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Ekmek 11 kuruşa sahlmalıdır! 
l-.,.ıchtı iddia olunan yobuzluldan, Ali istimalleri meydana çıkarmak için kurulacak bir 

tahkik heydinbı ı~atle ife batlamasım tehir halkı namına talep ediyoruz! 

lıl.kadımız fU makama çat
--. ba memuru tahba et-
-., Olla ve ya buna aatq-
llalk deiildir. Şahıalarla işimiz 
~· Ne Aliyi, ._e de Veliyi 
~ ediyoruz. Maksaclımıi 
"dece Deri sllrillen bir iddia
llaaı tahkikini istemek, binneti-
ce ~ k' i . ' -.er va ı ae, gayn met-
ru kazançlara mani olmak, 
~.ezeli derdi, ekmek me

etauıı halletmektir. 
Diyorlar ki: 
4C -1.tanbul halkı belli bqlı 

RtClaıı olan ekmeği hem ça
~r gibi, hem de dört beş 
~f fazla para vererek pa-

ıya yiyiyor. Hiç füphe yok 
:ada ·bir takım sui istimaller 
.. _~ürnrtniq.._ ve ya bu mües
dnin C!ön"c:lürdüfıü dolaplar, 
6Yrnak. bilmiyen hırslar var. 

BU sui istimaller senelerdir 
Ut~nı el!iyor , bu dolaplar 
~erdir dönüyor , bu hırs 
alkm kesesini mütemadiyen 
ke~nyo:!~~rıyan yok, soran 
Yo , 'al'af bran yok , anlıyan 
Yolc , alikadar olan yok ! » 
~u sözleri söyliyenlerin el
~de deliller de var. Devam 
.:;qıyorlar : 

« - Şehremanetinin tesbit 
;ttiii e"mek halitası birdir. 

Wat, soranı ıize, şehirdeki 
~erce fırından hangi biri
llllin ekmeği diğerine bemi
Jor. Hangisi renkçe, lezzetçe, 
H:nz~aca birbirine miifabih? 
. ydı bunlar farksızdır eli~ 

li11ı· y . fia 
17 'dir a t meselesi? Nerh 
lairuta dendiği zamanlar 15 

.; 14e ekmek satan fi=. ? '*ıJor. Bu ekmekler 
mı 0 halde neden mil-

1aden olunmıyor? F ormnle 
muvfia niçin öteki hrm
lann 17 ye ekmek 1atma
ama, biçare fakir halk
tan 2-3 kurut fo1a para al-
1nm•11Ra müsaade ediliyor ? . 
Mad...ıo 14 e ekmek aabla
biliyor, demek ki işte dala-

vere Yar. Demek ki yapılan 
aui iatimaller, d6nen dolaplar 
doğra •• Size timdi perde ar
kaamcla Olup bitenleri anla
talua ... • 

Bunlan kısmı mahsusumuz
da birer birer dercedeceğiz. 
İddia aalıipleri son s6z olarak 

Zahire borsasında çevrildiği 
söylenen dolaplar 

Diyorlar ki .c Şehremaneti &sylenenlere inanmak li-
ekmek aerlWü tayin ederken ZUDpline, bundan bir miid
Zahire bonumdaki •bt ra· det nel ekmejin 19 a çık
kamlarma bakıyor. Onlann bğı ıGlllerde nerbi d&fllrme
vuatiaini alarak ekmete nerh- mek için bu muhayyel satış 
koyuyor.~ herkes biliyor, muamelesinde rekor kınl-
herkeale beraber dejirmenci 1D1f, 5000 çuval un sablıp 
ve fırmcalar da biliyorlar. •••m•ı &6aterilerek alikadar-

Ua flatla - lar aldabl -
n cliifOyor, 1D1f, nerh ip-
eilhm'?H~ b edihiıiftir. 

buki ekmek Bu hikiye k-
nerhini dil· ulaktan ku -
şürmemekli- lağa hili sö-
zım. Kolay. yleniyor. 
iki yol var.. Gelelim i-
Beğen be • kinci ıekle. 
ğendiğini ıeç: Sizin değir -
Muhayyer sa- me Dİ n izden 
bpar, fınncı ben un ala -
ve değirmen· cağım. Fakat 
ciler arum - bir farbm var. 
daki anlat - 11 liraya un 

alıyonam fama. 
Ben fınnayım, siz değir- turaya 13 yuacakıumz. Anlı-

menciainiz. Borsada un kaç yoraunuzya.. Nerhi diifünae-
kunq? 12 mı'? Gel ~aya mek lhım. 

__ .J 1., k Bntnn buıılann anime geç-efenc:li. Ben aeuuen ;;, urup 
un alıyorum. Ama bwnt bir mek için ne yapmalı? Basit. .. 
ay sonra istersem teaelllm evveli bonada muhayyer 

· satışa mani olmalı. Sonra 
edeceğim, istersem etmıyec: değirmencileri ve fınncılann 
ğim. Haydi boraanuı deften· defterlerini açmalı. Muayyen 
ne un 13 kuruttan yazılıyor. bir mal için kaç kurut flat 
İşte muhayyer satışlar bunlar. yazıldığım görmeli, sonra 
Bir ay sonra ben unu tealim bonanın kayıtlarma bakarak 
&lıyor · muyum? Yok canım, 0 ayni malın oradan kaça ge-
liftan ibaretti. çirildipai anlamalı. Hileyi 

Batka bir tekil: Pazarlığı meydana çıkardıktan 80Dl'll 

bitiriyorm, muamele göriilü - bunları .ık sak kontrol etmeli. 

1 yor. Fakat hakikatte ne alan Ekmeği pahalıya yememi-
var, ne veren. Bunlar da mu- zin baflıca sebeplerinden 
bayyel sabtlar. biri bu. Diğerlerine gelince .. » 1 

ı .. 

diyorlar ki: 
- Bugiin 16,S a sabin 

ekmek 12 batta 11 kuruta 
satılabilir. Senelerden beri 
ga.terilea ihmal bAli deftlll 
edecek, balkm g6z göre IO

yiılmasma mBaacle olanacak 
mıdır?» . 

Tekrar edelim: Biz bu idcD· 
alarm aojTlılağuna kani Ye 

kaD obnat deiiliz • Sadece 
anlamak ft halka aDlatmak 
arzaacmclayız. Bum 
için de İfİD tahkikini 
istiyoruz. 

Şehremuaetinin, fa
nncdann, dejirmea • 
cllerin, Zahire bor
sa11nan matbuat mil· 
meuilleriııhı, hatta 
icap edene bQk6met 
adamlaımm fttirak • 
leri ile bitaraf bir 
heyet teşkil olunur. 
Bu heyet mevcut id
diaları iDcedea ince
ye tahkik eder ve 
neticeyi meydana kor. 

Bu suret.le aürilp 
giden dedikodular, 
kulaktan kulağa m.1-
danan şayialar f6p -
heli sözler, mmıalı 16· 
Uimsemeler kesilir, 
biter •• 

Halka bu kabil 
işleri ile menul ol
maa için kurulan 
miiesse&e bunu yap-
malıdır, yapmaya me
cburdur ve bizim bu
nu kendisinden iste
mek hakkvnm:lar. 
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Müzakerat 
Telgraf haberleri 

Bi'liyor, Yunan., Yunanlılar bahriyelerine 
lılarla itilaf ehemmiyet vcriyorltır 
hll.Si/ O/du ,., AUna, ~"1 - Yunaııistanın yeni bahriye programı 

Türk- Yunan müzakerab bit
mif ; her ooktadi\ itilif edil· 
mlştlr. ttiıafııı hnzasuaı bita
raflık misa.tcamn Vfi taldp 
edecek ve misakın imzası için 
M . V eni%elos Ankaraya gtck
cektlr. 

lttııfıan bilgftıderde lmzaıı 
ve bitaraftarm Ankaradan 
avdflti bQldımi]IOr. y,,,,..w.., 
kıll bir ıaQJSD<la pasa wu 
yi taahhüt ~.. takdiri 
kiymet komisyonları lağftdi• 
~. 

fi'"
. belediye ~ 
taPbulda ~a_aııetlle 

1 huıusiyoiP tevhidi lobin· 
de bir madde ilave- edilmiftir. 
~ 12 ad.dau ~· 
lril beyanatta hulvı:wak 

bir kaya ~mı bile 
Y~ bliakmu» d•-
mlftlr. 
m-bık Maarif Vifdli Vud 
1111 '.P. Berliv.dQ top111~calc 
b~ptdntilel P-i1lE.: .• :;.ltoliar kem., 
gruma iştirilk edece!,tir, 
tnllnl•t tHDqp}i M. Vekiljpm 

· IGIU:ahabna g6re; bu ,eqe 
bereket senesidir ; darlık de-
ğil, bir çok vllAyetlerde bö
yük bereket 99ftfır. Yatan 
ralrntırlar, leldşehlPI llıya et
miftb•, Konyada mauul çok 
eyidif. 

m. M. M. panr gppü 
bttil kar1rı ve~4'cek ve 

reia ~im pqa tlı. gel~çe}t 
aal& g&lqü lstao.bula gelecektir. 
f.nubatebci hususiye haılraıı 
!IMl11,1ıa~nı WY1D birinde ver
m~ lçiaı t-ertlbat al1D1Ştır. 
Ruıehrinde hafif zelz~leler 
tglfuıla ile devam etmektedir. 

gütUıı inhisarı ıube müdU ... 
lori ara11nda baz~ tahviller 

yapJlınıştır. 

l
aysc,ride hafif bir zelıele 
ol111uştur. 
nbisarlar ~emqrl•n• şhn .. 
dild maa~larını alacaklar-

dır. 2 sene sonra l:,arcm.e ta .. 
bi tut\llacaklardır. 
lf.tltahmut Muhtar p;ışarun 
~divana aliye sevkini talep 
eden m\lhtelit encümen maı .. 
batısı B. M. M. nin dilnkO iç· 
timıında müıakcre olunmuftur. 
rnteçliste Törk-Alman uıtaı .. 
IW.llnıa muahedeal buglln mü .. 
zakero edilecektir. 
~cshremaneti. kamyonlara da 
IDdJtakalmetre konulması için 
tetkikat yapıyor. 

hakkında bugün M. V onlzelosun riyaseti altında bah
riye nezaretinde hiP içtima yaptlornk bu programın 
k~t'i ekil tayin ve tesblt edllccekllr. 

Mekteplerin tenezzühü devam ediyor 

K~ orta mektebi talebesi lm sabah tenezzühe giderken 
M~teı)l~riıı ıenezzO.hl\wl devam etmQl{t~llir. Jlt.~rgün 

lıcileı· ve mektepliler kırlara giderek temiz havada 
bedeni QyuuJar yapmaktadırfar. Bugün de istnubul 
kız orta m~klebi tenezzül~e glt.m~ştlr. Yş.rıp da İ/itqn:: 
bul Lisesi gidecektir. 

l{adına dayak! 
:KadıköyUnde Rasim paşa 

mahaUHlndQ oturan SüheylA 
bamlQ Selimiyede kahveci 
8esimdoo -1&\çağmı istemiı, 
Beşilll, Sülıeyli hanımı döv
müşti\r. 

lit]jans kongresi murahhas
Nlarına hatıra e>larak veri
locek madalyalar iknıal edil
miştir. Madalyalann bir tara
fında Gazi Hz. nln kabartma 
.-esimlerl, 8teki tarafında 
(Müttdi1' Jjapıdar 4 Uncu 
lcongreşi Iataııb11l 1929) ib~
~si vardır, 
n ~hire QQriaaındi\, nıuht:lym yer ve rnubafıuah ş~tı~lar 
Qll fiatmm düşm~sille mani 
e>hnakta , bir.petice ekmek 
n•rhı de indirilmektedir. 

Dtp fakültQ~i mezunlerinin 
bBituanelorde geçirdik .. 

Jeri bif senelik stajın .. falkül· 
tede geçirmeleri ve tahsil 
müddetine bir ıuno ilavesi 
dOşilnülmektedir. 
Nigorta tarife komisyonu 
imli reiı ve bazı azası Anka
raya davet edilmişlerdir. 

Yetmişlik hırsız 
Kadıköyünde Y eldeğirme

ninde 69 numaralı Muazzez 
hanımın evine Üsküdarlı 70 
yAşmda Şevket ,girmiş , kapı 
arkasındaki mantoyn çalarke~ 
yakelanmıştır . 

