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Kaçık ffiı?~

naz

Buz..

Pariste garip bir Fabrikada yapıotomobil
lan fef/rik ne ne-

tice verdi?

davası
Paris gazeteleri, geçen gün

Pariste geçen şöyle garip bir

badiaeyi haber
veriyorlar:
Genç bir adam, bir taksi o-

t0tnobiline binmiş, bfr çok
Yerleri dolaımıf,
neticede
borcu ,,49,, frangı bulmuş.
Bu müşteri, son uğradığı çİ·
Çekçi dükkanından bir buket
Yaptırmış, para makamında
foföre vermiştir.
Şoför, müşterinin kendisi ile
alay ettiğine hükmetmif, iki·
Iİniıı arasında şiddetli bir
kavgadır baş göstermiı; nihaYet ite polis karışmış ve neticede anlaşılm ki müşterinin
borcu 49 franktır. Fakat bu
\,orca mukabil vermek yaptır
dığı buketin kıymeti ise altmış
franktan fazla dır.
Demek ki borcunu kapatabiliyor. Şu var ki şoför, paradan başka bir şey kabul etlllek istememiş, müşterinin de
faııa parası olmadığından bu
tarip adamın vaziyeti tayin
tdilmek üzere tıbbı adliye
gönderilmiştir.

Şoför,

parası

IU alabilmek için muayenenin

lleticesini beklemiye

mecbur

olmuştur.

Polis binası icin

'
mülga
Maliye nezareti binasının polis n1üdüriyeti
ittihazı için tekrar
Dahiliye
vekaletine
müracaat edilmiştir.
Bu hususta Dahilive
vekaletinin cevabına
intizar edilivor.
..,
Beyazıttaki

Adliye vekilimiz
·
fi diyor
dolayısile
şehrimize gelmiş olan

Bayram

Adliye vekili l\lahmut
~sat bey bugün Ankara ya avdet edecektir.

Baroda içtima
Bugün Baroda bir
içtin1a aktedilecek ve
Baronun senelik n1üsameresi n1eselesi gö•üşülecektir.

-ıo-

Dahiliye vekaleti tarafın
dan verilen emir üzerine Buz
fabrikasında tetkikatta bulunan mülkiye müfettişi Sabri
bey tetkikabnı ikmal etmek
üzeredir. Aldığımız malumata
nazaran bu tetkikat buz inhisannın
devamı lehine bir
cereyan almıştır.
Buna nazaran buz inhisan •
nın devamı
zaruridir. Zira
buz inhisan lağvedildiği tak dirde bundan gene Bomonti
ve saire gibi bir takım şir keUer istifade edecek, buz
gene inhisar albna girmiı
olacakbr. Mülkiye müfettişliği
buzun daha ucuz sablıp satı lamıyacağını da tetkik etmektedir.
Raporda bu hususun zikredileceği, fakat buz inhisanmn lağvına lüzum gösterilmiyeceği anlaşılmaktadır.

İngiliz müesseselerinde moda

Nt1 idik, ne otdak1
Son on sene içinde geçirdiğim
ınkılaplarla yüksek dağlara tırmanan
bir yolcuya benziyoNZ. O yolcu, çıktığı dağın büyükluğünü nasıl tamamen
kavnyamazsa biz de bagün hayatımızda yapbğımız değişildiklerin azametini

farkedemiyontE. Bunu anlamamız için yolcu gibi, arkaya dönmemiz, geçtiğimiz
yollan, yürümiye başladığımız noktayı görmemiz IAzımdır. On sene evel
ne idile, bugün naeıh.z?

halanız on MDe evel nakliyat vasıtalanmız böyle idi.
şimdi tayyareleri, otomobilleri ve timendiferleri ile bu hali

itte

almaktadır.

Ro.. kor'...
Bu da kazık
bahsinde
Şehremaneti

Silihtarağa köprüsünü betona
düşmanlığı
tahvil ettirmektedir .
İngilizler, son zamanda her
Toprağın metanetini
türlil yeniliklerden nefret eder
anlamak üzere Vilayet
olmuşlardır. O derecede ki,
bir çok İngiliz müessesler
heyeti f enniyesi bura(asrilik) addedilen her ıeyi
da bir kazık çaktıra
uzaklaşbnnıya karar vermiş
rak toprağın metanelerdir.
tini anlamıştır. Çakı
Bu arada, (Minhit) şehrinde
lan kazık «22,75» metaçılan bir kız koleji i~ de
redir.
~öyle garip bir talimat yapış
lardır:
Bu kazığı çakmak
1- Saçlar uzun olacak ve
için « 1 )) ton sıkletinde
arkaya topuz yapılacak. 2 Modaya uvgun şapka giyilme- ·bir şahmerdan döktüyecek. 3 •· Saçlnn bağlanacağı
rülmüş, « 27 » metre
kurdeleler siyah olacak.
yüksekliğinde bir isÇoraplar da ayni renkte
intihap ~ilecek, talebe ziynekele kurdurulmuştur.
te ait hiç bir eşya kullanaBu iskeleye «40» metre
mıyacaktır.
mik'abı kereste, «200»
Meclis toplandı metre demir halat
Ankara 23 ( H. A1. ) kullanılmıştır.
«4 »
Büyük l\iillet Meclisi amele «24» gün çalışa
bugün müzakerelerine rak ve «384» lira yevdevama başhyacak ve
n1 iye alarak bu iskeleHaziranın
« 15 » inde
yi inşa etmişlerdir.
tatili faaliyet edecekÇakılan «22, 75» mettir. Bu müddet zarfın
da çıkarılmak üzere relik kazık yekparedir
meclise arzedilmiş «30» ve «80» santim enindekanun layihası vardır. dir.

Fransada
..
.

Milli takımın
senelik bla çosu
Fransız

milli takımı bu sene
5 maç yapmış, bunlardan ikisini kazanmış, üçünü kaybetmiştir. IFransızlann yendikleri
takımlar Macar ve Portekiz
takımlarıdır.
Macar maçını
sıfıra
karşı
üç,
Portekiz
maçını ise sıfıra karşı iki ile
kazanmışlardır.

F ransızlann
kaybettikleri
maçlar İngilizlere, İspanyollara
ve Yugoslavyalılara karşı yapbkları maçlardır, bunlardan
İspanyollara sekize karşı bir,
İngilizlere, dörde karşı bir ,
Yugoslavyalılara ise üçe karşı
bir ile yenilmişlerdir •

Mevlüdü

şerif

Bahçeli lokanta sahibi Ali
Rıza beyin validesi tarafından,
biraderinin kerimesi ümmü
Gülsüm Nezihe hamının ruhuna, dün Mevlanekapıda Evliyi
camiinda mevlUdü şerif okutulmuştur.

