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Meclis reisimiz 
Gazetelerimizdeki inki
ıafı takdir ediyorlar 

l'"eni Tu rk harfleri gazefe
lhizin şeklini daha zarif 

bir lıale ~okmuıtur 
Ankara, tı (Vakıt)- Gazete-

1ertıntzın yeni ıekillerde lntlfara 

~lamaıı miinaıebetile kıymetli 
llıGtalAalannı rica ettiğim Mec-

lta relıl Klzım Paıa Hz. ıu be

hııatta bulundular: 

- TQrk matbuatı glln geçtikçe 

hrek ıekll ve gerek miinderi

c=e.t iUbartle lnklıaf etmektedir. 

"tl&mafih hali hazırile matbuab· 

lb.ız tamamen tekemmül etmlı 
lddolunmaz. Henüz vesait ve 

~t IUbartle Türk matbuatı
lbn noksanlan olmakla beraber 

hauan tenvtrlne pek ziyade ba

dtnı oldukİannı ve neıriya tlann

da daıma Yatanı htalerln hiklm 
L.ııundufunu memnuniyetle g6r
lbelcteYbn. Yeni Tilrk harflerinin 

~ Ye tamimi buıuıunda mat

b bnıızuı mOıtereken ve biiyilk 

~netle çalııtıklan iftiharla 
f&Yaııclır. Yeni Tiirk harfle

ri gazetelerlmtz11a ıe~lnl daha 

.. f bir bale eokmuflur. Öyle 
nedertm ld, kardertn adedi 

arbnlfbr ve daha çok arta
"ldır. 

8· Af M. Nfai Kdzrm Ptqa Hz. 

a !ıaeicl a &; -....! Roman' aon haberler 
.......,._~ Şehir ve memleket 

• Gıı haberleri. 
.....,,,._~ Bqmakale , gihıiln 

atyasetl, sütunlarda 

$~ le)'ahaL 
o-;;...: Hartd haberler. 
"~ Tayyare plyankoau 
~ Milyarderlerin hayab, 

o borsa. 
l~ HıkAye. 
~ Meçhul asker, hay-

la G .,.an meraklısı Upler. 
~~ V AKIT ın on ilç yıl

lık hayatında bir 

l" -c::ld tekAmül merhalesi 
lo ~ Kadın sayfası 
~ Bnyiik bir gazete 

.fttı,, naad basılır ? 

"'11 a1c bir muharririml
~~ • .,. ı Feyzııı~.ah Ef. 
'ttttı.~!ti (Dördüncü sayı

--.ıa ) 

Bü Qünkü ıayımız 
h4vemlzle b 

yı 

.k • 
ı ramıye numaraya çıkb 

"Kaçakçılar,, filmi çevrilirken ... 
Zincirlikuyu kazası nasıl oldu ? 

Bir artistin ölümü ve diferlnin agırca yaralanmasile 
neticelenen kaza tafıil&hnı filmi çeviren operatörün 

~zmdon dinleyiniz 

K~lar ftlmtntlm bir .a1me ı Al"ırJa ag~ Juratt Satı B., .alJon l/tlnd K~ EfenJt 
Ztndrll kuyuda kaçakçılar ferden Karab, efencltntn yefat venniftik. Dnnkn kaza hakkın-

isimll ftlm çemllrken bir kaza ett1fini Ye Darillbedayt aan'at· da topladılımız malOmab da ap

vukua geldiğini ve kapaklanan klrlanndan Salt beyin yaralandı· fıya yazıyoruz: 
otomobilin altında kalan IP'lfıt- tını dQnka miiahamızda haber Evvelld g(1n saat iki buçukta 

T k ti 
• • 'f 0 • kaçakçılar ftlmtntn otomobille 

O a ıyanaa • .... : ! r takip aahnelerini çekmek iizere 
rejiıör Ertutrul Muhıln Beyle 

Bir Alman noteri ve zevcesi 
veronal içerek öldüler 

Memleketinde SOObin lira ihtilas etmiı, istanbula 
kaçmıı, Alman gazeteleri iti açığa verince ıle •• 

Pazar günü akpm, T olcathyan 
ot~linde garip bir intihar vuku 

bulmuıtur. Bu hususta dün yap
tığımız tahkikatın neticesi ıudur: 

Takriben 10-15 gün evvel Zi

egfried Aaron isminde 40 yaıla

rında bir Alman noteri 42 yaşla
rında bulunan zevcesila lstanbula 
gelmiı ve bir gün T okatlıyanda 
kaldıktan sonra lzmire gitmiştir-

Teşrinisaninin yedisinde M. 
Aaron zevcesile birlikt~ tekrar 
lstanbula avdet ederek, gene T o. 

katlıyan Oteline nazil olmuş ve 

137 numaralı odayı işgal etmiştir. 
Otelde muntazam bir hayat yaşı
yan bu karı koca Pazar günü ak
şamı odalarına çekilmiı ve bir 

daha dışarıya çıkmamıılardır. Pa
zartesi günü akşama kadar muş
terilerin dışanya çıkmadı~ını gö
ren garson şüphelenmiş ve (137) 

numaralı odanın kapısını müte
addit defalar çaldığı halde cevap 

almayınca, meseleden otel müdi
riyetini, otel müdüriyeti de ıabı· 
tayı haherrlar etmiştir. 

Müntehir ~an ~m cadlerl 

Galatasaray merkezinden ote· 

le giden polisler kapıyı kırarak 

odaya girdikleri zaman M. Aa· 
ron ile madam Sofiyi yatakta 
ölü görmüşlerdir. Madam Sofi 
teravetini hiç kaybetmemiş, M. 
Aarona gelince, kafası zevcesi· 

nin kolu altında mosmor kesil· 
miş bir vaziyette bulunmuştur. 

birlikte makine operatöril Cezmi, 
Darillbedayl arUıtlerlnden Salt, 
Tallt, operatör muavini Şemsi 

Beyler, Karakaı Efendi, toför 
Hasan Tahsin ve bir kııım poliı 
memurlan Ztnclrllkuyuya gttmlt
lerdir. Ertufrul Muhsin, Cezmi, 
Şema! Beyler sinema makinesini 
fOBeye hlktm bir noktaya koy • 
muılar ve otomobillerle hareket 
emrini vermiılerdlr 

Sahnede tkt otomobil vardı. 
Rol icabı birinci otomobil kaçak

lan hamilen hareket edecek bu 
otomoblli kaçakçıları yakalamak 
Ozere pollalerfn bindiği otomobil 
takip edecektir. 

Hareket lpreU verilir verilmez 
otomobiller kalkmıılardır. Birinci 
otomobilde kaçakçı rolünü yapan 
Karakat Efendlle Sait B. ve ıo
för roliinO yapan Talat beyle 
asıl otomobilin ıoförü Hasan T ah
atn, ikinci otobilde 4 polis me
munı bulunmaktadır. 

Kazanın naaıl vukua geldiğini 

badtaeye fA}ılt olan sinema opera
t6rii Cezmi Beytn ağzından din
liyoruz: 

- Otomobille biribirini takiben 
pçtller. 

Ben makinede filim çeviriyor
dum. lkt otomobilin arası 15-20 
metro kadar vardı. Birinci oto
mobil virajı döndn, 30 metro 
kaJ.ar !l..-ledi. durdu va v•vaa 

Piytınkol 
Büyük ikramiye• 

leri kimler ka· 
zandı? 

Numaraların muntazam hs
tesi 6 ıncı safamızdadır. 
Tayyare plyankosunun çekil· 

meılne diln sabah devam ve 
keıide ikmal edtlmtıUr. 

En büydk ikramiye olan kırk 
beı bin lira (1697) numaraya, 
yirmi bin lira ( 40765) on bet 
bin lira (55495) numaraya, on 
iki bin lira (37377) numaraya, 
on bin lira (26859) numaraya 
çıkDUftır .Kırk beı bin lira Kadı
köytinde Cemile isminde bir 
hanıma on beı bin lira müaktrat 
amili V l\rlarbe, on iki bin lira 
çuhacı Hakkı Efendiye çıkmııtır. 

Sonları 67, 65, 77, 94 ile nl • 
hayetlenen biletler otuzar lira 
amorti alacaklardır. 

Dün çekilen numaralan iç sa· 
yıfamızda ııraya konmUf bir hal
de bulacakıınız. 

Kadın gazeteci 
Memleketimizde tetki· 

kat yapiyor 
Mahnazel Bettinin on yedi 

aydan beri devam 
edeA ~eyahatl 

Kalıirede mOnteflr Elmulrattem 
wazeteai muharrirlerinden Mat

mazel BettU Salumen Mansebri ahi· 

Matmaul Bettr 

ren tehrimize gelmittir. Mııırb 
gazf'tect arkadqımız diin memle
ketimizi kendiıine tanıtmakta o
lan Afif Beyle beraber matbaa
mızı ziyarete etmiıtir. 

1 
Matmazel BetU on yedi ay- · 

d.anberi seyahatta bulunmaktadır. 
Mısırdan harekeUnden sonra ı 

Hindiıtanı, Japonyayı, Çini, Rus
yayı, Lehiıtansı Romanyayı do-
laıan Mısırlı kadın gazeteci Ka.. 
tenceden ıehrimlze gelmltUr• Bu
gün de Halebe hareket edecek, 
Suriye ve Filııinden geçett.k Mı· 
ııra dönecektir. 

Matmazel BtU ,ehrlmizde bu· 
lunduğu müddet esnasında KD 
muallim mektebini diğer bazı 
mektepleri gezmff, muhtelif sa• 
halarda tetkikatta bulunmuftur. 

Matmazel BetUn•n memleke
Umiz, kadınlanmız, Mııır kadın· 
hfl ve diler dikkate ,ayan me
selelere ait alAka verici haabu 
hali yarınki nuıhamızdadı. •• ::==enı ... ::w s 
yavq kapaklandı. Biz badlaeyi 
2örür ır6rmez bemeo koıtu& Za· 
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" V AKT ,, iN ŞEHİ~ VE 
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MEMLEKET HABE~LE~I 

H z masıgayetkolay 
irmüsabaka 

Bedavadan sıgorta olmak isterseniz derhal 
bu faydalı musabakaya iştirak edin 

Vakıt on Uç senelik neşriyat hayatında daima karllerinin itima
dına mazhar olmuş ve bu itimatla daima kariin gazetesi olmuştur. 
Karl1erlnden gördüğü samimt teveccüh ve alaka iledir ki gazetemiz en 
asrt tabı makJnelerile techiz ve gazetenin mündericatı tevsi edilmi~tir. 

Bu suretle tekemmülden "Vakıt11 karileri için yalınız güzel bir 
gazete almakla iktifa cdilmiyecek faydalı ve eylencell de olacaktır. 

Bu hsusta bir çok tasavvurlarımız var. 1 lepsini sırasile neşre· 
deceğiz. 

Bu gcın eylencell ve çok faydalı bir taH oyunundan bahsediyoruz. 
Bu tali oyununda. milsahakaya iştirak edenlerin yüzde ellisi muhakkak 
kazanacııktır. Kazanan karilerimiz ücreti gazetemiz tarafından tediye 
edilmek llzere hayat sigortasına kaydedilecektir. 

Müsndakaya girecek kariimiz şu şartlan haiz olmalıdır: 
I - Gazetemlzln yen! şekilde intlşarlndan sonra abone kayd edilmiş 

bulunmalL 
2 - Eski abonelerimizden tali oyununa girmek istlyenJer <le abo

nelerlnl teedit etmiş elmahdırlar. 

Bu şartlan haiz olan ahonelerlmiz arasından talel kariler nasıl 
intihap edilecektir. İntihap şu şekilde olacaktır. 

Müsabakaya iştirak eden abonlerimiz ara.;ında noter huzurile bir 
kura keşide edilecek ve dine mükMat jsabet eden knrilı::rimiz 

• 500 ,, liraya sigorta konacaktır. 

ten ikinci otomobil de virajı Talat B. Polis müdiriyetinde 
rlönmüı, kazayı görmüı ve dur- dün öğleye kadar alakonmuı, 
mu~tu. sonra serbest bırakılmı§tır. 

Otomobilden inen polislerle Ölen Karkaş efendinin tülüatçı 

lktısatçılar 
Gelecek: ay başı 
toplaııacal{lar 

Ankara, 12, (Valot) - Alt İktı· 
fat meclisi önümüzdeki ayın birin
de toplanarak Türkiyenin iktısat 
programı nasıl olmalıdır, mevzuunu 
miizakerc edecek ve kararlarını ve
recektir. 

Bu toplanmadan sonra, meclisin 
teşkili hukkındaki kanunun 7 irıei 
maddesi mucibince hükömet ve 
müesseseler turafındıın müntchııp 
azaların yansı kur'a ile tebdil olu
naca~ yerlerine intihap yapılacaktır. 

Polis kongresine iştirak 
etmiyeceğiz 

Ankara, 12 (Vakıt) - Pariste 
toplanacak olan polis kongresi bey· 
nelmilel mahiyette olmadığından 
hliktimetimlz iştirak ctmiyecda!r. 

l-lükfımet merkezimizin yıl 
dönümü 

Anknrn, l 2 ( Yakıt) - Yarın 
Ankaranın hükOmet merkezi ittiha
zının 7 inci senesi münasebetile me· 
rasim yapılacaktır. 

devrilen otomobilin yanına git· Karkaı Efendi olmadığı anla~ıl- kalete bildirilmiş ve buna kendi 
tik. Altta kalanlan çıkardık. mııtır • Bu zat Beyoğulunda noktai nazarını da ilave etmiştir. 
Mecruhlan otomobille Etfal haa- Pera fotoğrafaneeinin sahibi idi, Komiserliğin bu mütalaası Karşı-
taneslne gönderdik. Şoför rolnnn üç gün evvıel fotoğrafhaneslni yaka tenviratını da İzmir tarifesi 
yapan ve elinde ooför ehliyetna· satmıştı. Asıl fııtninin Savak ol- üzerinden yapılması ve bunun 
meıi bulunan Talat beye hlt bir duğu söylenilir.elctedir. Sinema- için Karşıyakanın Izmir elektrik 
ıey olmamıı. toför muavini va- cılığa pek meraklı imi~. He.tta imtiyazı hududunıı ithali muvafık 
E!yettnde olan Hasan Tahıtnln sinemacılığa kabülü için bir olacağı merkezinğedir. Vekaletin 

hafifçe aya~ ıııynlmıotı. Karakaı haylf çe.Tışmıtbr. bu şekli tasvip edeceği muhakkak 

efendlle Salt B. yaralanmışlardır. 
1 

' addediliyor. 
Fak 1 J T h Memleket haberler~ 

at nere erlnc>en... e eyyü· - - Şarktan gelenlere ev 
dlmden farkında bile olmadım • • 

Karakaı Efendinin kulağından 1 . d ı k ı verilecek 
kan akıyordu. Hatırhyabildiğim Zffiİf e e e tri { Şark vilayetlerinden Garp vila-

ıey o kadar... San B. de yüzün. Anadolu refikimizde okuduğu- yet!erine nakledılmiş bulunan eş-
den yaralanmı§... dün yüzü clikil. I hasa ikamet etmekte oldukları 

muza göre zmirde Karşıyakanın 
D'li§tlr. Zannederim 10 günde iyi elektrik işi heniiz halledilmiş bu- metruk emlakin k~ndilerine, be-
olacak bir yara.. Bazı gazeteler lunmamaktadır. Elektrik şirketinin deli 20 senede ödenmek şartile 
benim de ağırca yaralı olduğu • bu husustaki talebini Karşıyaka temlik edilmeleri tekarrür etmiş 
mu yazıyorlar. Halbuki ben bu belediyesi muvafık görmiyerek ve bu hususta alakadarlara tehli· 
otomubilde değildim. reddetmiştir. Bunun üzerine şir· gat yapılmıştır. Şimdiye kadar 

Tabn bana hiç bir ıey olmadı.2' ketin tenvirab lzmir tarifesi üze- iskan edilmemiş olanlar varsa 
Kazadan sonra hadisede ha- rinden kabule mütemayil bir va· metruk emlake sür'atle iskan cdi-

nr bulunanlar Zincirlikuyu jan- ziyette olduğu anlaşılmıştı. Nafia lecekler ve temlik için memleket-

8ouyet yıl ~önümü 
Gazi hz. ile Kalenin yol
da~ arasında telgraflar 

teati olundu 
Ankar~ 12 (A.A) - Sovyet ih· 

tl!Alinln 12 lnd yıl dönOmü müna
sebetlle Reiskümhur Cazi r..Iustafa 
Kemal hazretlerUe, Sovyet şuralar 

ittihadı merkez komitesi reisi l\J. 
Kalenin cenapları ve hariciye vekili 
Teyflk Rüştü bey ile halk komiseri 
M. Karahan arasında atideki tebrik 
telgrafları tcarl olunmuştur: 

Sovyet ~ura/ar itfthadı merkez komilell reisi 
M. Kalenin cenaplarına: 

T e~rlnlevel ıhtıl!linln 12 inci yıl 
dönümU münasebefile en hAr tebrl
katımın kabulünü rica, saadetiniz ve 
ittihat ahahslnln refahı hakkıdakl te
menııiyatı halısaneml teyit ederim. 

Gazi Muslafa Kemal 
Türkiye Reisfcümlıııru Gazi Mustafa 

Kemal Hazretlerine: 
1sa1 buyurduğunuz tebrikA.t ve te

menniyattan dolayı en hAr teşekkürle
rimin kabulünü rica ederim. Kalenin 

Tevfik Rüştü lleyle Hariciye 
komiseri orasında da samimt telgra[· 
lnr teati olunmuştur. - -------
Of felal(tzedeleri 

Ankara, 11 - Of kazasının 
seylap ve heyelandan müteessir 
olan köylerle, tehlikede bulunan
ları mahnllinde yapılan tahkikat
tan anlaşılan köyler ahalisinin, 
Maçka ve Bayburt kazalarına 
nakilleri, oralarda kendilerine 
arazi verilmesi emredildi. Bu 
nüfusun miktarı 6-7 bin kişidir. 

Varım asır 'vv,l'd 

KIT 
13 ie~rlnsani 1879 

Arnavut çalgıcı esna
fından meşhur Rrslanın 
Langada Saray odaların
da 106 numaralı mahal
de geceleri dörde kadar 
icrayı ahenk edeceği ve 
güzel havaları terenniım 
eyliyeceği gibi SultanAh .. 
mette kıraathanei umu
mide cuma gecesile giin
duzu ve pazartesi gecesi 
meşhur Çifte kanburların 
takımı pek gii.zel icrayı 

T okatliyandaki 
intihar 

[Üıt tarafı Birincl ı~yıfa.mızdadır] 
Polis bir taraftan tahkikatını 

icra ederken, sal:.aha karşı saat 
4 te müddei umumi Fikret Bey 
zabıta doktorunun refakatinde 
olarak otele gelmiş ve meseleye 
vazıyet eylemiş ve müntehirlerin 
cesetlerini sabahleyin saat 8 de 
otelin kamyonu ile morga naklet• 
tirmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
M. Aaron ile zevcesinin faz ıı 
miktarda veronal içmek suretile 
intihar ettikleri anlaşılmıştır. 

Müntehir Alman noteri biri 
Tokatlıyan oteli müdiriyetine, birı 
Alman sefaretine ve üçüncüsıı 

de Almanyada bulunan ailesint 
hitaben üç mektup bırakmıştır. 

Otel müdüriyetine hitaben ye.• 

zılan mektubun maali şudur: 
"Biz bu işi kendi hüsnü rıza• 

mızla yaptık. lntiharımızdan kirn 
se mes'ul değildir. Otelınize oln 

borcumuza ve bizim için yapaca' 
ğmız mesarife mukabil size b·t 
miktar da para bırakıyoruz. Ma' 
sanın üzerindeki üç adet mektı.J 

bu lı1tfen ve derhal adreslerine 

göndermenizi rica ederiz." 

Müddei umumi bu mektuplar! 
mütalaa etmek üzere almıştır. 

Dün öğleden sonra Alman kon' 

solosü Tokatlıyan oteline gidere~ 
müntehirin eşyalarını tesbit etmı 
ve teslim almıştır. 

Müntehirlerin eşyası meyanınd 
bir de hiç kullanılmamış rüvelve 
bulunmuştur. 

Alman noteri ve zevcesını 

sebebi intiharı hakkında devera 

eden şayialara nazaran, M. Aa 0
1 

Almanyada takriben 500 bin lir~ 
kadar bir meblağı zimmetirıe 
geçirmiş ve memleketinden firıı1 
etmiştir. · 

Bilahara Alman gazeteleri rne' 
seleyi ortaya atınca M. Aaro'

1 

intihar etmekten başka çare btı' 
lamam ıştır. 

Müntehir~n ne kadar parB
51 

olduğu henüz malum olmayıP 
bu cihetin bıraktığı mektuplar111 

tetkikinden ıonra P.,' c acıığ• 
tabiidir. 

M. Aarom Tokatı , lubiyat eyliyeceği ild.n 
olunur. 

clanna mevldine giderek saat 7 komiserliği bu hususta Karşıyaka !erinde mal tedarik edip etme· 
ye kadar orada ifade vermiıle!'- belediyesinin ne düşündüğünü dikleri nazarı dikkate alınmıya- müdüriyetine yalnız yüz 

:1fşlerdfr. Şoför rolünü yapan tesbit ettikten sonra mesf'le ve- .c~a~k~tı~r~·~~~~~~~~~;-;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~b~ır~a~k~m~ı~ş~tı~r.~~~~~~~d 
~======~~~~~~~~~~~=1\i:~~==~~~~~~~· .-. .. ı· se" 

ğına uğradL Yumurcağın da inti- Ben bilir miyim onu? de terkipler rağbetten duşe ı fi' 

adam 
V AKIT ın tefrikası ı 2 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
DOnkil kısmın hul&sası 

[ KUçUklüğünden itibaren sıra 
ile Yumurca~ Afoca~ Hnylaz, 
Çapkın ve nihayet Utanmaz adam 
namını almış olan A vnüsselı\h, 
herkes gibi anasından doğduğu za
man temiz bir ah!Aka malikti. 

Fakat babasının sertliği ve da
yakları karşısında anasının şefka

tine sığınarak kurtuluyordu. Bu 
vaziyet onu bir şer filozofu 
yapmıştı. 