• dliye Vekili dün mahkemei 
asliyeyi te~ ve akşam 

trenile Ankaraya avdet etmiş .. 
tir. 

musya ile ticaret yapan ta
cirlerimi2, ahitnameye 

rağmen gördükleri müşkiilit
tan dolayı yeni teıebbüs ve 
şikAyet~rde bulunmuşlardır. 
!nld~ad~r vekaletler mUmeı .. 
l™J aıllermdcn mürekkep bir 
komisyonun et ve diğer hava• 
yici ıaruriye üıerinde tetkikat 
yapm S1 düşünij!mektedir. 

Mezbaha rüsumu da bu me
y"nda tetkik edilecektir. 
fmırmanlarda katiyatın men'i 
~ve maden kömürü istihla
kinln temini esbabı da dütü· 
nülüyor. 
ım!emfyeti belediye hayat 
~pahalılığı hakkında verilen 
takririn mlizflkeresi tehir edil
miştir. 

5ui kast 
Hırvatlar, Sıp/8' 
ra ktJrşı harekef1 

te berdevam,,, 
Roma, 26 - ltalya gazete"' 

lerinin verdikleri malfunalS 
g6re Hırvatlsbanda Sırp bii" 
kfımetl aleyhine bir sui ıcaıt 
ketfedilm1' olduğu için yeol" 
den bir çok tevkifflt yapıl" 
mıştır. 

Ankara muza" 
keratında 
teklifler 

Atina, 27 - Mübadele bit." 
raf azasmın Türk-Yu!lan me" 
selelerinin halli hakkındaki 
teklifleriniq her iki hükiıme" 
tin nok~tai nazanna tevafuU 
etmekte olduğu haber veril
mektedir. 

· kok hudut 
müzokcrotı 

Mardin, 27 (H.M.) - Türk" 
Irak tahdidi hudut komisyonu 
müıakereleriııe devam etmek" 
tedir. Musul içtinıaını aktedeo 
heyeti murahha.samızm Ira~ 
hükuıuetinden gördüğü fevka
l~de mihmannuvazhğa ayneıı 
muk"'bele edilmeki:edir, 

AdAnA treni 
Yağmurlar Ereğli ile PO" 

zantl arasında tahribat yaJY 
tığı cihetle Adanadan g~ell 
İstanbul treninin yolda kaldv 
ğını hu sabah bir reHkimlı • 
yazmıştı. 

tahkikabmıı:a göre adan• 
tireni vakti muayyeniııd~ ve 
dün akşam gelmiştir. 

Yazılarımız 
S.hiJe: 

3 - Günün haberleri. 

4 - YeDi tc!rikamıa ı Deli, kari 
ştttunu, 

l; - Jlizde tnlAatçılık. 

6 - Dünya haberleri. 

7 - Tiyatro. Taablltlil nıektup, 
bir perdelik piyes, 

8 - Kahraman !\fa. 
9 - Duvar tç&ndekl öllf. 

JO - Gtlnihı baberlert. 

11 - Polis haberleri vo ealre. 

ı 



D.şurası 
lfıısıısi bütceden , 
l>tıra alanlar icin 
6ir karar verdi. 

ı f' elcatıt aidabna tabi olan 
'ei hususiye ve belediye 
~ Urlan, memilrin kanunu
._. ın~vakkat 1 inci maddesi 
• cibınce tasfiye edildikleri 

' i t kendilerine ikramiye itası 
~ ~ ettiği takdirde ikramiye

}'oJcsa Devlet bütçesinden mi, 
il} bu memurlann maaş 

111 
dıkları bütçelerden mi veril
esi lazım geldiği Devlet 

~Urtsından sorulmuştur. Dev-
tt -.., h . . . bu 'f'" ası eyeti umumıy~sı, 

tir husustaki karanın vermiş
. Kararın hiilisası şudur : 

llıt"' Alelumum tasfiyeye tabi 
ulan memurlar ya tekaüt 

tdilir ve ya kendilerine ikra
~ Verilir. Tekaüt edilenlere 
. Ye bütçesinden maaş tah-

814 olunur. 

e.t~amjye ile tasfiyesi icap 
~ memurlara ikramiyeleri-

:U- ~ hazineden verilmesi için 
tni bir mali kanuna ve ya 
~~cut ahkamı kanuniyenin 
~- lf ve hifirine ihtiyaç var-
'4ll'.~ 

k• 
n1J Bir Acem 
~- ~u, 

ıeıs """ mahkemede 
Acem Abbas bin Ali Gala-

f, 

!:ı.da zabJttü memurlarına sus
h çakı teşhir ettiğinden 
akkında tahkikat yapılmış, 

e~rakiıe 1 inci ceza mahkeme
llne teslim edilmiştir. 

Muhtelit komisyondı 
Muhtelft Mübadele komis

Yonunda - bütnn aza Ankara
da olduğundan - pek te faa-
liyet yokt K · ur. omısyonda sa-
at 2d ' 

l en sonra yaz tatili ya-
pı maktadır. • 

~cr'aı ıncb'usu öldü 
; ~· F • Mof ettişliğinde: 

er aş llıeb' N . B 
tahtı tedavt uau urettin • 
giliz hasta:e . bulunduğu ln
nıiftir. esinde vefat et-

Cenazesi hug0n 
3 llıezkü h saat te 

.. r astanedeıı kaldınla-
C&gından latanh\llda b 1 llleb' ka u unan 

us ar daşlarunıa Fırka 
arkadaılanmwn ceııaz 
--· e me-• -ınıine ittiraklerinf rı· 
d-: ca e--,m. 

Hakki Şinası 

:Son .:'>aa" 
) 

Acele ediniz ... 
• 
imparatorluğa ait borçlar 

Tasfiye müddeti bitiyor, 
v sonra zarara uerarsınız 

!Uallye vekfıletine ıueı·
but tetkll' ve tasrtyei he
sahat müdürlüğünün «I» 
Haziranda Ilga edileceği 
hahcr almmıştır. Bu da
ire malum olduğu üzere 
«4» sene evel Osmanlı 
hnılaratorluğunun eşhas 
ve nıüessesatlaki alacak
ları ile borçlnrını teshil, 
tasnye ve ınahsuplarmın 
icrası için teşkil Lı.dilmtş
tl. .Mayıs nihayetinde 
mahsup l\aınmunun müd
deti blttl{Ji için hu daire-
nin de ilgası takarrür et 
nıişlir. Hu daire ilga edi
lince An karada « 8 » kişi
lik bir ka.lcm ihdaş fdilt-· 
cek ve imparatorluğun 
alacaklarmı tahsil ile nıc~
oul olacaktır. !Uayıs niha
yetine kadar bu dairt~yc 
müracaatla lıiiktinıetten 
alacaklarına mukahll <1<.•
yln .. cncdl almamış olan· 
larm artık hüktlmctten 
hiç bir alacak talebi ll~rl 
sürmlve hakları olmıva-. . 
e ... ~tır. 

Gene «f » Mayısn kadar 
ellerlndekt de~·ın senett~
rin i hükumete <'340)) se
nesine Jmdar olan hol'ç
ln ra mah up ettirmemiş 

olanlar hu tarihten sonra 
senPllerinl kullanmrya
cul\lardfr. MıuımJ;rih ka-

3ayramlar 
• 

Dün Çingeneler 
toplandı, Si

yahiler de 
toplanacak 

Şehrimizde bulunan Çing~
neler dlln Çu·pıcı çayırına gı
derek geç vakte kadar eğ-
lenmişlerdir. . 

Bu to._plu eğlenmenın se
bebi, ~ingene bayramının 

tes'idi imiş. Ônüınll:ıdeki cu
martesi günll de ayni mahalde 
şehrlmizcleki siyah Arapla~ 
bayramlannı tes'it edeceklermif. 

Yunanbten ve küçük 
üil&f 

Atina. 27 - Elefteron Vi
ma gazetesi, yunanistanm k~
çiik itilAf zilmreaine girınesı
ne ıebep olmadığım yazmak
tadır. 

nun ınucihince bu senet
ler mukabilinde «f » Ha
zirandan sonı·a <:•karıla
cak ktıf)Onlu ,.e senede 
« 0, 0 2 » faizli hazine tah
vlllerl vcrilccektfr ki hu 
tahvilleı·in ismi tasfiye 
tahvilldlr ve virmi sene 
müddetli<lir. • Hükumet 
«20» senede borçlarım it
fa ve tahvillerini imha 
edecektir. 

Hu lubviller ihraç edil· 
dl(ji zanıan ellerinde de
yin ilmühaberi buiunaıı
lar alucukları ınikların<l.a 

tahvil alacalilardır. 'J'etkik 
Ye tasfiye hesap müdür
lüğü « 4 » sene zarfında 
«30» milvoıı lirahli <'4·5» 
bin da nt .. ikame etmi~lir. 
Bu davalar hulen rü'yel 
ve takip cdilmclilcdir. Bu 
daire tarafından nene hu 
müddet zarfmda «!j» mil
yon (( th> küsur hin 11-
ralıli !Jorc: mulmhlllnde 
«I i,670» tane deyin ilmü
hnhorl VC\rmiş, hu miktar
dan «2» milyon «893,> hin 
fı:üsur ltrahijmı devletin 
alacn?J na n1u rnbll nıah
snp etmi~tir. Gene Os
manlı imparatorhı(iunun 
nlacaklnrmdan «900» hin 
lirası hu <laire taraf':ndan 
naktcn tahsil '•dUml~tir. 

• 

Biz-ltalya 
Roma sefirimiz 

Ankara ya 
neden geldi? 
Roma sefirimiz Suat B. Ha

riciye vekaleti tarafından vaki 
olan davet üzerine dün şehri-
mize gelmiş ve dün akşamki 
tirenle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Suat B. Ankarada 15 gün 
kalacak, İtalya sefiri ve ltalyan 
iktisat mütehassısı ile ceryan 
edecek milzakereye iştirak 
edecektir. 

Reisicümhur intihabı 
kaldı 

Atina 27 - Reisicümhur 
intihabı ' şekle ait bazı esbap
tan dol~yı, perşembeye talik 
edilmiştir. 

Sahife 3 

Miithiş şey 
Dakikada 96,5 
kelime yazabi-

lir misiniz? 

J!alma=el Piyo 
J:.j iic yazı yazmadan vaz 

geçildikten sonra daktilo ma
kinesinin aldığı ehemmiyet 
son dereceyi bulmuştur. 

Frenkler, bu ehemmiyet! 
artırmak için, sık, sık müsa
baka yapar, kazananlara mü
kafatlar verirler. Bu sene de 
Pariste böyle bir müsabaka 
yapılmıf, matmazel Odet Piyo 
isminde bir kız, yedinci defa 
olarak birinciliği kazanmıştır. 

Dakikada tam doksan altı 
buçuk kelime yazan bu kıza, 
ecnebiler makine kraliçesi 
demektedirler. 

Gazi hazretleri
nin f eşrif leri 
yaklaşıyor 

lstanbula teşrifleri günü ya
kınlqan Reisicümhur Hz.nin 
istikballeri için program ha%1r· 
lamak üzere yakında bir ko
misyon toplanacakbr. 

Reiıicümhur Hz.nin 1 hazi· 
randa Marmara köşkünde ve
recekleri garden partiye da
vetli süfera Ankaraya gitmeğe 
başlamışlardır. 

Eskimiş paralar 
geçecektir 

Fersude evrakı naktiycnin 
tebdili hakkındaki talimatna
me bitmek üzeredir. Y apıpk 
ve kirli paralar tedavül ede
cek, ancak numarası ve imza-
sı olmıyanlar değiştirilıniye
cektfr. Diğer fersude ve yır
tık paralar da "kar~ .. uamlaı9 . 
göre deği 1'\. irilecktir. · 
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- Bir temenni: 
JTiTI'f~~i-'4<-~ı~ Bir yastıkta ihti-

~~v yar olun, daima 

Memleketinrir:in bazı aksa
mında bu adetin devam edip 
etmediğini bilmiyoruz. Şu ka
dar var ki hikmeti tesisli te
essüsll bilinmiyen bir ~ok ka
idelerin - esbabı mucibesi izah 
edilmiyen kanunlar gibi - ulu 
orta tefsir ve tevsi edilerek 
aslan haiz olduklan kıymeti 
kaybettiklerini şu küçük mi
salden de ullyonız. Gerdeğe 
girecek delikanlıları muştala
mak, o sayılı dakikada vukuu 
muhtemel utangançlıüı ve bu 
utangançlıktan doğabilecek ik
tidarsızlığı gidermek için ka
bul olUDDlUi bir adet olsa 
gerek. 