'Mektepler

açıldı

Bu sabahtan itibaren mekteplerde yeniden tedrisat baş•
lamışbr. Haziranın 10 unda
imtihanlar başlanacaktır.

:;on Saat
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$apka

nıodaları
karışık öı·me şapkalar
Saç modism<hl
ıeyi aynen
ıapka t,in

- Takke

söylediğim

clefilse bile kısmen

de söyliyebilirim
Yani · en iyi· · ppka moo~ı
ıimayı en· iyi açan şapkadır.
Buaunla beraber şurası da
itiraf edilnieli ki ·bugiin çeoidi
en fazla bir moda oaetai vana
o da ıapkadır. Her ·gün ·. ve
hatta herkes ayn ayn Ye
aklına nuıl eserse öyle bir
ıapka modeli icat etmektedir.
O suretle ki sokakta rastgel-

diğiniz şapkalı başlar

arasın

da 'iki tane birbirine bemeyenmi güç bulabilirsiniz.
Maamifih bütün bu kanşıklık
aıasmda
ppka modasmın
ana hatlarını arayıp bulmak
vıe ona göre şa.pka intihabı
hiıausunC:la bir istikamet elde
etmek hiç te gayri kabil de·

ucak -~lar şekil, renk,
biçim itib~e ppka sahibinin
zevkine bağlıdır.
Klot ve ya yelpaze hasır
şapkalar üzerinde föh' şap•
kalaz:daki gibi ayni süsleri
yapmak kabildir. Fötr ve
hasar kantık ÖflDe şapkalar
·için ÜJe zarif ve uygun renkli
geniş bir kurdele klfi ve
zariftir.
.
.
Bu şapkalar bilhassa kostüm tayör üzerinde iyi gitmektedir.
Bu sene kış mevsiminde
başhyan ve kadife fMr üzerine yapılan bir nevi ppka-

lar vardırki Avrupa kibar
ileminde büyük bir rapet
kazanmııbr.

Bu şapkalara
( takke ) şapka diyorlar. Bu ~
ishn takke ~i bat• geçmeğildir.
sinden galatbr.
Evvela bütiin başı ense ile
Kışın görülen fötr ve kaberaber çerçeveliyen (Kloı)
dife (takke) lere mukabil bu
Şapkalar.. Bu şapkalann gözle- yaz ayni model ve ayni biçim·
ri tamamen ve ya yanm ka• de hasır örme takke biçimpıyanları vardır. Fakat yanm
le ı ·meydana çıkmıştır. Bu ha.•
kloşlar gittikçe rağbet bulursır örme takkelerilı bazen teken diğerleri yavaş yavaş gapeleri ve bazen de kenarları
rülmez .olmaktadır. Şapka ke· ince yaz fötründendir. Üzernarlan eskisi gibi tam ve hen- lerine ise enli İpekli farpe
desi bir yuvarlaklıkta değildir. taklidi ve bir kenanndan sar•
Bu kenarlann nısfı ve ekseri- kan kurdeleler koıunaktadır.
ya dörtte üçü yana doğru uİki tarafı çok geniş kanatlı
zamaktadır.
( kapelin ) ler de bermutat ve
Fötr şapkalar üzerine geher sene yaz mevsiminde olne kendi cinsinden ve ya kur·
duğu gibi bu senf' de mey·
dele, ipekli kumaşlardan ko·
dana çıkmakpidır.

....
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DÜNYA ŞÜUNl.J

Evleneceksiniz!.. Fakat bir

•

şartla...

ikimiz de bakiriz ve birbirimizi seviyoruz. Saadetimiz arasında bir
de vırak vırak bağıran bir çocuk çıkarsa hapı yuttuk gitti
demektir .., Eğer çocuk yapmazsan seni alırım
Franz ... Viyanah bir amele.
Mari... Awsturyalı bir işçi
kızı...

Bmılann ikisi de genç. iki·
si de ayni fabrikada çalıfıyor·
lar.. Ayni mahallede otunı •
yorlar.
Beraber gide gele ev komtuluğu ve yol arkadaılığı ara·
l• rm1aki münasebeti arttınyor.
Birbirlerini seviyorlar, sevişi yorlar.. Sonunda da evlenmiye
karar veriyorlar.
Her ikisi de kimsesiz oldu·
ğundan izdivaçlarına mani hiç
birşey yok .. Yok amma Franz
Mariye şart koşuyor:
- Evleneceğiz, diyor, fakat
bir şartla. İkimiz de fakiriz.
Birbirimizi seviyonız · Ancak
ikimizin çalışması ile aşkımıza
rahat nefes aldırabiliriz. Bu·
,.
nun arasında bir de vırak vı·
rak diye bağıran bir çocuk
çık
hapı yuttuk gitti.
Binaenaleyh eğer çocuk
Japmazsan, bu şartımı kabul
edersen evleniriz .
Mari de çocuk anası olmaktan ziyade çocuk doğurmanın
teklinden korkmaktadır. Sevla el ele yüiiidOğUmüz izdivaç
Doktor kabul ediyor ve
gilisinin bu teklifini cana min·
tarlası üstnnde ayaklanmıza
ufak bir ameliyat ile Mariyi
net buluyor ve :
vıyaklıyacak bir engel takılkısır yapıyor.
- Peki, diyor. Şartın kaNari artık memnundur ve
iT asın .•
bul.. Çocuk yapmıyacağım..
-------- .:::...:.--:-:-· __-- --_ -_ -==-=----=---=- - ------Ve evleniyorlar. Mari koca·
sının koştuğu şarta uygun hareket için elinden geleni yapı·
yor. yapıyor ama ya g&nlln
birinde her hangi tedbirsizlik) e
tart bozulursa ....
Marf bu iizQntü ve endiıe
içinde gizlice bir doktora müracaat ediyor. Kocası ile olan
tartım anlatıyor ve:
- Bazen diyor.. günlerce,
haftalarca tart bozuldu mu,
bozulmadı mı diye heyecanlı
bir intizar içinde yaşıyonım ••
Vakıa tedbirde kuaur etmiyorum, etmiyorum amma ya takMüşteri - Bebeğe kaç kuruş.
dirde varsa.. işte beni kor- Taksi 200 yazar.. Fakat siz yüz selisen verin.
kutan bu. Buna bir çare••
Müşteri - Sen bana yüz kuruş ver ve gh· arabanm
Ô,le bir çare bulun ki kocamiçine. Ben seni götüreyim.