Bir gün, 
daha çabuk 

t:ıvuklarından birisini 
yumurtlatmak için de-

llğlne bir çivi sokarak içerisini 
karıştırmış ve nihayet hayvanı öl
diirmüştii· l'tı kabahatine mukabil 
eşek sudan ~elinciye kadar dayak 

yedi ve babasına müthiş bir kin 
bağladı. İntikam almak için bul-

duğu çare bahasının yüz dirhemlik 

rakısına l ir kadeh idrar karışnr
mak oldu. 

Babası o ak~am içkinin lezzetin
deki dej'!;lşikliği fabrikadan, bakkal-

dan zannederek şik~yetlerle gıda
suu ald.L Ertesi gün mide hastalı· 

kamı yerini buldu. Söyle diyorum para nerede de izzetini kaybettin. Ah ah 8~e' 
Ifayrulluh Efendi Avnüsscl.ihı var?.. la beraber nev'in de okadar . i• 

iki kız kardeşile bırakarak içki Arslanın ağzında imiş di- ~işti ki doyurmıyorsun, mide şıŞ ~ 
sıskalığından öldü. Yumurcak da yorlar... riyoraun. Beslemiyorsun, bağır59 
25 yaşına gelmiş ve girip çı~ma· - Şaşkın kadın. Hayvan onu ufunetlendiriyorsun.. B 5' 

dığı mektep ve meslek kalmamıştı. çoktan yuttu... Mutfakta bir tıkırtı duydu. eıŞ 
O, bir fenle iktifa etmektense her - 6 - belli annesi daha evvel kalkıJl 
ilimden biraz bllmeği tercih edi· Avnüsselah bir akşam gayet olacaktı. Seslendi : 
yordu.] boş mide ile yatmıştı. Gece alaca Anne ? 

• bir uyku geçirdikten sonra crken-
Daldan dala uçarak gittikçe den kalktı.. içi ezim ezim ezi

ahlaksızlığını genişleten bu deli • liyordu. 
kanlı anasının başına bela oldu. Döşeme tahtalannın araları bir 
Biçare Fevziye Hanım eytam ve kaç parmak açılmış ve her adım· 
eramilden aldığı maaşı yetiştire - da zelzele yapan viran evin so-
miyordu. fasından yörüdü. Çarpık merdi-

Her gün ana oğul arasında venden alt kata indi. Aç kedi 
dırıitı eksik değildi. Kadıncağız gibi her tarafı koklaya koklaya 
şöyle bağırıyordu: ekmek çömleğini karıştırdı. Kö-

- Salah... artık vesayetten kur· seleye dönmüş bir iki kırpıntl 
tu1dun. Kazan da ye.. Bundan buldu. Ağzında ilk lokmayı ge
sonra yetimlerin hakkını sarf· velerkn ötekileri elinde evırıp 
edemem .. çevirerek: 

Söyle bana nasıl kazana· 
1 

- Ah mübarek nimet sana 
1 evvlden nanıaziz derlerdi. Türkçe-yım? 

Acamm 
Ekmek yok mut 
Çömleğe bak.. st·· 
Baktım, birkaç hırpıntı v 
işte okadar ... 
Onlar da taş gibi... 

- Islat da ye... .. ri• 
- Öküz müyüm ben köftllfl 

yecek ? ktıJ'~J 
- Şimdi kardeşlerin ka 

onu da bulamazsın. 
- lnkibazdan rahatsızırt>b·· ı11t" 

Ba ' - Ya ben.. ya ben.. d klarırı8 
şihatin eski eytam _san 1 

t yo"
döndüm.. İthalat var ıhraca ıW 

(Bltııle 
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ç· ftçilere petro 
eni bir t §ul tesbat edildi 

Kolza yağı meselesi de ehemmiyetle 
tetkik olunmaktadır 

Petrol ve benzin tnhlsan umumi 
mildüra Husna Beyin Ankaradan 
geldiğini yazmışbk. 

Dan kendisinden inhisar tşlerl 
hakkında malOmat fstlyen bir muharrl

mlze Hüsnü B. ıu izahatı vermıvtır: 
- On b~-1 giln evvel Ankara ve 

oradan Ü,şaka gittim. f dremlzl alAka
dar eden bazı meseleler hakkında 
Maliye ve !ktısat vekAletile temas 
ettim. 

Bunların başlıcaları T eraktörlerde 
kullanılan petrol meselesi idi. Petrol
dan inhisar resmi alınmadığı g!lnden
berl bız zira! maafıyet mazbatalarının 
mahsubunu yapamıyorduk. Onun için 

, çlf tçller de petrol alamıyorlardı. Şimdi 
alt oldu~u makamca yeni bir tarz 
tesbtt edildi. bu ıekil bize teblığ edil
dikten ıonra mesele halledilmıı ola
cakhr. 

Tramvaylar 
Dan otlıyanlar, basamakta 

duranlar yakalandı 
Tramvay kazalarına mani ol

mak için zabıta, Şeyrüsefer mer
kezi ve Merkez kumandanlığı 
mO.ıtereken] çalıımağa ba§lanuş
lardır. Dün sabah ani olarak 
ıehrfn en ltlek caddelerinde sıkı 

· bir teftiı yapılmı§hr. 

Ekseri yerlerde bir polis ve 
inzibatla bir zabıtayı belediye 
memuru tramvaylan durdurmuı-

. Jar, basamakta duranları yakala-

mıılardır. Gerek tramvaya atlar
ken tutulan, gerek basamaklarda, 
ön ıahanlıkta duranla, polis mü-

ddrlfi~e celbedilmtılerdlr. Bun
lar 20 • 30 ld§idir. Bunlardan 
beıer lira cezayf nakdi alınacak
tır. 

Bnndan sonra her gün böyle 
tl!ıı kontolla.r yapılacakbr. Tram· 
'tay kapulan bir istasyondan bir 
istasyona kadar kapalı duracak
tu-. 

Kalp sektesi 
Tahta.kalede uzun çarııda ıey· 

h.r manav Mehmet dün üzüm 
'atarken dil§ep sektei kalpden 
6htıaıtür • 

Yakalanan hırsızlar 
~eıfktaıta Kıhcalide kontrolör 
~ ltn Efendinin evine sabıkalı 
~]"ahır girmtı ve palto ile elbise ;ken yakalanmııtır. 
l\\l ~lktaıta yeni mahallede 154 
~~aralı hanede Alinin evine 
~n •t lrfrınf§ ve öteberi çalmıştır. 
~ ... C~e <lzenne Ihsan isminde biri 
e tltıtnııtır. 

~O~ ~tUcta§ta V alde çe§mesinde 
~Q tlr~e aahıkalılardan Rama
tll'l~ : &.ola dola§trken şüphe üze
"-ltli ~tufnıuı ve sol elinin içinde 
\~. lt llıaynıuncuk bulunmuş-

Hüsnü Bey b!lA.harıı gilnUn diğer 
bir meselesi olan petrola kolza yağı 
karıştırılması bahsine gelerek: 

- Kolza yağı meselesi tle de 
meşgulüm • mesele • IA.yık olduğu 
ehemmiyetle nazarı dikkkate alınmıştır. 
Gerek hazinenin, gerek halkın zarannı 
mucip olan bu meseleyi esasından 
kaldtrmak için !Azım gelen tedbirler 

alınacaktır demiştir. Üşıak ıekcr fabri
kasının faalıyetl hakkında da ma!Omat 
veren HilsnU B. ıu izahatı vermiştir: 

- Fabrikamızın bu ıcnekı faalı
yetl pek urnlt bahıştır. 

Pancar geçen senelere nazaran 
çoktur ve bunlar labrıkada tam rand
man ile lşlenllmektedir. lstıhsalatın 
300) tona kadar varacağı tahmin olu
nuyor. Hulasa bu fabrikanın busenekt 
faalıyeU ve lstihsalatı bir muvaffakıyet 
addolunabılır. 

... " ~· .. 1 

otomobille 
Tünelde bir kadın kaçırıldı 

Evvelki gün Beyoğlunda A. 
merikan filimlerfnde olduğu gibi 
garip bir kadın kaçırma vak' ası 
olmuıtur. Şişhanede oturan Nina 
isminde güzel ve genç bir kadın, 
Tünel civarınc!an geçerken arka
sından yavaıı yava~ bir otomobil 
yaldaımış, içinden çıkan uzun 
boylu bir adam kadını yıldırım 
sür'atile kapıp otomobile atmıı 
ve derhal Beyoğlu caddesinde 
kaybolmuştur • Ninanın yanında 
bulunan bir a.rkadaıı heınen 
polise müracaat etmiıttr. Baha. 
ettin isminde birisinden ıüphe 
edilmektedir. 

Kaçak rakı 
Balatta makarnacı sokağında 

oturan Bahar Nesim, hali faali
yette 230 kiloluk bir kazan, 
1500 kiloluk salamura ve 100 ki
lo rakı ile birlikte yakalanmıı, 
bulunan §eyler· müsadere edil
mi§tir. 

Balatta Odun iskelesinde kö
mürcü Alinin hanesinde de 150 
kiloluk bir kazan ve 1400 kilo 
salamura ile 40 kilo rakı bulun
muf, müsadere edilmiştir. 

Meclis sarayı 
Ankarada yeni bir B. M. 

M. sarayı yaptırılacaktır 
Ankaradan gelen bir telgraf haberi

ne nazaran Ankarada büyük Millet 
Mcslisl sarayı inşası tekarrUr etmiş ve 
hazırlıklara başlanmtşbr. 

Bu rarayın Ankara kalesl (herine 
tnıa ettirilmesi tasavvur edilmektedir. 
Bu takdirde kale civarı temamen is

tiınl~k edilecek park halıne &okula
cak, kaleye çıkmak için muntazam 
yollar ve clikllrlklı şimendiferler yaptı· 

rılacaktır. 

Bu Bnynk Millet sararmın proje 

ve pllanlar~ maruf mimarlara yaptı

rılacaktır. 

İn gj}jz lirası 
;.,;> • 

Dün hom~da. J.1;.:liz lirnsı 1031 

il lmruı:ta açılmış ve 1033 kuruş~a ta
panmışhr. Altın 89~,5 kuru~tur. 

Şehrin tenviri 
Emanet Elektrik şirketile 

müzakerede 

Yeniden 500 lamba daha 
konulacak 

Şehremaneti, şehrin gece ten· 
viratına ait bulunan "' 200 ,, bin 
liralık tahsisatı bir miktar daha 
fazlalaştırmıya karar vermiştir. 

Bu kararın neticesi olarak bugün
kü mevcuda 500 elektrik lambası 
daha ilave edilmek için Elektrik 
şirketile müzakereye girişilmiştir. 

Müzakere neticelendikten sonra 
Belediye cemiyetinden tahsisat 

İstenilecek ve alındığı takdirde 

lambalann konulmasına başlanı
lacaktır. Şimdiki halde aydınla-
tılmıya en ziyade muhtaç olan 
sokaklar tesbit olunmaktadır. 

Bu arada, lambalan çok sık 
bulunan Yıldız caddesinden 18 
lamba alınarak başka yerlerin 
ihtiyacına tahsis olunmuştur. 

Emanet, gerek havagazı, gerek
tıe Elektrik şirketine, şehrin ten-

virat karşılığı olarak verdiği pa

raya ait fiat förmülünün çok ka
rışık olduğunu da teemmül ctpıiye 

başlamıştır. Bunun daha basit bir 
şekle konulması için alakadarlar 

nezdinde teşebbüste bulunulması 
tasavvur olunmaktadır. Bu takdir· 
de şehrin daha çok tenvir edile
bilmesi de imkan dahiline girmiş 
olacaktır. 

Yeni pullar 
Dün yeni posta idarelerinde 

kul1anmıya başlanıldı 
Yeni Türk harflerile basılan 

posta pulları dünden itibaren 
kollanılmıya başlamıştır. Yeni 
pullar şekil itibarile eskileri gibi-

dir. YalnlZ Ankara - Sivas hattı 
üzerindeki Kızılırmak köprüsünü 

gösteren bir pul daha bastırıl
mıştır. Yeni pullarımıza ilk defa 
olarak "Türkiye Cümhuriyeti,, iba
resi konulmuştur. 

Rıısyaya ihracat --
Hakkı kendilerine verilen 

bankalar, orada büro 
açacaklar 

Kendilerine Rusyaya ihracat 
hakkı verilmiı olan Sanayi ve 

Maadin, Ziraat bankaları Rusya· 

C!a bir büro açınak için müzake
reye başlamı§lardır. 

İhracat haklcımn gene eskisi 

gibi kendilerinde kalmasını rica 

için Anka.raya giden ve talepleri 
hukUınctçe kabul edilmiyen ta· 

cirlerden bazıları ıehrimize dön· 
müşlerdir. 

Boğazlar komisyonında 
Boğazlar komisyonu bu sabah 

mutat ictimaını aktederek bil

hassa yunanhlar tarafından ahi· 
ren vaki olan §ikayetlerle me§· 
ğul olacaktır. Bugünkü lctimaa 
Yunanlstanın yeni murahhas! 
M. F okas ta iştirak edecektir. 

Fırkada içtima 
Belediye meclisi Halk fırkası 

gurupu bugün fırka salonunda 
bir içtima yapacaktır. İçtimada 
oktruva meselesinin konuşul<ıcağı 
tahmin olunmaktadır. 

______________ _... __ _,,, _____ .-w __ ~--------------

"V AITIT,, m tali yoklaması 
En talili karriimi i 

cır~yGru~ Y 
Dünkü sayısı ile yeni l.;ı.r § ..... :L:c giren \' A KJT bu n~üna rcbet!e 

bazı yeni teşebbfü'.arde bulundrğunu arı.etmiş, bu aıaC.:.a bir 
TALI YOKLAN. ı'ı~:;r t rt'p et!;rırr.izi bildirm·~uk. 

Karilere bir külfet vermiyoruz. 
~.?.'i ~·-1 

·--·•:.r-•7n jş~ir-k i-;in gazetemiz hiçbir külfet tc.hmil 
etmiyor. Buna V AKI'!' ı alan her kari kendiliğinden iştirak etmif 
o","lc khr. 

KE'riler!miz ra."'e••mi:-fn iir.. kc ~eAinde bir numara bulacaklar 
ve yfl•nız bu! 01J1n11vı ırıcı ... ,. ak zahmetini ihtiyar edeceklerdir. 
P··~un için idafehane"e n1P i:lup gönderme!c, !.ayıt yaptırmak 

yoktur. 
Gazetemizle dağ-ıtılan bu numaralar üzerine bir hafta sonra 

noter huzurunda bir kur'a çekilecek, kur'a hangi numaraya dü
ıerııe karilerin en ta ltlisi o numaranın hamili öü.yı:c:.~ak ve kendisine 
takdim edileecektir . 

Numarayı flrşr:panlar ... 

100 lira 
Her sabaiı aldığımı:: VAKlT la beraber elde ed.tl .... ,..e!ı- bu numara, 

alnız kur'a isabet edene 100 lir.:ı. temin etmekle bı!maz: kur'ayı 
razanmıyan numarlar V AKIT ın l-arilerine zaman zaman vereceği 
hediyeler için gene bir kur'a esası c•acehır. Bundan istifade 
etmek isteyen kariler, ellerindeki nu~arafarla a.d. eslerini gazete
mize bildirmek lutfunda hulunncı:.k!nrdır. 

.E!!.r..c11an ba.ş:ca ••• 
Bu numaralar yalI1!2 hcC:. ye e !ma~ a yaranmakla da kalmı~ 

yacak. idarece zaptolunan adreslH, Lıri!cıile V AKIT arasında 
daimi bir alakanın :readai ni~aned l ..... ::nC:c n~uhafo.za olunacak, 
karilerimizin bu m:rnar.ıyı bildi. :~c.:... &"".:ı.·~!i!e y~pe.ca!dan her 
müracaat için gazetemiz e'inden ! ·en alnkayı gösterecek, 
mesela ticaret işleri haricinde r .inderecekleri iki üç 11atırlık 
ilanlarını . parasız basacaktır. Eum ı için ( ...• numaralı kariiniz) 
diye vaktile bildir' en adresi yazn ·ık H..iiayet edecektir. 

B -nkü "VAKiT a bu n:ıır ı:rayı koymak hususundaki 
ugu "' lk-ı· 

k h 1 bulması maa -ese ( yeı.i makinemin i gun erı -
arannızın usu ' . B. ki -

b .... ı cak ı bir küçük ıı. • ız~~ı mani oluyor. ır i gun ne agı~ ana o an 
içinde y AKIT m hR§lığı yanmc1a fü ü!ecek .numarayı saklayın~z: 

Hem 100 Ura kazanacaksınız, 1 m muhtelif zamanlarda hedı-

1 ı ak hem de gazeten·n türlü türlü teşebbüs ve de-ye er a ac smız, · 
liletlerinden istifade edeceksiniz ! 

Balolar 
Sabaha kadar devam 

etmemeli 
Amerika gazetelerinin verdiği 

malUınata göre ba 'ola
nn sabaha kadar devamına ~.ar
§1 Amerikada büyük bir mem· 

nuniyetsizlik hakimdir. Buna kar
ıı baloları sabah saat saat 6 
ve 7 ye kadar uzatmıya•ak 
azami saat üçte bitirilme~ı karar

la~mıstır. 
Bundan maksat hem balolara 

iştirak edenlerin eıhhatini koru
mak, hem de i§ adamlannın da 
balolara devamını temin etmektir. 

Bu hattı hare!<et umumiyetle 
tasvip ile karşılanıyor. 

EdgarKine 
F ransiz zırhlısı bu sabah 

lımanımıza geliyor 
Fransızların Edgar Kine zıhlısı, bu 

sabah dokuzda limanımıza gelecektir. 

Kumandan Benua ögleden evvel Vah 
Beyle Şükrü Naili Pa~ııyı ziyaret, 
öyleden sonra mukabil ılyaretl ... ri 
kabul edeC"ekıir. 

Bu akşam Un•on. Fransezde Fransız 

bahriyelileri ıererefi:?e bir çay zlyaf ctl 

verilecektir. 
Yarın akşam da Fransız sefaretinde 

Kont Şambröf tarafından bir ziyaret 

ve bir balo verilecektir. 

Cumartesi günil kumandan Fran~ız 

kolonisini kabul edecek ve pazar günü 

Edrrar ine zırhlı ı Pireye mütevcc-o 

ıhen limanımızdan hareket edecektir. 

VerQi 
~ 

cezası 

Flu!;: fabrikalarından 40000 
lira alınacak 

Defterdarlık idaresi, plak fab
rikaıarında fonografa şarkı okuyan 
bazı hanendelerin kazanç vergi
lerinin hesap edilmemesinden do
l lyı bu gibi müesseseler hakkın
cla 40000 liralık bir ceza vergisi 
kesmiş lir. 

Defterdarlık idaresi hanendeleri 
müstahdem sıfatile tanımakta ve 
kanun mucibince bunların kazanç 
vergisi vermeleri lazım geldiğini 
ileri sürmektedir. 

Halbuki p!ak dolduran müesse
~eler bu hanendelerden kazan9 
vergisini kesmedikleri için vergiyi 
cewsi1e ödP-miye mecbur tutul
muşlardır. Müesseseler dün bu 
karam itiraz etmişlerdir. Fakat 

defterdarlık, kanunun musarrah 
olduğu ve verilen karardan geri 
dönmenin imkansız bulunduğunu 
söylemektedir. 

Sefik B. izahat veriyor 
Dünkü nüshamızda Defterd'.!r 

Şefik Beye A:ıkaradan ". E~~~ '.' 
imzasile bir telgraf göndcnl dıgını, 
bunda bir maaş t ediyesine ait 
iltiması bulunduğunun iddia edil· 

diğini yazmıştık. 
Du hususla beynnatta bulunan 

~efik Bey şunlan söylemiştir: 
- ~övle bir telgraftan haberi 

voktur. ~ler halde garez üzerine 
; :ıp: lmıştır. Ben kendimi ve v:ı.zi
i mi hi1

; .. im. Bil~1 rc:eydim bu 
makama gelmezdim. n 



VAKiT 
o 

ismet Pş. Hz. nin nutku 
ve 

ii~yliinün himayesi 
Bqvekil ismet P~. Hz., B. M. Meo 

lisinde iı at etüei nutuktan tama 

lıer sene olduğu gibi tam bir 
it ·c:·at karan aldı. Bu karar e
sasen vaz.iydi :rakmdım ıörenler 
\'e bilen!er fçin pek tabii bir 
J e.diteclir, Ye efer ba badf.~ 
lıurusi bir L.ıynet Ye manau. var

sa hw:m aııcaJ. Millet meclielDln 
açılmasından evve(kimler tarafın· 
cun 'Ye ne nıakıatla ortaya çılla.
rıJciıfı anlaplamıyan bazı dedf.. 
l~oGuları kökünden keamif olma
sında aramak lazım gelir. Esa
sen Gazt Hazretlerinin l:ııGytlk 
nutuklan ile milli mücadele 
tarihimizde ıereflt mevkflnf af. 
mıı olan lamel Pı. Hz., it bqm
da kaldıkça esldyen ve zayıflıyan 
hükGmet adamlapndan delfldiı; 
biLikia icra mevkünde çahıtıkça 
kuvvet ve itimat kazanması onun 
ıiyaıl hayatına bir hususiyettir. 

Baıvekll Pı. Hz. nln nutkuna 
gelince bilhaua bu ıene temas 
ettJff rktısadt ve mali mevzular 
noktaımdan ,ayana dikkattir. 

Gazi Hazretleri memlekeUmfZ. 
de lstihsalA.tı artırmak için takip 
olunan ılyaıetten bahaederken 
köylQye toprak vermek tedbirine 
ehemmiyet veriyordu; ve ezcGmle: 
ıöyle diyordu : 

,, Çlftçly~ arazt vermek de hü
lciimeUn mütemadiyen takip et
mesi l&zımgelen bir keyfiyettir, 
çalı.ıan TGrk köylilıt\ne lı!ıyebtle
ceği kadar toprak temin etmek 
memleketln fıUhaalAbnı zengin
leıUrecek baıhca çarelerdendir.,, 
lamel P1- Hz. Gazı hazretleri tara
fınclu ftaret edilen bu llyaaetfn 
hilkametçe lmkAn derecesinde 
tathlkfne çahpldıtmı Ptennek 

lçia bir telle urfinda köyliiye 
daiıtdaa toprak miktannı rak
ka•larla telbit ebalı ve : 

•BiDm bu qte meUflmiz 
topraksız kaJIAye kendi malı lJ&· 
pacafımız tarlaımda çahpnak 
imlcAIUlll h••ı!•m•ktır- d.emiftir. 