Yüzü ilk defa görülen bir 
kızla -telakkiyatı kadimei fik-
riyenin ve gene eski kuyu
du içtimaiyenin tazyiki altın

da - ltemfir94 olmak lıakikatenv 
güç bir maslalıatt ı. Gelinlerin 
hicabı, ıstırabı erkeklerin
kinden fazla olsa da hakkı 

teşebbüi erkeğe ait olduğu 
için onun sıkılmamasını, asa
bına rahavet gelmemesini dü
şünmüşler, bu yumı·uklamak 

usulünü ortaya koym u~la.rdır. 
Ademi iktidar ile ınalfıl olan
ların kamçılanmaları f~:nnen de 
tavsiye olundttiuna ıöre es
lafın şu adeti ihtiyar etmele
rinde isabet bile görülebilir. 
Ancak bu adetin lıikmeti te
essüsü 'bilanare düffınülmedi
ğin den güveyleri yumruklamak 
bir eğlence ve hatta İfkeBCe 
halini almıftır. ikaz edici bir 
silk ve ya baflf bir yumruk 
yerine bir çok i1Jveyler adam 
akıllı dayak yemiş ve bu da
yaktan yaralanaB1ar hastala
nanlar ve buan da ölenler 
görülmuüştür. 

bahtiyar olun! 

yaşı döken anasının Ye bir 
sürü akraba hanımlann elte
rini öptükten son.ra hadegiha 
geldi. 
Şebnu it gürültülü ilah.i

lerbı, «amin» seslerinin, yum
ruk ahcftl'inin inkıtaı Ü.Zerine 
elini yürejine butıra basbra 
kapı ardında vuı ifttizar al
mışb. Önele yenfe olmak 
üzere zevci odaya girer gir
mez - erine ve evİBe lıaJdm 
olmak hırsımn sevkile hemen 
ayapu oynattı. Fakat hayret!. 
Tahrik etmek istediii ayak, 
bulunduğu yerde k a 1 m ış 
ve lemhatülbanrda Nihat e
fendinin aiır ayaj'l kendi po
tininin üstüne yapışmıftı. Yen
ge, bu erkek z.ferini cinai 
bir iğbirar , ile karşdadı. Şeh-
nazın y.üdine sitemkarane bak
tıktan( soara gelin ile iriiveyi 
el ele verdi: 

- Bir yastıkta ihtiyH olua, 
daima bahtiyaf' olun. 

Dedi, ve sırma saç.aktı bir 
seççadeyj yere serip çekildi. 
Onun vazifesi, şimfli eşik hün
de beklem-ck, namazı mütea
kip çift~re şerbet vermek ve 
genç tarauutgil'llna çekilip 
içe1idekileriB muhaverelerini 
dinlemek, mümkün olursa rnü
litafa ve muıafahahırını sey
retmekti. • Zevciyyetin çiftler 
arasında bilamcl tee3S~iiıtdeıı 
sol'H'a yengenin ele vazifesi hi
tam 'bulacakb. 

O dakikada bir feyler; ma
hiyeti meçhul, fakat itrii 
sekri muhayyileye bakim bir 
çok terler beldiyen Şebnaı: 
arakçınHl tepesinden topuklan
na kadar sarku kalın ve re
niş şal ciuvaiHUn altından 
gözlerini zevcine kaldırdı, at
fİ r11hut1u bu niiihı mcsturile 
giiya eriae, erkeğine aşılamak 
isterdi. Yeşil ormanların pa-

Nihat ef ., dediğimiz gibi 
nisbeten ucuz kurtuldu. Bir 
tarafı kırılmadan, ağzı - bumu 
kanamadap içeri g i rebiJdi. 
Yenge hanım, kapıda bekli
yordu. Güvey, bu rehberi 
r:ifafın ardına takıldı, merdi
ven başında - oğlunun evlen
mesi ferefine- fıpır şıpır göz 

l yaıasız derinliklerine doj'ru 
kara gözlerini dikerek ve bu
run deliklerini kabartarak eşi
nin kokusunu arıyan bir dişi 
geyik gibi baştan aşağı i,tiba 
ve heves kesilmiş elan Şehau 

Har satil plaj nmlR? 
F mdıklı, Sahpuarı Nhille

rinde yüzme blmiyen 90CUk
Iar yaz münasebetile denize 
giriy«lar. Bu çocHla.r zabı
taca meaedllmediğinden lt.a
yatlannı tehlikeye koymakla 
beraber bu yıkantf}ar çirkin 
bir maazara da tetkll et
mektedir. 

Samatya: Aihmet 
1f 

Haylaz ~r 
Gab.tada, Kuledibinde, 

Hendek civarmdaki evlerin 
damla.nna çıkıın nım ve yabu
di çocuklan uçurtma uçur
makta ve e..+eri taşlamakta
dırlar. Damların kiremitlerini 
harap ettikleri gibi hazan da 
damlardan düşerek müessef 
kaz•lara sebebiyet vermekte
dirler. 

Zabıtanın nazan dikkaiini 
celbe tavassutunuzu rica ede-
. Mehmet Ali rım. 

- gene o husranzede geyik 
gı'bi - gözlerinde mütekasif 
buseleri dudaklannda titdyen 
uzulan dökebilecek yer bula-
madL 

Nihat ef. kansının duvağım 
açmwya bile lüzum gö~nıeden 
namaza durmuştu. 

Şu yeni yuvanın mes'ut ol
ması için Allaha yalvaran er
keğin secdeye kapanmazdan 
evel mini mini bir kelimeyle, 
küçük bir nazarla kendisini 
okşan.aması Şehnaz hanımı 
adeta müteessir etti. iki elini, 
altın yaldızlı gümüş kemerinin 
üzuine koyarak kapıya da
yandı. 

K-ocasıaın başma para at
mayı unuttu. Onun endamını 
arkamdan seyre başladı. 

İşte hayalinde aylardanberi 
Yat•ttığı, likin o ane kadar 
yfizüBü bile görmediği bir 
erkekle baş başa kalmış bu
lunuyordu. Bn hal , bu baş 
bata kaltş, ne vecdengiz bir 
ıeydi? Onun ha ezber sevil
miş skeğin odaya adım at
muile beraber sanki hava 
değişmiş, ziya değişmiş hatta 
eşyaan şekilleri değişmişti. 
Şehnaz, göDeri kocasmın ka
lın omuzlanna ve kuvvetli 
boynuna ınerlcüz, o mütehav
vil havayı ciğerlerine geçiri
yor, o başkalaıan ve daha 
parfak görinea ziyayı yüre
ğine dolduruyor, yatakta , 
yorguad& ve yasblduda -mül-

Mayıs:,. 

Bu taaffün izale edilemez nnı 
Bahkaneain öitünden g~ 

ler, buradaki taaffün kar~' 
da bunm.larmı tıkayıp ıı~ 
al11Ml1m}'a mahkômdurlar. 
nümiz, Ynlll Sleak r.rma1118t";" 
Şimdid'ell bdıammülfersa bi" 
hal alan ~abkane önünün te" 
mizlenmesi ve yarınki sı~ 
karşısında büsbütün berbat ~ 
hal almasına mani olunu>~ 
mümkün değil midir? t 

Şereı ,.. 
Bozuk ve kurttu li&YDirıer 

Pazar yerlerinde ve e:zeüııJ~ 
MısıTçarşısınm ar ka s~n ~ 1'I 
Tahmis ı>okağında kurtlu ~~ 
bozulmuş kaşar peynirletl 
ucuz fiatla ! ·*'blmaktadır. 13" 
bozuk peynirleri yiyuıler h 

jıı' 
talanarak sancılanmakta olP 
ğundan sihhati umumiye~ 
muhafazası için bu iıale m~ 
olunmasını rica ederim. 

Nuri 

tefit, davetkar ve pek sıc• 
bir eda buluyordu. 

Nihat ef. iki rekat nanı' 
zını ağır ağır kdarak karı9' 
nın uzun bir hul~Yı bikarıf 
geçirmesine m·:isaade etJIJİ! 
Q_ldu. Duasını bitir~rck ~~~!. 
kalktığı zaman, odaya girdı~ 
dakikadan daha ciddi, dab~ 
vekur görünüy~. San~ 
seççade üstünde yüzünü değif 
tirmiş, enikonu ağırlaşmııtı· 

Şehnaz, ilk hizmet olııı•~ 
üzere hemen koştu, seççadef 
kaldırdı ve müteakıben ye' 
geyi çağırmak istedi. Güve!· 
kapıya doğru yi.irüyen gel~ 
maksadını anladı: 

- Dur kız! -dedi· kimse~ 
çağırma. Biz işimizi kendinıİ$ 
görürüz. 

Ve sonra ~endisi kapı~ 
açarak orada - mücessem g6~ 
ve mücessem kulak halinde 1 

bekliyen yengeyi uzaklaştırd' 
- Aşağı gidin, ben ça;ıt 

madıkça gelmeyin. 
Bu amir ve kuvvetli sdt 

Şehnaz hannm tatlı bir raşe1' 
düşürdü. Çiftliklerinde, k31 
gezintilerinde hazan tesadıif 
ettiği sefat manı:aralan, biliıf 
mez neden, şimdi birer hıre' 
gözünün önöne geliyordu. 

Oralarda da aygtrlar, böylt 
kuvvetli ve pervasız hayk~ 
lar, kişnerler, kendilerine ar'll 
olunan kısrakları ta uzaktatl 
teshir ede!'lerdi. 

[ Mabadi var J 
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Taksiler 
Ücr~tlerin indi-

~ TiY~ hah· si~{ ~~li ~eğişiyor 
Bizde tulôatçı ık deni• O U sküdar tram
lince hatıra eelen ilkşeyjl vay/arının yeni rilmesi ne za
--=~=;~~mıı~ııııııırnııııııırıııUUUıııııııııııınllı'ıiliı~li:ıl~':ii-' -· , .. •• şekil ve ismi man başlıyacak? 

ki Şu isim de bize gösteriyor şıldığını istemiyen istiptat Üsküdar tramvay şirketinin Piyasada işliyen otomobil-
..;~ernaşanın bu avampesent devrinin hoşuna giden tuluat ikinci imtiyaz mmtakası için lerin antre flcreti tenzil edilir-
lb k ıi ağza ne geline aöyle- tiyatrosunun cumhuriyet gibi ısmarladığı malzeme (S) ağus· ken Emanet encümeni , takll-

e demektir. bütün medeni esasların cezr·ı tosta celecektir. Yeni hatlan, 
A

" · k tin E · i metrelerin de yapılan tenzilata 
ad gza geleni söylemek alel- bir surette ıslahını umde itti- şır e manetin Ofa ettir-cı e rn h d haz d b. d · d. mes1· ht ld" B · alSre tadili irfn <<1» Huirana Pek u avere esnasın a bile e en ır evır e yeri mu eme ır. u yem • ,. 
L nıakbul bir şey değild;r; yoktur. Gerçi san1at serbest- hatlarda teşrinfevel nihayetin· kadar mühlet vermişti . 
• ~tt. " filan filana kızdı da tir, fakat muzir olmamak şar- de tramvaylar işlemiye baş- Mesela, şimdi hareket eder 
k~ın. geleni söyledi " derler tile. Evet kalpazanlık büyük lıyacaktır. etmez «40» kuru~ yazan saa-
l 1 Pek hoşa gider ,eyler söy- bir hünerdir; lakin bu hüner- Şimdi şirketin ismi ,Üsküdar- tfn, tadil edilerek 4C20» kuruş 
tınTenııA oldu~v anl!'lmlır . vcrlere dünyanın hiç bir Kısıklı-Alemdağı halk tram- k d . I '9 ...... h d d ay etmesi azım gelmektedir . 