.

~----=-==--=-==·.:

~.:::

hiç bir ihtiyata filan lilzum
görmemektedir.
Aradan günler, aylar ve
seneler geçiyor.
Bir gün
F ran7. kanımı
kartısına alıp diyor ki:
- Yahu bunca senedir ev·
~ liyiz.. Çocuksuz yafadık.. Vakıa rahat ettik.. Fakat arbk
bir yavrumuz olmanın zamanı
geldi. Kadıncağız şaplıyor:
- Peki amma ya tarbmız?
- O şartı ben kotmuıtum.
Şimdi vaz geçiyonım. Ve ço·
cuk istiyonım ..
Mari telaş içinde doktora
koşuyor.
Fakat kıaırlıktan
kurtulmanın çaresi yok. Franz
ise beklediği çocuk ana rah·
mine düşmeyince soloğu mah·
kemede alıyor.

-

•~

Kanm çocuk yapamıyor
.
Diyor.

tauık ıstiyonım..

Mari iki gözil iki çqmrhuzuru hakimde bfittin dert·
lerini dökerek evlendikleri
zaman koştukları tarh s6yl8·
yor..
Franz inkar etmiyor••
- Evet.. Diyor. Fakat iı
tememek batkadır. Ben o za·
man istemiyordum, ıimdf iı·
tiyorum.
Hakim de şu cevabı veriyor:
- Sizin istemediğiniz zaman karınız çocuk yapacak
mevkide idi. Fakat yapmadı.
Halbuki onun yapamayacağı
zamanda ise sizin istememeniz
lazımdır. Mademki zevceniz
prta riayet etmiftir. Aynhja
sebep yoktur. Ne zaman gebe
kalırsa o zaman geliniz, ıirl
ayırayım.. aksi takdirde ben·
ber yaşamıya mecbursunuz.
Bu karar karşısında çocuk
yapmıyacağından emin olan
Mari memnun ve çocup olmayacağı için kansmdan ay·
nlmaJUD imkAnınzhia kartısm•
da çocuk iıtiyen Franz mab·
zun, ilk prtma liaetler ederek

mahkemedap pkayor.t..
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Poti ile Rus - Türk budu du arasında bir günlük yol
vardı. Ahmet hemen bir araba
aramıya. çıkb. Potiye geldikleri
küçük araba bu uzun yolculuğu yapamazdı. Ahmet başka
yaylı araba bulamadığından
ve amcasına çabuk yetişerek
seyahatlerini büsbütün gecik tirecek bl!şka hadiselere mani
olmak isted iğinden Poti - hudut mesafesini at üstünde
kat'a lrnrC'r verdi. Vakıt geçmişti. Gi.içlü kuvvetli dört at
peyledi.
Ertesi sab:-..b şafakla bera ber yola çıkacaklar, akşamı
hududa gideceklerdi. Bu itibarla hareket için sabaha kadar vakitleri vardı .
Ahmet hemen geceyi geçirecekleri ote]in kahvesinde
Odesaya bir mektup yazmağa
oturdu. Van Miten ise şehri

Nakıli

idris

Jlulıtefl

.

dururken

başımızı

ve tahmin ediyordu. Baskülde
tartıldığı vakit seksenbeş kilo geldiğini, tam on beş kilo
ziyan ettiğini anlayınca az
daha küt diye yere düşüp
bayılacaktı.

Zavallıda

büyük bir felaket haberi almış insanlar gibi
bitmiş bir hal vardı. Durup
dururken bu on beş kiloyu
kaybetmesinin sebebi hep o
inatçı Kahraman ağa değil mi
idi. Herkesin gözü önünde
utamp sıkılmayı bir tarafa
bırakarak çocuk gibi ağlamı
ya, Kahraman ağa için ağn;
dolusu küfür yağdırmıya baş
ladı. T esadO.fen Van Miten

bu belilara hep

geçiyordu. Sadık
uşağının bu halini görUncc
ona cidden acıdı. Brilno da
efendisini görmüştU. Bu sefer
Kahraman ağayı bırakb Van
Mitene çatmaya başladı:
- Bütün bu çektiklerim
hep sizin düşüncesiz uysallıp
ğımzdan değil mi?
Haydi Kahraman ağa inat
etti. Size ne? Niçin ona uy dunuz. Kendi başına ne hal tederse ede idi. Bir kere
rahat kıçımıza battı; sizin inadınızdan kalktık Roterdamdan
İstanbula geldik. Bu yetmiyor..
muş gibi bir de bütün Kara nhbmdan

dolaşmıya çıktı.

Serbest kclan Brüno ve Necip bir müddet baş başa konuştular.

S onra Brüno, aklına bir fey
gelmiş gibi birden bire oturduğu yerden fırladı :
- Ben gidiyorum !.. diye
bağırarak otelden çıktı. Poti
sokaklarında adeta koşmıya
başladı. Necip şaşırmış, arkadaşının arkasmdan baka kalmıştı. Brüno nereye gidiyordu?
Sağ a sola gözlerini açarak bir
şeyler arıyordu .
Nihayet liman vazifesj g&r en rıhbma gelince:
- Oh! diye bağırdı.
Aradığını bulunmuştu.
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Bu,

gümrük binası önünde duran
bir Baskül yani, eşya tartmı·
ya mahsus terazi idi.
Yola çıktıkları gündenberi
zayıfladığını hisseden ve en
büyük korkusu yt\z kilodan
aşağıya düşmekte olan Brüno bir kaç kapik (Rus para11) mukabilinde kendini tart- Habeı·ln var mi? Süheyla elbiselerini hep kre•
tıracak ve nekadar kaybettiği
diye yaptırıyormuş.
ni anlıyacaktı. O, yilz kilo- BtUrlm. O veresiye giyinir, fakat peşin para ile
dan bir iki kilo azaldığını zan
soyunw.

fırdolayı karadan do •
laşmak aptallığımıza tüydikti.

denizi

Yirmi senedir yanınızda ka •
za11dığım yilz kilonun on beş
kilosunu bakın yirmi gün içinde nasal kaybettim, nasıl
eridim.
Van Miten bu hücum kar şısında Brünoya daha ziyade
acıdı ve aym zamanda hak ta
verdi. Hep kendi uysallığı ile
değil mi idi ki bu sıkınblara
dü.şmüşlerdi.