Maamafth kendi ekip blçeceil 
kadar topraiJ olmayan köylnlere 
toprak vermek b«yGk çiftlik 
ltletmekte olan ıa)Tel ve nnet 
eahipleriu lsaql herhanal bir 
ıektlde ale,bdarane b.arebtf icap 
etmez; netelda Baneldl P• Hz. 
ı.. -*ta:JI turih etmfıtir. 

MaMUndur ki memleketimizde 
umumi ırilfuaun y6zde yetmlfiul 
teıJdl eden Tlrk katllwGnG 
yaptnıak '" kunetlenclhmek 
aJyuetf lpnn lfpıı fle batfamlf" 
b. Şimdi tarluaz · çfftçflere top
rak tevzU de •JDı yolda dnam 
edilmektedir. Kezaldr ismet fit. 
Hz. nfn nutuklannda bahaettdderl 
yGzde Oç ~ulr arlaalk Namf 

ile lnıfdayı himaye lllteml aym 
dyaaetfn hır netlceelclfr. -

Buiday hfma)'ftlahl (340) ,. 
neıfnden hua8ne kadar._.,. t,f 
neticeler l.utm.I lçla •nıtlk • 
mftl• •teıecek ....ı.ı,.nedlr. ç.. 
kG (340) ... ee1nc1e (m) 11111,w 
yakJ•flUI haidaJ' fthaJMa ...... M• 

ne tçfnde mtlyondall apllya cllt
mflt ve seçen lnıraldJk ....mcle 
bile (5) milyondan ,.a,.,. Ç'bva
mqbr. Ba fttmı. 8e 1* t.raftau 
arazi dafıtmak, ... tarafta 
ıGmrllk vuıtaa de hafdayı laf • 
maye etmeli a,_ -.. ..... lku
.. dı ve taccart mGftzeae tedbiri 
oldufunu ela .. bnla tutmak IA
zımdır. 

Mehmet Asım 

-
• 

Asy ada Ingilizler 
Btr ..-ı belan bir middetten ben 

'laaatl Ye prkı Alya iki b6yol:. kUTYetba 
tecavnzlcrıne devre devre maruz kalmıt. 
ve her bir tecavaz Asya KYmmm 
btlld&Iıae u çok bir d.ı-be lDmellle 
nihayet bulımıttur. 

• Bu akı bflyflk kuvvetin biri o&... 
Ruaya • yQz aenede .Aavuua bntiia 

ıımahnl iıtlll ettikı,,m sonra Tnrkı.tan 
tarlklle lrao Ye EEıana. M 
tarikile • Çin .e d9u aarLn,;::.wya 

.Rusya bu auretle clnnyanm en bGyak 
kıt asını ıtmalındea Yulmata Çlliapkea 
d:ğer taraftan ~teki kuvvet _ lng11&ero
Hındlstan ve Hindi Çinl tartlertle 
c~uptan nnluz ediyor ve gUUkçe te\lll 
ettt~i aafuz mıDtakaaı lraıı yaylaa ile 
Çın etrafında Rus mıntakaaı lle karp
Ja,ıyordu. 

Btr a'ır mnddeue, tkı boyak Av
rupa devletinin aiyL~tinde mClhtm 
tnkillplar vukua geldi. Rue çarlıAt 
nıevkUnı Sovyeder ıOrasma terketü; 

tıg\lıerede de •Pıt lerln "Dizrıoll lertn 
• • • 

Ba}koDa ftlr,, krin, ".S.lııbOrl lerln 
"' ' rılne ıoıyalist • Makdonalt ve .. Soııv· . , 

c~n, geldi. Fakat ne lngıltcrenln ne 
Öe Ruayanm cmperyalıst ıiyaadlerinde 
\ !r tebeddııl mütahede edilmedi. 

İtte bu k'bepten dolayM!.'f kı. bu 
(~f~ı, Huı So'"yetler ŞGra ittihadı Çinin 
wıııuJ ları~:~lı~ından 1,ştifade ederek 

M~ yerly ıte çaL,rtce.. 
llJlflid. de • Baha Wı • ma ..,.Dl 

lle bud ola herclmerd vaAle turarak 
Eiam topratma ... .,.. ......... 
bulunuyorlar. 

• Baba ..lıi • nlll ellleD Mr 11181-
llz • Kreayoa , a oldatw d.f.a" 181M• 

nmcla .-.ı.u... Mqhur • Lereu 
9

1a 

Efpn ..,._ ...&.nnde < P•fff • de 
bulunma11 Lana ea l.hır bir deM 
teıkıl cdıyordu. • Amaallah • -.. 
memleketini ulnln elinde tene mecbur 
kalmuı laea&ız llyue&la.c:e bir muvaf. 
f alcı,ettt. 

Ancak • f orıyn Ofla,, kahraman
lanıu ala~ .....- IMlt

olduklan bir .. da "Nadır 9 Hanın 
•Baba Sakı. 1' mat)tp Ye perlfll' 
etme.1 ve • Elgantatan, m Yahdet ve 

teaanodına iadeye çalıpnua bu meat
lıll çabuk gtderdL 

Bu defa fnaılız llyuet1 dalı~ faal 
bir devreye intikal hevcaiae lmpıl.nııt 
g&ilntıyor. •ocylt Meyil. ta. nqdya
bna baltılına •veıJrillaııdalcı İngth& 
hududunda kanpklı çıkanlmaaı bavfile • 
ln(lillz. kuvvetlerinin V cılrtatanı lf(lal 
etmesi mevzuu bah.oluyormut- f.ier 
bu rivayet tatahakkuk edene Amele 
hrkuı rQeaaanın ıureta ıddıa dtlk
lerı aoayaliltlıkten çok fazla " emperya-
hzım. o merbut olduklan ve "Lafoa. 

Mı ..._ N.ı... pc1.ı;;rt1 mub•fu• 

eyleditt aabıt olacaktır. 
Ha Wda .. uı da a,na bydil 

lfaret ecltJmelfdlr lı. Makdonaft lrahtne
slnln • emperyahst • cereyana kapıl

maa. Lvrtennta ne1·1ne Lir Delke 

vermtyecektır. Bıııada. dd -.e mukad· 
dem muhafazak&r s.&d.ıa kabinesi 
Çh.de m1d.heleye kalklf'Mt ~ 
" Hakov ır lol:adun ,-ecfrlten 100ra 
çeldhatttL • v e:drillln • ela ,.pir.ak 
ulr.cd lmelAtıa da. ayal .-Ceyl 

venml pyet memuldlir. As lmtida-
dmaa '-'*z .i,-atı ~ 
milletla1a eer• fçtknaly•iade bo,ük 
h.ldlipc .ı...-. Mk ela.ya yQ. 

zn.de ~da ıeadr talcılma'UU 
..b1r de kabul edecek milletler 
kalmacL. 

Arada bıi-ı 

Feyzullah B. zihniyeti 
Bizde. pek eakidenberi zihin

lere yerlCflllif garip- manam bir 
saygı vardır: Ecanip saygısı! 

l.tanbulun zararına Beyotlunu 
imar eden, bazı semtlere, sokak
lara, binalara, beldelere bir imli· 
tiyazı m~hsus veren bu ıaygı, 
kapitülisyonlarla bcralıer tarihe 
mat ofmek lizım gelirken, hala 
bam kafalarda ya,amfnn, bezr 
dillerde dolafbiını, bUJ blcm
lerden atıt üzerine &rlacbfnu 
eaefle ıöriiJonm. 

Bir yol yapıbnlacak mı?. 
- • Mezktr sokak bilbasaa o 

civarda ukin ccanibin memrri ol· 
dutu cihetle bu hali barabide ip
kqı birvcçhile cai% olamachtın
dan.... diyerek esbabı muciheyi 
aklımız ma kuvvetleadirir, birıey 
tayip ohınacalc mı?. 

fik.. cül cibi adam.. nereye cötü
riiyorsun? 
• -Efendim. cürumü meşhut ha
lınde yakaJadım, posta ediyorum. 

Feyzullah bey hayret ve hid
detle bir dakika susmuş. sonra 
titriyerek dudakJarından şu sual 
çıkmış: 

- Hancisi cürüm?. vurmuşmu 
hangi "bir un adam?. sövmüşmü 
hangi bir eaıebiye? .• 

- Hayır efendimi 
- Ôylesan, bırak! 
Ve, Tcvfiği çavuşun elinden 

alıp götürmüş. 
Dikkat ettiniz mi?. FeyzuUab 

beyin indinde on kişiyi birden 
öldürmekle her hangi bir ~cnebiye 
söğmelc ayni derec~de ebenıııü
yeti baiz iki büyük cürüm adde
dilirmiş. Onwı kafası bu iki ıey
den ba~ka, müste'zimi ceza olacak 
cinayet tesavvur edememiş. 

Henüz bir çoklanmız, maalesef 
hafi FeyzuUah bey zihniyeti ile 
ha111ket etmekten vaz geçemiyor. 

Biz, ağyardan evvd kendi k~n
dim.izi saymayı öğrenmeliyiz. 

Y a.lvar oğlu 

Esnemek 
Son zamanlarda 1.ugiltercdc 

esnemrk adeti şayi olduğundan 
Deyli ekspre"I gazetesi başmaka
lesinde şu tenkidi yürütüyor. 

• Eslcidm, herkesin önünde es
nemek içtimai bir kabahat 1ayıhrp 
at•z• eme kapamakla bu lcabalwü 
kısmen affedilirdi. Bugünlerde t'r· 
kekler bilhassa cemiyet içinde 
açıktan açıp ve korkunç bir şe
kilde herkesin yüzüne esnemekte 
ve bpyvanlar bahçesinde sılanta
dan esniy~n a.111lanlar gibi agızla· 
rım açmakta beis görmüyorlıar. 

Buna mukabil kadınlar, bu hu· 
susta çok iyi hareket etmekte ve 
esnemek mecburiyetine bütün 
kudretlerile mukavemet ederek 
esnemeği eyi bir kahkaya çevir
mekte. yahut atıztan kapalı ol:ı
rak esncmektedirlcr. 

Yeni mucizeler ! 
Bir frenk mecmuasında gör--

c!üğüm bir resim günlerdir 
görimün önilnden ıttmlyor. Ha
fızamı dal gibi silken, unutulmuı 
aandıiım bilgileri tozlu yapraklar 
halinde önüme seren bu resim, 
Hintli btr fakirin fotoğrafıdır • 
Tahta benzer yükıek arkalıklı 
bir koltukta oturan bu koca 
ıanklı fakir, canlı bir fısklyedlr. 
Baımdan , el ve ayakJanndan, 
urpn kabnlığında au aütunlan 
fıtlrınYor. Fendlerin gözleri 6aün
de tam on iki •at hiç keıilm. 
den ba sular çatlayıp UIDlf. 
~ daha diıtnf llkaa biz1m terkoa 
kumpanyasına lAf çıkartacafına 
ıüphe olmıyan bu canlı çailıyan 
ecaba yeni bir mucize sayılamaz 
mı? 

~ukaddea taı-ihfn, din kftap
lannm derin bfr vecdile anlatbfı 
harikalann çofu buna benztyen 
teYler deitl .midtr? Peypmherlfk 
lmtthanmda Mıar kahinlerin.in 
yılanJanoa 7uta.D ejderhayı hatır-
ladım. Kızauı çöl aemalan altınca 
yaralamp tututan ıazilerin em
dikleri pamıakla.rdan da gene 
böyle ıu fııkırmamıı midi? Onlar 
binlerce ıene evvel izah edile
medfldert için mudze ıayılcblar. 
Şimdi 71ldınmlan hapMKlea, 
Jat•atfan kıtaya tfmteklwle koaa
ıaa çelik kanatlı ankaı.rla MYa· · 
farda l'eatı, clohUIDUI femaanmı 
bafka de.oyalara okubnıya ufr'e
ıan ı.. afinki insan da itte Hintli 
harikanın eserini izah edemiyor. 

Mecm..a on iki aaatte tonlarca au 
fı,k:ırtaa ha ette.. kemikten~
byuıın unına erilemediilnl lfus· 
fa mecbur olurken. " hadile ya· 
laut hile. demekten de kendini 

al&111Qor. EveL Binlerce yıllık ara· - • Ecanibe kar11 bu vaziyetin 
ttmadisi çok çirkin olup •. ,, Fıkra- ı-------------:

1 nmalenn,blrblrfneeklenmlt aa7*Uı 

ıile kabahati gôya büyütürüz. Çareler ... 
Sanki yerlinin geçtifi yol harap Gazetıec:ilik dıp olea kola7 p.. 

ta o'• .,.. 101c, bir çirkiolik riiDıiir- Göriinü81z; .--11aw 
I!:...:-. da --...1! d e-'-•-..le - 11--:-- ao'·-1-"-~ )'elÔnİu DUllllD teuaaui etJe C V~ ~ -IA 

nuza anlatmak bakkıımdır. F &kat mubahtır. ,___ ._ __ _ 
bu anlattıklannız, bpaı.ı bplU.RDa 

Ne olurd•?. Ecaniptea atanacak hakikat elaa bite ortaya çaktılm· 
yerde keııdimizıdaı ut•u idik.. dan ~en, ~- b.hınar Mr 
ve ecanibi ayc:Ltı11uz kadar ken- cliicGncenis nr. ttum ..aaek ... 
dimizi saysa idik!. Meseli. latan- ecfS sini. lfin i bil' ~ çak-
bulda göze • çarpan çirkin ikilik muanı isteninlz. Her mıi••'-m" 
lıaaıl olmaz. Aksaray. Şiıli dere- ranhta olabiliri ıizfnki doinı bile 

q)aa ya bunu aöylemenfb zamanı 
ceainde. Fatih. Nifantaşı merte - mı, derler, yahut bayle ee,.ter ra-
besinde mamur olurdu.. Gece. _.. •Jlfalarma ıetmn. lııGlan6 
köprüye çılcntınıı valrit -t taraf ...wıt.. Demek illerle ki ._ hallı 
piirllur, sol canip bpkaranlık içiatle hitaba lil'lk eMn Wr ke• 
kalmazdı. disl, bir de kendi aibileridir-

Kendi kendimizi ihmal ederek, Bununla ber:~. gazetelerden 
frenge ikram ve ilıtriam, bizleri ,.a.alan fik&yetler haksız ma?. ha-
ne büyük zararlara sokmuştur! J'll'r ıazeteter de, tçtnde buhm-
Frenklerle anlaşalım diye onlara daldan cemfTetfn iblr ml•aere 

d·ı· · · - ı.n-1- haydi :yakan olmak ...._ 
bizim ı ımızı oğretmiye çalııma- umcla bul.anm•••l11r, fakat onJar.. 
yıp, biz onların dilini öğrendik. la bir ıe'Vi}'e olabilirler_ Atalı 
Vakıa bu bir zarar defil, hatta iseler bunun da mea•uJil yalnız 
bir nolctai nazardan lcir ıayıfır. kendlleri delildir ya f 

Fakat ben öyle kimseler tanınm * 
A.cak • sazelecl. tWıd lmJ" 

ki, hot görünmek cemilesini Alcan· nıfunu batıra aetlrebilmek aibl 
tabumundalci garsona kadar teı. b .. töhmet qıe .. ldmdedlr. Yani 
mil ederek: kimsenin hatmna, hayaline uira· 

- Ena düzikof mayan Mr meıtele çıkararak Dhia· 

Diye Rumca danrftr. ffl·n bu leri fQclua. hatta wula -eae 
.,. kanfbracak bls it te yapabilir. 

mertebesine enayilik derler. Fena eöz de qliyebili:ror dly .. 
V aktile, Borazan T cvfik mer • çoculunun ahına bGber d8kerlm 

hum, bir remazan günü, ırkaamda diye korkutan anne nnhr ama iN 
•izni içinde oyn.,aa dll1 .akilp 

bahriye miilhim formaaı oldutu kaparan airiilmiit midir? 
halde, Beyotlundeki gazino!ardan '* 
birinde ve tam da came"an önün- Biz gazeteciler vazi(emfıda , 
de oturup kahve içmiı. Buni gö- mevkiimizin atırlıiuu, naziklillnl 
ren bir kanun çavuşu da derhal hmyoruz. O kadar ki tçfncfe bir 

rahataı:alık da,.an bir adam.. b• 
T evfitl c;al yaka posta edip Ga- tındaki d~rde deva ııöıtennetıl 
latasarayma götürürken kapının beklenmezken biz bu aülUl)da 

eşiğinde tifengiyanı padiphiden behaeclilen derdin devuını ela blr-
meşbur Arnavut F cyzullah beyle ilkte söylemek iıtlyoruz. •Çare-
karşılaşmışlar. f PV7ullah bey ka- ler-.. sütunu itte bunun için açı-

- J - lıyor. OkuJucularumvl•n ,.ardım 
nunu durdurup sormuş: bekleriz. 11 Jf. 

- Hoy bire kanunl bu Tev· ..._ ___________ .... 

ortaya koyduğu eserler, bize tahaf 
bir gurur vennlıtir. Anlamadıfı· 
mız hadiseler k&J'fıaında bile hay· 
ranlıfı ~ahllce bir ıey ıayıyoruz. 
Haldltatten bath hiç bir var-

hfı aksetttrmlyen fotofraf cam
lan karpsaDda lnlrlra ~ kalma-
yınca. tewll ~larma .. Pl}'OI m. 
Ama. ..hab kuclretin blridk de
lili olarak kabul edenleriıı kendi 
aclzled 6nünde kaçamaia kallut· 
malan neye yarar ? İnklr, ba· 
~ yapafkan bir çamurdur, ona 
aplananlar, biraz da kendflcrinl 
fnkir elmlt olurlar. 

Bvrln l:ıellrt ıahlplertntn bile 
bllmeclllderi tialt lcu-netler ~u, 
bıİDa bDal ea•ek ıınma enni
ye ç•l11mek dW'\lfken olmu di· 
ye keatfrfp atmak niçin ? Zeka 
granit meçhuller karpunda da 
geri dönmi}"en, kmhnıyan bir 
burpdur. Etrafına. çekilen lnklr 
hban ne kadar kaim, ne kadar 
ynkaek oluna olıun bir aüa 
mutlaka Oatünden qar. Kfmbtllr 
bu yeni mucizeleri hangi nelfl 
kendine ram etmek IM.hU7arlığı• 
na erecekL. 
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yat servisinde grev 
tı bin kişi birden 

Londrada erev ilön ettiler 
1 londra, 11 (A.A) - Londra otobüslerinde çalışan 6 bin kişi sa
t ahıeyin grev yapmışlar, şehrin muhtelif kısımlarında müşterek nak
t ~at .servislerinde büyük bir intizamsızlığa sebep olmuşlardır. Bu ha
tıcetın ıcbebi sendikaya dahil olan müstahdemler ile olmıyanlar 
ttaaıııda çıkan ihtilaftır. 

Güzel yemekler ve içkiler panayırı 
F>aris, 12 (A.A) - Nazırlar maclisi bütçe müzakeresine müteallik 

.~lis ruznamesini tetkik etmiştir. M. Briand harici vaziyet hakkmda 
~hat vermi~tir. 

Müsoliniye sui kast 
Roma, 11 ( A.A) - lstefani ajansı, M. Müsoliniye karşı bir sui 

at Yukuu hakkında ecnebi mem'eket1erde ortaya çıkan şayiaların 
11\anıen as1lsız olduğunu beyan etmektedir. 

İngiliz balonu bitti 
londra, 11 (AA) - R-100 işaretli jl;inci büyük lngi'iz kabili 

~k balonu ikmal edilmiştir. Bir kaç güne kadar hava işleri n<ıza· 
tıne resmen teslim edilecektir. Bu ba on R-101 işaretli balonun 
Ctiibeleri bittikten sonra yllnİ 15 güne k;ıdar uçuş tecrübeler.ne 
şhyac'akbr. · 

En büyük asma köpri\ 
Detroit. 12 (A.A) - Sefirler l;öprüsü denilen dünyanın en büYük 
ll'ıll köprüsiinün kiişat resmi dün icra edilmi tir. Ddroıt nehri i.:ı:e
de inşa edilmiş olan bu kör,rü matbuat t~!'af ından her gün daha 
ilde büyümekte olan Kanada - Anıerıka muhadenetin;n abidesi te· 
lci edilmektedir, 

Polis müdürünü öldüren kon1·ser 
11"r~~este, 12 (A.A) - Bir polis komiser muavini müdürünü rüveI
e oldürmüşrür. Katil tevkif edilmiştir. 

Mevsimin ildnci ba1o~u [?] 
Ko~ı~öy isHele nzerin~e~l ıo~un!H, ~Hzino ue· 
A· eda s o 

14 T eşrinsani 1929 Perşembe günü akşamı 
~aat 20 den ıabaha kadar devam etmek 
Üzere salonumuzun ikinci ve daha muazzam 
( H ) isimli balosunu verece~ini muhterem 
müşterilerimize müjdeleriz. 

Caz; viyolonist Hı$ırilyan Efendi riyP.se
tinde her günkünden daha muhteşem bir 
surette programlarına devam edecektir. Müş
terilerinden gördüğü teveccühe binaen 
müdiriyet hiç bir fedakarlıktan çekinmiyerek 
memleketimizin tanınmış ve yüksek artistle
rini intihap etmiştir. Dansla beraber muh-

telif varyete Kadıköy dans sa-
numaraıan ... 

lonunda verilen balo hiç 
bir duhuliyeye tabi de-
g"'·ildir 1:eş~if .e?ecek muhterem müşte

• rılenmızın 6 yaşından aşağı ço
cukları getirmemeleri rica olunur. 