. uluatı ( fociz cümleler, tara n a miisaa e edilmez. vaylan . tirketi»dir. ~ kelimeler icat etmek Tuluat ta bir nevi temaşa Yeni-hatlar münasebetile bu Araya bayram girdiğinden 
Dal ab) telakki edenler fena kalpıızanlığıdır; hiç bir hüku- ismin değişmesi lazım gelmek· "1,, hazirana kadar verilen 
LG de aldanırlar. Sahneara metin tekeffülü olmadan ka- tedir. Yakında şirket heyeti mGbletin bir kaç gtın temdidi 
du .. n.~~erler kimlerdir? Bunu ime tabetmek ne ise • hiç umumiyesi içtimaa davet edJ- tekarrür etmiştir. Otomobil 

şu.nuv'"'rmek tu l u at cı lıgıw n bir müellifin zımanı altın- lecektir. b" 1 . ti d 1 ~ sa ıp erı, saa er e A!tm ge-
~. a_ •• h-ıyetı" hakkında ka'"fi bı"r da olmaksızın oyun oynamak Şirketin isminin ya « İstan- 1 t d"l•t k d'l . &QQ.l d b l A en a ı a ı en ı erı yaptı 
Le verebilir. Eğer Cenap ta Bu :yr~trolan idare edenle- ı u nadolu ur.akl<ası trKamvay- racaklardır yapılan tashiha~ 
O

'-y, Ahmet Ha•im bey aktör an» ve ya « s üdar- adıköy 
18 

d 1 -s rin san'atte kudretleri varsa h ı· i 1 seyrüsefer, merkezince tetkik 
ay ı ar belki tuluat tiyatru- ve ava ıs tramvay an şirke-

~~ .seyr. edilmek imkanını gös- neden ortaya seyir edilecek ti >> ünvamna tebdili mevzuu ve tecrübe edildikten sonra 
~ırd F k hır eser koymiyorlar? kudret- bahistir. 1 saatler mühürlenecektir. 
lifı ı. a at bir takım ec- leri yoksa ne sıfatla san'at- --------------------
d n müstehcen mahfuzabn- karlık iddiasındadırlar? Aptu"" lhamı"dı·n varıcslerı· 
an doğan tekerlemeler san' -lt Evet •san'at mutlak ahlak 

L namına, hüner namına ka- demek değildir, fakat ahlak- •ı 
..::..I •<!!!ıııiyeceği gibi ahlak sızlık demekte değildir. «Es- 5 mı yon istiyorlar· 
ın·nıına tiddetle proteato edil- prit» namına yumurtlanan 
ıye cidden layıktır. c~vherler san'nt çerçivesi içine 

li Biz . çocuk iken merhum gıremez. 
1:) A:ndı efendi, Apti efendi Fakat bununla -meşğul 'Gla-

Aptülhamidin varisleri tarafından Almanya mahaklmiode 
Doyçe Bank aleyhine mühim bir dava açılmıştır. Varisler, 
Aptülhamide. ait 'Olup .-bankaya mevdu bulunan 5 000 000 

• • t t 

li '.:'n'~hn mübdileri idiler. cak? Maarif mi? Zabıtai ahla-
~nuz ıyiyi kötnyü farktan kiye mi? Şehremaneti mi? Bu 

:cı1z bu~muz 0 
demlerde ciheti ayırmak ve hemen işe 

gence namına 0 mezbahaya başlamak lazımdır. 

ı~diı~k~nler araıına bizde sokulur yeni dünya da «Aman ka-
o za d k l sap .. » kabilinden bir türkü 

lcaı • man an u ağımda yapan bir iki sene hapse mah-

lıa mıı ~yle sözler vardır ki brınıa el" ' küm olurken, bizde tuluat ti-
ilan g ınce oraya topla- yatrosu namı altında bir yığın 
b d ~ç]ı, ıakallı adamlann ahlak mezbahalannın mlitema-

e ayıperest zevklerine hay- diyen faaliyette bulunmalarına 
ret ederim! .•. C mlisamaha edilemez. 

iddi hiç bir şeyle uğra- Kemal Emin 

ASRİ LİSANLAR 
a·ER • 

J\1ektebinde . öğreniniz 
:::ı-ılz usulünü tedris eden 
bu Yft ft mevcut 450 mektep 

usulun mükemmeliyet"ni 
Türk gösterir. 
li 

çlc, Frenıızce, ingilizce, ve sııir 
sanardeh • "'d 1 T üb" uıuıı ve umumı ers er 
cer e dersi meccanendir. 

Beyoğlu İstiklal caddesi 356 

lıranın ittihadı Terakki hükumetine Banka tarafından teslimine 
itiraz etmekte ve bu parayı istemektedirler. 

lrıııuuııımnııut'llllımntnıımııım11tuı11nı:ııııııınıınnımıııumınıımıııııııııtıtl! 
i s 
€ Hediycierimiz l 
J Yarın fevzllne başla- ( 
eJ_ nacak, bugan kur'a l 
- çekiliyor -

J Yerli mallar hakkında 1 
' 

açtığımız müsabakaya iştirak 
s edenlere tevzi edilecek hc-

j
i diyeler için bugün altıncı ,

noter huzurunda kur'a çeki
lecek ve müubakaya işti-

i rak edenlerin kazanmış ol-
duklan hediyelerin isimleri -
yannlti nftıbamada neşre
dilecektir. 

Her kariimiz, kur•a neti-

) 
cesinde kuandığı hediyeyi 

., yanndan ftfbaren idareha-

L:::iz~~~ktır .m w =' 
Kadın birliği ve bele

di ye intihabı 
Türk kadın birliğinden: 

Türk kadın birliği merkez 
binasında, 30 Mayıs berşembe 
günii aaat on beşte kadınlan
mızın belediye intihabına i§ti· 
ı·aki hakkında İffet Halim H. 
tarafından bir konferans veri· 
Jecektir. Herkes gelebilir. 

l\1a1-huat 
Kongre azala
rına bir ziyafet 

• 
verıyor 

Ajanslar kongresi bu sa
bah öğleden evel üçUncO içti
mamı akdetmiştir. 

Buğftn Matbuat cemiyeti 
tarafından öğle üzeri murah· 
haslar şerefine bir öğle ziya· 
feti verilecektir. 

Taksim meyda
nına 30 bin lira 

lazım 
Taksim meydamnm tamimi 

için « 30,000 » liraya ihtiyaç 
vardır. Emanet bütçesinde ise 
tahsisat yoktur. Emanet. ba 
parayı temin ederek abidenin 
etrafw sU1letecek ve tanzim 
ettirecektir. İcap ederse CelQ
iyeti belediyeden tabsiaab 
munzamme istenil~ektir. 
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Dünya haberleri 
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FRANSA 
I-lavadan ateş .... 

Bir şehir yüzlerce tayyarenin 
bombardıJ!lan ile alerler içinde 
cayır cayır yandı. Fakat me
rak etmeyin; Bu şehir tahta 

ve mukarradan yapılmış 
oyuncak bir şehirdi. 

Her sene Mayıs ayında Fransada (Vencenne) tayyare mey
danında tayyare bayramı ve şenlikleri yapıhr. Fransızlar bu 
bayrama çok büyük bir alaka gösterirler. 

Bu ıenlikler bermtttat bu sene de pek parlak yapılmış ve iki 
.. ' gün sürmüştür. 

' 
1 

askeri ve sivil her cins ve her tip tayarelerin iştiraki ile ya-
pılan bu ıenliklerde sürat, irtifa, mukavemet tecrübe ve miisa· 
bakaları icra edilmiş, kazananlara mükafatlar tevzi edilmittir. 

560 bin kişinin huzururida yapılan .... bu ş~n~klere bu sene 
daha cazip bir şekil verilmiş, tay~re manevralan, canbazlıklar 

1 yapılmıştır. En mühim ve meraklısı Parise karşı tayyare 
taarnızu ve topçulann bu taarruza mukabeleleri ve bir de 
mukavva ile tahtadan yapılmış bir şehir üzerine bomba ile 
hücum manevrasıdır. 

Yüzlerce tayyarenin bu yapmacık şehire hücumları, ıehrin 
alevler içinde cayır cayır yanması, yaralı taşıyan otomobille
rin sıhhiye hidematının hakikaten bir tehlike mevcut imiş 
gibi faaliyeti halkın çok botuna gitmistir. 

Çiçek tehlikai 
İngilterede baş gösteren çiçek hastalığı salgını Fransayı bu 

hastalığın sirayetine mani olmak için ciddi tedbirlere baş vur· 
durmuştur. 

Fransada her kes mecburi sttrette aşdanmaktadır. Hindis
tandan Marsilya limanına gelen ( City - of - Venico ) vapuru 
yolcuları aşılanmak istemediklerinden karaya çıkanlmamıf)ar 
ve vapur müddetinden evel limanı terke mecbur edilmiştir. 

1 Romanya 11 İspan_ya 1 
Tiren yoldan çıktı 

Romanyada petrol taşıyan 
aabnnçlı vagonlardan mürek

. kep bir tiren yoldan çıkmış, 
petrollar alev alarak kimilen 
yanmıştır. Üç yaralı ve dört 
olü vardır. ' 

Milli bayram 
Romanyada mayısın yirmi 

ikinci günü Romanyanın istik-
1'1 bayramı büyük tezahüratla 
yapılmış, her tarafta Romanya 
tarihine dair konferanslar ve
.tlr;tiw. 

Madrit darültünunu 
ispanya da kargqalık ve 

isyan yüzünden k~blmış 
olan Madrit darülfünunu t~k
rar açılmasına müsade edil-
miştir. Küşat emrini bpanya 
kralı miıafireten bulunduğu 
Portekizde imzalamışbr. 

Sergi açıldı 
Barselon sergisi Kıral ve 

Kıralıçenin huzurlannda bir 
çok milletlere mensup rical 
hazır olduğu halde parlak bir 
surette açılmıftu. 

ı111•raımn~~-rnımıınıı-lı1ooıiıı~~eımımırnmmı11mınımmıınm~ıı 

J 1 Hindistan 11 Çin 
letitat dcvAlll crliyor 

Katkütadan bildirildiğine 
nazaran Hindistanda mi.ihim 
kargaşılıklar olmaktadır. Hin

distan valii umumisi ile diğer 
vaUler ve erkim memurinın 
muhafızları için ciddi tertibat 

alınmıştır. Umumi bir isyan 
çıkarmak için gizli tertibat, 
teşekküller meydana çıkanl
mışbr. 

Mensucat amelesinin grevi 
hali devam ediyor ve grev
cilere karşı müsellih kuvvet
ler sevkedilmekte, süngü kul
lanmak mecburiyeti hasıl ol
maktadır. 

Kıtlık 
Pekinden Londraya bilditİ' 

liyor : . 
Beynelmilel yardım heyetı' 

nin tetkik memuru M. Fful•1 
Andirevin verdiği rapor Çb>' 
de hüldim süren açlığın nak•' 
dar feci ve elim olduğuııll 
göstermektedir. 

Binlerce, yüz binlMCe ~ 
açlıktan kıvrılarak ölmektedft· 
Bazı yerlerde yiyecek var,~ 
yok.. Bazı vilayetlerde İde 
para var yiyecek yok •. 

( Ehing - Ning ) 4-ivannd• 
halk dağlara çıkarak rafl, 
geldikleri haydutları aldümsO. 
ler ve yemişlerdir. Bu suretle 
öldürülen ve yenilen insanları~ 
miktan 45 dir. 

• 

AMERiKA 
.110 ;.. 

. 4JflJWJY,J1dan alacağı tamirat 
- hllrp tazm'iriatında n yUZ'de 

oıı iskonto yapacak::'. 
Tamirat işlerinin bir an. evel ve müspet bir neticeye v-1 

olmasını isteyen Amerika Reisicumhuru Hover, kabine azalatJ 
ile ayan ve mebusan meclislerinde ki parti reislerini konferaııl 
halinde fevkalade bir içtimaa davet etmif ve bu içtimada Ar 
manyamn Amerikafa karşı olan harp tamirat borcundan yüzde 
on iskonto etmek teklifini tetkik' etmiştir. 

F ranaa ve hıgilterenin yapmış oldukları tenzilata tekabul 
eden bu ylizde on iskonto tam 30 milyon dolara müsavidit· 
Ancak Amerika Almanyanın teklifi olan ve şimdiye kadat 
Daves plim mucibince te'diye edilmiş tamirat meblağındal' 
yüzde 2i mahsup yapılmasma hiç te taraftar gözükmemektedir· 

Bu konferansta verilen karar not halinde Paris Amerikf 
sefirine gönderilmiş ve Amerika sefiri de bu notu tamirat 
komisyonunda Amerikan . mütahassıs azaları M. Yung ve M· 
Morgana tevdi etmiştir. Reisi cumhurun noktai nazan mütıa" 
hassıslar komisyonunda tetkik edilecektir. Bu komisyon işleriııi 
bitirmek üzeredir. 

Maliye müıteıan diyor ki: 
Tamirat işleri hakkında fikrini soran bir gazeteciye Amerikl 

Maliye neZareti müsteşarı şunlan sölemiftf: 
«Almanyamn vermfye mecbur olduğu harp borçlan miktatS 

üzerinde yüzde bir miktar tenzilat yapılması için toplanad 
mtitehuaıslar komisyonunun vereceği kararı Fransa ve İngiltere 
kabul ettfji takdirde bittabi bizim de onlardan aynhmyar.ı 
kabul etmekliğimiz icap etmektedir.» 