Brüno, efendisinden yüzbulunca astannı ister gibi:
- Mademki hakkım var,
dedi, o halde zararın neresinden dönersek kirdır.
Kahraman aiayı burada bı·
rakalım. Varsm kendi inadı
yüzünden çıktığı seyahah ken..
di başına tamamlasın. Biz buradan vapura binip istanbula
gidelim.
- Peki ama ayıp olmaz mı?
- Ya ben daha on beş
kilo düşsem bana yazık olmaz
mı? Hastalık falan bahane
edin, bir yalan uydurun.
Brünonun sözleri Van Mitene oldukça tesir etti.
- Olur Brüno, dedi ancak
yanımda para yok. Dostum
Kahraman ağayı bulduğumuz
zaman ahvali sıhhiyemi bahane ederek aynlmayı teklif eylerim.
Kabul edene bir az da para isterim. Benim param is•
tanbul Bankalarında olduğun·
dan avdetimde borcumu teaviye ederim.
Van Miten ve Briino kararlannı verdiler. Kahraman ağa•
ya haber vermek sureti ile
deniz yolundan lstanbula döneceklerdi.
Ancak hu kararlannı şimdi..
den Ahmede açmamayı sözlqtiler.
Ertesi sabah erken erken
dört süvan dolu dizgin Potiden çıkmışla..-, hududa doğnı
yol almıya başlamışlardı.
(Mabadi var\

Son Saat

uvar icindeki ölü ı
akdi:
4İunet Cenıaleddin
-21-

na civanmert\Mfl..l!lo&abele ediyordu
Etrafta bir kaç kahkaha
yükseldi. Loransar işlerin bir
çıkmaza saplanmış olduğunu
ğörüyordu. Bu kadar ağır ha-

Birisi. çift battal ve çift kazanlı diğeri çift fstanbeAul
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitlc acele
satılıktır. Görmek istiyenler matbaamız idare müdüriyetine

Biraz evel danseden çiftlerin neşeli kahkabalarile çın
lamakta olan salonlarda şimdi
derin bir sükut kaim olmuştu.
Erkekler bu duello meselesile
alakadar oluyorlar, hadiseyi
aralarında tefsir edip duru-

knref eri ancak kan temizliyehilirdi.
Diğer taraftan, vak'adan
Zambarof ta haberdar edilmiş
yorlardı.
olmalı ki banker adeta koşarak
O kadar neşeli bir surette
ID<' halli hadiseye yetişti ve
başlamış olan maskeli balo
Jak Loran arm ba meseleye
müessif bir hadise yüzünden
kan~r.ıı" o d •ğt n.1 görünce düçarı inkita olmakla kalma endi esı rt '• l endi kendine:
yacak belki de feci bir ne - Allah v re de, diyordu,
tice ile neticelenecekti.
Jorj DiiDonun haFki hiiviyeti
Marsiyal Zambarof bütün
n.(;ydana çık ;:ı2ı:;a !.. Bu Logayretlerine rağmen siyah
ra ·-: r da mutlaka bir pot
maskeli palyaçonun hüviyetini
kırar, b ·r mesele çıkarır ..
öğrenmiye muvaffak olama Kcr:d"s'ne "h~:1acım oimasaydı
mıştı. Banker bilumum davetbe ı o u ç ktan .....
lilerini zihnen göıünün önün Z1mbnrof bu deruni hasbiden geçiriyor, lakin bu zarif
haJi m ~ ıı' dar bir hareketle
endamlı, çalak ve gürbüz şah
i.mın der k gurupa yaklaştı.
siyete bir isim bulup koyamı
r r "yal Zambarof kavgacı yordu.
luı : h
nca:
Bu palyaço kimdi yarabbi?
1
~ e yapı) orsunuz efenHatta banker bir aralık
d" r? bd oi, eks k fazla bir
palyaçoya yaklaşmış ve:
1 m~ odu ? Kibar insanlar
- Azizim, demişti, cidden
" ı~da her ş y halledilebilir. üstadane bir meharetle tebdili
Fuk ·ş ·n bir sur:efi mbfili; kıyafet etmişsiniz. Ev sahibi
.,.
. .
h•no
n e na1 ve t svıyesı zama- sıfatile kim olduğunuzu bana
nının g çırı·. olduğunu kendida söylemez misiniz?
.. · de
• ttm"ş oln.aiı ki hidLakin bankerin bu sualine
detinden yuırruklarmı sıktı.
p~!yaço bir kahkaha ile mu O ralık Lqran{!"ln yalnız olakabele etmiş ve:
rak ele geçırmiş olsaydı. İşin
- Hayır, cevabını vermişti
aaıl tuhaf cihfti gerek palyaço
bendeniz şimdilik Kolombini
ve g r ks İ~alynn haydudu
için dövüşen bir palyaçondan
?na kes· i aça ak hüviyetlebaşka bir kimse olmak isteri ıi belli ctm k istemiyorlardı. mem. Zaten rakibim de hüviyeNih yet palyaço d di ki :
tini bildirmeye lüzum görmedi.
.- İ
rim:zi sCiylemekten
- Kendisi ahbaplarımdan
Yuzlerimizi göstermekten ne
mösyö Düpondur.
çıkar. Eli silah tutan iki na- Düpon mu? Ben bu ismi
nıuskar erkek sıfatile kozunutaşıyan laakal elli kişi tanırım.
zu burada halledebiliriz.
Mutlaka ısrar ediyorsanız bana
• Laranşar hakiki hüviyetinin
da faraza Düran, yahut Dübva
ıneydana çımasına mani olaismini verebilirsiniz. Esasen ıu
cak bir mahiyette buİunan
saatte isimlerin ne ehemmiyeti
bu tektifi kemali tehalükle
var
mösyö. Biz şerefimizi tekabul etti.
mizlemiye bakalım.
vııı
Marsiyal Zambarof beyhude
Kan ı harfler
uğraşmakta olduğunu ve muMarsiyal Zambarof bu müannit muhatabından bir fey
essif hadiseyi sulhan tesviye
ögrenmiye muvaffak olamıyaetmek için bir teşebbüste
cağmı anladı.
. .
d~.ha bulu.odu . S:ıhte Jorj
Diğer taraftan pek ıyı kdıç
Dupon tarzıye vermıye çoktan
kullandığına vakıf bulunduğu
hazırdı ama palyaço bir türlü Loranşarın da duellodan üroralara yanaşmıyordu,
kecek mahiyette bir adam

~

i\cele satılıl{ 111atl1aa
mal{ in el eri

•

lyaço kimdi?