Muazzam Balo (Ol 

Baküs içenlere hediye: 
10 teırinisanf tarihinden itibaren yalnız yanın okkalık 

aküs ahmz 
Şansınız varsa mantarla tfıe içindeki parı<>menli kAfıt 

8.taıında, aşa~ıdakt hediyelerin kop onunu bulacaksınız; 
Bir adet Sahibinin sesi gramofon 
Bir adet gümO.ı Lonjin saat 
Üç metro Ftıer marka kumaı 
Dört metro Bursa krepdöıeni 

Bir adet Bursa bumuzu 
Üç adet ipekli kadın çorabı 
On iki tlıe BAKÜS rakl81 
Altı tlıe BAKÜS rakısı 
Bir düzine cep mendili 
Bir adet mürekkepli 
kalem Bir adet 

ipekli kravat 

BAKÜS rakısı 
İçiiecek bir rakıdır. 

Küçük Haberler 

Türk .. ltalyan hakem mahke
si Aptülhamit veresesi tarafından 
açılan ve Tarabulus ve Bingazİ· 
deki emlak ve arazinin iadesine 
ait davanın rüyetine başlamışbr. 
Hükumet bu arazinin iadesine 
taraftar olduğunu bildirmiştir. 

) 

• • r!ll·l ·l!Ji •J•n • u •[• l·i • I • d· rr:r:J•d·I ·l·l· l·l • I· O ·U:l • JGC!l 
Bu aktam 

Elhamra 
Zifaf 

sinemasında ~ Şark vilayetlerindeki Erme· 
nilerin kafile halinde hududu 
milli haricine gitmekte oldukla· 
rını "Yeni Adana,, refikimiz yaz· 
maktadır. 

~Fabrikalar mütehassısı halıcı· 
lık hakkında tetkikat icrası için 
İzmire gitmi~tir. 

<) Bir ref ikimiıde intişar eden 
beyanatını tağyir ve tahrif ettiğin· 
den dolayı vali vekili Muhittin 
Pey İzmirde münteşir "Ahenk" 
aleyhine dava açacaktır. 
~ Yırtık paralar talimatname

si bu aydan itibaren mevkii tat
bike vazedilecektir. 

<> Rusyaya ihracat işine veri· 
lecek istikam~t elyevm şehrimizde 
bulunan İktısat vekaleti müsteşarı 
Şakir Beyin Ankaraya avdetinden 
sonra taayyün edecektir. 

<) İnhisar id arele r · in şahsiyeti 
hü1~miyeyi hniz olmaları hakkın .. 
daki kanun B. M. M. ne sevke • 
dilmiştir. 

• Himayei ~tfal anneler birliği 
dün Vali vekili Muhittin Beyin 
riyasetinde toplanarak faaliyete 
geçmek üzere bazı tedbirler ittihaz 
etmiştir. 

~ Taksim meydanmda açıl· 
makta olan yeni meydana yaptı
rılacak havuzun bu haha müna· 
kasaya konulması tekarrür etmiş
tir. 

~ Büyükadada fırıncılık eden 
ve istediki vakit çok iyi ekmet 

çık~rar~k başka fırının yaşaması· 
na ımkan vermiycn Yani ismin-

d~ki fırıncının bu vaziyetinden bilis· 
tıfade yenmiyecek derecede bozuk 
ekmek çıkardı~ı anlaşılmıştır. 

Geçen gün hu ekmeklerin bir 
kısmı tahlil ettirilmiş ve bunların 
toz toprak ve muzahrafatla dolu 
olduğu anlaşılmıştır, 

Yani şiddetle tecziye edilecektir. 

+ Oktruva resminin adet üze
rinden alınması üzerine gramofon 
plakları fiatlarınm tezayüt ettiğin· 
den şikayet edilmektedir. 

Defterdarlık tarafından bzaı 
gramofon fabrikaları aleyhinde 
mühim cezalar tarhedilmiştir. 

Sebebi Deftcrdarlıkın plak san'
atkarlarını müstalidem addederek 

kazanç vergisi istemesidir. Fabri
kalar buna itiraz etmişlerdir. 

+ Bir müddetten beri şehri -
mizde bulunan ve sıklaşan zabıta 
yukuahnın önüne geçilmesi için 

icap eden tedabiri tezekkür eden 
Emniyeti umumiye M. Rıfat B. 
Ankaraya gitmiştir. 

~ Emanet, beledi cezalara Çar
pılan fırın, lokanta, kasap gibi 

vükkan sahiplerinin muhtelif dük· 
kanları ve arsa cezayı onlara da 
teşmil etmeyi kararlaştırmışbr. 

• Müskirat inhisan idaresinin 
yalnız Bomonti fabrikasına soma 
vereceği, bu suretle piyasaya bir 
nevi ve daha iyi rakı çıkarılması 
imkanının temin edileceği rivaye
ti idare tarafından tekzip edil
mektedir, 

Gecesi 
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t::ij Broa.dway l l [i] 
~ ',ı, !'\ev· Yorkalse cadde! kebiri, l\lonmarter ve •ı.a rue de la palk. havıllslnl hatırlatan lf] 
fJ) lilks ve ihtişam ve ı:ev.k ve e~lence mahaJIJ .. " &t] 
r~ Broadwa.yl ı E 
fi!J gürültilHl, ve lr.dlhıımın biç bir vakit eksflmedlği, nuraııur fenerlerin %!yalan ve calı &-J 
t~l neşelerin dağdağası altında mevcudlvetln bütün teessUratını giı;ledtgi yer ... 

~ Broadwayt ı 
~] Asri hayatın temslll ml1ceıseml. FevkalAde bir cazbaııdın terennlimatı arasında 
&)l yarın akşamdan itibaren 

(fl Majlk sinemasında. 
firJ gOılerınlz OnUnde cıınlıınacaktır. 
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:: :e. Bu akşam 
~ -J 1 Melek sinemasında 
~ j 
§ = Korin Griffit ve 5 
~ i 
{ ) Viktor V arkoni 
~ ı n1n muhteşem temsllleri olan 

l ~ Ledi Hamilton: 
! ~== ~ 
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Lütfen yerlerlnlzin evveldr .1 
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temlnl dca olunur. 

lı•--- Hllka Film ---imi 
J ..------ın._llJ i Tepe batl tlyatroıunda bu akıı la 

21,30 da. 
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1111 l ı 

11111111 ı da. Her cumartesi 
aktam.lan için 
Hatlarda tenzi.lAt yapılmışbr • J oprnf s~Üında İ 

ı g -------na-=:Zllll j Dördüncü ıeıli filinı olan ~ Beştk,taı birtnd aulh hukuk ha-
\ BUHRANLI GECELER f ktmltRlnden: Mahiser hanım vekili 

~ en büyü facialar müme11tleal j ve kocası Ahmet Hamdi beyin 

~ olan NORMA TALMAÇ m € Nlşantaşında Teşvikiye mahtllesinde 
{ ıaheseri. Bu filim İstanbul et- j ikinci NUzhetly:e caddesinde 2-8 
§ nemacılığında büyük bir inkılip~ numaralı hanede sakin l\1ehıılıf( 
:: -
i teıkil edecektir. j Şibili bey ve oğullan Kahtan bey ve 
ffi1111111111111ıııııı1mıı1111ııııııı111uııuııı1111uımıı111111ınııı111 11111111ıli'; S h 

Btrfnct ticaret mah~eme$fnden: · Fatma Vad ve Cehniye aniye anımlaı 
Müflis İsrail Kastoryan Efendinin ile şaytan mutasarrıf oldukları Ni-

uhtel tasarrufunda bulunan Kuzguo· şantaşında Meşrutiyet mahallesinde 

cukta Slnagon fcadlye caddesinde Harbiye caddesinde atik mükerrer 
cedit 2, 4, 148 numaralarla murakkaın (9) cedit (121) numaralı bir kıt'a 
tahbnda düldcAnı ve maa bahçe 94, , arsanın kabili taksim almadı~dan 
57 mete murabbaı arsayı mOıtemll 
kAğlr ve zemln bodurum kabndan 
maada diğer Oç kat Ozerloe mebni, 
ıkı bö1Uğe mOnkastm ve iki muthak 
ıkı aptesane, lkl sofa ve alb odayı 

ve çab aruını muhtevi ve J 963 
ltra kıymeU muhammenelı tkı bap ha
nenin nısıf hlsseıt açık arbrma lle 1a .. 

blı~a çıkarılmıı ve ] 4 kAnunevvel 1929 
cumarteıl 1aat on dörtte en çok artıran 
ahcınm Ozerlnde bırakılması mukarrer 
bulunmuı olmakla almak lıUy~nlertn 
yüz.de on ntsbetinde pey akçesini 
mOıtashtben yevm ve vaku mezkarda 
lstanbul birinci Ticaret mehkemestnde 

bllmUzayede satılarak parasının 

hlssedarlara hisseleri nisbetlnde ve· 

rllmesine dair istihsal eyledi~ fik· 
ral mumalleyhimin Suryıı cihetine 

gittikleri ve elyevm ikametgAlan 
meçhul bulunduğu cihetle tebliği 

mubaşirl ve heyeti ihtiyariye 
tarahndan verilen meşruhattan an

laşılmış, ilanen tebllğat ifasma karar 

verilmiş olduğundan tarihi ll!ndan 

itibaran iki ay zarfında btlmUracaa 
Türk kanunisine miiraacat etme-

dJklerl takdirde hilkmiln kesbi kat'~ 
müteşekkil tflAs masasına mUracaat yP.t edeceği tebliğ makamına kaim 
eylemeleri lüzumu llan olunur. 

/ 
olmak üzere ilan ol~~ 



( dl iyede 1 

Mahkeme katib 
Dün muhilkeme edildi 
başkatip dinlenildı. Haki 

de şehadet edecek 
letanbul birinci hukuk mahkemetln 

de dün heyeti umumiye toplanmı 
Eyüp ,..Jh mahkemetl kltlplerlnde 

&hram Vehbi ~· nln vazifeyi 

lattmal maddeaınden 

meıgul olmuıtur. 

. Behram Vehbt El. nln merhu 

olan Pakıze H. ın tereketlnden 

etr•)'I aakladığı ve İhsan lıminde b 
H. a ait eli, milleme tarafında 
kiraya Yerilmiş gtbt blrlılne lctraladığı 
bunun için evraka hlkimln imzası 
atbQı, dlfer taraftan bazı evrakı alı 

kadar yerles-e aeç g6nderdiğı mevzu 

baht.ur. 
Danka cet.ede mahkeme bqkatt 

Haltl Rıfat B. dtnlenılmlf, terekede 

bazı qyayı mununun evveli ketm 

ettlflnl, eonra eöylemett unuttuğunu 

ileri ıOrdQtOnfl anlatmlfbr. Evtn ktray' 

Yerilmesi meteletlnl de İhsan H. uı 

zeyd tarafından nkJ ııkıyet flzertn 

öQrendlklertnl, Ye ne kendtalnln, ne 

bakımın bu muameleden haberler 

olmadıklarını ill~e etmlftir. 

Mahkeme, tik celsede hazır bulunu 

lkıod cel.eye yalnaz nkılini göndere 

maznunun celbi Ye hakim Mnlu 

Zıya B. in de phlt sıfattle davcı 1 
İçin muhakemeyi baıka gtıne bırak l 

Futbol kaideleri 

- -gureş musabaka!an 
Gürwf ~llntkn : 15 T epbıiaant 

929 cuma gGnQ Be1otlu ha& 
fırkaamdaJd mıntaka idman la· 

lonunda tecrilbeslz IÜJ'eKllertn 

birincilik mOaabakalan yapıla. 
caktır. Tartı l2 den (2) ye ka

dardır. MOaabaka tam saat (2) ele 
bqlayacaktu. Müsabıklann be-
hemehal mıntakaca müseccel 
olmalan 14rttır, Bu mftaabakada 
birincilik ve lkincilfk !:-=ananlar 
birer madalya ile telUf edilecektir 

j 

cetveli 

OKSlft1ENTUL KEF'ALJIN , ..... dit .. •r tG•IG o§roio.. l~t 
VERElfıİLEllE. $/RACALl,AltA. um DOKTORLARA SORU!JJI'. 
Vl KElllK ZAYIFUIClARINA HAl'llLE iAJ4f MI kXCll N ,.o 
VE SÜT ViREN ll.ADINLARA,foCll/ClA• HOM .. RiME,~K.TOZ YE &R" ~1 
11/N BUYÜ/llESINE. KElllK lflRIKLIKlA 6ind• 3 •del v•hot s lc•ı 
li(/(A, HAS71tL/KIJA# K4LKANlAllA.. ocult.l•rB ,,,~,,.. 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~ 
İstanbul muhasebei hususiye .. ııAz:ıı BATI vE ıçtLMEsı Güç oLAN ~ 
·· d ·· · · d H<thky:ığı v~r;ne Aslan kuvvet ~arabı icmek dah

9 

filli Urtyetın en: faydalıdır. Zi;a bahkyağı terkibinde bulun~n lyotta; 5 misli fıt~; 
31- 10·929 tarı hiftde Beyl:oz ve Silivri kaza lan t:ıhslWarlıJtı.na tayin iyot ve fosfatı mevcut ve o nisbette bir kuvveti haiz olup sene11,e 

edilen kndro harid tshı:ildarlardan Nihııt ve Burhanettin efendilere teb- her mevsiminde büyük küçük herkes bahkyağmdan çok kolaY fit 

liğat icra edildiği hnldc bt:nüz muhaşeret etmedikleri iş'aratı mahalliye- seve seve içebilirler. Kolay hazmolur, iştihayı artırır. neş'e sefll~· 
den anbşıldığından beş gün zarfında ifayı vazifeye mubaşcret etmedik- kana, sinirlt-re kuvvet, natürel güzellik ve vücuda şişmanlık .;e 
lerl takdirde miiı:tafa addedilecekleri varakui tebliğiye makamına kaim k 
olmak Ü7.cre i!An olunur. 

Afyon Karahisar memleket 
hastanesi baş tabipliğinden: 

Ha tanemizin 929 aent:si lılbrııtuvar ihcıyacı 21-1 l -929 tarihinde saat 
15 tt: vilayet t:nclimt:ni daimisinde ihalesi mukarrer olduğundan ihtiyaç 
füte~inir~ l stıırdul Sihhat ve içtimai mu11venet müeürlyetinde ~örmeleri 
vt: vaktı ıııun enden t:' vd Yllayt:t encümeni daimisi.ıe müracaatları. 

Şic:csi I 25 kuruşa her eczanede bulunur. Deposu: R.ahçe ap~L 
Mehmet KAzım eC7.a deposu iil fi1 

Bahri muamelat Türk anonim ıirketi t-' 
memurluğundan: dl~ 

1O/10/929 tarihinde kat'ı tuftye blllnçosunun taıtikl için tçdrıı" ..... ~ 
edilen fevkalade htaedarlar hey'etı umumiyeti nisabı kanuni huJ olınadl ott'rJfi" 
dolavı lçttma edem~dijtlnden hiu~arlann 8 12 929 pazar gOnil .. at oJoOı'J• 
latanbuJ Limaıı ban dördüncü katta 45 numarada hazır bunınalan ılAO 



Doç kamyonları ker nevi yolda, en ağır 
şarait talı ında muvaffalcıyetle çalışılacak 

tarzda imal edilmiştir. 

Çamur, yağmur, kar... Doç motörünün 
l{uvveti karşısında hükümsüz manilerdir. 
l\1emleketimizin her tarafında Doç, kışın 
karla kapanmış yollan tek başına aç
mal<la şöhret kazanmışhr. 

Dik yokuşlarda Doç kamyonunun çekme 
l"Cuvvetini tecrübe edin. Diğerlerinin boş 
olarak çıkamadığı yokuşları, Doç kamyo
nunun azami yükle hrmandığını gördügü
nüz zaman sahibinin emrine bundan muti 
bi,. na!<]I vasıtası tasavvur etmenin imkanı -
o!madığını siz de tefrik edeceksiniz. 

•. 11 • r .... arr-::...uan2 ve salış yeıı-;ı: 
J1'"..,o .. 1.ı L.tiklal caddesi · No (68 

'r~: ..... 0 .. 1 B.:yoğlu 712-743 Telgraf: Tatko 

J n1a1ra : Z .'Htçı ZfH~e ve şeriki.:. 
İz rni r : ı\lahn1ut Celttlettin bey 
I .... ayseri : I lu~1nd<lis zade Alim « 
A 'ana : ı\luharrern Hilıni « 
(} z" .. :i 1tap : Güzel bey zade Ilasan bey 
'T ·ab. o 1 : B cı Ab ws ve nıah( un1ları 
o· yarbek ir : P~rinççi zade Sıtkı Ne<liın ve 
E~ ·p L ·yler 

Garag ve tamir yeri: 
Ayaspaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1155 

: Nasuhi Esat bey 

Samsun : Esat efendi zade Seyit 

Bilal bey 

Gireson : İsmail zade Vahit ve şürekast 

İsparta : İntibah ş,~rketi 

l\lalatya : Badılı zade Tahir bey 
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, f ve f elsefenln ibdaı dır 

n ev s1: a i nden, kurtardı, ilim onu dl~ 
~ 'lrnı h vazifesine laAJclm kıldı ı fehefe fikirleri 
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Milesıeıeslnde ne Qördüm 1 
Cüıel karhtaıım bar ~izesi ı 
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eiluiıüa bal1lnl 
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wr• lıfr mesele el. llÇlk kal bpalı 
kolM IColmn. .. k.ct. bey. ft .... • 

.~ .......... ad kolar 
....... O.. ll'a P11tııte hd.'-
.avarwl.-d. '* dem.I ~ ... .!ın 

EleM WzıM t S. '7' mı '°8mm ' - .......... ı61t.Aaı .. 
..-. • ~ JflıW:•• at•• ... IOrenl. 

ltlnct. .-keti r 
daalara tuzak 
ls.rmakıa ft on
..... etmekht 
ltiham edenler 
de • detf dl. 
HalbulEI kadını 
.. ... \le 

ana bfue ko-

gibi .ki .. adtt .,. ....... . 
Ba ~ d•• ,e1pw.ı. 1"'IDI 
talM:Mbr. Kedıa'- ............. 
rmda çiçek ırrme'- -.,_ ll8ft " 
tedyeltrtnl ele --...,.. .... ... 
kil eclecekat. 

e. fikir, ....... ,.._, .. 
nak W OOUD lmt ftblerlne nlmm 
...il bdm oldatm fl••u l• 

r-. ODaD -n.;. 
~ *iyed ............... ~, • .,,.,,,,,.. 

ldL iptidai d~rdm itibaren D· Bllth bu ktılflerln yeni kadını 
cba, drriyet pH,tirea n t.a .tlcadt ~tirmekteld t11iri pek 
.bide temandan dola11 deli~ bCIJ6tL Fak.it bUlwM blyolop 
daha rtı\Mk " ........ ~ ba vadideki tabi el.. 
lulr&. alt.U. ,.... bir ..... ba ... lcl. um .. itibaren 

1 .. .&..Jıl _.. ... ~- prdHDüe. 
•"1110 AMDW --.- ~t. intani tetkll etmek ... ,. . blrlıı• 
kadınlan de •••lan P P!lyetleri teddk tttil•, T_.111 
aualıhar • e..aı. .. ..a..11 ...ı wÜll lMllduh 
.. nokler .... .....mlle .............. toeUk 

ıbe bJ._flar, ............ bir ...tte koo-
.... halll trol etmek lmkq bud oldu. 

1 tıt lflrmGtJ.rdlr, lladralan., llaWd " ~--
bir tekamll teralt Dzerlnde tetlrl, ilmi Dil~ 

ı 0 yOcat bulmuştur. le tatt ofmalcla beraber, fUpheaiz 
Al&- A-lff-~-· aramak ehemmiyeti haizdi o o• .................. --... -·- ...... L •• _ 

w
1111 

_,........ 17 ioci ve 18 lnd 111rlarda 11 
..,__. ,__ ------

att.n .............. lıııalr .... ~ 
hOrrlyet " insaniyet ~rverlik, ...... "'b • -...._ ...,.... ....,. " 
blrer felsefe olar lr telkin olu- .... llrlerdee ......... 

nuyordu. Bu filıirlerln matbu o1 .. lı&•ed•il•d•ikt1•za•m•a•n-ta•k•n•in-ol•DllPl-•Uştu-. 
ralc lntipri herkesi kadınlık le- Bugüoldl uaıumt Adetler, kadınla. 
lynde hazırlıyordu. nn evde hhnare ve evde istismar 

Ybminci 11110 hal4me, fen, bir edildikleri devri idame edi)'OI'. 
taraftan kadınlan evlerinde yap- Sonra yeni icadının vuiyetl et· 
hldan 11nayiden kurtanyor, diğer rafında hen(iz tecrübe olunmamıı 
taraftan i · m zürrl70t P birçok meaail Tardır. meseli ye
tirmek YBZifesinl kontrol edebıl· ni kadın. zürriyet iıini kontrol 
mek kudretini veriyor, felsefe ile edebiliyor, füat bayatın umumi 
dimatlan onwa lehinde terblyt idaresi namına bu kudretin en 
ediyordu.. müfit ıekilde kullanılmasının yo

Bunun neticesi olarak yeni ka- lu nedir? Yeni kadın kao çocuk 
dın, bilhassa ıehirlerde göründü. d~rmalı, bunlan bayahnın han· 
Onun erkek gibi ferdiyetine g6re Ji d,evrindo getinnolidir? Çoç~ 
beteri emellerini tatmbı etmetlne lan bir 1arara +at.adan 1Un't 
mani kalmaıpıfb. ~ütemadt analık, teğaddi ile yetiştirmek mümkün 
ev içinde mütemadi uy devri gC9- müdür? Çocuklan yetiıtirmeain 
mitti • Artık yeni kadınlar da, u. en iyi yolu onlan bir araya getir
kekler gibi, itte, oyunda, meziyet rek mütahassıılann eline vermek 
ve fazilette, pye ve emellerde, mi, yok.sa onlan ayırarak bizzat 
ibr.uı istenilen muvaHakiyetlerde evde terbiye etmek mi? yeni b· 
birbirlerinden aynlıyorlardı. dın bunlan hent1z bilmiyor. 

ilim, fen vo fellefenin bu ftd- Yeni kadın, yeni hayat 101-a 
yete gdirditl icadın meselesi hal1o- glrmit bir kitiftir. Onun tecrübe
lunDllll mudur? Hayır. Henüz b.u leri toplanmakta Ye her bdın ta. 
meselenin ortadan lcalkmuını in· rafından merakla tetebbü edilmek. 
taç edecek safhaya vanlmamıştır. tedir. Ancak bu tecrübeler neti. 
Çünkü bugünldi lcanun!ar, umumi- cesinde yeni kadın, bayatta en iyi 
)'etle kadanlann ev kadım telikki )'olu bulaeaktar. 

