
YC ~airc tc lep edilınis-

1

Iv- ay t ve

e reak d1J

ii

-

.

Haınb~rg ınücevhc
ratçılarından birinin
dükkanına hırsız girn1iş ve (~o) bin liralık
elınaslı eş a çalnuştır.
Zabıatanı~ bir şe)' ele
•
•
v •
•
zan. ...,
geçıre111ıvece<rn11
neden ·tacir, çalınan
nıücevherleri
çalan-

Gutel değil mi in? Hiç
tir.
]~csnıi küşadın
a\ n.n ,ı baknm ormu un? Alamanın lokanta ında kanbur b.ınb
veni 'ali tarafından
dircktonı, uzun boylu kuyumcu,
yapılnıası 1L1uhteınclhırdan satın alacağını
g.tg.ı burun ş.ıpldcı benim için
mi gdiyorl.ırdı.~ Sen kendini
gazetelerle ilan etn1iş, <lir.
bilmiyorsun :ılemin hareketini
az sonra da hunlardan
de mi gorıni) orsun.
bir ınektup alan tacir,
11\i genç kız işte bo) le birbirı
tayin edilen yerde hır
leri .ıra mda guzdlik hakkında
7j]f,yet ve Şehrenıaınuİrnl,aşa 1.:diyorbrdı.
Çunku
~ızlan bulnıuş. çarçaneti ıçın iki ri-. ayet
ikisi de guzeldi.
buk
anlaşarak alışve
vardır. l~unlardan biri
Guzd ol.ml.ır, hu..:...I old..il hrişi
bitirnıişlerdir.
rını pek fıl:t bilirler v:ı kasdi
l\luhittin beyin enıa
Hırsızlar, ınücevhe
olarak:
nette ipka edilerek vi. ...
'
. k'·ınıın
- C
:.-ır
ratçıyı, gösterdiği melayete başka bir z.a t;.n
D~rlcr .. Maksat nı Ilım. ~üu
deni
cesaretten
dolayı
hatabının derhal itiraz etme i
ta)rin. edilecerri
ö ' di bo·eri
tebrik etn1i.)erdir.
\ c glızcllil,h.rini ~ml.üJa.rilc bir
ise
n1uhittin b~vin
.
.
defa c.l.1h.1 i iunckri içindir. Hiç
Şimd,~en
duşünuten
bır
mesele
asaleten valiliğe nal·i i
bi çiılin \ı 'c \ .1 :kadın hı.;
Şehren1aneti. alaka- ile Enıanete başka bir
bir \ 1.:rdc gut ...':il... munal~aşala
lanna dahil olmaz.
darana yaptığı hir zatın getirileceö-i hakGu.ld l,ız 'c l\.H.iınl.ır i c tebliğde ~in1diden, bazı
kındadır.
..
bo\ k fır~.111.m J ıima ararlar.
kinıselerin yaz için kar
:\I.ıtilJ ik Lıiı ı un iş .ırasında
kuyularını doldurnıa
fi
bik bunu mun.ıl..t"J etmeleri
larına ınüsadc edilnıe
d...li\ d~bil mi?
amuı

çalı~madım.

po buh~:ınının onl!ne r:! Ç·
"l p:ı.nc dcpol:ı.nna mu'
1,onulması dü~iınul·

hi!..

1 ui1.:.ı l~ıvr.11~ bir '1rnh1 aha s.ı-

~uratlı

\'ila . . ·e4 "'t~<·li ...i unıu
n1isi :;ıuhat
avından
2
.
..,
sencsı
ilk İçtin 1 aını
aktcdccektir. Vila et
111uha. ehci hususi,·e ·
yen1
sene bütç;-,inı

Bir .Alınan gazetesi
şu şayanı hayret haberi verivor:

ttf .~

bun]arın

ve

konturola tabi tutuln1asını bildirnıiştir. Bir
çok kiınseler, ınalun1
olduğu üzere, kış n1evBl:vaz pt:rdc~ c kim bak.ır.
Bu1i il\i b.ı 1ı bir duşünc~ , lmı - sin1inde kuvulara kar
u. En dL :\briki iş bulmu~ doldurn1akta ve yazın

.

rn

Sultan Ahn1et şube
sindeıi:

Şub~111ize ınukayyet

ihtiyat

.1

Berlin ticaret odasının Borsadan
bir suali
Berlin l'\irk ticaret
odası J{an1biyo Borsasına

bir tahrirat göndererek para piyasanuzın seyyaliyet ve te-

m: /.t:' ,i )..ılır.
\mma il,imiz de i~tc olsa!,

o z.ıman il.imiz de yorgun duŞd 'e bir birimize bir diycı:e
ğiıniz kalmazdı.
Canımı ıkan bunlardı.