Sahife

Kon111rlmalerl ekseriya ta.klıt
~ edilirler.# • ..,

TakJitl~rınden sakınmak için tialma
kirmızı bandırollu
ve ,,~" markah hakılti
ambalajına dikkat ''e

digerleriru reddediliiz .

ZAMAN

Ecıa ve ıtriyat Deposunda her nt.v "5ans vr kokulu tualet a.ya•
larlllın zengiıı çeeitleri mevcuttur. 300 kuru$1uk mubayaaıa m.U

bil lıir kııtu KREll SIMO:V tnlet po•lr:uıı

M ECA NEN

latan/Jul, B:ı!]çe ka.?u No. 37.

takdim ol.ın11r.

(Sabık Vuryan EcyanPsl)

•

ITOKS
olmadığını

da biliyordu.

Palyaço etrafını almış olan
bir kaç erkeğe şöyle bitap
etti:
- Efendiler içinizden han·
giniz benim şahidim olmak
lütfunu göstererek beni şeref
yap buyuracak?
iki kişi ilerliyerek Palyaçoya yaklaşblar.
Sahte Düpona kendi şahit
lerini intihap etmişti. Marsiyal Zambarofla, bankerin bir

dostu.

Şahitler evvela
silahlanQt
tayini meselesini müzakereye
başladıftır.

Palyaço büyük bir civanmertlikle:
- Silah tayini meseJesini
düşmanıma bırakıyorum dedi.
Bu teklife Marsiyal ZaıaM·
rof kemali tehalükle şu cevabı
verdi :
- Kılıçla dövüşsünler · Kı·
lıç en klasik duello silabadar
değil mi efendim?
( Mabadi
J

Y•

~rii

m llar iiçi

Müsabakamız

Bugün bitti, s?n cevap- Şampiyonluk maçları
lan neşredıyoruz
Bitti denebilir: Galatasaray biMüsabakamız

bugün

bitti>Şimdiye

/ulc':rettiX--imiz cevapların bugün tasnifine başl.a5
nacak ve yirmi sekiz n1ayısta, müsabakaya ıştirak eden bütün karilerimiz arasında ve katibi
adil huzurunda kur'a çekilerek ertesi günü ka.
h d. } · t ·
zananların isin1leri neşır ve
e ıye erı evzıedilecektir. Bu hediyelerin neler O ld uğunu on
beş gündür neşrettiğim~z için yeniden neşrine
u"'V

.

ı üzum görmu / Oruz.
- 10~ lktısadi zafere yetişmek
için 0 .-· ~celer...
,
Mevcut {.
rikalan mızın
tezyit ve tekemmülile ih-

-

106 -

Memurlarla ailelerine
taksitle mal vermeli m
Yeril malı kullanmak
tçin hülnimelimizin nezareli altında memleketimizde ~lrli«'t fl'J' tesisile

icabina 1'JÜrl~ ln\zı mahaltiyaca kafi ku· ·
lcrde fahrikalar yeya
maş tedarik i
- şu..
hr,h•r ac·ılmnh. Hu suretle
•
ve yüksek serma ye darlarm
reldünıJar ynptl!rali yerli
fabrikatörlerinıallarınıızm kullnmlması
lemin edllmelitJir ve l>unmizle nıüştere·
ken iş başına
lar rağhet buldukça faa•
llyelle bulunan t'aln•ikakeçmesi bilhassa hUkO.metim~
{~emil Bey
lar da yerli m~ llaı·ım ucuz
zin de bunlara fazıaca yardımı, vermelhHı•. Fazla ra(Jlıel
·
• IH·ı umum nlc ..
mallarımızın fazla rağbeti ·ıçın
o I nıa 1\ •u;m
en büyük çare de ihtikara
murln<' ve ailesinP. yerli
sapmamakbr, kanaatindeyim.
ınallarınuzdan kumaş ve
Divauyolu caddesi No, 57
saire ,·eresiyc olarak ve•
Cemil
rilmeslni
hükumetimiz
- tO:> tenılne çalışmaluhr.
A

JJlr işaret kafidir. Erka..
nımız yerli malı
giymelidir.
Yerli manarına memleketi-

mizin her tarafında rağbet
edilmesi için; sermayedarların
birleşerek tirketler tesis ve
bu sermayeyle ufak mikyasta
fabrikalar açılması ve ikhsadi
faaliyeti teşvik etmek lAzımdır.
Yerli mallarına ahalinin
rağbetini celp için en birinci
çare memleket ve vatana saydmıyacak ·kadar hizmetler
eden, terakki ve teceddüt
yolunda bir mürşit olan müneli azamın ufak bir işareti ve
riifekayı
mesaısın.;n
yerli
mallarını bi:zat knllanmaaı
ve giymeleri lazımdır. Bu hareket, kendilerini ona benzemek istfyen halka sirayet edece~ yerli mallarına rağbet
edilecek, bugiln tiç beş ~erde
baealan !Utmekte olan fabrikaJar 5. 10 sene sonra yüzlere
baijj olacakbr.
Diş tababet mektebi
355 Halit

rinci, Fener i/ıincidir.

kadar

•,eruzağa
nuıhaUesincle Aiınıet Ziya
- 107 Moalllnı ue mekteplileri
ön safta glJrmeliyiz
Yerll muHarınıızıo vatanmıızc.Ja ra{jbel bulması
için nn~alllnı ve tüccar-

Sultan Ahmet:

nı.tycleriuin

parasızlılc

yüzünden te-

rakki

köylüsünüıı

zlföy4; lıll~tıyttn heı• muallim vü nıüdorrlsin yerli
lnımaşmdaıı yn)lılmış el-

biso il<~ işe buşlama~ı
şarttır. Halka, talebesine
, e lıllhassn modnnın bir
esiri olan hanımlarımıza,

ycı·li ınahıun Juynıelini,
saulamllğını nnlullrk e o

üzel'indeki elbiseyi göste~
rerek: « İ~te Türk nıalı,
i~to Türk muallimi de·
uwlidirlcr, 'fü.ccarlarımıza dü:)CO vazil'e ist~; ser..

Avrupa ma-

lma de{Jil scuelerdenberi

zaft•ri muhaklrnk surette
rizu bilen kudretll rrork
milletinin en ün safında
{Jürnıellytz. Uu f{Udsi va-

asıl

1bu

11. "'
..