,,.. ...WttwW. • -. ~ ~ "' ... 
- Bir bdlD ·----a.--. a. ,altGp, hG,ak bir .... ldıçQllllll! 

tar. Falrat ....... liltaq• ... ._ Menwdame s.dS.eh 
1aa1ua ..,. .. - lr.alaJhlda Mw-., ..... w 

Ba ..-...,. ..... ,...,.. Sa.. ~ 
lltamn Mdlmllde ..... ,.... Ba ............... 
daha ............. kuWu .. .... detWm. Methm bir 
w. __,. edllllı. lcı.t -.- at.ti lmo bcaawww tÇlaD 
q1a dlçlarla dola ....... ...,_.. barw talntl .tttra Telau 
lu ........ lauta be1aa lmlum ..,. plnnoa bGtDn IMl'll.uai~ 
tasel•A ..._.. ~ bir tlmft .,... kencllalnl tan111M• ft derler idi 

r1r • ._. • ..ı .a.: ""' •· • - • a. Y• te 
Altbtta bir cbDnutdı ealcJaa Rem ne feiaA OJllU)Grl 

varchr. Y ebnltltk acmel• burada &teld? • 
ip atlar, lrtmw ma ile kopr. r.-tden .-etelerde llhlrll 
HaTa, lop etledndea ~ bir lu ftlltude elde edllen iri 
ter lmlnua. de ablrlldlr. meb aGIGa reklAmlan Yardı. 

BlrlDd katta, h&cerılut am- lana J8mna, aklarmda • 
landır•n ldJa banJ01an ...._ len b6J1e idi. , ~ 
yapdauttJr. · landıktan ~ ba,te oldu!. 

Murabba lad1lludan fırlanut p ,...a.ıta tahta ıfbl aO 
kalk hatlar......... bunlarm bir- de kaclaa Nimi 1 Ye 

yOalcırWa bir lltakomn hqlao- dl. Şimdi meıelo ••m•men 
ma esnasında 1d utıraplan ok. H b k d 
n.... Blr relV! kıs beli muhafaza o)mUfhu'. iç lr a m 

... · -- ıer1nt kn ru ek ı tn ıa 
etmek için, o 'rildldün her 1abalı mekten çektnmt r , Ceceı819' 
aAulmaıı, 15 litre su U. yıkan- bir kadm dam emu a 
ma11 lbımdır. 

YGz düzeltt1mesl tçln bir kat kavalyesine 111 tös erl aöylil 
- • Dikkat e hl , 

daha JUkan ~ahaum. FJek- pammnanlaruu çıkarmadım!• 
tiridi masajlar, Ye lozla.rm ma- Mtı•ıeeen•n d6rdilndl kati 
bir .Uert •Jellade yGztm dertıl ı 
ve adeleleri muvakkat bir zaman lan dOtarmJye ta 0 unı-. 
için ıeri.lebilJı. ParUbı onJelulJon- ince elektrik 1 e deri e 
lan yanaklan otomobtl luttklerl eder ft laDann k ki rln1 6 

ıfbl ıt ....... G&dere •hhu itil' Fakat buea. bu am !!yed 
cazfbe vermek için mOhlm bir layı korkunç lekel r vO 
zehir kuDanıhr kt dd Gç damlo.suu llrtr. Ne çare bu ihtimali 
almak Te bir aaat kar olmak bırakmalı ıpecburlyettnd.eellf~ 
l.lzımdır. Buruuu dolaprken 

• Karlıt • denilen tllç harika. hacllteJe p.hft o duan. Btr 
lar Jarabyor. Yeslne bsuru merdnenl.t darder d&d 
giilmenfze, yemekleri çffneme • r.k çıkıyor, pe inden 
mlze mftaaade ebnemesldir. Yüz tutmaya çalıf1yo tarda. 
derileıt bpkı bir taı bebek gıbl adamı yakala ılan 
ıerıtnlettlyor. - M6q6, yuakbr, ne 

As lhtt7arlamıtlaım taldert aunua 1 
daha ~oktur. Bunlar için yum~ - Ne olacak, ~ 
ta tanlanoı uytlD Yaih bir ına· dam avceındir. Allah ___ ,~ 
yonme çalbJIP IOnnek lcAfldlr. vütinde plmft oı..~ 
•Eaa d'uur• btıtan hoyalann cavlak kadından hot 
J'erinl tutar, •Eau Termellle. F'llhaldka Fennin " ; 

......... bir lmdma blrJ....ıtn S.,.. ~L..~u~ ~ "'Jil ker J'&pu; •1&11 .ı•_...... bGtGn .-..-..,. ..... __ w. w-_ 

.,az hurupldArmı dqıtar, •Jatt clmlarm Tttcut "~2 
de Ten111• parhyan ,azler için ldyetlerl •e lmsarlan ~ 
Vlfl ktırlerinclen daha ı,ıdlr. lplldııl sn1ı1ert boa-,-~, 

OçOndl katta ameliyat odala· mtf Ye yentlepnlf ~~ 
nnm 10tuk •e beyu mubttinde lamaymca acaba onJarl 
tloklorlu derllerl sea-ı.. -.. lor mi ı 
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Tın on üç yıllık hayatında yeni bir tekamül merhalesi. .. 
( iT tncı ..,,fadan ma1-I > 11kletJnde idi. Ba kadar jp bir 

yükün lcurulacaırı yeri hazırlamak da sıkleti olan parçayı gümrükten 
yalnız matbaamız için değil , mQ.. 
hendislerimiz için de bir mesele ol• matbaanın kapısına kadar kamyon 
du. M kinenin hususiyeti ile ma.. llo getirmek vakıa mümkün oldu, 
kine yerinin hususiyeti birleoiyor- , lakin kapıdan içeriye alarak 10lcalı 
du. Bu sebeple evveli fabrikanın eeviyesinden l i h 1ç kadepı qaQ'ı 

tzr parça)'! içeriye almak için ~ 
vel ~mirde matbaa kapısının ha
ricinde alb ton ıikletine tahammcıI 

edebilecek istlnflt noktalan yap
mak. bu noktalar Ozerino maka,. 
ralar, palangalar wrmak icap etti. 

rafblctan IOllJ'lldır ld altı tonlak 
ap bir paıça11 altı metreBk bir 
meaafeye nakletmek mOmlrnn ofa. 
bildi! . ' . •' 

Ba bumta ~ttttiutı mfttldl
lltm derecuini f ·'hassa bJd YO 

,.tncfen b!dınp btenllen dt 
bir pe nakletmek için öyle 
lalar .ardır ld ba il nralAr<lı 

adeta çoca'c ~ bblllnde 
bir .,ydlr. ~ bhim 



~eni Font tehir ara&:iia• iiö8iie otôliôliiifmn he-

;ea umumiyesl ile ta• '* •lllall llfkl etmektecbr. Kap• 
lokmaklan ise akaju .............. pervazla cevlrllmlttlr 
Otomoblffn içindeki lllİdellf ll•mlan 'zengin d8femnlle pek 
as. bir tekilde lmtllaf ettlrlhnlftlr. ipek perdeleri, palto 
yeri, her •apuda palf v~ sarlf cepler lfbl he111 pratik he• 
18ze1 dllW bir ..,.,,... le bl .,... pel& tllrlbl, ... 

.......... '* 

~gp 610TOR COMPANt dPOlt1 arc .. 
IU'AIUlU 
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§dnal ·{dırlar 
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En ll11a5sas pldl<iiiır 
D~~nrya~a tanınmış 

ma.~!ri:ı 

Norveçyanın halis Morina balığı 

başmahsulü alemşümul marka 

Kansızlık, ademi iktıdar, sinir, verem, darıJar 
belgevşekliği, Zaafı umumi, romatizma, sıraca 

ken1ik ve gö~ü.s hü:tahklarına nafi lir. Hasa 
urqş~ur. T~ptancılıl-ra tenzl!ilt 

Otomobiller için 1&.stiklerln aaflam ve dayanıklı olması iktısat ~ 
nokt&i nazarından gayet ır.ühimdir. :===:::===~~~~ 

Her g(ln Rus IAstlklerfne v~kl olan fazla talep ve ra~bet ve 
bilhalsa Anadolunun muh.telif vilayetlerinden vaki ola.o. ıipa· 

ri1ler Ruı laatilderİnin metanetini ve ınü!...emmeliyetini 
ispata delildir .. 

IST ANBUL: Netfsendikat Eminönü 
• • Lastik ıirketl yeni Postaneye k8.llı 
• • Huaenln Rahim • ittisaliılde • ( Kurtulu§ ) Mağaznfı 
• • Lastik tir keti Fatih tramvay mevkii 
• • · Neft.sendikal Sultanahmet 
., ı • • Bayezit 

T akaıuı t Ne(tsendikat Ağaç dibı. 

ANADOLUDA:, 
KON\" A: Hacı Ley 'zade Abdurrahim · ERZRUM : z ... k gostox-g. 

( Bon MArıe ). ~:t ~~ : lZMİR: Mehmet E,nın (ticaret evf). 
ADANA: Genç zade Ahmet Turan. -~ "'" -
Stv · TRABZON: ~ali zade Hasan Bey. 

AS : Mü ezin zade Alt Rıza. ·' ı • 
ANKARA · -· · · GİRESON: Hacı zade 'Tahsi:J Bey. : Anadolu Otubus tirketl. · ... :. 
ESKİŞEHİR: lskender Bey zade Behçet. -, 
BRUSA: Sadık Bey zade Mümtaz Bey. 
TOKAT: Daautanlı za4e Mahdum.lan. · 

SAMSUN: Cubukrt zade Birnderler. 
BALIKESİR: Şanı zade .Hafız Abdü~aclir 

Mahdwuu Htdaye~ Ef. 

Umumi ttıümessillği: İstanbul . 
4üncü Vakıf Han. II katNo· . c. rf;~:->0 
15-17 _REZİNOTröst Şcirkı~; 
Karip Mümessilliği tl. İs. 1018. Yeni marka 



B·üyük bir nasıJl bsılır1 
1-Iususi telli ve telsiz telgraf • 100 sene evvel matbaalar • 1814 senesinde Taymis gazetesinde amele makineye isyan 
etmişti- İlk tabı makinesi ve rotatif- 19uncu asır nihayetlerinde keşifler - T evziatta sür'ab temin için. Miikemmel bir 

rotatif nasıl çalışır? - Renkli yazı ve resim basmak için , 
Zamana hazırdaki büyük yevmi 

lazetelerin kar.ilerine en yeni 
havadisleri •ermeleri ve ayni za• 
tanda calı'l müddet zarfında kül· 

>1Ji miktarda nuıba olarak çı· 
karılmalan icap etmektedir. Bu 
•ebepten gazetenin · bütün mua· 
ll'ıelib mfiauam binalarda top
lanrnaktadar. Ve muhtelif mua
llleleler yapan daireler arasında 
tanı ve ıeri bit irtibat mevcuttur. 

2'ellfve tel~liz E~niyeni? üzerinde 
telgraf hır ~elsıı: telgraf 

antenı vardır. Bu 
lnten cihamn muhtelif köşelerinden 
Relen bfitün haberleri toplar. Bu. 
bunla beraber telli telgraftan da 
istifade olunur. Büyük gazetelerin 
kendilerine mahsuı olan ve dur
llıadan if liyen huswıt telleri mev
tuttur. Tabedicl telgraf makineleri 
•lınan telgrafların kolayca okun· 
lnaaını temin eder. Dahilt telefon 
t . 
eaıaatı ıon derece muntazamdır. 
liatta bazı gazete milesaeselerinde 
lrı6atacel evrakı bir daireden dl:. 
lerine nakil için hava tazyikilo 
ifler posta mevcuttur. 
l'erttJ nlUll Yazılan makale ve 
J'4pıl 1 yazılar tertibe gön-

ır derilir. Tertipte 
tn Yeni ıt. tem vo mükemmel ma· 
~neler kullanılır. Bunlar Linotip ve 

.:ına.ıı ıiıtemlnde makinelerdir ki 
lt~ktilo ldivyeainin eşi olan bir 

avyeye maliktirler. Bundan yüz 
1~8~ tene mukaddem gazeteler, b 1f ı:ıer tabı makinelerinde 
b ~1 ır clı.. Fakat o ııralarda 
~~ d lazetenbı azami baskısı 

g~n e dört bini aşmazdı. Yavaş, 
1)1 vaı makine ile mütaharrik 
,_resler • lcullaıulmaka b&1ladı. 
lö11o bır baMı ile ilk b ... lan 

Kti~e 
SUindiri ... -

Bunun fizerine ilk gfin6n gaze
tesi baıka bir binada banldı 
ve makineciler ertesi sabah p 
ıetenin buılmıı olduktınu Ye 
gece babenerini bile verdijini 
görünce ıaşblar. 

ilk t b Bu makine düz 
klnesl ,.!.,~~tıhlarla sahifeleri 

basıyordu: maama· 
fih daha 1808 do Kolonyalı bir 
mucit istüvani tekilde basla maki
neleri için bir imtiyaz berab aldı. 
Bu ıekilde baakı makineleri ilk 
defa olarak Arjantöy tabilerin
den •Vorms,, ilminde biri tara· 
hndan 1845 te kullanıldı. O dev· 
redeki ki~ ıt fabrikalan lüzumu 
miktarı tulde bobinler imal ede
miyorlardı. Bundan başka birçok 
memleketlerde gazeteler tabolun· 
madan evvel k8ğıtlan maliyece 
damgalanarak rüsüm alınmııtır. 

Birçok teşebbüslere rakmen 
bu usul uzun müddet tebdil 
edilmedi. 
ilk rota lif ilk • rotatif,, ma-
makine kine Amerika • 

da kullamldı. Bu makine kiğı· 
dm yalnız bir tarafını basbğın
dan kağıdı iki defa baskıya ver
mek icap ediyordu. 1862 de 
kaşif Rişar Ohe kağıt makine-
den geçerken ilci tarahnın birden 
basılmasını temin eden blr usul 
keşfetti. İki amele kağıtlan mü
tevaliyen baskıya veriyorlardı. 

Fransada da ayni sistemde bir 
makine yapıldı. İki • ıene sonra 
"Büllok isminde bir Amerikalı 
kordela kağıt üzerine tabeden ilk 
rotatif makineyi vücuda getirdi. 
Bu ihtira büyük bir terakkiye 
t .es oldu. 1867 de Marinovi 
ıaatte 10000 nilsba buabilen 

Katlayıcı 
~ -

~ ı<Ttşe 
.··SJ!incUIJ . 

R6tall/ 6tr ma~lntrıfn ~masr 

t~eto ~aymfırfn 29 teşrinsani bir rotatif imal etti d1. . _ 
lahit. t~nhli nü~hası dır.. Gaz~te Kağıtlar çılcarken zatü1harek• 
iQı l ının o~lu bızzat hır makıne dört alet tarafından toplanıyor• 
~ a etti. Fakat amele bu ma- du. Maamafih damga rüsumun· 
tt~Inin kullarulmasma mümanaat dan dolayı Marinovi makinesin· 

er. de ancak n ü'eferrik sayıfalar ha· 

~~ôi·•·o·-·n·~~·w.·~ij ·I·ıı •.ı.-ı; ·tnnı•·~ e·li••···•··~······· ·••"'O·•· •.••·•w.···m·~ ~,. .:!, ... • P. ,!f P."r . . c. . ' .P. c: ~\ 

Efendiler..... ~ 
Düuyanın en birinci f abrikal~nnın ~ 

Şapkaları ~ 
Hususi sipariş üzerine 

Cümhuriyet 
ı:ı .. : 
~j 

rı~ :.! 
i:E :.: 
:e: 

BQy(lk Şapka mağazasında bulundu- \:l 
ruluyor. Formalan kat'lyyen boıwlmaz :e: 

... renklorl asla solınas. ıa'ı 

M. Teodoridis tt .. _:.ı: 
Caı.ata. Karakay Voyvoda caddesi No. 98 çift 

ııyorda. 1871 de bu resim lat
vedilinco • Mariovi mütemadi 
kiA'ıt üzerine ta~' ıya't. bqladı. Bu 
sistem malclnelerden biri 1872 
do •Sibeate. gazetesi matbaasına 
vo biri do 1873 te •Monitör Q. 
niverael. e kqndu. Bunlar saatto-
30000 niilhaya kadar buıyor
du. Fakat l<iğıtlar makineye 
konmadan kesiliyordu. 

•Oeryo. tarafından vOcuda ge
tirilen daha basit bir •rotatif. 
kw-delayı tabıdan 10nra keımo
to ba,ladı. 

Vaziyette Maamafib matlOp 
sllrat olan ~ızca _ hı~ 

gazetenın ıurati 
tab'ı değildir. Basılan nüsha 
miktan çokaldıkça tevziabn da 
ıüratle icrası icap eder. 

1870 te bir "Glaskov,, gazete
sinin müdiri matbu sayıfalann 
bükülmesini ve yfizerJik demet 
haline konulmasını temin eder 
bir makine imal ettirdi. Bu te • 
kamüllerden sonra 1878 de teş • 
hir edilen " rotatif ler saatta 
dört aayıfalık 40,ooô' nüsha ba • 
sabiliyordu. Beş sene sonra "Der
ye,. hükümlerinden yapışık iki 
kAAıdı basan bir makine vücuda 
getirdi. Böylcc sekiz sayıfalık ga· 
zetelcr buması mümkün oldu, 
Daha sonralan Marinovi alb renkli 
rotatifler vücuda getirebildi. 

• Rotatif • makinelerinin yer· 
leıtlrilmesi için yer çok gittiğin· 
den makineler üstüste oturduldu. 
Hali hazırda üstüste işliyen dört 
rotatiften mürekkep makineler 
bile vardı, hunlar aaattc 250 000 
nüsha basarlar. ' 

Bir rotallf ~ir. rotatif m~kinc
nmıl çal~ırl sı~ı~ i~lemesı ~ur-

etinı ızah bıraz: 
müşkül· dür. Biz esaılannı anlat· 
makla iktifa edeceA'iz. 

KQıt fabrikaaından gelen 
kltıt biraz nemli olur. 

Kordela teklindedir. genişli~i 
bir metre yetmiş bettir; yanya
na konmuı iki nüıha kadar var· 
dır. Her bir bobinde bir çok 
bin metre kiA"ıt aanhdır. Bobin 
• port. ~?bin ,, dediklere yataka 
yerleştırıhr. Kath rotatiflerin 
yerleştirilmesi için mütaaddit alet· 
ler mevcuttur. Makinecinin tevek· 
kufu halinde bile beş binin ata· 
let hasseıine tebean hareket et· 
meıi için hususi bir fren tarzı 
kabul edilmiıtir. 

Kiğıt kordela evvel! inal ıner· 
daneıi denilen üıtüvaneler ' üze· 
rinden ge~er. Bunlann bir kaçı 
gerginliği tanzim için yapılıdı. 

Eter böyle yapılmamış olsa bo· 
binlerin ara sıra yanlıı hareke· 
tinden dolayt kağıt yırtılır. 

merdanelerin temam, klfl pimiz; 
ovakit kikıt makine ta.rafındg 
idare edilen sevkedici b~k 
merdanelerin ?zyilana marua 
brakılır. Tabı ıilindirlerindo nuıl 
0.tüvaııl iki klito bulunur. Bunla-

ilk d3rt ayıİa be hususi bir hı· 
cak tabakaya ortuından keler. 
Makinelerin tab'ı mıktannın faz. 
lalıtma g&o kame ve ilk bük· 
me ameli,a_bnda muhtalif ...Wlero 
mlracut oluıı1111ı 

V AKT rn ıent r«alff ına/cln.,.. ıandan ı&-ana,.ı 
rın her biri bir ıayıfa boyunca l!leklr1k ko Elektrik kontrol 
olup, her bir merdanede iki ila trol'/f ,.. makineleri bir sa-
dört çift klişe bulunur. Klişeler katlık wkuunda 
üstüvaneye güzelce ilsak edilmit- maldnele.ri durdurur ve muhasip 
tir. Kağıdın klişelere hasbnlması 1 malcinelor tabolunan mıktan tesbit 
için diğer bir kauçuk merdane eder. 
vardır. Bu merdane alestikiyetin Makineye merbut bnkme alet· 
temini için aalc bir kuJD8Şla ör- leri, gazeteye postaya verileceği 
tülüdür. ıekll temin eden malcino bu IU• 

Bu ıaretle lcl§'ıt yekdiferinl retle nilaba yıtınlan vücuda 
müteakiben klfteli iki üstiivanenin ıetirir. 
tab'ma mRrUz kalır. Klifelerio Renldl nasıl Gazeteni~ bir kıs-
milrekkeplenmeıl, mürekkep bok- b1JSılır 1 mı renklı ve ll\C-

lcalan ile temin olunur. Bu olduk- ıelA kırmızı olarak 
ça mühim bir meseledir. ÇüukO basılmak istenilirse ıiyah kısmı tab-

ki · " 1 i 1 edilmif olan kiAıt kurdelesi 
ma nenan surat e 1 emesine raA-· klişeli bir üstüvanesi ve kıruu:u 
men mürekkebin muntazaman 

renk için tertibab olan tabi ma• 
tevzii icap eder. Düz bir mürtk· ldnesinden reçirilir. 
kep tabakasile örtülmüş livhalar· Bazı Amerika rızetelerlndc 
dan milrekkebi olan merdaneler, ilk sahifede, tabı Olnumda alı· 
milre-kkebi klişelere sürerler. nacak havadisi koyabilmee için 

Böylece ka~t kurdelinın iki bot bir yer bırakılır. 
tarah tabedilmlı demektir. Şimdi Verditimiı tafılllttan anlqı1a-
onu bükmek, nüsha halinde keı.. catı veçhilo hali hazırda bir ga· 
mek vo ıatış şekl&ııe ıokmak 11· zete. tab'ı oldukça mutı.ktır. 
~ımdır. Gazetenin arka büktimfi En calibi dikkat makineler ter
kens rlori müdevver Ye "V. harfi tip için kullanılan makinelerdir. 
~eklinde bir masa ili elde edilir. Bunların usulü makine olmıyan 
Husule gelen büküm merdaneler· yerlerde mürcraat edilen el ilo 
den geçerek sıkışır. Eğer geniş· tertip usulünden ~k farklıdır. Katedilecek yol uzun olursa 

,.,,~~-~~~ " ... ~, ·:r:··~,,,. 
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SUP RE 
LASTiKLE İ 

YENi FİRESTONE SOP~RM LASTiKLERiNi KlJLLANINIZ 
Bu l!stikler fennin bütün tekemmül Atını haizdir. 