:\latild
'~ J.uiu gülerek geldiler. Yc
i in oldu~ıu müjJdcdilcr.
lkn duhal .ıtıldım:
- Pcl~i.. l~i.. hoş amma
y.1 Iıuna iş? KaYlimiz C\1\ eVı ba11.t ..,onr.ı ~an.ı değil mi idi.
I .uia heni temin etti:
- .\ \erak etme,·in. Mademki cok scnliğin :\\atildimin kardcşi~iniz.. ize de bir iş bulurum.
Fak.ıt bir k.tç gün abredin.

ınevvücatını

gönderecektir.
mustcrih etti. Kim ne derse
dc..,in .. Kadınl.ır Ye lnzlardan y.ma
y.tman bir taliim Y.tr ve '>elam..
İşte yeni bir !,>ÜZcl kız dah.ı
b':.ın.ı d ti muavenetini uzatıvor~.

.

Bu eli canı gönülle aldım.
Öptüm ve b.ı ım,ı }\oydum.

ne~rile nıercinin. nazarı dikkatini cslbetnıerica ederinı efen
nızı
diın.

l"sküdar : 1\hrnet

sokak *köpekleri
i~tanbulun haLı ınahnlk· ye sokakh nnda
geceleri insanı ) oldan
gcçirn1i .. ccek ınıktarda ha~ı hoş köpekler
~ar.•,1t.·rak ederek ta '
kip cttİnı. \'C bunların 1
i nıi~ası usulünün aksak1 1 (;· .. n kttni oldunı. Be·Ic..'t~i-,'c nıenıurlan her
ne l~ada ı- it iti fa ~·alısı~ '(_ffh rsa th , tabii his1...... ...:. ·,

ile l ~'
oı-ıar ••

1• •

sprnıuş

tur. 13orsa bu hususta
lazıın gelen maluınatı
yakında ihzar ederek

Mab:ıdi v:ır

Bu teminat beni bir p.m;a

\'~.ı ·c.tı·

yoklanıaları 2 şuba
tı:Z) da başlıyarak ~u

bat niha retindc hitan
.J

c\ dc.:n (ıbı:ak.. t.ı .. Gcı:e \anJ.mn.1 ı:a l.1r benden uzak 'c
) ah ut btn ond.m uı.1k bl.ıc.1k
uın. Gc1..c Y.ırısı
) orgun argın
Gd1.:n ~I.ttilttc.:n · n"" ha' ır olur ..
e ml;dc.t umulur.. Umul . . a d.ı

1

zabitlerinin

bunları atınaktadırlar. bulacaktır.

d mckti. I .11 .lt ben açıkt.1 idim.
S.um c.;11 (.mımm içine o k.ıdJr
.tlısnmtını l,i. (),le ,..,.. Ö~ le\ in

lc:-::ı~n ~,c...,k'

a
y

13u .nüddet zarfınd·

n1üracaat etn1ivenleı
.,
hakkında kanunun( il
ncu
ınaddesi tatbil
edilecektir.

Eczanelere verrlen amir
Eczaneler nıüfettiş
ligi, bütün eczaneler
bir tan1in1 göndernıiş
tir.
Bu tan1in1de, eczan

lerin en kısa bir nıü
det zarf ınCla rnuhal
kak bütün can1ekü
''e laboratuvarları d'
bilini, ıne,,cut rafl
rnn n1usa111balatn1ak
•

rı icap ettiği bildiri

n1ektedir.

Peki onlar kaçıvor di· rulnıuş. )'organ
yatak ö
. re bu i~i
. vüz üstu bı- battaniyesiz
rakınak olur nuı? Her· rünıdc ilk defa gö
halde acil bir çare ile dünı. B ne istir d"
bu schir
isini
.
. hallet·- taaccüp ettinı:
ırİck
Jazını ye labüt*
~

tür.