Jarınuzı çok ulvi olan bu

Jmzanmayı kendisine fa·

takım

k
idi. Zira galfp gelece
için İstanbul ikinciliği
mevzuu bahis idi.
Oyun, iki tarafın da hararetli hücumları ile başladı.
•."'amafih Fenerbahçe ne olur
!aşmışlardır.
...
_
Galatasaray-Süleymaniye ne olmaz kaidesine ittiba edemüsabakası, bilhassa birinci rek i~ zamanlarda sayı kayddevrede İstanbul şampiyonunun etmek emelinde görünüyor.
.. Bu arada Zekı·nı·n bir şütünü
gayet gevşek davranması yuzünden heyecansız geçmiştir.
tutan kaleci bunu tekrar kale
Süleymaniye ise Galatasaraiçine bırakarak Fenere ilk
yın bu gevşekliğinden istifade
sayıyı kaydettirdi.
ederek ilk devreyi "3-1,, biİkinci ve üçüncü sayıları da
tirmiştir. İkinci devrede Beşiktaş, gene Zekinin ayaaçıklarım çalışhran Galata- ğından yedi ve Beşiktaş, denisaray, mütemadi
lehfilir ki dün kalecisine kurd
kbir d tazyik
d k
ile yedi sayı aha ayl e e!'e
ban gı'ttı·.
üçe karşı sekiz sayı i e müsaB.Hhassa, ikinci sayıdan sonbakayı bitirmiştir.
ra maneviycti bozulan BeşikVefa - Beykozı Bu mü- taş, bütün hakimiyeti Fenere
sabaka ıçın hazırlandıkları
terketmiş bulunuyordu. Üç-bir
anlaşılan bu takımlardan Vr a netcelenen bu müsabakada
daha ağır basmakla beraber
H
mütevazin bir kuvvet arzeder
Beşiktaş kalecisi sıfırdı.
Ü·
görünüyordu.
cum hattı fena, müdafaada,
bilhassa
Maamafih, Beykoz, önüne
h sond. derecede yorgun
ve isa etsiz ı.
"W
Ç ıkan sayı fırsatlarını kaçırır·
C eı ecek h aft a, F enerb a hçe, ,
ken Vefa, ilk devrede bir,
Vefa. ile son bir maç yapa- .
ikinci devrede de iki sayı yacaktır. Bii maçın : cticesi~,:-parak « 0-3 » oyunu bitirdi.
olursa olsun , Galatasaray
Bu devrede Vefanın tefevvuku
birinci, Fener ikinci, .Jlefiktaş
daha bariz bir şekil almıştır.
üç.Uncu, Vefa dördüncü, BeyJiener.., Beşiktaş:
koz beşinci ve Süleymaniye
Gi;ni1n mühim müsabakası,
altmcıdır.

Oün Taksim stadyomunda,
lik maçlarına devam edilmiş
sıra ile Galatasaray - Süleymaniye, Vefa - Beykoz, Fener
Beşiktaş arka, arkaya karşı-

cdomlyen
Türk
tezgahlarma

saı·fetıneli. Onları
leketine sağlam ve
e~ya çıkarun birer

mem-

ucuz
fahri·
oelirmelidir.

ka haline
Talebe arkadaşlar:mdan
da ~unu rico ediyorum:

Kalem~ kağıt ve deflorlerini çoli llilisatlı kullan-

mahdu·lar.
Muallim mektebi
Hüseyin Nazif
- 108 Sağlam, ucuz, zarif
olmalı••.

Yeril mallarımızın bütün memleket halkı tarafıntlan

raöbet

sağ'lamlık,

görmesi
temizlik, ucuz-

luk, lıilesizlik VH hlraz da
zarafetle oıüınl\ündür.
Nuru Osmaniye
Nazire Fevzi
_. {09 -

En kestirme yol çocuklamrııza iktisadi terbiye
vermektir
., eril mallarımızın tamimi h.~ın ben yalnız bir
çare yürüyorum. Bu belki bugünkü yaraya der..
hal nıerhcm olınaz fakat
yarın için en emin bil•
yo 1dur.

Çocuklarımıza

milli bc>nliklerfnl adamaklllı ö{fretmok. onlara il<tis~di terbiye vermek ve
Jrnndilorine kendimiz ör•
nek olmnı, milli malları•
mızı sevdirmektir.
Eyüı>:

•Son•

Leman

F"
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Bir genç, hc,Iasını vurdu
Sonra intihar etti
Kanarya kaçınca ... Öldüren de, öldürülen dt.
Hizmetçi peşinden koştu
henüz çocuktur
ema başına dert geldi.•