Yeni FİRESTONE SÜPERM IAstiklerini kullanmakla otomobil masrafını yarı 
yarıya tenzil imkAnını bahşeder. 

Hesabını bile,tJ.1!'.;veJ~k .masrafını en az dereceye"hıdirJnek istiyen otomobilciler, 
~ıuhakkak ~cni-EİRESrI'ONE.SÜPER.M JastiJYeı:ini kullanmalıdır. ~ . 

FİRESTONE lAstikieri, sağlamlık ve uzuh ömürlülük gibi meziyetlerini, memleketml
zin en arızalı yôJlarında, vazifesini bihakkın icra etmek suretile bilfiil ispat etmiştir. 

Ancak FİRESTONE ]Astiklerini kullanmak suretile menfaatinizi temin etmiş 
ve lAstik dertlerinden kurtuln1uŞ olursunuz. 

ı Amerikan garajı, Levis Hek ve şeriki. 
Taks'm : Otomobilciler kooperatifi. 
Galata Kü k Ü ı re çilerde Artin Dondikyan efendi. 

sküdar 1 Şevrole acentası Sabri bey. 
KQdtköy : Muallim zade Hilmi bey. 

IST ANBUL ciheti ve TRAKYA acentahğı 
~ i, keci ı Nu.r ban altında Şevrole acentaı.ı M. 

Faile, A. Remzi ve şeriki beyler. 
f ekirdai?ıoda: Yarapsanlı hafız T~..,fik bey. 
Edimcde ı Yasef Civre efendi. 
Vileburguda: Tütüncü Naci hey. 
~~ .... .,..!~ : Ha.iau B.tsri bey. 

Taşra acentahklans 
Ankara : Ford acenteıı Koç ıade Vehbi Te ıeriki bevler. 
Ankara : Şevrole acentası A. Avni bey. 
Ankara : Bankalar caddesinde Mehmet Reşit bey. 
Konya : Güz.el zade Rifat bey. 
Eskişehir: Alaiyeli zade Hasan bey. 

Bursa ı Posta müteahhidi had Recep zade Mehmet 
Fevzi bey. 

Edremit ı Benzinci Hasan bey. 

M~rafode: Giritli Ali Riza bey. 
Adı.nada: Mazhar Hasan ve MühD.r biraderler, 
Denizlide: Cinlo• zade İsmail ve Fehmi beyler. 
!sparta : Otomobilci HUs~yin Hüsnü bey. 
Kayseri : imam zade Ali Kamil ve mahtumlan, 

Milas • ı Akseldll yaYaf ıade HasaA K lri ~ey. 1J. 
İzmirde ı Salepçi qğlu hanında M. Bedreddin A. Etheıtl 
A~m ı ~uharrem çavuş. 
Muğla ı btanbul pazan . sahibi Ahmet Hamdi bef· 

~ Bandırma ı Kont Ahmet bey. Jı. 
Kastomoni: Şevrole Acentası kasşp zade Ismail efeıı 
Samsunda : Aldı kaçb zade Rüştü yeğen e ·. 
Sivas ı « « 41 cc Sivas uL ..... ı. 
Samsun ı J. j. Hoştrauer ve ıfirek&sı 
Giresoa ı « « « « 
Trabzon ı « « « « 
Erxurum 
Uşşak 

ı« « «. 
ı Üzeyir zade Ahmet bey. 

G. 11 
.. ,,'"'°a!>, l'"ru:,~ş, Mardin, Diyarlbekir, } Şevr~le a~enta~t Miiftn ud~ Mehmet 

11-Ja~,, a, .... ,.a.a, umum aceniasu Hayrı, Ali Velı, Mehmet Ali beyler. 

\ 



YAZI 

~ $ 

1 Haziran hultll etU 
Her muamele mecburt olarak 

leni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKiNESi 

Anupada J 898 senesinde ilk 
rnaı edılcn bir yazı m:ıkinesidir. 
Şimdiye kadar buttin dtinyada 

380,000 ADLER MAKiNESi 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

m kine gönderilmiştir. 

ADLER 
Makinesinin huıuıiyetl: 

Harflerin mu\ azi vuruşudur. 
Bu fabrikamızın ihtlrat olmak 
itibarile ba kalan tAraf mdan 

' taklit edı emez. Bu sa\ ede fazla 

kopya çıkarmak mi;mkündür. 

ADLER MAKiNESi 
PEK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESi 
EN lYl BlR MAKi-

NEDiR 
Anadolu için talt Acentalar 

. aramakta}IZ. 
ır Almun mütahnssısı idaresi 
1 tında İstanbulda her gOna makl
e tamiri için bir tamirhane kü-
şat ettiğimizi tebşir eylftU. 

Daktilo mektebi İstanbul, Bahçe
kapı Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Gala tada Voyvoda hanı 7, ı O 

Galata Posta kutusu 447 

lııııııı...:_ 

~ x • 
~ 1 

ctt;1 Gllf Devlet rlya!etlncen : Şurayı 
....__-~tte rn .. h 
_ ~ un al olan 3500 kuruş 
"1r,.,.1 d ikinci sınıf mlilcizlmliklt>re 
cltai 1tı··evlet kanununun 6 inci mad
~\ nı kcibince müsabaka ile yük
l &ab:k tepl~r mezunlan alınacaktır. 
ı::g a ımtihanı 14 tcşrim:ani 
C) flbuf'~şenıbe ~tinü saat on da 
~line ~ılAyetinde yapılacağından, 
\e unun adar talıplcrin memurin 

flieab un 4 ünciı maddesine tevfi-
ıııtl eden 
'trıe "csı 1 al ar ve istıdana-

tlerı ~ezkur vilA} ete muracaat 
u~uınu ilan olunur. 

6:raı1 o (on, bisikiet., 
Adres: . --Galato, ı Bankalar Voyvoda cad(le i J m 1 Dory n 

.Mekikci ~ 
No 2.!? 

············••••••••••••••• • •D • 

Her yerden arayınız - Taklit erinden sa 'ını ız 

nızı Beyoğlunda 
ez esi den 

Heyeti ve:mecilerdeki salonda : 

Her Pe11embe akpmı ve her Cuma ıGnO ve ak~amı 

terennümaaz olacaktır. ORTA OYUNU 

Yaptırınız, 

Yenı s:na s 

Her Pazar alqamı KARAGÖZ 
~ akf&llU iMcil ldar••d• 

, Hacı Osman Efendi idaresinde 

n 
u 

il 
1 
~ 

n 
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~~~~~~==mokfeller:2 

Doğma tacir nasıl olur? ... 
• Rol~feller» daha on yaşında iken tavuk hesliyerek 

salar ve parası ile ticaret yapardı 

Filhakika şurası meydandadu 
ki daha iptidadan Con D. Rok
feller bu taliden istifadenin yolu
nu mükemmel bilecek tıynette idi. 
Fakat ilk muvaffakiyetleri sonra
dan uğrayaca~ hüsnü talii ispat 
edecek gibi değildi. Onu o vakit
ler bir harika addetmediler. 

Con D. Rokfeller 8 temmuz 
1839 da Rikfortta küçük bir ev
de doğdu. Bura~ı iki pencereli, 
küçük kapılı bir yerdi. içeri
sinde iki odası vardı. Etrafı or
manlık ve tarla idi. Evin sakinle
ri bu tarlalarda sebze yetiştirirler
di. Çayırlarda çocuklar kavgala~ır, 
ağaçlardan ham meyvalar kopa
nrlardı, 

Nakledlldlkf ne gl>re Con D. 
Rokfellerlo babası gayet mahir 
bir tüccar lmlı; hatta bir çok 
itlere giriımlı. Sonralan oğlu 
Rokfellerln töhret bulduğu bir 
ıırada bundan bilistifade bir 
skandal çıkarmak istediler. 

icat olunan bir hlkiyeye gare 
Rokfellerfn babası oklunun hoppa 
ve ıerseri bir hayat geçlrdiiini 
görerek reddetmlf, kanser için 
bir üfürükçü devası ke~fetmit ve 
eonra ikinci kansı ile eırarenglz 
bir ıurette, bfitlln kazandığı pa
rayı yemiı. Hakikatte gayet ça
hıkan ve muktesit bir tüccardı; 

biraz asabi olup teceddütten ho~ 
lanırdL Bütün mesaisine rağmen 
~k basit bir servet elde etti ... Con 
'o. Rokfeller. in valdesi ise cesur 
ve dindar bir ev kadını idi. .. Con 
D. Rokfeller •in sofuluAu bundan 
neş 'et etmiştir. 

Bu evde, ıu ldlçGk yuvadaki 
köyUl muhitinde, • RoJdeller • • 
in bah&.11 genç ve dinç kaldı. 

• Roldeller • bir allenin '1ı kfi
~ c;ocuA-unun en zekisi olduğu 
baldanda mevcut kanaatın zıddım 
llpat etti. Filhakika kardqleri
Din bllyQ~ ldl • 

Ondan az sonra bir erkek kar
deo do~du. • Con • gençli~ini 
onunla geçirdi, Onunla mektebe 
gitti, Onunla beraber evde pe
derlerlnln Yerdiği ilk ticaret nas
lannı b&lledl. 

•Rokfeller" in geçli~nln geçti§i 
1ade ve adt ıerait nazar, dikkate 
alınsa, babasının daha pek genç 
)'afta evlatlarına ticaret nfisusu 

vermesin~ ve çok para kazanmaka 
tqvik etmesine şaşılmaz ... Con o .• 
daha pek çocuk olduğu halde 
paraya karşı büyük bir alaka 

gösterdi. Ve daha çok genç iken 
gilnde bir kaç çent sonra da bir 
kaç dolar kazanmak için uğraş
mıya başladı. 

Pederi onu civar ~ehrin çarşı· 
ıına götürduğu zaman, sattığı ta· 
vuklardan kazandığı para ile bak
kaliye eşyası alır ve • Rikfort • a 
eetirerek kan lle satardı. 

Pederi büyük oğlunun ticarete 
olan iıtidadım tenmiye ediyor 
Ye istikbalde iyi bir tüccar olaca
pı fımit :!yliyorcf u. 

I} 

• Con D. .. <.rı dört yaşında 
ıken Ohyl\ ıtyal,ti dahilinde "Kle-

te kadar ancak köy mektebine 
gitmişlerdi. Nihayet o zamanın 
halince yeni bir mektep olan bir 
ticaret mektebine devam edebil
diler. Orada, okumak, yazmak, 
hesap yapmakta tekamül ettikleri 
gibi, muhasebe usulünü ve para 
ticaretinin ilk esaslarin ı bellediler. 

* Küçük •Coni,, on altı yaşına 
geldiği zaman nazari tahsili bir 
tarafa bıraktı ve hayatın zahmet
leri içine atıldı. Birçok araştırdık
tan sonra 1855 senesi eylülünde 
komisyoncu .. Hevit ve Tutle,, mü
essesesine çırak olarak girdi. 
Haftada dôrt dolar dcret alırdı . Az 
zamanda sayü gayreti ve aklü 
zekası ile Amirlerinin nazan dik
katini celbetti. On beş ay sonra 
bir muhasip muavinli~i inhilal 
edince henüz on sekiz yaşında o
lan .. Rokfeller,. e bu vazifeyi ver
diler. Artık mahiye aldığı ücret 
kırk doları buluyordu. Bu kadar 
para on sekiz yaşında bir deli
kanlı için yeti~ecek bir meblağ
dır. Aynı !&manda insan .. Con 
Rokfeller,, gibi muktesit olur ve 
pazarlannı tetcbbua hasrederse 
birkaç para da biriktirir. 

Bu suretle bir sene geçti. De
likanlı gayet sofu ve kanaatkardı. 
Ancak kendisinde ~ahsına karşı 

itimat noksandı. Patronların ka
zandığını görüp hesaplıyor, "me
aai. denilen matam kıymetini ve 
lcendi •mesai • sinin derecesini 
tahmin eyliyordu. Ondan evvel 
yapbkı vazifeyi yapan adam yaş
lı ve ~crllbedide idi fakat .. He
vlt ve Tutle,. den senede 1000 
dolar alırdı. Hiç olmazsa •Con.a 
da bu paranın msfını verseler; 
halbuki ruhundan fazlasını vermi
yorlardı. Evveli nazikane, sonra 
daha açık bir surette milracaatte 
bulundu. Fakat patronları vur
dum duymazlık ettiler. Hayatta 
böyledir. Bir İnsan ilerilemek is
terse kendine hakim olmalı, yani, 
işçilikten patronluğa intikal etme
lidir. 

• Rolcfeller. henfiı: on dokuz 
yaşmda idi. Sosyalizm hakkında 
vasi fikirlere sahip olmadı~ı tabii 
idi. Böyle bir vaziyet haris ve 
yetişmek mü~takı kimsel~rl •radi .. 
kal-sosyalizm"e sürükler ve cemi
yetin teşkilatına karşı ihtilalkir bir 
vaziyet takınırlar. ..Con" kendini 
bu fikirlere kaptırmadı. O yalnız 
bir şey düşünüyordu; karşı yakaya 
geçmek... Filhakika insan amele 
kaldıkça para kazanamaz. 

Evet fakat bunun için çare 
nedir? .. Con D. Rokfeller., bir 
kaç yüz dolar biriktirmişti. 

Ancak bu para biraz kar 
getirecek bir ticarete girişmek 

( Bitmedi' 

• 
iş a ravorum· 24 ya-

.. • şı n da-
yım beş sene ticarethanelerde bu
lundum. Şimdi askerliğimi bitirdim. 
Bo~rayım ve yeni Türkçeyi okur 
yazarım. 

_v cbınJ ,. n gjtti. İki b;ıaue: o vak- 1 

Balık. pıızannda komuıyoncu 
lbıahim Bey vaaıtaaile 

Tahain 

Kadı k,ôy -·-----------•i1

- mlh lcraJtnV AKIT ın avukatı Borsalar Teşrinsaru 121929 dan : Bir _ ----------·ı- borçtan do- ------------ır-A;;id;--TIK;";;;;;d;~ 
layı haciz Açıldı Kspnndı 

Çocuğu isterim 
Horhorda F. Z. Hanımaı 

Mektuhwıuzda bildirdlllnlz ço

cuk meıelesinde polisin yapaca~ 
bir 1ey yoktur. Bu, dotrudan 
doAruya mahkemeye ait bir tıUr. 
Polisin ılzln iddialannıza verdiği 
cevap çok dofrudur. 

iddialarınızı hukuk hAklmlntn 
huzurunda anlatmanız l&zımdır. 
Bunlan isbat edeblliraenlz, çocu
Aun babasından alınarak size 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Yalnız bu huauslaı. hAJdmln 
çok gPnlf takdir hakkı olduğunu 
da bilmek IAzımdır. Müracaat 
ettiğiniz takdirde çocuğun yara
lanmn muayeneıl için hAkim 
derhal emir verebilir ve muha. 
kemenin cereyanı esnasında bun
lann nasıl husule geldiğini tab -
kik edebilir. 

ÇocuAun bflyütülmesl ve ter -
biyesi ona ve babanın müıterek 
vazifesi oldufuna göre sabık 
zevcenizin çocuAa nafaka verme
ılne hAkim hnkmedebiltr: 

Danonçuyo 
Şairin tercümei halini ya

zana mükafat verilecek 
İtalyanın meşhur asker şairi Da

nonçuyunun biyografisini yazacak 

ve muvaffak olacak muharrire 500 
ingillz Hrası mükı\fat hazırlanmışar. 
Biyografi, edebt tenkitten ve mü-

nakaşadan azade ve şairin askert 
faaliyetine dair tafsl!Atı muhtev~ 

bundan başka bu eser ltalyamn 

yeni doğuşunu takviye eden ma
hiyette olacakur. 

Müsabakanın müddeti btr senedlr. 

K. Volpi 
Dün Akşam Attnaya gitti 

İtalyanın sabık Maltye nazırı kont 
Volpl, don alcpm saat yedide Bre-

zilya vapurtle Yunanlstana hareket 
otmlıttr. 

Kont V olpt, Attnada btr kaç gtln 

kaldıktan sonra V enedık tanktle Ro
maya dönecektir. 

Poliste yeni değişik
likler yapıldı. 

Haber aldı~za göre Poll• mfi
dürlüiünde yeniden bazı deA'folkllkler 
yapılmı§br. Şimdiye kadar 6 inci ıuhe 
blrlncf kıaım tarafından idve olunan 
aeYYab ve ıeyahat lolerl 4 üncü ıu· 
beye verilmiotir. Bundan bat_ka 5 incf 
,ube k111m amirlerinden Ömer Bey 
3 üncü ıube kııı~ amirliA'Jnc, 3 üncü 
tube kısım amiri Sadık Bey de yeni 
teşkil olunan Polia müdürlüğü bwual 
kalem amirliğine nakledilmiotir. 

ZA Yl - K 3 nakliye taburun
dan almış olduğum askeri vesi
kamı zayi ettim yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beyu:tt Soillnala bekçlol Muotafa 

lsianbul erkek mualllm mektebi 
miidiirlüAünden: Tahsil için Avrupa. 
ya gönderilecek olan Sami, İhsan, 
Cemal ve Refii efendilerin emin
lik kalemine gelmeleri. 

ZAYİ - Haydarpaşa gümrü
güne vermiş olduğum iki yüz 
yetmiş bir lira on sekiz kuruşluk 
396 No ve 1·9-929 tarihli depo
zito makbuzunu zayi eyledim. 
Sureti musattakasmı alabileceğim 
cihetle işbu zayi makbuzun hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Ahmet Ekrem 

altına alı· 
nmış olan 
cevizi renk~ 
te konsol 
maa ayna, 
mermer taş
lı lavmana 
bir dıvar 

saati, bir 
otra ma
sası , bir 
adet came
kanlı büfe, 
iki adet 
fantazi ma
deni lam
ba 30-11-
929 tari
hine müsa
dif cumar
tesi günü 
saat onbir
de Beyoğ
lunda Yük
sek kaldı
rımda Ku
ledibin de 
Bereket za
de soka
ğında 39 
numaralı 
hanede fü
ruht olu
naca~ı ilan 
olunur. 

ZAYl-
10 ikinci 
teşrin 929 
tarihin de 
Harbiye ile 
Surpagop 

Kambiyo 
Lon drıı. Ilı: eri nı ı 1ng111• Ur ass. kunış 

NUyott • • T .L. mukabili Dolar 

Parls • • . E'rank 

• • • IJret Mll!no 
Brüt.ad • • fi Belga 

Atına • • • Drahml 

Clnevre • • • Frank 
• • • Leva Sofya 

• • Florin. Amsterdam • 
Prağ • Kuron 

• şmnı Viyana • 
• • Peıeta Madrit 

.. 
Berlin • • • Mark 

Va~ovıı. • • • Zloti 

Peşte • .. • Pengö 

Bükr~ "2o Ley• Kuruş 

Belgrat " ı Türk llruı Dinar 

Moskova " "_,voneç Ku~ 

~ukut 
1 fsterlln tngııı. 