Zayi

~ 1·~aray: Ferit

*

Ycrgnn"IZ yata~ o!ur mu?
Geçen gün ..: . . rli bir

kun1panyaı ıı1,

yakın

l~ l işchir bir· ı ·ı

t,
yare taburun lan aln
oldu.ğunı. icrhi~ tez
rcn11 zayı cttinı. ili
nıü voli:tu r

., i\lth~1et l(ad

sahılkrc

sefer y[l pan
hir \ auru i!e sev·ıhat
(..tn': . . k ıncburiv~tindc
ka:dnıı 'C gör~lüın ki
hu vapurda Yatak var
fal~at Ü .~c- örtecek
. or ~a11 'c battaniye

\ol. 'ataklarda oavct
..
""eı·t, f .:na ot ile dGldu~

*

.uhab~re

1. Ft.:r~'- hanuna
.~c

yazı i

) 111

post re: nt
elan pos1al
:or, niçın alc 1.
stanız?
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Bir izah
t:"lektrik şirketinden : Muteber gazetenizin (18) KAncnsanı 1929 tarihli
nli hasınila Elektrik şirk ti i ı mubddema ıesplt edile
f. kını müş
tırilerlre iadeten
·e etmekte ol
doğunu muö .
ır fıkra gorduk
Böyle bir
vvurıın mc\ cut ol adıgını beyua müsadenlıi rica C\ lerız
efendim.
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Her tarafta

<

emsalsiz bir sürat, azami itina, takayyüt ve
ciddiyetle görulür.
Müessese alakadarlara en yilksek asari hürmet
gösterebjlmeKle bahtiyardır.
Yeni p~staqe ve .,anayi Eankası karşısında Vlora Han 1kat

larpııççul._ H

ket •.:•Jcr tucca Janrda.
Bu uk topıan •• ı K<t nci!erdc :aı uı c• han • '" mln 28 nu
1 Iü,cyin 11de \li lıev m ~a::a;ınd&.
IH>T-lllll t:R rd'r a ı u:nuır.• ,.-,. c;aJata htLk\·u' ıı lı
ll\ER, Rl\,ı ı '.

le Satı ık

r ılı l t.u
d

o •
1

•

1 ,ıındı..:

\loda

c:ıddt:-ınıh·
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maralı davanın ecre an eden muhakeme inde mu · ci aleı hin ıkamctkfilıı
hazırı meçhul lıulundujtu anla ··'malda
hukuk osu! muhakemeleri kanununun
141 inci maJdesi mucibince hakkında
itıehaz olunan g ap kararının ilAnen
icrasına ve yevmi muhakeme olan
24 şulıat pazar günü saııt 13,0 ela
gdmcdiğiniz takdirde müddei tara·
hodan iddea olunan vakıaları kabul
ve bir daha muhakemeye kabul olun·
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Bu skşam tam saat 21,15 de Fran>ız tiyatn»unda ( Dekurscl ) in en
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:ek vapurlar
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n
sabah tam 9 de Loyd
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o
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Pire ,
Bı indizi ,
Vencdik, 'e ıriye te ve
( G \ TEi,. ) , ;ıurıı 24 K. ,ani
Pcr~rmhe saat 16 de [ Bnrgaz, \ama
" K< tence J ye
( P \LE fi \ ) vapuru 26 kanu~
san· C'uınarte i aat ı.s da ( Dedeağaç,
Kımıla, S lanı!, Volos, Pire, Knnılia,

(i/\lıR) vapuru '' kdı un ani Cuma
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'J'ruhzon, Rize
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İştir.
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t:ı r•htımt <lan

gidecc · v' ıfonu te [ Paz:cr i kele
sile Rize. Of, \'ur'Tiene, Trat·ıon .
Pulath..ne, Tirebolu, Gircson, Ordu,
t-.»:ı. :-.. :-ıoun, !:ii~cp ve inehoı «} a
ıt· ·n .rak gelecektir.
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hareketle ' Z.ın~ !Jak , lncbrıı ,
~i~op. _ am un, iınye, Fatsa, Ordu,

bir aşk 'Dac ra•ı
iki erkeğin bır kızı çılgınca ır. ı sevme'eri
bır muhit: Tirol clığlarınt örten ebedi kliıfar