[ 1 m:i sahifeden mabat ]
diyerek kendisine
mahsL
den sormak kabil olamamıştır. 1 olan izci tabancasını halasına
Şimdiki halde cinayet şu
tevcih edip patlatmış, akabjn·
Kadıköyünde Kurbağalıda 27 numaralı evde oturan Refik
1 de de ayni tabanca ile kenbeyin h:zmetçisi Hakkı, kanarya kafesini temizlerken kanarya- şekilde anlatılmaktadır:
Kasımpaşada Kadı Mehmet
disini göğsünün sol tarafından
yı kaçırmış, kuş ayni mahallede 7 4 numarada oturan Mustafa
efendi
mahallesinin
Übeydulağır surette yaralamıştır.
beyin bahçesine uçmuştur.
lah sokağında oturan İhsan
Hakkı, duvardan atlıyarak Mustafa beyin bahçesine girmiş,
Müeyyet hanım aldığı ya
kuşu kovalarken çiçekleri ezmiştir. Ev sahibi Mustafa beyi~ bey!n ailesi dün B;irhanettin
ranm tesiri ile h ...men yere
beyle Müeyyet hanım da dahil
zevcesi Edibe hanım, bahçede ordan oraya koşan Hakkıyı
düşerek kıvranmıya baı.-bımş
olduğu halde hep
birlikte
Yakal&mL,lar, sopa ile fena halde dövmüşlerdir.
ve bir müddet hiç bir ş ey
Kağıtaneye gitmişler, akşama
söylemiyerek ıztırap çektikten
kadar oturmuşlardır.
sonra hayata güzlerini yum·
muştır.
Müeyyet hanım bir aralık
kiğıthanede ala binerek gez·
Bürhanei:tin beye gelin ...
Kadıköyünde yoğurtane so·
Hasköyde kiremitçi miş -ve Bürhanettin beye na- o da öldürdüğü ğenç vücubün
kağında oturan Ahmet efendi Ahmet çelebi ınahal zaran- bazı hafif meşreplik!er yanıbaş'inda
bir
müddet
ile arabacı Nuri ailevi bir lesinde 3 nun1arah ev- yapmıştır. Henüz 15 yaşında kıvranmış, sonra Sen Jotj hasnıeseleden dolayı kavga et- de oturan
Yudanın olan Bürhmıettin bey genç tanesine götürülmüştür.
llıişlerdir.
Ora.da derhal yapılan amebir kızın böyle ulu orta
Nuri, Ahmet efendiye bıçak
« i H vasuıdaki
kızı ata binip gezmesinin aile liyat sayesinde öiümden kurçekmişse de kendi elinin dört Kadinl'a ~pencere par- şercfile mütenasip olmadığını tarılacağı zannedilmektedir.
Parmağını kesmiştir.
ınakhğına ha ğh buluBir kız ve bir erkek çocuk
söylemiş, hiddetlenmiş ve kakaybetmiş
olan bu bedbaht
ğıthane
dönüşü
kendi
evlerine
merak'ısı
nan ipe as1!arak bahKadıgöyüode Osman ağa
çeye inerken ip kop- avdet etmiyerek akrabaların· aileye gelince, onların hali
~ahallesinde
45 numaralı nlUŞ. }{adinka vere dan Badulla imamı Mehmet daha fecidir.
efendinin evine gitmiştir.
Hem kız kardeşini kaybeevde oturan Hiristo oğlu Kodüşerek ağır suı:'ette
den,
hem de bedbaht oğiu ·
Orada
«3-4»
saat
oturdukÇo, gece yarısından sonra
vara]anmıs, hastanevc
1
için ağliyan İhsan bey halA .,
tan sonra kendi evlerine döPiyano ve gramofon çalmak
.~gôtürülürl~en
vol~ia
kendisine gelememiştir. Nak- ·
nen Bürhanettin bey halasının
suretile istirah~ti umumiyeyi
nerede olduğunu sormuş:
!edildiği eczanede doktorlar
Sclbcttiğinden yakalanmıştır.
ölmüştür.
~ tJyuyor, cevabını alinca
biçare pederle meşguldur •
Bürhanettinln annesi ve te~; l
yatak odasına girerek halasını
zeleri de kapının önüne konuuyandırmış ve daha kızcağız
lan kara kazana bakarak her
gözlerini açar açmaz:
,,Dün akşam Kağıtancden
Cerrabpaşa
sakinlerinden
an hınçkırmaktadırlar.
- Aile şerefinin muhafadonen Rizeli Ruşenin sandalı
Galip ve kaşıkçı Ahmet dün
H. S.
zası için senin ölmen lbımdır,
Ayvansaray önünde yelkeni
gece Cerrahpaşa caddesinde
~oplanırken devrilmiş, içinde
sarhoşlukla birbirlerini bıçak
ulunan manifaturacı Kamik
larla hafif surette yaralamışefendi ile karısı ve kızları debir ikisile temas ettiğine da'r
Kadriye hanım ve riifekası
lardır. Bu esnada berber Musnize dökülmüşlerdir. Derhal . tafa isminde bir arkadaşları
deliller vardır. fsticvaplarmda
hakkında salalJiyettar bir zat
etraftan yetişilmiş, denize düşunlan
söylemektedir:
kavgaya müdahale etmiş o da
Kadriyenin ve Nasırın mfite·
Şenlcr kurtarılmıştır.
sol baceğından yaralanmış,
nakız ifada!.ta bulunarak tehli« İçinde bir ecnebi de
hastaneye kaldırılmıştır.
buluııan bh- gurup tarafından
keli ve çok şüpheli vaziyetlere
Kadriye hanımın Reiskumhur
düştükleri anlaş lmktadır. ·
hazretlerine sui kast için gönNasırın hemşiresine gonderderildiği anlcı.şılmaktadır. Bu
diği ve gazetelerde çıkan
Samatyada çıkmaz sokakta
meyanda avukat Ahmet Vefik,
1 numaralı evde oturan ahçı
t
,
b'l
11
mektubun şifre mah iyetinde
1527,, numara~ı otomo ı ,
İzmir
sui
kastini
müteakip
ehnıedin karısı Scıhure haolduf,ru ela tahakkuk etmiştir.
dün Taksimde garaj bekçilePari:>
ve
Londradaki
muhalif
11,1hl, kocası ile geçinememeMüddei umumi muavini Ce
rinden Mustafa, Zincirli kuyuda
rüesa
ile
görüşmüştür
ve
~u
sınden mtiteessiren diln gece
mil
bey, Kadriye hanım ve
oturan Şükrüye çarpmış, her
temaslar
bir
kaç
defa
tekerrür
ıehtürdiyot içmiş , Hasekinisa ihisi de bacakkrındın )araarkadaşları hakkındaki iddL
etmiştir.
-tanesine kaldınlmıştır. Halanmışlardır. Soför Haıit yakanamesini Pazartesi ve ya S
Kadriyenin biraderi Nasınn
Yatında tehlike yoktur.
1 mmıştır.
lıya ikmal edecekf r.
dahi buradaKİ muhaliflerden

ffeskin sirkenin 1/pten inen çocuk!
kabına zararı
düşerek öldü

Bir zevk

ffatjılanede bir

Üç arkadaş bir-

sarnfül devrildi birlerini vtr.rdular

ffocasına kızdı,
Bir oi'on1obil iki
intihar etti!
kisiyi

J

Bu{!ünkü borsa:
lngiliz 1001,00; Frank
12,41; Liret 9,27; İsviçre
2,51,SO; Dolar 49,50; Da-

hili 93,30; Altın 861; Ana-

dolu 25 , 85·'
Rumeli 7 , 25·1
Tramvay 73; Düyun 207.

İt 1'ankasından alınmıştır.

ciğnedi

Gence silah atan

yakalandı

Kazım isminde birisi, dün
Çamlıca yolundan geçerken

Nezihi efendi isminde bir
gence iki el silah attığı için
yakalımmıshr.

İn9iliz liraıı

gene çıkh

İngiliz lirası bugün (1001)

kuruşa çıkmıştır.

Bir beraet
Haber aldığımıza nazaran
Mersinde münteşir Halk gazetesi sahip ve başmuharriri
Mehmet rasim bey kendisine
isnat edilen komünistlik cür·
mü sabit olmadığından beraet
etmıştir.