1 Dolar Amerika 

20 Frank Fransııı 

20 Liret 1talya 

20 Frank Belçika 

20 Drahmi Ynııan 

20 Frank tsvlçro 

20 Leva Bulgar 

ı l'"lortn Felemenk 

20 Kuron Çekoslovak 
( Ş!lıng A\'Usturya 

t Peıetıı. İspanya 
1 Rayşmark Almanya 

Zloti Lehistan 
Pengö Macaristan 

20 Ley Romanya 

20 Dinar Yugoslovya 

1 Çevoneç Sevyet 

Altın I 
.Mecidiye Borsa harici 
Banlnot ' Tahviller 
istikraz dah!H • vadeli • 
Dll;'llnu rnuvahldc 
lkramiyeU demiryolu 
l&tanbul tramvay şlrked 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lstanbul anonim su ,ırketl 

Hisse senetleri 

. 

to31 00 

0.47 8125 

12 ol,50 

9 08 
8 aııos 

86 83 

2 43,25 

6S 25 
1 ı1, 

15 92,!lo 

8 86, 

8 88,75 

1 98, 

4 19 

i 7900 
25 25 
26 67,50 

11)89 

1029 ıso 

210 !lo 
166 25 
220 2!1 
117 25 
54 a·,so 

srs 
80 25 
84 

124 711 

29 75 

80 
l'IO ııo 

23 75 
8f\ 75 
25 
74 25 

898 ım 

ti9 75 
241 So 

9'l 8'7 ,:50 
217 ,Oo 

6 7o 
4 40 

17 80 
27 

1 
IoS3 ııo 

0,47 Oo,25 
ıı 0099 
9 1 oı,so 
8 87 25 

80 1 83 

2 4.'l,25 
65 ıo 

1 10 75 
15 9o, oo 
8 ss 25 
8 SS,25 
1 91\ 
4 19 
2 61J 50 

25 25 
26 62.So 

1o87 

1081 so 
210 50 
16ö 2!1 
220 2!1 
117 25 
54 87,So 

815 

8o 25 
84 

124 75 
29 75 
80 
50 So 
2B 7!1 
86 75 
25 
74 25 

899 
69 15 

24ı So 

arasın da ı. banlcuı 

bir kart l-=--0-sm=a=-o=-lı ... b""'ao""lc ... u=ı =====-=-== =='==-!8-========:-__ ·~~~==< 
derununda 
ufak mik' 
yasta ve 
muhtelif 

Ticaret ve za ire borsası 
F ietlar Ticaret l:onaaı katibiumumili~ tarafından verilml~tit• 

pozlarda E==-=====-=============:========-=-============--
Okkuı - Hububat -resimlerimi 

kaybettim. 
Bulan za
tın lfitfen 
a~ağıda ki 
adresime 
gönderme
smı rica 
ederim. 
Ah ticaret mek
tebi 1 inci amtf 