aki ı\Iünıine fili livata icra edeceği sırada
zabıta tarafından göülerck derdest edil-
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EN BÜYÜK

dır

u..:
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yün örme çocuk fanilülan, kazak, jaket, yelek ve
70, t oo, t 2:ı, ı r;o, 11:;, 2_00, 2:ıo kuru,a yün örme kadın yelekleri,
kazak, jaket, manto· ve roplar ı oo, ı 2:>, ı :;o, t 7:J, 200, 2;-;o, :ıoo, :J:;o,
~2:ı, 1:;0 'e :;oo l.'.ıırıı~a ·yün örme Kadın mantoları 700, 1:ıo. 800, 900,
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makine dekt it 1:ııa en zı)adc ehcıi,li \C kuU:ınılm:ısı kolay
olmnsı için u un zamandanberi ihtisa:ı pc)da etmiş fabrikalnrda ihti}ncati asri} C) e göre umi hususi) ede ımal edilmiştir.
Bu

Rutıln lefcrrıialı kolaylıkla muayene edilebilir,
kurdeldsı bıiyük bir sulıulellc de/jiştirilir.

(MAP):hem ele hafif, hem de kat'iyen
patırdısız bir makinedir. Yazı
hattı tamamen tıörülür!
ul ,

er fet

'e m

B.m i Norton ,
Hulli\ utta
inama·
cılığ.1 yeni baş!İ) an
bu Arjantinli deli·
kanlı birden bire buyuk bir şohr .. t k.t
zanm15, akla, hay ık
sığm.l\ a 1 c 1zip tcklf ilcr k 1 ı ...ınd.ı ),.11mı tır. Bunun .. t
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ed "ni . De
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r l/lr 11 d rıı ı (uf nwlı
papa larm ilsıs V< l vsi
l lt ri mau ı~lu lnr, bunlm ın
11 t
9ur11lill wult n u:ak
amal<ırma ym ar.
1 u ma ıa fzl'lar lan Trnpisl
I atini benimsemiş papasa mahsus olwılaı, flikkate
wı lıususiycii haizdirler.
11
1a do!Jn s11, bu iarikale
nsnp olanlur, yaşayışları

barile nwlıiilrrirıc Jıususiyel
ı mişlerdir.

'l'rapisllcrin en l>ı iıııık Juı si yctleri, biç lakırcİı soyh' cmelaidir. Akiddcrinin esaı bu les/\ıl clmcMcdir. Jlcl<ırmı biribirierinc mmıyyerz
hrlc anlalmaMa. Jıw içltn
m. ela larajindwı leı cih
ııan s11alltre del lts umle
11/, l tlc tlmd / dirlu-.
IJırnyada lam
J(JU iane
ctp si 11ıaıwslın L m dll", ki
ı l<tnian doı l lar t i Alnım
ıt/u, nııılıim blf l 1 m .1u 1 fJ 1 un
diyt r /ıs ııılaruıcla
1
0
' !Jll da Amt rikada, Ja ııyada, /<ilisliı de, Cinde,
' <J clu l>ıtıa ulilmi lir. Hunı w İt inde ilk f sis , lr ı cm
' 1 1J1andiı1<1ela s, lmyı / 1 1 ı a~

1<1/ u/:1·.

Burada ilan. ı: i 11 ll hi
aş. pa~ ıs, }( ı s il iwle bu
<ll'lk<ılın sa laı ım cunlandırll'i/IJ·
· .nıı acıc1111, meşlwr
/ S.'illcrun şakfrllcrinclt•n idi.
st•nesiıulc <Jld11<1ıi
"'" 1\ıl ' m <tnStt<
'· luıcla iamamile
.
mıwaffu/ 0 l
JJ l 'fl . .' muş lmlım11yord11.
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1 •
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J.' 1rwJfal/a
senesinde
r<~nsculan k(/(;mak mecburi~e~wcle lwlı.u:ıLur, Rusyaya
ıllıca cln.işh'ı', bulun la:yik lere ,.ayıfü•ıı
"'
lakırdı soylemelllek luısusundakl alıtlerini
tı.ılınuşlar, n:Jwyd 1813 senesınde tekrar, ::11/ı11r l'tliklcri
rıeı· olan Solimıi la 1'
ı. ·
c
rap1<rhl
11
' mas1rr1w·uw donmu~Ler lmı·culan -am
_
'
d . ...
uıı -amcın clunyamn orl bir larafwu ııaytl mışlardır.
·
111 ll