Bu do b41ko 
Nevyork Taymis gazetesinin istihbarabna nazaran Reisicunı .. 

bur M. Hover Almanyanın vereceği borç taksitleri üzerinde 
bir miktar tenzilat yapmak ve taksit müddetlerini arbrma1C, 
uzatmak suretile almanyayı fazla sıkmıyacak çare teklif etmek'" 
tediE. 
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Taahhütlü 
ı ııııı~ım111nıı~mııııııııııııııııım~ooınım~•ıını 

Bir sahnelik pi,ves 

Vak'a eski devirde bir postane gişesi 
J.Vakdi: İdris Muhtefl 

önünde ceı·eyan edeı·. 

Nazif efendi ( kırk beşlik, 
kulaktan takma gözlüklü, sa • 
çına ak düşmüş bir Emanet 
memuru ) posta gişesi önünde 
posta memuruna hitap eder: 

. - Memur efendi. Bana bir 
taahhütlü mektup gelmiş. Zar
fın üstünde vazifedar olduğum 
Şehremanetinin adresi bulun .. 
doğundan müvezzi efendi E -
manete gelmiş, beni bulama -
yınca mektubu vermeden git -
miş. İçinde belki mühim bir 
şey vardır diye merak ettim. 
Liitfen mektup burada ise 
verir misiniz. 

· Posta memuru - Evet e -
fendim. Müvezzi sizi bulama -
yınca mektubu postaya iade 
etti. Vazifesini yaptı. Mektu -
bunuz burada, benim yanım -

· dadır. 
Nazif ef. - Ya.. Demek 

sizde... oh.. ne ili tesadtıf. 
Lütfan verirmisiniz/ 8eh Şeli

~ remaneti .... sube memurla
nndan .... 

Posta memuru - .. Nazif 
efendisiniz değil mi? 

N. E - Evet .. Fakat siz 
. beni . nereden tanıyorsunuz. 

P. M. -Ama yaptın Nazif 
efendi ha. Hiç tanımaz olur 
aıuyum? Bunca sene komşu
luk ettik.. Ailece hep tanış
nıaz mıyız. Yüzüme iyi bak. 

N. E. - Vay Behçet bey .. 
Siz.. Siz ha.. Şimdi tanıdım. 
Kusura bakmayın. Dalgınlık 
kardeşim. 

P. M. - Hakkın var Nazif 
efendi. Hep dalgın olduk. 

N. E - Daha daha nuıl
ıın bakalım. Çoluk çoculi afi
Yettedirler inşallah. 

P. M. - Hepsi de Çok tll· 
ldir iyidirler. Daha üç gün 
eye} evde ıizden bahsettik. 
Naad.. Kerime hanımı evlen
dirdtniz mi. 

N. E - Evet bir tayyare 
zabitine nipnladık. 

P .M. - Ooh.. oh.. Allah 
yıldız banşıklığı, hot geçim 
•ersin.. Hanımfendiye 

N.E- Teşekkür ederim eve 
çok çok selamlar ve hilrmet
ler ıötlirün. 

- Teeekkür. 

Eşhas: 
Nazif efendi - Şehremanetinde memur. 
Behçet efendi - Postane tevzi memuru. 
Ahmet a?!a - Postane haden1esi. 

P.E- Demek aziz dostum 
benim taahhütlü mektubum 
sizde öyle mi: 

P.M.- Evet.. işte. 
Nazif efendi mektubu al

mak üzere elini uzabr. 
Fakat posta memuru mek

tubu geri çekerek! 
- Affedersiniz. 
N. E - Ne var efendim. 

M~ktubumu vermek istemiyor 
musunuz. Yoksa yanlış mek
tup mu aldınız. 

P. M - Hayır, yanlış de
ğil.. melmıp sizin mektubu
nuz, vermesine gelince tabii 
vereceğ&pı. r akat aaha e,iel .. 
hüviyetinizi bildirmeniz liztm. 

N. E-kime? 
P. M - Bana. 
N. E - Size mi? 
P. M - Şüphesiz. 
N. E - (Hayretle) taka edi

yorsunuz galiba Behcet bey be
ni evvela -siz tanıdınız. Bu 
kadar senedir komşuluk etti -
ğimizi siz söylediniz, 

Yalnız biribirimizi değil. 
ailelerimizi de tanıyoruz. Nasıl 
oluyor da şimdi denden hüvi
yetimi soruyorsunuz. 

P. M.- Evet .. Hakkınız var. 
Sizi tanıyorum. Komşuluğu
muz, ahbaplığımız var. Fakat 
bu, şahsen, hususi surette 
tanımaktır. Resmen bana ya
bancısınız. 

Nazif efendi olduğunuzu is
pat etmedikçe mektubunuzu 
alamazsınız. 

N. E - Canim efendim. 
Bukadar da nizamperestlik 
olur mu? 

P. M. - U.UI, usüldür, ni-
zam nizamdır. Aldığım emri 
harfiyen tatbik etmezsem 
mes'ul olurum. 

Meaeli siz bu mektubun 
sahibi olmıyabilirsiniz. 

Ben de size v-!rdim mi me-
ı'ul oldum aitti demektir. 

N. E - Peki ama mesele 
böyle değil.. Ben Nazif efen
di miyim, diğil miyim? 

P: M - Evet.. Nazif efen
disiniz .. 

N. E - O halde ... 
P. M - O halcie ispat edi

niz. Evrakı resmiye ile ispat 
ed~iz. Farz ediniz ki ben sizi 
tanımıyorum . 

N.E - Farzla olur mu hiç 
azizim. Pek ala beni tanıyor
sunuz?° 

P.M - Evet ama şahsi o
larak tanıyorum. Resmi değil. 

N.E - ~imdi ne olacak? 
P.M - ı.fuviyetinizi ispat 

ede~~sitrlz~ . 
N. E - Yanımda evımın 

kontratosu, nüfus kagıdım, si
gorta mukavelesi, namıma gel
miş bir kaç mektup zarfı var. 
Kifi mi? 

P. M. - Bakayım. 
Posta memuru Nazif efen

dinin verdiği vesikaları ve 
mektup zarflarını tetkik ettik
ten sanra iade eder. 

- Maalesef bu vesikalar 
kafi değildir. 

N. E - Niçin? 
P. M. - Vakıa onlar sizin 

Nazif efendi olduğunuzu tas
dik ediyorlar, ediyorlar ama 
Şehremaneti memurlarından 
olduğunuzu kaydetmiyorlar. 

Dfinyada bir tane mi Nazif 
efedi var. 

(Nazif efendi gittikçe sabır-
ınzlanar, sinirlenir) 

- Şimdi ne olacak? 
· P. M. _ ne yapayım azizim 
usul ve nizamın haricine çıkar 
ve yahut yirmi kuruş verir
siniz işiniz g6rülür. 

(Nazif efendinin gözü gü-

ler~ p-ı-· . . d v ·ı k k - caı yınnı egı , ır 

vereyim. Bunca senelik dos
tumun benden anafor alacağını 
hiç habnma getirmezdim. 

Posta memuru - ( Kızar) 
Ne anaforu Nazif efendi. 

Ben otuz alb senelik posta 
memuru}'um on para harama 
el uzatmadım. 

yirmi kuruş istiyorum. 
Kendim için değil. işiniz usul 
ve nizamı dahilinde görülsün 
bitsin, iyilik olsun diye. (ha
demeye seslenerek) Ahmet 
ağa, Ahmet ağa., 

Ahmet ağa gelir: .. 
P. M. - Bey yirmi kuruş 

veriyor. Taahhütlü mektubu 
var. Makbuzunun altına hüviye
tini tasdik için imzala. 

Ahmet ağa yirmi kuruşu 
peşin peşin ccbinz atcu-.ak 
parmağını mürekkeple bo: 
yalayıp makbuzun altına ba
sar .. 

Posta memuru- (Nazif efen
diye) işte oldu azizim .Hr ,· 
yetiniz şimdi resmen tasd:l 
edildi. Ahmet ağa postacc; 
resmen 'tamnnıış olduğunu 
parmağmı basması ile iş olup 
bitti. 

N. E. - Ama hademe ne 
benim ismimi, ne de kim ol
duğumu piliyor. 

P. M. - Ne zararı var .. İşi
, niz görüldü ya .. 

N. E. - Peki: Fakat başka 
biri Ahmet ağaya yirmi kuruş 
verip benim mektubumu alsa 
idi. 

P. M. - Alabilirdi. 
N. E - Nasıl olur. 
P. M. - Bas bayağı usul.. 

Nizam böyle ... 

- Biziın patrondan 
rica ettin1. Aylığın1a 
zam yapmadı. . 

- Ya bizim ev sahı
bi!. Hiç bir şey iste..
meden zam yaptı ya. 
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Muharriri : Nakıli 

Jül Vern 1 dris 1ltf uhtef i 

( Brüno ) nun .( Necip ) e azizliği 
Van 
srnı 

l\1itenin uşağı l\:oyun l{avurmasını doıı1uz eti, 
domuz pastırması diyerel{ bütiin yemekleri 

etinden korkan Necibi aç bırakmıştı. 

..., 
sıg1r pastırma-

yemiş, dornuz 

Y ofculuk bila hadise ve 
lbili anza devam ediyordu. 

Gece gündüz demeyip mü-
. · temadiyen yol alan yolcular 

Osküdara vakti muayyende 
yetişebileceklerini ümit . et
m~lrte idiler. Yolun yandan 
fazlasmı yapmıtlardı yalnız 
altlarındaki kağnı arabasından 
ıikayetçi idiler. 

Maamafih Trabzona geldik
leri gibi yaylı araba bulacak
lanna emin idiler. 

Vakit akşamdı. 
Gecenfn karanlığı etrafı 

adam akıllı sarmaya başlamış
b. Sarp g~itlerden geçiyor
lar, dik yamaçlara miişkilatla 
brmanıyorlar, fakat hiç dur
madan gidiyorlardı 

Ertesi sabah Karadeniz ü
zerinde küçük bir liman olan 
(Atina) ya vasıl olacaklardı. 

Birden hava bozmıya baş
ladı. Yavaş yavaş esmekte 
olan rüzgar gittikçe şiddetini 
artınyordu. 

Biraz evel açık olan gök 
yüzünü siyah bulutlar kapladı. 

Gece yan&,ı olmuştu.. Sahili 
takip ediyorlardı. Deniz, Ka
radeniz simsiyah dalgalarını 
rüzgann şiddetile köpükleştire 
köpükleştire etrafa savunyordu. 

Hafif hafif yağmur çisele
meğe başladı. Bu fena ala
metti. arkadan bir yağmur sag
nağının kopacağı hiç şüphe
sizdi. 

Yolcuları haklı olarak bir 
telAş aldı . 

- Gördün mü yaptı
ğını. Adamcağızı ez
din. Şimdi ben kiminle 
tenis oynıyacağın1? 

Ne yapacaklar? Nereye il
tica edeceklerdi? 

Her taraf karanlık ve düpe 
düz ova idi • 
Yağmur tanelerinin sıklaş

ması, g6k gürültüleri, karan
bğı yırtarak etrafa korkunç 
aydınlıklar serpen şimşeklerin 
çakması sağnağm pek yakın 
olduğunu haber veriyorlardı .. 
Uzaktan bir ışık, bir parıltı 
gördüler .. Hepsinin de yüzü 
güldü. Bu ışık olan yerde her 
hilde barınacak bir çatı altı 
bulabileceklerdi. 

Burası nedir?. Ne olursa 
olsun.. Bu havada fırtmada 
kalmış olanlan her halde kapı 
dışarı etmezlerdi ya .. Beygir
leri kırbaçladılar.. Ah! Oraya 
kadar bir gidebilselerdi ? 
Yağmur oldukça habrı sa

yılır bir şekilde şiddetlendi 
ve yolcular ışık ğörünen yere 
yaklaştıkları zaman müthiş bir 
sağnak halini aldı. Her tarafı 
adeta sel götürüyordu. 

Bereket versin ki gelecek- 1 

leri yerin önüne gelmişlerdi. 
Burası yüksek bir kayalığın 

üzerinde ve denize nazır 
kuleli küçük bir bina idi. Işık 
i5e kuleden geliyordu .. 