talebe•lnden 466 

Asaml 

K. P. 

Bu~day 0
/ 0 Çavdarlı 

Yumuşak 14 55 
Kızılca 
Sert 15 oO 
Dönme 

- Zahireler -

Çavdar ts 
ArpR o 85 
Mısır 9 
Fasulya 28 

A..prl Susam 80 20 So 90 
K. P. Kuşyemi 26 20 26 20 

-Un -
16 22 Çuvalı kilosu 

ı~! Ekstra ekstra 160o 

15 80 Ekstıa 1240 poıı 

Birinci yumnşak 1260 ıı~0 

Birinci sert ııso ı:5 

üçllncu 950 5"° 
- Tiftik -

lO Kastamonl 
in 

84 80 

~~~ 
r~r: ·i_~{~~~;~ ~ 

En•er _ 

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

~ KAPPEL 
~ tamllmile tekemrn.U.l efmi~ 

YAZI HAKİNASI 
Fransız hükilmetinin dahi takdir ve tercih 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle aablır. ı 

Türkiye yegane umumt acenteal 
Y. Şinorkyan. İatanbuL Sadıkiye - han 31-33. Tel. S. 225~~ 

~~Cl.D~C41rlD-:.:t~~cm.~~~~~~~ ..... ~~ O~~~~ 

Türkiye Milli~~ 
Sigorta şirketi 

Gala tada ( Türkf ye Milli Han ) Doyçebank karşısında 
e<Jeı'• Harik ve hayat tdgortalanoı müsait ıaraft azami teshlilatla icra "'~I 

,fj;iii;~ Tel: Beyoğlu 2300 ~~~ 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCİ Tertip 5 inci 'eşide 

ll KANUNEVVEL 1929 
BÜYÜK 1KRA1HIYE : 5 5,000 LiRA DIR 

Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükftfat • 



Yazan : Silicpoa.le 

lJiinkU. kısm1n hulasası 
b ' 'fabfat iT' r. 'ki ı bir , 1 m ol n M. Keller, 
d ruşuk ytızlü 'kertenkele kadar iğrenç bir a -
t dL Ye Ane ı erakı r. kerıımel bir koleksl
b r Sahibi olmaktL Kolcksi\ oncu Stefansonu 

Çeviren : Huslih Ferit 

tün kuru laflarına rağmen hiç bir 
şey bu?anrn<lan döndü. Diyecekti. 

Böyle bir vaziyete tahammül 
olunur mu idi? 

UJilddet hizmetinde bulunarak onu ) eni 

1 c t!ya takım adal rına goııdcrl!'e~e karar 
l/dl Ru ad lard n • ı\ lıkol.ı ~ d.ı en-al iz 
ıı ~tnkcle er \ nııs. • T 1 " de 1 e in :ıula- • 

•0 tt misli kuç ltU) orl rmış. 

Stcfanson bu düsünce1erle Ma
likolonun her tarafını ara;.tırclı \ e 
bir haftasını burada israf etti. 
Burada kuşlardan pervane ve 
kelebeklerden hiç, hiç bir şey 
bulamamışlardı. 

1 Stelanson ,. dort ay nıuddetle bu tahar -
· at 

CQk ta buluumağa söz verdi. • Keller ,. bu 
tc talı kar:ırlamrdıkl.ırı sırada içeri giren 
• ~ccsıue • St fensoa • u takdim ettL Madam 
• S tiler • g yet guzei bır kadındı. " Kelh:r ,. 
~- tcfau on ,. u öğle yeme ine da\ et etti. J\1a
-.ıııı • ~· .r..eller ,. nıisartrln yemekte anlııttıklarını 
t Yret)e dinledi, • Ste!an en • un yuzilndekl 

\~ lk ı e ce "ret onu cezbetmişti, 
tııJ tıııekten sonra kah\ eler içildi. Keller kAtl
~ iş odasına çekildi. J\ladam Kellerle " :SLe

~ 00 
,. yaln z kalınca lı.:lta.plara dair konuş -

tuta b~Jadılar; m k.ilcmclerl aralarında bıi -
an dostluğun başlanğıcı oldu. J 

Meselede doğru olmıyan bir 
:et yoktu, ve Kell"!r müteessif 
b lttıyordu. Bunu takip eden on 
ef 8'Ün zarfında, Stef eJ)sonun 

h::ah8.tine tahsis edilecek gemi 
ırlanırken, bu genç her gün 

~hahleyin otele gelir. Madam 
k elleri alırdı, nebatat bahçesine 
ll\'çuk korulukJanna kadar bir 

iaba gezintisi yaparlardı, hazan 
~llı>on balıkçıları, §arka mahsus 
~hat-etlerle denizdeki balıklan 
tı aya süpürüp çeken fakir ve 
1 eıelt adamların yaşadığı sahil
ere giderlerdi. 

d Orada oturur konuşurlar, mor 
enız üz tti erinde o ~işen yelkenleri 

~ rnüvlü 9ahilde oynıyan "Japon 
ıocuk" ların 
~J 1 ııeyrederler; sonra 
~e Yenıeğt Yemek üzere otele 
' erlerdi. Kel!er, her şeye k~rşı 
lb.~tsız ve yazdığı eserle yorul-
0 "lf bir halde onları karşılardı. 
lltll}t\r yemekten sonra teraaada 

~ ~l> tatlı tatlı konuşurlarken 
b eUer bütün masraflarına rağmen 
O) } bil ı:ı. ı tablolarla neşrettirdiği 
~!!!t eserinin provalarını, tashih 
li . 
~iç Pot kırmıyorlardı, fakat 
~dı~rtıile doğru davranmıyor· 
}'~ • dafına üzerine vazife olmı· 
~ feylerden bahsetmeyi aev·en 
'edı leeUertn boynuzlarından hah· 
da,J0 rdu. Stefenson bu tatlı 
~1 u~ Kellerin bütün kusurla
~d1.tıRosteren parlak bir ı~ıktı; 
~t'ı la.kfirndıye kadar bu husus· 
tlı~ dir etmek fırsatını bula-

.,, 1tlı. 
1. ,,th 
'O.!-' haYet bir sabah bütün bun· 
~ct'l-tl l.r nihayet geldi, Stefenson 
~t e larnındeki muavlnile bera· 
tı~e~llılye bindi, gemi Milikoloya 

\i~ere ayrıldı, uzaklaşb. 

~.Ceıni C - 3 -
1 
lan ava denizinden geçti, 
~ rn ~Yı~ın çok müsait rüzgarla
~ ~canlı kayalıkların arasın-

vada ~~can denizine geldiler, 
.ı ~aI·k ıç sis yoktu. 
11~1\' 1 ·Oloy d 
~ ı~ k a var ıkları z:?man 
~dı) Cıtenke!elerinden eser bu

r.lıtıllav~r •. Ve alelacele döndüler. 
~~ ını T I 
di l Stef ere aldırış etmedi, 
't ~o bu a.nson için böyle değil
rı"' ilki" seyahatin büyük bir mu
~tı\ .ret ol 
~ l\eıı . rnasını istiyordu. Ma-

,:ı_ erın o d . A b" 
•ı~j:l~ ol ' na aımı ır ar-
l~t~~ iht~n ~ayali, muvaff akiye~-
1 • ltiy0tdrnalıni büsbütün müthiş-

1ıı· u. Eti . b·~ •n Ya erı bomboş sevgi-
k·b nına d .. k k a llst onme ... Ah, bu 
el( u. 

~t~ff!t karısı "LA r ansv na sı'<ayet ederek: 
n bu akı sız adam, bü- 1 

O bir çiçek bulmuştu, fakat 
Kellerin bu çiçekle alakadar ola
mıyacağını biliyordu. 

T errel onu tese1li ediyordu. 
" Zararı yok, ekseri bir resme boş 
ve manasız bir çizgile başlam~k 
çok iyi oiur. En ziycı.d.! mühim 
olan yer Tubaidir. Eğer orada da 
muvaffak olamazsak daha gidecek 

yer!er var. 
Stefanson: Evet biliyorum ama 

dedi, beş aydan beri gitti, ve he
men hemen tabiin aleyhimizde 
olduğunu görüyorum. Koku hissi· 
ni kaybetmiş bir köpek gibiyim; 
istediğim şeylerin çok uzaklarda 
olduğunu anlıyoruın. Her ne ise, 
ehemmiyeti yok. Tabaiye gidelim, 

bakalım ne olacak? 
On gün sonra Tubaiye vardılar. 
Bu bir hakikattir ki memleket· 

lerin de ~ahsiyeti, adeta ruhi ve 
ahlaki vasıfları vardı!, insanlar 
üzerinde iyi ve fena tesirler ya
parlar. 

Eğer bundan ~üphe ediyorsanız 
Tubaiye geliniz. Tubai yarı 

kayalık, yarı ormanlık ve 
ticaret için gayri müsaittir. 
Etrafı mercan knyalarla çevrilmiş 
bu ada ta uzaklardan s;ze kaş
larını çatar ve siz yaklaştıkça o 
mercanların üzerinde biriken mar
tıların çığlıklarile sizi kovar ve 
uzaklaşmamızı emreder. 

Yeni mercan kayalıklarını biri· 

birine bağlıyan mavi bir geçitten 
geçerek geçidin nihayetindeki 
tümsek bir adacığın karşısında 
demir attı. 

Adacıkta ufak bir kulübe vardı 
ve gemi demir atarken bir adam 
herhalde o kuliibenin sahibi bir 
ı~ayığa atlıyarak açıl<lı, küreğini 
sallıy<>rak onları selamlıyordu. Yak
laştı, geldi, bir kelime söylemek· 
sizin küpeşte tdı talarına asıldı, 
nihayet güverteye çıktı. 

Benim adım Makginis diyordu. 
Garip elbisesi eskimiş yıpranmış 
bir ye1ckten ibaretti, çıplak be
linde kayışla bağlanmış bir taban
ca vardı. 

Tekrar etti: Benim adım Makgi
nis, siz burada ne arıyorsunuz? 
bakın size karşı terbiyesiz olmak 
i!;temem, ama eğer ( beşdömer) 
ba!ığı arıyorsunuz onu ben tutu
yorum, siz benim. kakkıma teca
vüz edemezsiniz. Iki kişiyi <.!oyu· 
racak kadar yok, bir kişiye bile 
kafi gelmiyor. işte ben yakalıyo
rum ve size de kalmıyor, anladınız 
mı ? Eğer bu balıktan arıyorsa-

nız.... r 
Devam edip gidiyordu. nziva 

bu adama h:ç bir şey öğretme· 

dise de bir şeyi tekrar tekrar 
söylemeyi öğretmişti. "Çekin kan· 
canın buradan.. Bir kişiye J etmi
yecck şeyi iki kişi payla~amaz, 
anlıyor musunuz? 

Makginiz, bütün bu sert sözleri 
Stefansona söylü) ordu. O bu 

Tekerlekli kilise 
Otomobilciliğin yeni tatbikat, 

İngiliz fabrikatörleri fevkalade 
iki otom':>bil araba. inp etmi~· 

lerdir. Bunların birisi bir HintU 
prens tarafından siparif edilen 
bir seyahat banyo salonu, diğeri 
ise bir Hristiyan müessesesının 

verdiği talimata göre imal olu· 
n~n seyyar bir kJisedir. 

Seyyahat banyo salonu 1500 
ld!o sıklet.inde bir ıasi üstünde· 
dir. Dahilinde porsö!enle örtü!
mü~ bir banyo, bir lavumana, 
bir kanape ve bir tuvalet maEa· 
ı:ı vardır. Bunların hepsi otomo· 
bilin dar sahasında mÜnasip su
rette tanzim ve tevzi olunmuıtur. 

" T er.rr.osta ,, aleti ile tanzim 
edilmiş bir usul mucibince, mo • 
törün kayhettiğl hararet banyo ~ 
nun suyuna intikal etmektedir • 
Böylece harneımda daima sıcak 
su bulunmaktadır. 

Otomobilin hususi yayları -ye 
Dünlop lastikleri olduğundan 
Hint "Jöngl,, ünün pisti üzerinde 
sarsılmadan yol alm ıktadır. 

Bu otomobil prensin t 11v sefer· 
lerine mahsus olup etrafındaki 
ci\ mlar dı~ardan içerisi gözükmek· 
sizin içeriden dışarısının görüle
bilmesini temin edecek tarzda 
imal edilmiştir. 

Otomobil kliseye gelince Dün· 
lop lastikli bir kamyon çerçe
vesi üzerindedir. Mihrabı ve sair 
aksamı tamamdır. 

Otomobilin asıl kasası menber· 
lik edebilecek tarzda imal -:dil· 
miştir. 

Bu otomobil klise kullanılmağa 
ba~lamadan papaslar tarafından 
merasimi mahsusa ile takdis olun
muştur, 

adamcağıza mes' eleyi anlattı, o 
bum:n üzerine gülmeye haşladı. 

Mal·ginniz altmışlık bir ihtiyar· 
dı, 'lakin halinde garip bir genç· 
lik fadasi vardı. Mesuliyet kabul 
etmiyen şakacı gözleri, küçük 
vücudile bu adam Stefansonun 
hoşuna gitmemişti. 

Mr..kginis : Böcek avına çıktınız 
ha dedi. Bu pek tuhafına gitmiş· 
ti, gülüyordu. " Nerede bulacak

bekleri mi? mercanların üzerin· 
de mi? 

Stefanson ciddiyetle: Hayır de· 
di, Tubaide. 

Ay karaya mı çıkacaksınız. 
Ôyleya ! 
Hey bana bakın, dedi, siz 

yanılıyorsunuz, ben daha karaya 
çıkmamışımdır, adım Makginiz 
olduğu halde.. işte bana bir şişe 
viski verseniz bile sahile ayak 
basamam. İki senedir buradayım, 
karaya çıkan çok zavallılar gör· 
düm, ancak biri ikisi postu kur· 
tarıp kaçabildi; öyle işittim ki 
ötekileri ormanlarda becerivermiş· 
ler. Yerliler, onlar insan değil 
şeytan.. İki senedir buradayım, 
bu ada parçasında oturur beşdö· 
mer balığı avlarım, tüccar bir 
arkadaşım vardır. Her dört ayda 
bir gelir biriktirdiğim balıkları 
alır, götürür. Ben buraya geldiğim 
~~kıt, i!k a~tı nyda bu şeytanlarla 
ıyıce anla~tık, nasıl biliyor musu-
nuz, on iki tanesinin göğsüne 

tabancnmla adımı yazdım, on· 
hıra yumt•şak başlı kurşun~ar gön· 
derdim, beni rahatsız etmediler. 

Birkaç defa gece baskını yaptılar, 
halbuki benim öyle bir köpeğim 
vardır ki. Yerlilerin hiç biri hav· 
lıyan bir köpeğin yanına yakla· 
pmaz. Öyle diyorum. Allah kö· 
pe,ğ-in gırtlağına ses verirken mu· 
hakkak vahşileri zihninden geçir· 

Dünkü bulmacamızı balled cı.ıedinizse Lu~ ünkü ha~!ed;!miş şekle 
bakarak yeni bul!flacamızın sırrını meyd:ma çı'rnrE~ilirsiniz. Bunun 

Bul'üıılcll bulmacam12:a 
bal!edllecek yenl ıekll 

Soldan sağa ve yukardan aşa.Jı: 

1- Yüksek yer (4), yanan tey (4) 
2- Geni§lilc (2), en ihtiyar ndam (4) 
3- Minder (6) 
4- Azap (3), ecdat (3) 

üç beş d. '.ika m .. şg•ıl o~manıı: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Düııkü bulmacamnııı 

hallec!!lı:ılı ıekll 

5- Türldyenln özü (7) 
6- Ortıı (3), rabıt (2) 

7- Ayıığı sakat (3), soğ ık ya~'lltır(3) 
8- Bcyo~lunda bir küçüı.: ainenııı(6) 

9- <Ya~:.ı•nın muhnffefı (2), erkek (2! 

İstanbul defterdarlnğn i_ana ı ~ 
··ı-=: • f' (1(1• ,. ' ./ 'J 

·uJ;a. a;o.;. >? tr• :..ı; .. jJ 
Çanakl?ale defterdarlığından: Çanakkaleden altı mil mesafede adalar 

denizi cihetinde kısmen karaya düşmüş olan Amas~·, vapuru 22. Teş· 
rinievel • 929 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık suretile 
müzayedeye konulmuştur. 23 ·Teşrinisani· 929 ı i" :n'! m··<;~ır~:' ~ • 
martesi günü saat 16 da ihalesi icra edilecektir. ı aı.p erin Çanakka
le defterdarlığına müracaatları. 

-O- Beyoğlu mall11e §ubesl tahsfl meme:' :Jundan: Reşit Ayaz beyiıı 

şubemize olan deyninden dolayı mahcuz v ! crııs· .. "' 1 ı münde
riç listede muharrer eşya şehrihalin 15 ınci &.:.ı.a ın .... ~ •...... ! bil· 
müzayede füruht edilecektir. 
adet T ah ti hacze alın~n eşv"nırı ismi 

1 Jat rafso markalı mazot motoru tdcıruau 
1 sekiz gözlü yemek sobası 
1 tahtadan masa uzun 
1 tahtadan tabaklık ma masa 

86 tahtadan boyalı dört ayak!ı Üzerleri beyaz Lezli m~sa 
4 kumar lubiyatına mahsus masa. 
1 ,, ,, ,, " yeşil çuhalı 
2 ortaları aynalı ve kenar!an raflı büfe:~k 

12 kumar yerine mahsııs maun boyalı parmaklık 
43 tahtadan demir ayaklı kanepe 

8 tahtadan notalık 
2 tahtadan portmanto 
3 tiyatro perdesi 
1 mermer taş üzerinde a!ektirik tab!a ve (• ... me!e,.: 
2 üzeri mermer taşlı müdevver boyalı büfeli~ 
1 buz dolabı 
1 tahta masa altı ayaklı 
7 alektirik tel ve boruları mulı · e!if tiyatro per<le ~eri 1::\ hı nası 

----------------------------"P""--~·---~·~~~--~~~~---

Satılık eşy o 
o 

Tahlisiye lımtu11 miidiirlilğündcn: 
Anadolukavağındaki tahlisiye an baarmda m .. \ 

rihine müsadif cumartc:c-i günLi "ıtat I O da ;) .ı 
marcesi günü ikm:ıl edilmediği takdir le miıt ··),, ... ı 
zartesl glinü saat 10 d ı satılnc·ıttı ilf ı 0 •r • .. 

t e a 16-1 I -929 ta

. s ıtı uc ıktır. Cu-

18-11-929 pa-

miş olmalı. Ne ise.. Söyleyin, 
boğazım kuruyor, geminizde içki 
getirmediniz mi? Onlar, ona içki 
verdiler, otur<lu, onlara mahalli 
haberler verdi. 

Maginizin dediğfoe göreTubai yer-
lileri kat'iyen insan değil şeytan· 
dılar; böcek avı için karaya çık
mak ona göre akıl karı değildi. 
O daha şiddetle söyledi, sözleri 
insanı inandırıyordu. 

Terrel onun söz!erine çarçabuk 
kanmıştı. İhtiyar iiç teneke balık 
salamurası yarım şişe viski alarak 
odasına çekildi. Stef enson ve Ter· 
rel konuşmak üzere aşağı kama
raya indi!er. 

Terrel karaya çıkmanın aley
hinde idi. 

O cessurdu; fakat çılgın değil
di, eğer Stefenson isterse gidecek 
lakin kendine kalırsa sahile adım 
atmıyacaklı. Stefenson onu dinle
di, fakat nasıl olsa bir kere ka
rarını vermişti. Hiç bir şey onu 
karaya çıkmaktan menedemiye
cekti. Seraitin çok fena o~duğumı, 
bunun için Tubaiye çıkamadığını 
söyliyerek Kellerin yanına eli l'oş 
dönmesine katiycn imkan yoktu. 

mes' ele bi·" 
kolaydı, lf .• ı 
pan 

ı• hir adam olsa 
· c da olsa çok 

, .l ı. bu farkı ya· 

~ "' · ı•·"n ı ,. ·ııllanan in. 
S:\"ı. ı r.a1 'i ruhiyelerini pek 
iy l ilird·, rrı " evle inde oturur· 
lar \ie m ll' ır ıı. ın <"~-ırpır.tıkları .. \ 

tehliKe eri t r u İc;Ünınezlerdi· ve .... . , 
iyice l ';•·o. c.u l i: O Tubaiye 
çıkmakl. ı l·orktu~nu söylediği 
vakit l . .! .. , n.! tıı} .. c ... 

0 
.ıi bil-

h 1 •• •ı ..... 
assa '-~L ı ı - , •• ıer.n ne uUŞü· 

neceğini biliyordu. H~~ır, ö:ürr ... 
b .. 1 b" { , •. ~ , ı.. ··ı 1• oy e ır c .... _ e , ~.:::.:iuı. 

"Ne o1ursa o!sun, kara;\: <;ıkn· 
cağım,, eledi. Terrel fikirleıini 
söylemişti. Stef enson devam etti. 
"Şimdiye kadar hiç bir tehlike
den yüz çevirmed'm ve şimden 
sonra da koı kmıyaca~ım. Siz ıs· 
terseniz gemide kalabilirsiniz. 
Makginizin nzıcık mübalağa et· 
mes"ne r~wmen h"kihten ,ahim 
olan tehlikeye karşı sizi zcr'rmak 
istemem. 

1 eller cevap veriyordu: Ol siz 
giderseniz Lrn de giderim. 

(ı..evamı .rarm) 
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f)işleri yüz sene yaşatır ve çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyulabr. Diş etlerini 
J.. · nd irir ve kanamaktan men'e-:ler. Ve dişlerin arasında kalan tefessuhatı ve ufuneti izale eder. 
o· av rılarma, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikroplan imha 
v ": zdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada birinciliki diplomalarla 
ı ddaktır. En büyük mükafatı almıştır. Yirmi kuruşa Hasan ecza depoıu. 

·[~co Fevkalade __ f 
§ Büyük Ada Rak · f 
t.. Halis uaye~ ~ 

"" .. uzum ve 

anason-

~msalsiz fır.sat; istifade e~· .... 
'"tün malların pahalılaşmasına 

istiklal caddesi T okathy an 

avr ~refrişat 

rağn1en Beyoğ,. ] 
k~rsısında 

hterem müşterilerinin- iilübayaa tiarıni teshil ı aksa -i e 
geçen seneleı· gibi bilumum mallarıaıda 

evsimlik fevkalide bir 
Tertip etmiştir, Bilhassa en (OD moda ve eazlp ÇCtiflerde her nevi iefrişat kumaştan 

kat'iyen rekabet kabul etmez ehven fiatlarla mevkii furulıta vaz"etmiş~ir. 
Kuponl~rda l1efrişat kum.aşlarında f-lalı ve mobilyelerde IVIuşamlJalarda 

0fo30 0;0 20 _ 0; 010 0/0 5 
- Tenzilat y~pılmaktadır r 

Yatak, yemek odalarile salon takımları ve sai~ lıer nevi tt§ri molıiiyclerde ~e 
'evka ide fenzilAt yapılmışhr. Bu fırsattan ili~ lstifadeve ıtosanlar cidden 

memnun kalacaklordıro 

lL miş: Mağazada tefrişat ustaları rnuhterm r.:ıiişterilerinin emirlerine nn:ade bulundurulmaktadır· 

b 

it 
h 



·~~~~~!!!!!!!!!!!'~~~!!!!!!!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!I!!!!! 11 - VAKiT. - 13 Teırfnbanl 1929 ~ 

Teslim olmak nasıl olur? 
Son kurşun atılnıadan ve son süngü kırılmadan 
düşnıana teslim olma11ıağa kat'iyen aznıetmiştik 

Ah benim ıen yOzbatım.. Bizi 
i 5tür görmez alaya baıladı: 

- O ..• Buyurun bakalım onbatı 
~alar.. nerede kaldınız .. yoksa 

du mahallesinde mldlniz? ... 
- Dudu mahallesi mi 7 orası 

tıereat efendim .. , 
- Eh... ne olacak 7 sizin gibi 

Orıb aıı aAalar ortadan kaybolursa 
bereye gider... mutlaka Dudu 
ltıahalleslne hovardalığa gittiniz .. 

ltı Ra.ım Bey kahkahalarla g(l-
Yordu. Muhiddin Bey birdenbl

te ka.ılarmı çattı: 
ltın - Sahi mi.. gelen herifler tea

teklif etmtıler öyle mi? .•. 
l:ı - Haber aldınız demek y(1z 
llfıtn.. maalesef öyle ••• 

~ - E, anlat bakalım, ıol hlkA
.. et nicedir... evvel& ıu karyola
"'1tı k enanna tllneytn.. · 

it l(Utnaııdanımm emri mucibince 
l:ı 8.1-yolanm kenarına Ulnedik ve 
ltı:n cereyan eden mülakat ve 
~eınelert birer birer, harfi 
1-tırk e anlattık... biz bunları an
't eıı (Ayvaz Baba) ve (Y aaaı 
.:~e) lıtfkametinden tek tük top 
1ıc..' ert itldilme#e b8flamııtı. Hl-

qye d 
Jı 4!Ye.m ettikçe Muhiddin 

eytn d r>. 
tı 

1 
e naalm Beyin de kqla-

bıe':C: ·~c;;:u. Sigaraları söndür-
orlard lrtnt mGtaaldp yakı -

ı. 

S" 
ozi} bıttrdJlfm zaman bir 

.._~ dakika dertn bir .nkat de 
:'fU Top seılerl s:ltukçe artıyor-
~ Cenup cepheatnde de ate, 

1-nıııb. yüz ba§ım agır ve 
'ldar bir sesle sordu: 

- Netice? ... 
~im B. cevap verdi ı 

'1 -Son kurtun atılmadan ve son 
~ kırılmadan teslim ol • 

t ak .. ! 
~~et; bölnk kumandanımm son 
~ , en temiz ve en kıaa bir 
~p idi. 

'de~ddt ve manevi yorgunluktan 
' gözlerim kapanıyordu. Bu
tlt,hfarkına varan yQzbaıım la -

at tnı hltt e eınJzl emretti. Çadıra 
~""'1 gelmez palaskamı çıkardım. 
ıı.. kılıf içinde halta aamandan 
~llıu} 
~ d Yata~ma uzandım. Fakat 
httQı:-"lka bile geçmemfıU ki 
~~ eıı fırladım. Benimle be • 

~et ~dır halkı da fırlamı,tı. 
hlt Çadırlardan da mınltılar 
ttl.ı )'ordu. Ç<lnkiı birdenbire bü-

~, ı,~~helerde, ıimdtye kadar 
"-ta h ıneınıı bir ateı kayna • 
~ alaınııtı. Çadırdan çlkb· 
~ Q._ ~illan, kalbimizi ftrperden 
~. 1 ::;eu• durduk. BOt<ln ufuk· 
~· ç : ate, düımnı bir barut 
oı>ı_: 1 ate, pQskürilyordu. 
~)'ı hn endahtı arasındaki fa -
"l li lııedebtlmek mümkümüz
~,ı: birden ate, eden ba • 
~ltu h n Rilrillt(lıQ ınedtt bir 
)~dtı_ alinde sürüklenl p gidi -

~Gttın 
' -.ı, böl(ik, bütün tabur, bü
~· b )' çadırlardan dlıan ufra-

}'Ot-L u cehennemi ateıi aeyre
"~ ~tdı A 
d tltafe k teı gittikçe artıyor . 
, Şılll; elhayal hır hal alıyor-
ll~tleti 1 

lop u~ltulQı .. ~a,bOtün 
Ollıdckl yü7.lerce mitra1-

yözle binlerce tnfek tarrakalan 
da inzimam etmlıtl. Ne oluyor
du? ••• Bu sualin cevabı, çok aıl-

. klrdı. Düıman; umumi hiicum 
yapıyor ve her halde cepheleri 
yarmağa çalıııyordu • O ande 
Muhiddin Beyin böliik kuman
danlanna verdiği vakur emri 
it it Um: 

- Her lhtlmAle k&l"fı asker 
hazır bulunsun ..• 

Zaten hazırdık.. çadırlanmızın 
direklerine aanlı olan silahımızı 

kaparak, ilk emirde bu cehen
nem ateılerlne karşı ablmağa, 
çoktan hazırdık .•• 

Fasılasız top alevlP.ri .• cephe
lerden uzanan projektör ziyalan, 
vakit vakit cephelerden atılan 
tıaret tabancalarının allı yeıilll 
nurlan, tam manaılle bir ıehra
yln manzarası yarabyordu. 

Bütnn bölük zabitleri MuhitUn 
Beyin çadınnın öniinde toplan
mıı, muhtelif lhUmallerl mevzuu 
bahsediyorlardı. 

dikkat ediyormusunuz.. Düıman 
hatlannm geriılnde de bir ıeyler 
oluyor: H'-1<ikaten, g?rebildiğimfz 
bütün cephelerde, düıman hatla· 
nnın gerisinde de yüzlerce topun 
infilak alevleri ve ıemada pat
lıyan ırapnellerln parlayıp sönen 
ziyalan vazthe'l aörülüyorcfu.. Ar
bk hiç tfipheslz.. G6zlerlmJzle 
a&Gyoruz ki Bulgar batlannın 
arka11nda da harboluyor. 

- Şu halde? •• 

- Şu hald~ ya dDıman or-

dusunda ihtilal vardır; bir kısmı 

bizimle harbederken diğer kısmı 
da blrbirtle harbediyor. 

- Yahut.' 
- Y ahut .. daha doğrusu bizim 

ordu geldi. Düımanı arkasından 

çevirdi. Herif iki ateı arasında 
kaldı. Bizden korkuyor. Haberi

miz olup ta her taraftan huruç 
yaparak bütün ordusunu süngü-

den geçirmememiz için önOmüze 
ateıten bir mania koymaia ça
lıııyor. 

Demek ki ordunun yaklaıb~ 
hakkmdald havadialer doğru 

imlt-

- Her halde t\yle.. bakaama a.. 
- Beyanname de doAru de-

mek ... 

- Şfipheslz-

Saatler geçiyor ve ateı, ayni 

1ı ddetle devam ediyordu. Bizim 
en büyük meralumız aJperlerdi. 

Acaba siperlerde neler oluyordu 7 
Bir aralık Nazımla, Zeki beyin 
siperlerine gitmeyi düıllndük. 
Fakat bu vaziyette taburdan ay· 
nlmak doğru olmudı. Belki de, 
timdi cepheye koımak için bize de 
emir gelebilirdi. 

Bir aralık yanımızdaki ıoseden 
Edfmeye do~ bir kafilenin geç
tiltni gördük; hemen koıtuk ve 

sorduk: 
- Hemıerlm nereden ıeliyor-

sunuz? •• 
- Siperlerden .. 
- Nereye gidiyorsunuz? .. 

Bltmecl 

Hayvan meraklısı tipler : 1 
Şehnişiııler zineti, aguşlar pirayesi ! 
Şerefnur Hf. ye oldnğu kadar, onun kedisine de 
bu tavsif yaratır. Hf. nin hususiyetlerinden baş
lıcası, dilber ıehnazını kimseye okşatmamakbr! 

Şerefnur Ht, HaJJcln Ucra bir 
köşesinde merhum paşasından ken
disine kalan eski zaman biçlmt ko
nagırun süslü çıkmasında oturuyor
d\L Onu. eski Sadabat yoluna 
bakan pencere önünde, ince sada
kor entari ve hırkası içinde, ayak
larında pişmiş ayva renğl çiçekli 
ksnevlçe terlikler, başında efültun 
krepten hotozla görünce, Nedimin 
bir mısraındakl •şehnlşinler ziyneti. 
tavsifini hatırladım. 

Bu saçları bemheyaz, fakat elA 
gözleri henüz berrak, yanaklarının 
tazelik ifade eden rengini muhafaza 
eden ve bunu dudaklarının şirin 
gülümseyişi ile hoş uygunlaştıran 

yaşlı kadın için müsrifçe harcanmış 
bir tavsif sayılmaz. Onun yıpran

mıyan yüz ve göz güzelllği berta· 
raf, kArl kadim dekor arasına ya· 
raşan tatlı, cazip renkleri ahenktar 
yabancı bakışların göremediği tu· 
valet~ başlıbaşına yepyeni kalan 
eski bir hususiyettir. 
Nedtm, Eminin, k.imblllr hangi genç 

gilzel için ruhundan kopan bir teş

bihin, bu güzel ihtiyar için de sarf
olunmasına muğber olmaz! 

- Buyur, evlAdım. Şöyle otur -
s~ L Kız, ikbal. Gel, Şehnazla 
yavrularını al şuradan. Bahçe üstün
deki odaya götür sepeti. Biraz 
gün eşi esinleri 

EvlAtlığı l.kba1, salına salına yürü
yerek, bol, uzun, beyaz tüylü, 
tertemiz kediyi, tüyleri arasında 

gizli memelerini bulmuş yavrularile 
birlikte götürmlye hazırlandL İki 
kulpundau tuttu. Kaldınyordu. Ben 
dayanamadım: 

- ~ dedim, mUsaade buyur • 
sanız da biraz daha burada kalsalar_ 

lkbal, kaldırmak üzere olduğu 

sepetten 'llerini çekmeden Hanı· 
nunın yüzüne bakn. Şerefnur Hf. 
nin menfi bir göz kırpışı gözüm
den kaçınadL Zaten kendisinin 
kedilerini herkesten uzak tuttu
ğunu, onlara tam manaslle bir 
harem hayatı yaşattığını bildiriyor· 
dum. 

- Hoşuna mı gitti, kedilerim? 
Hiç okşatmaz ki Şehnaz kendisi 
pek hırçındır, sağ olsun. Hele yav
ruladı mı, ilstüne el dokundurt
muyor. Galiba, yavrularının canını 

acıtacaklar, sanıyor Geçen gün 
benim elimi bile ağzına aldı öfke 
ile. Hani şakacıktan değil Az kal
sın diş geçiriyordu! 

- Götiireyim mi, HU 
- Götür, götilr. Gene öfkesi 

tutar da misafir yanında mahcup 
eder benL Sonra UzülOrüm! 

Şehnaz ve yavruları, kenarları 

kırmalı, keten şilteciği üstünde, se
petten trhtırevani ile götüriildü. 
Okadar mağrur, IAkayt oturuyordu 
kl Göz udle bile oturdugumuz 
tarafa bakmadı. Götürülürken se· 
pette ne yer deglştirdi, ne mır

nav dedi .... _ 
- Kedilcrinlze çok iyi bakıyor. 

sunuz, Hf. Daha doğrusu baktırı

yorsunuz. İkbal H da her halde 
bu işi kusursuz yapıyor __ Değil mi? 

Şerefnur Hf., kıyemetli kedileri
nin tarahndan mıncıklanmak, gı
dıklanmak ve gene gendi zihabınca 
kuyruktan çekilmek tehlikelerinden 
kurtuluşuna memnun, rahat bir 
nefes aldı, sualime şiddede kedi 
sevenlere bas bir tehaHıkle ce\ ap 
verdi: 

- Hele bir kusur etsinde bak. 
Bana hizmette kabahatini belki 
hoş görürüm, sırasına göre. Ama 
kendilerine JstedJğf m gibi bak
mazsa kusurunu hiç affetmem. O 
da bunu bilfr de ödü kopar_ Ke 
dllerimln canını sıkarak kendisinden 
şlkAyetçi olmalarından çekinir. 

- Kedilerin şlkAyetçl olmaların
dan mı? 

Şerefnur Hf., güldü: 
- Ne o? Kediler sanki kendi

lerine yapılan muamelenin iyi ve 
yahut fena olduğunu anlamazlar 
mı sanıyorsun Y Onlar öyle zeki, 
akıllı, fikirli rnahlôklardır ki .. 

Şerefnur R F. nln keililer için 
hayvan tabirini sarfetmediğlne dik
kat ettim. 

- Orası muhakak, Efendim. 
Yalnız şikAyetçi olduklarını size 

nıısıl anlatnklarına merak ettim? 
- Aman, çok tahafsin, evlAdım. 

Hem kedileri çok sevdiğinden bahs 
edersin, hem de daha onların llsa
nını öğrenmemişsin. 

- Onların lisanı mı? 

- Elbette 1 Kedi, miyav derse 
memnun olduğu anlaşılır, mırnav 

derse., bu kızdığın' bir şeyden şlk!
yetçl olduğuna delAlet eder. Sonra 
miyavın, mımavın hafif., flddet
Hccsl, ikisi ortası vardır, Kedi sesi 
türlü türlü çıkar. Sırasına göre perde 
degiştlrir. Şarkı söyler, başka türlü 
bağırır, canı yanar, başka türlU 
feryat eder. Ah., ah 1 On lan hayvan 
sanan yanılır. 1'1lncıklar, hırpalar, 

kula~ru çeker, canlarını yakar l 
Şeraur R i, şüphelt .-ıarlarlı 

bana bakmaktan kendini alamadı. 

Demin • Sonra üzülürüm • derken, 
benim kedisi tarafından değil, 

kedisinin benim tarafımdan rahatsız 
edilmesinden endişeye düştüğü pek 
!IA anlaşılıyord\L Bu aralık arapkArl 
tepsi üstünde, murassa zarflı fincan 
içinde kahve getiren lkballe göz 
göze ~eldik. 

- lkbal H. dedim. H. F., sizden 
memnuniyetle bahsediyor. K'!ndi
lerlntn ıevgl ile baktırdıgı kedisine, 
yayrulanna siz de ayni sevgi ile 
bakıyormuşsunuz. 

Genç kız göz kapaklarını indirdi, 
a~zından şu sözler döküldü: 

- Tabi! severim kediletlr elim
den geldlp;i kadar da iyi bakanın. 
Y aJnız yıkama işini~ 

- Kı7., hadi, yeter arnk. İşine 

bak seni 
Şeref nur H. F. kaşkalnnı çatarak 

ev1Atlığna gene bir göz işareti yapn. 
Kızın söylüyeceği bir şeyi yanda 
kesmişti. Anlaşılan söylenmesini 
istemiyordu. 

Dlraz daha konuştuk, Şerefnur 
HF. ağır, atlas göşe minderine reha
vetle yaslanmamak için gayret gös
teriyordu. 

- Efendim, bana müsaade eder-
seniz .. 

- A, ne oldun• evlAdım? güzel 
gilzel konuşuyorduk 1 

- Bugünllik ... 
- Gene buyur inşallah. Annene 

çok selAm söyle, mah ·us gözlerin
den öperim. Hiç gelmiyor artık, 

canım! 

Daha bir, iki çift söz.." Oda 
kapısına doğru gidlyordum. Derken 
sofadan bir pat sesJ ve pıtır pıtır 
bir yUrüyliş, -- Şehnaz, ağzında 
bir yavrusuL 

İşte benim için 
Kendi yumuşacık 

fırsat bu fırsattı. 

ayaklarile upış 

Yedi kişi 
Hakkındaki ademi istihdam 
kararı müttefikan kaldınldı 

Cebelibereket Jandarma kdtibl 
Mehmet, Oımanlyede mukim 
Hatip zade Mehmet Fuat, ihtiyat 
zabit vekili Ktllıll Hafız Mehmet 
Zihni, Karablp baytar memuru 
_Rıfat Kurkut, lilvart kaymakamı 

Yuıuf Ziya, fimendJEer mIDAzlml 
CeWetttn, Galata poata mndüril 
mnteveffa Dtran B. ve Ef. ler 

baklanda vaktile Heyeti mahsu
aaca verilen ademi iaUhdam ka· 

rarlan, Alt karar heyeti tarafın· 
dan mGtteftkan kaldınlmıtbr• 

latanbal malılccmtt aaliJlf btrlnd 
ltcanl JatrcıinJau Strkedde Abaray
lılar hanında muktm iken mahkemece 
lllnı tfllaına karar Yertllmlt olan Bolulu 
llyu zado biraderler TO Koçed z:ado 
Hayri Kollektlf ıtrhetlle ıOrek!dan 
Hayrt Bey zimmetinde ılac:aklannı 

kaydettlrmlf olanlU'ID bllcOmle Tellikı 

tle btrltkte lfbu alacaklaruu tudık 

ettirmek Ozero bu lefl'lnlaantntn 25 tncl 

Paıarteıi gQnQ saat 14 ten 16 ya 

kadar mahkemen\n. tO!a odasında ham 
bulumalan ilan olunur. 

tıpış bana doğru gelen kediye 

doğru egildim, okşadım. Şerefnur 

Hf. n1n dediğinin aksine, Şehnaz 

sırtını kabartarak gözlerini baygın

lafttrdı, hoşlanmış bir tavurla bana 
kendislnl 1evdlrdl 

Fakat. Şerefnur Hf. , pUrtelAş 
sesleniyordu: 

- l.kbal, kız nerdesln? Bak Şeh
naz yerini yadırgamış, yolunu şa

şırmış. Gel, al, götilr, .... çabuk ol! 

• O gellnclye kadar ben, inadı

ma fazlıca mlncıklıyarak Şehnazı 
aevdim. Şerefnur HL nln sevdir
mekteld hulsllğtnin acısını çıkar

dım. 

• Sokak kaptlllldan çıkarke~ İk• 
bale aordum : 

- ikbal .H., o H F. n1n söyle-

mege bırakmadığı yıkamak işi ne 
idi ? Merak ettim 1 

Genç kız, temiz bat örtUsUnil 

düzelterek, güldü: 

- HF., kedilerin yıkanma işini 

kendi yapa:- da- onu aöylUyecek

tım. Plrelenmesinler diye sabunlar, 

yıkar, sabunlar, yıkır, _ Pek temiz 

oldu~ halde kediyi kurnasına 

sokmaktan hiç çekinmez. 

Halbuki başka biri el sokacak 

olsa. kırk bir kere şartlanmadan o 

kurnadan başına bir tas sıı dökmez! 

- Kız, lkbal, nerede kaldın Y 
gelsen,e yukarıya artık, ayol Şeh
nazla yavruları. 

Bu, titizlenme Şcrcfnur HF. nln 
sesi idi ı_ .. 

Şerefnur Hf. nin bu kedilerini 
okşatmamak huyu, bu husustaki 

titizliği, o gUn bana bu sebeple 

yaptığı hatırıma geldi de onu ta

nıtırken demin o kadar methettiği

me pişman oldum. Hele "Şehnişin

ler ziyeti,, demekle fazla mübalA
ga ettiğime kanüm. 

Doğrusunu isterseniz, "Şehnl
şinler zlyetl

21 
o değil, kedisile yav

rulan Hatta hem "Şehnişlnler zl
netl., hem "Aguşlar plrayesl,, ! 

Deminki benzetişten bu şekilde 
tadilen nüktU ediyrum. Ye bu, 
t:minim ki, daha yerindedir! 

H. s. 



Emil Maro tohum aylran makino 

Feniks tohum kalburu 

Fenni arlcıhk makinesi 

Makkormik biçer bağlar makines1 

Seyrisefain 
Merkes ııcentcal: Galata K8prU baıındL 
Bcıyoalıı 2362 Şuhcı ccenteli ı Mahmu

dıyo Ham n!tnıda İatrınbul 2740 

Tra z a ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 14 

Teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve lneboluya uğrıyarak 
gelec ir. 

iz r s rat ~ostası 
( GÜLCEMAL) vapuru 15 

Teşrinisani Cuma 14,30 da 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lzmir
den hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

'Jaılar.rcıyatr,,._JaU""'ZliTilye'Yô'Mtteued 
Tesiı tarihi 1889 

Galata, Perşembepazannda No. 74 
Telefnn: B. O. 1888 

Diabolo kırma makinesi 

\; 
Makkormik başak tırmığr 

Makkormik orak. mo.b.1uca;İ Makkormik çayır makinesi 

mgıuz: !ister yayığı 

Piliç çıkaran J]lakin& Kükürt torpili 
Mısır maki.nesJ 

Hüküm et 