sonra sabah ayu
başlar.
Saba/ ayil i tam allL saat
surtr. Öyl duı sonra beş saal
gen ıbad ile me~gul olurlar.
Uu/d tld allı aat iş ve pek
kısa sure11 yr?mt'k zamanı
olarak ayrılmıştır.
Trapisller, Normandiyamn
milli içkisi olan Sidr şarabı
mn imali için de çaltşırlar.
/!.ima usaresinden çıkarılan
bu iyi şarap, papaslardan
biri oldliğli vakit onun yemek
yedı{ji ycN, masa ıistıine konur. llcr papasrn Jıer gün
içli[ji ~aral>m
Iibl"l dir. Balık,

Bunlcıl'

wırı

11wıwsltrlarda

tıpkı er/,cİ~ 1'rapislla gidi
yaşarlar. Jliç a?Jı= açmadan

ellerimle bcya::. mumlar hayaletler fiilli mabet delıli=leriııde
s11=ulıirlcr. Onlar da obıirleri
gibi olmeden dıinya kelômmı
dı lda M armd a11 dıi şurm ıişlerdir.
B<iyle bir gwwlı işlememek
endişesindedirler.

•
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'' Spirosal ,,

r.ıahıuıo

ıiç

yumurta ve
l>a~ku ne yemrk varsa. kara
bir har işarelile lespil olunan
ölenin yerine. bun/arz yemek
vaMi geliı ilir. papaslar sof tul 11 kalkmca, olıir.mn ye me.1i de J·aldu ılır. rulwnmı
istirahati icin jakirlere veri lir.
Trapisller, l\ıılmldeli beyaz
cupp< /eri irin de dola şu·, yatar,
Jwllwrlar ve ulıinre de aym
cuı p' smlm mda olarak gumuhırler. Olıi, ur 91in apk
talıı lla d11rıır, papaslar karşı.mıd ı ıra ile ıwfl l bekler ler
l.ak11 dı suylemt mt:l.lc sezıap
ı.~h clıUt ı i. en l 11y11k mertebeyt irişfil\leri ilikmlmı benim semiş olan Trapisller Iıer
ma11asl11"da alimış tanedir.
f{adm Trapisller de vardır.
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Gıhan tarıhınin hc~ınci ve sonunrn cildi pkınJa ııc-;ıcdilrcı.:klir.
•
T ... radaıı \Ukulıu acak ~paı,,ı, r için
30 ııİ•pı tinde re t:ı crcti
1 il ıh c rdıln 1.lıJ ı

Hüseyin Hüsnü

paşa vakfı ı11ütevellisi tarafından

Hüscpn H., mı p.ı.~a ' kfııım i,:m i \.ıhidcli ;ıl.;ırnııııdan lıuluıı.tn Drıyük
dere cadde ind• 1 arı" ot• li tnlıtımb 292 mımnrnlı bir hnp dukk.in ile K11ımpa~ada Gazi lln•an rn,..,ı mnha\le.,indl' Di nıılıa c lrnr,,.l"llHla I 9 2ı numaralar ıle murnkknm ıki Jınp tlJkkan l..ırn) n \'-'J'İlı:c1.c,inJen talip olnnl:ırııı
şubatın Lırind cuııı.ı gun ı ah.•;uııııı.ı k:ııl:ır \ .ıkıf mütt \ ı>lli i Beyoğlundn
nfü ti pnşn npnrtıın ınmd:ı Rü tii Pn<-a) n , c ikinci cum.ırı1.:~i ~nü d;ıhi
ilın\. i katı)e ı ı..:ra ol ıım.ık iizcr" t tnnbııl ıııtıllı ık 'nkıflnr müdürİ)etınc
ı l r ... ant d1nt:lı ıı 1hı tıl, nur.