Yolcular bu binanın ne ol
duğunu . anlamakta ğüçlük 
çekmediler. Atina feneri idi. 
Kara denizden sahile yakın 
geçen gemilere geceleri isti
kamet veren fenrdi. İçinde iki 
o-lası ve iki bekçisi \Tardı. 
Btkçinin biri yatakta öbürsü 
nöbet bekliyordu. İyi adam
lardı: fırtınadan kendilerine 
sığınan yolculara hüsnü kabul 
göste. diler. 

Yerleri vakıa dardı. Dardı 
ama üstü kapalı olduğundan 
fırtınanın tesirinden kurtulmuş
lardı. 

Fırtına bekçileri de korkut
tuğundan kendilerine can yol
dqı geldiği için onlar da mem
nun oldular. 

Odanın birisine Kıihraman 
ağa Van Miten ve Ahmet geç
ti. Diğerinde de Brüno ile 
Necip vardı. 

Fener bekçileri yolculann 
karmlann aç olduğugu düşli
nerek ne erzakları varsa orta
ya çıkardılar. 

Bu bir az sucuk, pastırma, 
kavurma ve peyn!rden ibaret
ti. Odalar dar olduğundan 
efendiler ayn, uşaklar ayrı 
yiyeceklerdi. 

Brüno küçük masanın üstü
ne konan nevaleye bir göz 
gezdirince surabnı buruşturdu. 

Bu bir kişiye bile ancak 
yeter nevale idi; halbuki onu 
Necip ile beraber paylaşmak 

mecburiyeti vardı. 

· Bu, zayıflamnktan ödü ko -
pan Brünonun biç işine gelmedi 
ve bütün yemeği kendi yemek 
için kurnaz bir pilan çevirdi. 

Masanın başındaki sucuğa 
yaklaştı eğildi, kokladi seviocle 
haykırdı: 

- oh; ne ali .. 
Mis gibi domuz sucuğu ••. 
Necibin gözleri açıldı: 
-Ne dedin, domuz mu? 
- Evet, gökte ararken yer-

de buldum bak.. Ne güzel 
· şeydİı'. 

- Yemek mi? Domuz yiye
ceğim ha.. Tövbe estağfurul
lah, sonra ben dinimden çıka
mam sen ye. 

- Sen bilirsin. 
- Ben pastırma peynir, ka-

vurma yerim. 
Necip elini pastırmaya uza

tırken Brüno halis. koyun su
cuğunu domuz diye yalan ata
rak midesine indirmişti. Şimdi 
gözü pastırmada idi. 

N . f - ecıp ... 
- Ne var Brüno? 
- Domuz eti yemek siz de 

çok günah mı? 
- Elbette yiyen dinden çı

kar. 
- Bilirsin ki ben seni se

verim. 
- Evet ... 
- Günaha girmeni hiç iste-

mem. Ama gene sen bilirsin ••. 
Elindeki o pastırma da domuz 
pastırması. · 
Domuz ismini işitir işitmez 
Necip pashrmayı fırlabp attı. 

- Domuz mu? Emin miSitı
Brüno. 

İstersen tat da bak. Biilrsin 
ki bize domuz günah değil~. 
O sebeple domuz mudur, de
ğil midir iyi bilirim. Baksana 
nekadar yağlı •• 

Brüno hem ıKSyliyor hem de 
Necibin attığı pasbrmayı ya
Yarlıyordu. 

- Öyle ise ben de kavurma 
yerim. 

Briino kavurmayı da ke~f
ne mal etmek istiyordu. 

- Ye kardeşim Necip .. 
dedi.. Kavurma ye.. Fakat 
eğer istersen ucundan bir 
bakayim, bu da domuz olmasın. 

- Ama yapbıı? 
- Yok canım senin iyi .. 

liğin için söylüyorum. -
- Peki öyle ise bak ha· 

kalım. · 
Brüno koca bir parça kavur

mayı agzına attı, çabuk çabtık 
çiğneyerek yuttu. 

Necip açlığın verdiği dljlftJr
sızlık içinde bekliyordu: · 

- Nasıl.. Domuz mu. 
- Doğrusu bir 'ey anla· 

yamadım. Bir daha bakayım. 
ikinci ve üçüncü kavurma 

parçalan da Brünonun midesine 
indf. 

- HAia anlıyamadm mı ya• 
hu •• kavurma bitiyor. 

- Dur carıım.. Senin iyili
ğin için.. galiba biraz karı
şığa benziyor ama. 

- Briino! Sen bana oyun 
ediyorsun.. Bak kavurma yağ• 
sız.. Domuz eti yağh olur. Ben 
anlamadım mı? 

Son kavurma parçasını da 
yutan Brüno eli ile bka basa 
doldurduğu karnını olqıyarak: 

- Hakkın var Necip .. dedi. 
Kavurma halis muhlis koyun 
kavurması imiş. • 

- Peki ama hepisini sen 
yuttun bana bir şey kalmadı. 

Nasıl kalmadı Necip 
Ben senin iylliğin fçin yap
tım. Sen bflmiyerek hnyilk 
günah ifliyecektim. İşte bak 
peynir olduğu gibi duruyor. 
Onu kardeJ payı ikiye ayım 
ve afiyetle yeriz. 

(Bitmedi) 



.1 Duvar icintleki ölft ı 
J\Takzli: Ahrhet Cemalead1rı • 
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Adını söylcdifin adam 
artık hu dünyada dcen .. 

Gözlerini şeriki cürmünün 
göğsündeki kızıl harflerden 
bir türlü ayıramıyan. Marsiyal 
Zambarof biliihtiyar üç adım 
a-ilemişti, Banker başını el
lerinin içine almış, korkunç 
hakikati anlamaktan korkuyor
IDUf ıibi dimağı boş, kafası 
boş donmuş, kalmıştı. 

Lakin Jak Loranşar müthiş, 
gayrikabili izah hakikati ona 
batırlabyordu. 

- Evet, H. M.... Yani Hü
ber Marsan isminin ilk harf
leri, Arbk bunda zerre kadar 
tüphen kalmadıya! .... 

Maniyal Zambarof fevkal
beşer bir gayret sarfederek 
bütün mevcudiyetini istila 
etmit olan heyecan ve korku
ya galebe etmiye çalıştı ve 
boğuk bir sesle: 
" - iyi ama, dedi, Hiiber 

Manan artık bu dtınyada 
değil. San evde kendisinin 
Ozerfne gözilmüzfin önünde 
auvar örülmedi mi? 

Bunu benim kadar sen de 
bR~rsun. Bugün Hüber Mar
aana mezar teşkil eden duva
nn içinde herifin can çekişti
iini görmedik mi? Son mala 
darbesile duvar temamile ka
pandığı zaman, sanki ahretten 
geliyormuş gibi muhtazınn 
son feryadını işitmedik mi? 
Ahmak, ölüler bir daha bu 

l
düknyaya avdet etmezler. Horl
a ' cadı... Bunlar efsaneden 

ibaret şeylerdir. Senin hort -
laldardan korkun bana da si
~yet etti. Haydi Jak Laranşar 
bıraz cesaret göster be yahu!.. 

ki Fakat pekala anlaşılıyordu 
1_ banker de bu sözlerle 
•e1ıd· . F ıru avutmak isteyordu. 
p_;.kat Jak Laranşar titrek 
zıı ıı:a~ ile güğsündeki kı

erı göstererek: 
bunl- Peki, diye inledi, ya 

ara ne .ı.. 
rof?.. ~uyurulur Zamba-

Banker 1· d . akl ıın f şenki cürmüne 
1. . aşmlf, Palyaçonun meçinin 
snrı ucunu herifin• _ v _ d 
h 

gogsun e 
usule getirmiş ld v • 

dar çizgileri ke~ali~gudik~:ı'tıı
tetkike bqlam!fb. e 

"H.. vç «M» harfleri pek ayan 
ve pek bariz bir surette göze 
çarpmakta olduğundan şek ve 
ş~pbe artık ciiZ değildir . 

Marsiaf Zambarof elleri ar
ka1ıdtta o~at!a bir afağı bir 
yu~ah dOlaşrr,o~do. 

l!ôraliş&r bfr mliddel bekle
dikt~ sonra titrek bir sesle 
sordu: 

- Ne fikırtlesfn? 
- 1-İer şeyaen evet telq 

etmiyerek vazıyeti rB~taiıetle 
soğu1' kanlılikla tetkik ve bir 
lçarar veunek icabediyor: eveli 
Hüber Marsan öfıiiüşitlr ve bu 
vakı'a .bjıım için su göttlrmez 
bir ha~fkattir d~til ıtıi? 

- Şü halde Piüyaço Htıbe
rln dostlarından acaba birisi 
ınldir dersin? 

- Hi~ şüphesiz. Diğer ta
raftan lrıraz derin ve makul 
dfttününcc! he~es iÇfn bir 
hırsız ve bir lbatllden başka 
bir fey cSlmlyaıf ffnber ~arsa
nın mildafaasım kim deruhte 
edebilir? Diğer tar•ltan bütün 
Paris ya firar ve yahut ta in
tihal etrtiit olduiunu zannetti
ği HtılJer MatsanıD bir idam 
mahkQiııu olduğünn da biliyor. 

- f yi amma Da Çizgı1erde 
k~ı'ıdiliklerinden yazdmadılar 
ya! itte önünde duran bir 
1ıaiikat var!... 

- E"et bu harfler, b~ 
kanlı harfler! Ne malum bel
ki de bunlar soğuk bir latife~ 
den ibarettir .... 

S zoraki tefsirler Jak Lo
ranprl hiç te tatarin etmemişti. 
M~.ıa difer ihtimali düşü
iilnce korkudan saçlarının 
y"İile diken diken olduğunu 
hbıridince o da kendini avuf
malc ihtiyacına g~ebe edemi
yerek: 

- E•et, dedi, belki de 0 

siyah maskeli palyaço hınzırı 
bizimle lltife etmek istemif
tir .. 

- Eaaen bu vakıaya bun-
dan hqka bir sureti hal bul
malda mtlmknn değildir. Dün
ki fen hUgUn, mttthiş terakki
letine rağmen, aliileri henüz 
diriltemiyor. 

Jak LoraDf811Dt feriki cür-

İstanbul vilayeti def terdarhğı ilanları 

SATILIK APARTMAN: Şişlide TramYay istasyonu arka
sında Feriköy ikinci kısım Hacı mansur sakağında eski 25 yeni 
41 numaralı apartman bedeli defaten ahnmak şartile ve pazarlık 
suretile sablacaktır. Muhammen bedeli 18000 liradır, ihale 17 
haziran 1929 pazartesi gümi defterdarlıktaki komisyond~i 
yapılacakhr. (348) 

lf KiRALIK DÜKKAN Topanede katla aJtmda N: 383 :. ... !

nelik kirası 194 lira, miizayede 2 haziran 1929 pazar günü 
Defterdarlıkta yapılacaktır. (584) 

Jf KİRALIK DÜKKAN Topanede kışla albnda N: '367 se
nelik kirası 180 lira, mfuıayede 2 haziran 1929 pazar günü 
Defterdarlıkta yapılacakhr. (586) 

Jf KIRALİK DÜKKAN: Topauede kışla albnda No 268 
senelik kirası 340 lira müzayede 30 Mayıs 1929 perşeobe günü 
Defterdarlıkta yapılcaktır. (585) 

lf KİRALIK DÜKKAN: Tophanede kışla altında ~·. 351 
senelik kirası 220 lira, müzayede 30 Mayıs 1929 porşomde 
çUnü Defterdarlıkta · yapılacaktır. (583) 

lf KİRALIK DÜKKAN, Tophanede mektep altında No. 461. 
senelik kirası 60 lira, müzayede 30 Mayıs 1929 perşembe 
günil defterdarlıkta yapılacakbr. (579) 

lf KiRALIK DÜKKAN, Tophanede mektep altında No. 397 
senelik kirası 96 lira, müzayede 30 Mayıs 1929 perşembe günü 
Defterdarlıkta yepılacaktı-. (581) 

lf KİRALIK OÜKKAN: Topanede mektep altmda N. 41 ı:ı 
senelik kirası 120 lira, müzayede 30 mayıs 1929 perşembf' 
günü Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 576) 

* KİRALIK DÜKKAN: Topanede kışla altında N. 371 
senelık kirası 168 lira, müzayede 30 mayıs 929 perşembe 
günü Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 57 5 ) 

lf KİRALIK DÜKKAN: Topanede mektep altında N. 393, 
senelik kirası 100 lira, müzayede 30 mayıs 1929 perş~e 
giinil Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 578) 

lf SATILIK TARLA: Arnavutköyünde Fenerli Hiriato soka
ij-ında kain N: 4,13 dönüm 525 zira, 12 parmak mıktarmdadır. 