Bugünkü hava:
Kandilli
ı ılınmıştır;

rasat:ınes~nd-11

,.,
Dün az<!mİ hararet «2 -»
derece bu sabah «15» de,
"
~.
recedir.
Bu gece rJZJ<-•
Poyraz, hava bulutludur.
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sc·y riscfain
Merkez acentası: Galata
köprü bafında. Beyoğlu 23~2
Şube acentası: Mahmudiye
hanı albnda . İstanbul 2740
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İstanbul viJaveti emvali n1etruke n1ü<lüriyeti ilanları
mahallesi

sokağı

N.

kıymeti muhammeneıi

nevi

lira
Boiaziçi
Ortaköy
Mütevelli atik 2
ma bahçe ahşap hane
850 dört taksitte
Müştemilib: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak üzere beş oda bir sofa
ve iki halası vardır. Muhtacı tamirdir.
atik N. cedit N.
lira
&Hrneltapı
Emirbuhari kapı harici 28-28m 20-22 nalbant dükkini 175 peşin para ile
Baliu evsafı muharrer emlakin hizalannda gösterildiği vechile ve tahmin edilen bedeller ile 8 • 6 - 929 tarihine müsadif cumartesi günü saai 15 te müzayedeleri mukarrerdir.
Talplerİll bedeli muhammenio yüzde yedi buçuğu hesabile pey akçelerile ve ya muteber
,'banka aektuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaatları.

Semti

Sokağı

No.

Bademaltı

4

İzmir -Mersin

Nevi
maa dükkan kagir

sürat postas ı

)vapuz 28
Mayıs Salı 12 de Galata
rıhtımından hareketlelzmir,
Antalya , Alaiye , Mersine
Y edecekv Taşucu, Anamor
liiyE? ,gAAntalya, Kuşadası
İzmire uğrayarak gelecektir.

( M. Ş.

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

paşa

Ar.tal ya posta )1

kıymeti

muhammenesi
lira
.
Panayırcıyan apartımanı
12500 sekiz taksitte
Müştemilitı: Zemin katile alta kattan ibaret ve dört daireyi havi ve taraça kas!llile berber tahbnda bir bap dükkiıu müştemildir. Birinci dairesi üç oda) bir mutbak bir hala
2. 3, 4 üm:ü daireleri dörder oda birer mutbak ve birer hala altıncı kat taraça kısmı olup
&urada iki oda bir mutbak ve çamaşırlığı ve çamaşır asmıya mahsus taraçası vardır. Odunhlk ve kömürlüğü zemin kattadır. Kumpanya suyu tertibatı vardır.
.
Balide evsafı muharrer maa dükkan aparbmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek
Uiıere 12,500 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 30 • 5 - 929 tarihine müsadif
peqembe pnü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhamll'en'.n yüzde
yedi buç.uğu hesc:tbile teminat akçeleri ve ya muteber Banka mektuplari e emvali metru',{e
satış komisyonuna müracaatları.

'Kaclıkay

Mahallesi
Caferağa

(CUMHURİYET) vapuru 27
Mayıs Pzartesi 12 de Galata rıhtımından hareketle
lfnebolu, Samsun, Giresun,
Trabzon, Rize, Hopa) ya
gidecek ve dönüşte Pazar
iskelesile [ Rize • Sürmene ,
Trabzon, Tirebolu, Gireson,
Ordu, Ünye, Samsun, İnebo
lu, Zonguldağ) a uğrayarak
ielecektir.
Hareket günü yük ahamnz.

(ANAFARTA) vapuru

26

Mayıs PazarlOda Galata rıh
tımından hareketle [ İzmir ,

Küllük , Bodrum , Rados ,
Fethiye, Finike, Antalya ] ya
gidecek ve dönüşte mezkur
iskelelerle birlikte [ Dalyan,

Marmaris,

Sakız,

Çanakkale,

Gelibolu] ya uğrayarak ge-"1
lecektir.
-.

ı.----------------Son Saatin ildn tarifesi
AL'ETO 1LE

Matmazel Anna
Beyetlu istiklal caddesi 50
Malik boluncluğu modeller
koleksiyonunu mayısın 25-26·
27 inci gtinlerinde satacağını
muhterem müşterilerine arı
eyler.
Y efilköy ile Galatarya yolu

en manıf markası:
Parisin uA. KLAVERl,, nin icatkerdesi zayıflatıcı
ve lhtiki mayokemerleri, lüks korsaların son
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden sakı
nınız. Bütün Türkiye için yeg·ane mümesslleri
Beyoğlu N 0 437.
HOVAGİMYAN BİRADERLER

İstanbul
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200
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1 el{{raf:· lstanbul Saat
İl;hı muhtevİ)'anna dikkat olun -

malla beraber bu hususta mes'uliyet

kabul

edilm~7-

Gazetemizde intişal' eden bütün
1

1 1

Tramvay şirketi bilet-· ...--raA_ZJ~-r;-nhe_"k;--a-;~-;:-,~~-•r.___.
çiiik vazifesi için talip aramakta
üç
Vi1ayetler için: ::>enelik 1700, altı
aylık 900,
aylık 500 kuruştur.
EcneLi memleketler için: Senelik
3000, altı aylık 1600, üç aylık 900

Bu vazifeye talip olanlar Cuma ve Pazar günlerinden maada her gün sabahleyin saat 9 ile 12 arasında ve akşamları
SATILIK GÜZEL BİR MÜLK saat 15 ile 18 arasında Galatada Hayneman hanında şirketin
kuruştur.
MUkemmel bir ~alde büyük • l{arekct kalemine müracaat edebilirler.
Biletçi olmak İsteyenler atideki şartları haiz bulunmalıdırlar :
16 Zilhicce 1347
bir hane 3 kuyusu ve kış
1
Türkiye
tebaasından
olmak.
bahçesi bağı vardır. Yeşil
Takvim
'1 - Yaşı 20 den fazla ve 40 dan aşağı bulunmak.
kiyde ·Salih bey sokağında
Güneş
4,34
Akşam
19,27
3 - Askerlik vesikasi yolunda olmak .
3 numarada Maltas efendiye
Öğle
12, 10
Yatsı
21,24
4 - Yeni harfler ile okuyup yazabilmek ve hesaptan imti"• yahut Sirkecide Kayseri
1kindi
İmsak
16,09
2,23
han verebilmek.
1aauında 7 numaraya müracaat.
5 - Hizmete girmezden evel tı~bi muayene neticesinde sı· .
Poata kutusu İstanbul 434.
hatte bulunduğu tebeyyün eylemek.
1Mes'ul müdtfr: Selim Radıp
arasında