Jn~ İ7.krin c!l b.ı) uk ~:ı.1.ctdcrindcn Oq İl Et-.. prc- n ixı,muharriri
Blumtnkld el) l.\ m amı.:rik. da bulnnmaktadır. Bh mcnfchlin yeni dün)a topraklarin.ı <l) ak ha ...ır h<Nll<ll. 'aptıgı ilk i';' .. illcl1la p:ı) ıtahonı
,dyarct ctmt.k ol mu .., orad.ı 'atanda~ı 'c dc, .. nı (.'arli Ç:ıplin · ..,'arlo)
c. rnfı,1 l.m uwn mucldtt rnti ..afir cdılmi~tir. Rı.: mimiz l Ll miı ....ıfcret
c.,mı..ında ( Yona) te<l .\rti.. ts - \rri•lcr ittihnliı ) ...utud~ olannda alın
mı~

1ir

foto~r.ıf tır.

Soldan birinci adam biı) uk \ e mc~hur ahnc 'azii Erne.. t l .ubiç,
ikind-.i \1. Hl ın1..:nfL \L kadın \ ihı...ı Ban ki, onun ~anındaki ":ırlodur.
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FORD:

ba

E 1

iia

·ıKAMYONU

ve sürati 'teınin ·eden 4 silindirli 40 1Jeygir kuvvetİ~'lde yeni n1otör
- ayni zan1anda heın tulun1ba heın ka~ık hen1 tazyik usullerine göre
işliyen yağlaına sisten1i - tanıarnile yeni bir tarzda ve çok basit·
İştial (alluınage) tertibatı-Elektrikle lehi111lcn111iş yeni benzin deposu
-yeni sisten1 tuluınba ile soğutına tertibatı .

..

\Vites tertibatı seçti,rı_ne sisten1İ ııdedi r.
1

.--- ~

1

1 eı1İ F(ird kan1yonu bir çok yeni evsafı ihtiva ctnıektc oİup hiç·
bir şey tecrübe hafinde brakılnıaı~ııstır. Bu evsafın bü\'ük hi'r kı ·nn
·sırf F6rda n1ahsustur, diğ·eı Itri de. otoınobil yapılı;-1;1d.1 tanıan1ilc
yeni ihtiraJve i"catla:--ıdır.
~
.
işbu ;'eai\ ihtiral:ır yeni Ford kamyonuna kabul ediln1ek hakk11n
kazann1adan cvei her bin ayrı ayrı·yapılabilen her türlü ağ!r tccriihe-:
ferden geçiriln1iştir. 1Jen1ek ki kaınyona kabul ve tatbik edilıncl< hakkını ancı:ıl< ford İınalatı prensiplerine tanıanıile ınutahık olduklarını
gösterdikleri zanıan kazanabilirler. Ford İınalat prensipleri ise ~un~
•ardır.: yapılışta sadelik ve sağlamhk, azaıni fa'ide tcniirii, asğ.ari
aşınn1a} binlerce kilonıetreler için hakiki ve enıln hiznıet: icap cttjği
takdirde. ]{ola}~ ~e ucuz tam'irat.
1

Bu~ikd takfp ederek şu .saydıklartnııza nazarı dikkati'n'izi cefh:Cded'zt~Ağır ~ökle!:in kola)' _ve çabul{ nakfi için laztnı olan kuv\'ct

\

l{arnyon, arzu edildiği takdirde. n1ua ,·in b')r transnıisyon ile veri lehi lir. Bu tertibat sayesinde kanıyonun ınütat sürati 3:! 1 nispetin<le tenakus fakat çeknıc kuvveti 47'1., nispetinde tezayüt t:'der ..
1

0

\C

na

~
Bu tertibat bilhassa fazla çeknıe kuvveti icap eden ağır işlerde
luı.llanılınak
üzere kaınyon arzu edenler için çok kıyn1etlidir.
.
.

. Arzani 5 adet bağ·lanla ile birleşlirilnıi~kahn 111ukavin1 şasi çatısı.
çelik kuvan içinden geçen diferansiyel aksı, aks üzerine olnıayıp
kuvan üzerinde hareket eden arka tekerldder, tan1aıniie kapalı dürt
tekerlek üzerine fren sistenıi, üç çeyrek (irreversible) direksiyon.
yeni Ford tekerlekleri gibi ha' a~ hep yeni Förd kanıyoı1luıa tatbÜ\
edilıniştir ..
l)iğer taraftan; süspansiyon. ön arzani nıakas, Houdaille a111or""
tisörlcri gibi Likre değer evsaf \'e tertibat yeni Ford kanıyonunt1

ideal, t·n arzu edilecek bir n~lkli'yc vasıtası haline getinniştir.

·