•çte bir hissesi satılacaktır. Mczkür hissenin muha':!l:nen b !'
cbli 600 lira olup bedeli defaten alınacaktır. Muzayede 11 ha 
ziran 1929 salı günü Defterdarlıkta (728). 

ft 

.t\cele satılıl{ ı1ıatl1atı
1

~ 
makineleri 

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift 1 ·tanbet.ut 
çift kazanlı iki matbaa makinesi müsait çeraitle acele 
satılıkbr. Görmek istiyenler matbaamtz idare müdüriyetine 
miiracaatları, 

~ 

Matbaa ve gazetelere... ~ 
Satlld( Avrtıpa ıııamulatı harf ~ 

.\lmanyadan {)Ctirl mi~ 0Jd11{Jt1IDUZ 1 U ve 12 iHIDf O 

hart' almak isteyenler idare nıüdüriycline nıü
ranrnt <1'lnwiidlrleı·. l"iat. twr p•rdcn ucuz,lur. 

münü sözlerine kendisini ade
ta zorla inandırmıya çalışmak
ta olduğunu söylemiştik. Ma
haza herif dudaklarının ucuna 
kadar gelmiş bulunan bir su
ali irat etmekten kendini men
edemedi: 

- Acaba bu esrarengiz 
palyaço kim? herif yüzünden 
maskesini bir türlü çıkarmak 
istemedi. Hüviyyetini ifta et-

memek hususundaki bu ısrarı 
her türl& tahminata müsaittir. 
Diğer taraftan bir davetli 
tarafından izharına imkin ve 
ihtimal tasavvur etmediğin 
mütecavizane vaziyeti doğruau 
beni çok diıJftndiirüyor. Bir 
hiçten mfade ederek benimle 

ı 
luıvğa Çlkardı ve bu dleDOJ'I 

adeta zorla bana kabal ••· 
"4•hedi .,... ) 



10 SalıiEe 
wwweee 

Bigadiçte 
Pek şiddetli yağ
murlar yağdı, 
zarar vardır 

Bigadiçten yanlıyor: Geçen 
gün buraya bir çeyrek saat 
devam eden yağmurla kan.şık 
çok ş~i dolu yağmış, ci
varda bulunan Nizam, Baba, 
Kavakdere köylerinin mezro
ahnı kısmen harap etmiştir. 
Yağmur ve doludan hasıl olan 
seylap Kavakdere köyünden 
beş mandayı sürükliyerek boğ
muş, Baba köyünde bir çok 
ağaçlan yerinden sökmüştür. 
Mandalann sahipleri hayvan· 
lannı aradıkları zaman bunla
rın leşlerini bir buçuk saat 
mesafede bulmuşlar, hatla 
seylabın yükseldiği bir yerde 
bir manda leşinin ağaç üze
rinde kaldığım görmüşlerdir. 

Bigadiç nahiyesi müdürü 
tahribatı tesbit için köyleri 
teftişe çıkmıştır. 

!1aliye vektı.le
finde bir şube 
Aaber aldığımıza nazaran 

bir haziranda Maliye yek.ileti 
teşkilatına yeniden bir ista
tistik müdürlüğü ilave edile
cektir. Bu yeni dairenin mü
dürlüğüne « 1 » Haziranda ilga 
edilecek olan tetkik ve tas
fiyei hesabat dairesi müdürü 
Nazun beyin tayin edileceği 
haber alınmıştır. 

Hapisanaya avdetl 
İzmirde af ve tecil kanu

nundan istifade ederek tahliye 
odilenlerden 6 kişi, iıtikap et
tikleri yeni muhtelif cürüm
lerden dolayı tekrar tevkif 
edilmiılerdir. 

Ziraat bankası 
müdürü gitti 

Ziraat bankası İstanbul şu
be müdürü Cevdet bey bugün 
Avrupaya gitmiştir. Mumai
leyhe idarei merkeziye muha
sebeyi umumiye müdürü Sait 
bey vckiılet etmektedir. 

Son Saat Mayıs 29 
wwawawuwww "™' ! 
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Et işi. .. Şehre::aneti ilt!nlan g~~ 
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Galatada kiralık dükkanlar 10000 Rus sığı
rı satılıp 

kesildi 

Karaköy eski Borsa hamn- ~ CY"""l~ SCf al~D 
da 15-165 numaralı dükkan Jl u. 
62 lirada 17-161 numaralı ı .. ll!BBJ _______ .. 

Rusların getirdikleri 10,000 
sığır, ıyı fiat bulamadığından 
sablamıyordu. Bu sığırlar u· 
zuıı müddet bekletilemiyece-

dükkan 61 lirada ve 16-163 
numaralı dükkan 60 lirada ta
libi üstündedir. Arttırmak is
tiyenlerin haziranın ikinci pa· 
zar günü Levazim müdürlüğü
ne gelmeleri. 

ğinden kesilmiye başlanmıştır. lf 

Polis mekt&oinde nntıhanlar Adalar dairesinden: 
Yıldızda polis mektebinin Büyük adada kumsal mevkii 

umumi imtihanlan başlaınıştır. « iskele civarında Bele-
İmtihanlar 10 haziranda bite- diye gazinosu ittisa-
cektir. linde. 

« Yürükali meM 
İstanbul beşinci hukuk da- Heybeli adada Abbas paşa 

iresindon: 
Müstedi: Beyoğlunda Ağa iskelesi müntehasında 

hamamı caddesinde Mavru- Burgazda Belediye mevkii 
mati aparhmam oda bapsı civatındaki kumsal 

Merkez acentesi : Galata 
köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

Şube accntası: Mahmudiye 
hanı altında. İstmbul 2740 

Trabzoo ikin~i postası 
( 1Z:\l1R ) Yapuru 30 

Ma)1S Ptrşcmbe akşamı Ga
lata rıhtımından hareketle 
[ Zonğuldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize] ye 
gidecek ve dünüşte [ Of , 
Trabzon, Pulathane, Giresun, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 
\'C İnebolu ] ya uğrayarak 
gelecektir. 

ince ağa zade Apfürrezzak Kınah adada sahil cadde-
1 

öğlu Hayrettin efendi. sindeki kumsaJ: !_:1•ı:IMlm!D1••a•:a•aH'*9111!1111!111*'11*milB .. ll'm•~ 
İcabi keyfiyet ledelmüzake- Yukarıda mevkileri göste· Ye kenci 

VAPURLARI 
re: Mahtumun ismi Mehmet rilen deniz banyo mahall€:rİ 
Celalettin olduğu halde sicili bir seneden üç seneye kadar 
nüfusta Celalettin olarak mu· , topt.an ve ya ayrı ayn icara , 
kayyet olduğundan sehvi va- raplı aleni surette müzayedeye 
kiin tashihi pederi Hayrettin konulmuş ise de talip çıkmadı-
efendi tarafından talep olun-
makla icra kı4nan muhakeme ğından pazarlık tarikile ihalesi 
neticesinde müstedinin İnce takarrür etmiştir. Talip olan· 
ağa zade Apturrazzak oğlu ların 3 haziran 929 pazartesi 
Hayrettin olduğu ve mahtu- günü saat on beşte daire en-
munun ismi de Mehmet Cela- cümenine müracaatları ilan 
}ettin bulunduğu mübrez bir olunur. 
kıta ilmühaber münderecabn
dan anlaşılmakla oğlu Mehn .. et 
Celalettinin olveçhile kaydının 
tashihine 27 kanunusani 929 
tarihinde müttefikan karar 
verildi. 

/ 
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KRA VHJRD'S ınü ... hil p•t.,tilkri 
pi~ a~ad:ı m e,·cut ~1kız m::.cunları 
pasüller:ııin en iyileri olup ga~ et 
ınües3iı" ve alınması çok kolaydır. 
KR.\ YFORD'S müshil pasrillerin<le 
bir veya iki tanesini ınrf çigne-
nıck -.urctilı• .;ocııkların YC h;ıtta 
büvükkrin i stikrnhını mu :.ip Qh:tı 
Ifii1ıpğı nıbrt 60 ı-,-rr:ıııı al ını~ gi h ~ 
ayni tcııi r guriiliir. h.R.\ VFORlJ ~ 
öksünik ~tıkı :ı: ı • ilks11riik ve ho~az 
ağrılarına kar~ı en mükcmnıcl dc
,·ad u-. 1 los lıir il'zr.cti olan bu sa
kızlar hill{a!l5a ~i~arn içenlere ~a
yaııı t:wsiyeclir. 13ill\muın ecz:ınc
lcrlc. ecza dC>polurıııdu tıatılır. umu
mi acanu Gulııtada Voyrnda ha
nında 7 - !O uuınarada RİŞAR 
VOLF. Gala::,.;st;e::ıtu~:_;;;:· 1 

* Beyazıt Dairesinden: Kapa· 
lı zarf usulile müzayedeye 
vazedilen Şehzade başında 
104-22 No. dükkan ankazına 
talip zuhur etmediğinden pa
zarlık suretile satılacaktır. 

Talip olanların ihale günü 
olan 1 haziran cumartesi günü 
saet 14 te Da~re Encümenine 
müracaatları ilan olunr. 

:ıf-

Şehremanctinden : Üskü -
darda Selman ağa mahalle
sinde ii Beyoğlunda San 
Lutfu mahallesinde ıneşruti-

yet caddesinde 191, 189 ya
vaşça şahin mahallesinde 
dökmecilerde 1 nnmarah dük-
kanlarda şehzade .başında 
darülhadis Hasan ağa medre
sesi içinde 5 numaralı oda 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 

' 

Karadeniz lüks ve sürat. postası 

Samsun vapuru 
29 Mayıs 

Çarşamba 
günü akşam Sirkeci rıhtımın
dan hard-.l!llc doğru [Zonğul
dak, İnebolu, Samsun. Ot~ 
Gire:ıun , Trabzon , Sürmene 
\·e Rize J ye gidtcektir. 

'ta~ifai: ı qin Sirkecide Yel-
kcnci hanında Uin a.:cntesine 
müracaat. 

Tel İc;tandul ı 5 qJtut 

ı t 
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Taliplerin 3 haziran 929 pa· 
zartesi günü saat 1 S şe kadar 
levazım müdürlüğüne gelme
leri. 

* 
Şehremanetinden: Unkapanı 

ve Eminünü civarında ıcra 
edilmekte olan kanalizasyon 
ameliyatı dolayisıle Azaplar 
sokağı ile atlama taşı cadde-
si arasındaki Unkapanı cad
desi kısmının ve keza Eminü
nü civarında Fındık sokağı 

ile Çiçek pazarı arasındaki 

Sabunhane caddesinin 29 ma· 
yıs 929 tarihinden itibaren 
bilcümle vesaiti nakliyeye ka· 
pah bulunacağı ilan olunur. 

Sait bey dün bir muharriri-
mize bu seyahat hakkında şu 
malômab vermiştir: 

- *' ACWWWaı ( :Si - 1?!*9W &El 

_, 
- Cevdet bey Avrupaya • 

lmmsi seyahat maksadile git~ 
mektedir. Üç ay mezuniyet al
llllfbr. Bir gazetede yazıldığı 
gibi, Avrupaya tetkikat için 
bir Ziraat bankası heyeti gi
deceiinden haberdar değilimi. 

İstanbul limani sahili sıhhiye merkezi 
sertebabetinden: 

lstimbotlar ihtiyacı için münakasai aleniye ile mübayaası takarrür eden 200 ton çamlı maden 
kömürünün yevmi mü.nakasası 6 haziran 929 tarihine müsadif perşenbe olarak tespit edilmiş 
olduğundan taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata kara Mustafapaşa sokağında 
kain merkezimiz Levazım şubesine ve münakasaya iştirak üzere yevmi mezkfırda saat 14 te 
merkezi mczkiirda müte~ekkil masraf komsiyonuna. müracaatları ilan olunur. 



Hamallar dün gene bir
birlerine Qirdiler ... 

Dün, Tütün güm.rOğlindc TQtün gümrüğü hamalları ile Hasır 
iskelesi hamalları arasında ylik taşımak meselesinden kavga 
ıuhur etml~, hamallar bir birlorfne girmiJ, ahali toplanmı~, 
heden sonra EminlSnü polis merkezinden memurlar yetişerek 
kan dökülmeden kavgacılar derdest edilmfştir. 

Ka.zo Kanlı sarhoşluk 
Vatman Muharremin idare- Takıimde Gülistan gazino-

sindeki 49 num•ralı tramvay sunda dün gece sarhos olan 
~ dün Fatiht~ Macar Enis Fahri isminde ıahısla 
kardeşler caddesinde Alinin Bandırmalı Ahmet ismindeki 
ıtırdüğü arabaya çarpmıştır. arkadaşı arasında kaYga çık-
~raha kısmen parçalanmıı, mış, neticede Enis Fahri 
~ muhtelif yerlerinden ya- tabanca ile yaralanmıştır. Enis 
alanmıştıtr. Fahride Ah~et cf " · t lf.. B w .... , enaıyı o-

eyoglunda oturan ( 17) katladıjından be iki 1 d 
)'aşında Luize, dün Sultan Ah- k 1 t 

1 1 
e ya a anmış ır. 

illette 1887 ııumaralı otomo· 
bil çarpmıştır. Luizin yarası Hırsız kadınlar 
hafifti r. 

İki yangın başlangıcı 
Dün saat on altıda, Orta

köyde Maslak :sokağında fO
~r Tevfik ile tütilncü Hüsa
IDettin efendilQrin oturduk .. 
lan t>vin li<>kık kapııı yanın• 
düı tahtalar tiltuıarık yangın· 
çıkm rı iıe de itfaiye gc:hneden 
llhali tarafından aöndUrül
"1üttür. 

Sabriye ve Zekiye isminde 
iki kadın orozdibak mağaza
sından kumaş çalarken yakal
lannıışlardır. 

Ada.nada bir cinayet 
Adanada Celal isminde bir 

genç s rho lukla telgraf me -
murlıırmdan Seyfi efendiyi öl
dürmüştür. 

Sahife 11 

· Paramız dütüyor 
Buglln lSğleye doğru İn

giliz lirası bizim para ile 
«10» lira «5» kuruşa fırla -
mlJbr. 

Eski bir temenniyi kul-
lanmak caiz ise «Allah en
camımızı hayreyleye ~ diye
ceği:ı:. 

Ü ç]erin kavgası 
Tahtakalede Karakol soka· 

ğındaki kahvede Recep, Nu• 
man, Eyip isminde üç arkadq 
kavga etmişler, Receple Nu
man Eyibi güzelce d8vmllfler
dir. 

lero yalnız aıimet bileti veril
mektedir. 

Banliyö hattında tirenlere 
biletsiı binenlerden 5 kuruş 
ecza allnocaktır. 

Dell!Jen tarifeler 
Cumartesiden itibaren An

kara, Konya, Adana ve Ada-

pazr tirenlerfuin vaktü hare
ket tarif elerl değifiyor. 

\ 

Allkara postası 13,1 de gi-
decek ve 14,28 de gelecek
tir. Konya treni ~,40 da gJ
docek ve 17,4 d~ gelecektir. 
Adapa~m postaıı 20,1 ~ 
gidecek ve 8 de geJegoktir. 
Ektpr~ tarifesi bakidir. 

'f. Dün gece aaat yirmide, 
Beyoğlunda Aptullah efendi lo
lcantasımn bacasındaki kurum· 
IJF tututm~ ise de derhal sön· 

ı kalan boğazlaşıyorlar 
.l 

dürillmüıtUr. 
Hazırlıklı hırsız 

Sa.bıkıUılardıuı lamail dlhl 
l~cc ftzerf nde bir çoli: ~Ulngb; 
• atı olduğu halde Şehıado"' 
brı medresesi dahilindeki 
C> a kapılannı açarlıen yaka
~nmışbr. 

BuQ(inJril bovoi 
KandiW rasatanoai.Qden 

•luıııaııtın 

Dun azıınt h•raret «20» 
d'1,ce, bu ıabah «16» do• 
rec .. .ı· B fif "'Qtr, u gece rüıglr ha-
~ P<ıyru, hava b11lutlu~ur. 

-======= 8 "tiinkü borıa: 
lııaü· 

12,34• 11 .1005,00; Fraıık 
2 ~O· ' Liret 9,21; lıviçre 
bUA 9

3 7
Dolar 48,25; Da-

1 ' 5; Altuı 869; Ana-
dolu 24,80i Ru11Jell 7 ,25; 
Tr-Plvay 72,75; DOyv11 200. 

İt lıankuından alınmıtbr. 

- · lngilterede intihap mücade
lesi en hararetli devresine da-

• hil olmuştur, Şimdiki başvekil 
Baldvtnin riyaset ettiği muha
fazakarlar, Luit Corcun riya
set ettiği liberallar, Ramzey 
Mak<.!onaldin riyşset ettiği a
mele en asri vasıtalara müra
caatla propaganda yapmakta
dırlar. 

Dercettiğimiz üç resim bu 

üç fırkı t..-af ınd(UI, on ktiçilk. 
kasaba ve köylerde bile du
varlar" yapııtırılan bın bit çe· 
şit ilanlardan birer taneai.Ai 
göstermektedir. . 

Bir mezarlığı $.österen resıın 
amelin ilanıdır. Üstünde «Har
bin geri gehnemesini istiyor
sanız ameleye rey veriniz}» 
İbaresi vardır? 

Amele fırkası reisini mas
keli bir haydut kıyafetinde 
gösteren reaim muhafazakar-

. 
lanıı Jlinıdır. Üstünde il b 
yalistlerin tasavvuru seoodt 
250,000,000 ingiliz lirası fazla 
vergi demektir. Bu sizin cebi
nizden çıkacak! » yazılıdır. 

Üçüncü resim liberallerin 
ilanıdır. İngilteredeki iş buh
ranını izale edileceği aıılatıl
makta ve malUm nekaratı 
tekrarlanmaktadır. 

"Liberallere rey verinfzf,, 
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Son s..t 

İstanbul vilayeti eınvali metruke mıüdi'ıri~ti ilanları 

malı ailesi sokağı N. 
atik 

neYİ 
hazineye ait msd hissenin 
kıylM'li mdlıılllDIDeneai 

liA 
katip Mustafa caddei kebir ve 8'.J;-1-3-5 Y'lhU namile 

mnuf siaema 
25000 sekiz tabitte 

çelebi küçük parmak kapı cedit 1'-3-S:,1·93"95 
Mütl'emititı: Kagir ve il<i kattan ibaret obp cadtRye mmr olan kasmında balkonu ve 

iki odnı vardır. On bir locayı uzun ve geDiş ve müzeyyen siaema salonunu ve aynca 
allh'eyi hMDdir. İki halası vardır. 

8a1'ida e'ffafı muharrer sinema mahallinin hazineye ait 11181f kim ı:.tiain bedeli sekiz 
taksitte tediye edilmek iize•e 25000 lira bedeli mı•Mınmen ile ve kapalı zarf uaulile 

t'4"9!9 tairRliııe müsadif pa.zar günü saat 15 te teklif zuflannın küşadı mukarrerdir. 
~in bedeli multammenin yüzde yedi buçuğu hesabile 1675 in teminat akçesi ve ya 
lıtlluteber banka mektuplaril~ emvali metruke satış komisyonuna müracaatlan. 

Mayıs ~.J 

Mevlüdü terif 
Ônüınilı.deki Mayısın 31 inçi cu

ma günü s:uıt 2 de zevcim Sela
ııik eşrafı ve eshttbı enılal.::inden 
merhum Mustafa Nuri beyin ru
huna ittihaf edilmek ü.7.ere nam
dar gazelhan hafız Kemal beyin 

· İştirakiie mevliidü şerif okunaca
ğmdan yevm ve saati mezklırde 
bilumum elıibba, akraba ve kariini 
muhtercı.uenin Çarşıkapıda Bera· 
zıt tranl\ ay caddesinde Sinekli 
medresesi karşısında 94 numaralı 
lıcndelıancyc teşrifleri rica olunur. 

Merhumu mumaileyhin 
zevcı• ! Nazime 1 

•• 

~1emleketiıı1izin en 
güzicle l1anende ve 
sazeı1deleriniı1 işti
rakile son olarak 

imla oluı1an 
f)Jdürücü ısırıs! 

. ' 
Bir sivri sineğın ısırışı mühlik netayicın 

hudusuna bais olabilir. Zira en korkun<; 
humma mikropları sivri sinekler vasitasıyla 
aşılanır , Bu gibi muzir mikroplarla mülem 
ma olan sinekleri, sivri sinekleri ve sair ha· 
şarattan bir ka<; dakika ~artında kurluımak 
için Flit istimalı kafidır. 

Flit; tahta kuruların veya hamam bö· 
ceklerinin gizlendikleri yuvaları tahrip . yu· 
murtalarını ifna ve bilümum haşaratı itlaf 
tder. Ve aynı zamanda size dt zararı dokun· 
ınaz ve kat'iyen leke bırakmaz . 

{Fi it) i sair haşarat oldürücu adı mayı 
ferle karıştırmamalıdır r Daha büyük daha 
kal'i tesiri size mcmnunıyetbah~ semereler 
temin edecektır .• 

Tulumbasıyla Sıkınız 

1'Ôrklye lçln umumi deposu: 
htlınNHa Salatada "opoda Han No. ı 

J. BERT ve ŞÜREKl.Sı 

Gazi Hazretlerinin Y ağli boya resimleri 
Tayyare Cemiyeti tarafından sureti mahsusada celbedilen, 

Bertin sanayii nefise akademisi reisi ressam profesir Aıstör 
Kampf tarafından yapılan, Ga:d Hz,nin yağlı boya resimleri 
Viyanada pek nefis bir surette bastıralmıştır. 

Bu resimler bir kaç güne kadar lstanhul Vilayet ve kaza 
tubelerince sabşa çıkarılacaktır. cinsi,eb'adı ve fiatı aşağıda · 
yazılıdır. 

Cinsi 
Müşür elbiseli 

(( 

« 
Fraklı 

« 
« 

(( 

(( 

büyüklüğü 
120-70 
50-85 
9 - 14 

104-81 
58-45 
9-14 

fiatı 1oiruş 
350 
250 

5 
300 
250 

5 
~--~~~~...;.._~~~~ 

•• • 

OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

YENİ 
PLAKLARI 

Gelmiftir. Her yerde arayınız. 

lstanbul mabkemei asliye 
albncı hukuk dairesi : 

Nimet hanımın kocası Fatih 
Nışancasında Kilimkez mahal-

lesint-le Baliariye sokağanda Her türlü kadın rahatsız-
19 numaralı hanede sakin Ma-

lıklannı ciddi surette teda-
lik efendi meyanelerinde mü- vi eder. Şehzadebiışında F~ 
tekevvin bo~a davasında ziye caddesi 17 numara. Çar-
19 Mart 929 tarihinde icra şamba günleri fukaraya pa-

kılınan mahkemei aleniye neti- ~r!as!!!ız!!!b!a!kı!l!ır!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! 
cesinde mumaileyhin ikamet- jıı 

gahı meçhul olmak dolayısile 

iptida ilanen ve gıyaben icra 

kılınmış olan muhakemede ka
mmu medeniBin 132inci mad

~ mucibince davacı Nimet 

hanım ile Malik efendi beyin

lerindeld kayde mütebakkik 

evliliğin tarihi karardan itiba

ren bofaıunasma ve keyfiye
tin bu veclıile ahvali semiye-

1 leri kiitiiğüne ic~ay_ı kaydiııe 

ve bilcümle muamelei gıyabi
yenin muteber addine dair 

verilen ~rann usulu hukukun 

maddei mah1U1ası mucibince 

tarihi iliDdan itibaren bir 

mah zarfüıda itirazı dava 

etmeniz ve etmediğiniz tak

dirde hakkınızda muamelei 

kanuniye ifa kılınacağı ilan 
olunur. 

Son Saatin ilan tarife:h 
Kuru5 

16 ncı sahifede santimi 25 
13,12,l 1,10 uncu >> » 50 
9,8,3 üncıı > > 1 ~O 
2 rıci > > 200 
1 inci » » 400 

11elf!;-raj:· lstanbul Saat 
IJ:i.n muhteviyatına dikkat olun -

nıakla beraber bu huı;uscu mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Gazetemizde intişar eden bütün 
yazıların hakkı mahfu~dur. 

Abone şartları 
Vilayetler için: Senelik ı 700, altı 

aJlık ?O<>, üç aylık 500 kuruştur. 
Rcnebı memleketler için: Senelik 
3000, altı aylık 1600, üç aylık 90o 

kuruştur. 

19 Zilhicce 1347 

1akvirn 
Güneş 4,33 Akşam 19,30 
Öğle 12,11 Yatsı 21,28 
lkindi 16,10 İmsak 2,20 

Mes'ul müdür Selim Rağıp 


