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I ·Ankara müzakeratı 

~emberlituş ve içinden gizli na/
riyal icra edildiği söylenilen dükkan 

Ah alan Cıküdan Qeçtil 

Çemberlitaş 
<iizlice hafriyat ya

~. pıhp bulunan ıeyler 
Amerikaya mı 

kaçırıldı? 
Çemberlitq etrafında ıondaj ya

pıldığı malfimdur. Bu ıondaj es
nasmda bulunan tahta, tel parça
lan ile diğer bazı ıeyler; burada 
pek yakın bir zamanda ayni ıe
kilde bir ıondaj daha yapılmış ol
duğu zannını vermİf ve mesele 

lt Miizeler miidürlilğOne haber veril-

lli~ . [ Mabacli 3 tlncll oalıifecle 1 

ı6af et bir mevhumedir 
tıt ~ ;_suut, aynen b6y/e diyor 

~ • fii n Et Abrar ga· olması meselesi ise, biz Ne-

~~'ta~ enıiri lbnissuut cltliler, Hulefai Rqi~den 
~ Y&natta bulun- sonra hlllfet yoktur, deriz. 

~
\~ 111 Saniyen altından kalkanuyaca· 

· '- ~~~esi etrafında ğım bir ıeyi &zerime alam•m. 

~~ k.. buhaaa u ~illikatta, Müslllman memleketlerinde 
~ ~ a dıyor kf· bir mazlumum zalimden hak-

' ~lllt~elince: Hilif eti kını almaktan lciz oldu~ 
'fidir 111~lahatıına, halde hilifeti iddia etmekli· 

·Dine ınlinafi iJm manasızdır.» 

Şimdiye kadar üilif edilen eııularda 
tadilat yapılması mevzuu bahis dctlldir. 
Ati na, f 4 - Ankara müzakeralı hakkında gelen 

sou mahimata nazaran, arada asgari yirmi günlük 
bir müzakel"eye lüzum gösterecek bazı mualltlk 
noktalar meYcut olmakla beraber müzakeratıu in• 

"' k taı ,.e yabut şimdiye kadar ıtllar edilen noktalar
tadllAt yapılması nıfl'vzuu bahis deli11dlr. 
-..mrrı:ww rr 1111•rn ıuıın!Ulllııuıılıdllıııııı.ııım~•ı-ı-..~111111._..-. ..... 

Sırp - Bulgar B~lgar başve-
hududunda kiline sui kasffe 

musademeler bulunanlar · 
Selinik, 13 - Sırp - Bulgar 

hududunda iki hudut karakolu 
arUmda yeni bir mllsademe 
olmuftur. MOaademe neticesin
de bir BUigar yllzbaıısı ile 
yedi Bulgar nefeii yaralan
miflardır. 

Sofya, 14 - Sırp - Bulgar 
hududunda ve Sırp arezisi da
hilinde 3 Bulgar maktul bu
lunmqtur. Diln Sırp sefiri 
Baıvekili ziyaret etmiftlr. Bu 
ziyarete ehemmiyetli bir ma· 
hiyet verilmektedir. 

Sofya, 13 - Baıvekil M. 
Liyapçefe sui kast icra eden-

ler yakalallllllflardır. Bunlar 
Btinbarof namında birinin ku-
mandua albnda bet kifllik 
bir çete tetkil etmektedir ve 

cürümlerini itiraf eylemif
lerdir. 

( Tayyare cemiyeti tarafın· 
dan A vrupaya gönderilecek 
talebe hakkında tafailit 8 
inci sahifemizdedir.) 

Türk - Yunan meseleleri 

1 1 

' t 1 

1 

Bundan 30 sene sonra Tevfik RüşW beyle M. l'enizelosun 
torUnları da ayni meseleleri müzakere edecekler .•• 

-. . 
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Dahilde: 

Trabzon vil&yetinde sey
lAbın husule getirdi~ 

Jada miithiıttr 

Drabzon vilayeti dahUinde 
geçenlerde 40 uat mlld· 

detle yağan yağmurludan aon
ra husule gelen seylibın do
{tarduğu facia çok müthiştir. 

Of kazasının bir çok köyle· 
ri su albnda kalmıtbr . Bir 
çoklannın da akibetleri meç· 
bul bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar 425 kişinin öldüğü an
lqılllllfbr. Halk dağlara İltica 
etmiş bulunmaktadır . Gök 
gQrOltüsD gibi sesler ve heye· 
llnlar zaman zaman devam 
etmektedir. Yalnız 23 köyde 
S06 ev ve dükkan yıkılmıfbr. 

Sürmene ve Rizeede gerek 
insan zayiatı, gerekse hasar 
Of kazasına nazaran hafJftir. 

Bu havalfdeki meuuat he
men kamilen mahvolmUftur. 

meisicumhur Gazi Hz. don 
Ankarada İmar müdlriye-

tini teftiı etmişlerdir. Profesör 
.Jamen orada Reisicumhur 
hazretlerine Ankaranm imanna 
mt plan ve haritalar üzerinde 
izahat vermiştir. Gazi Hz. 
profesörün umumi fikirlerini 
ve mütalealannı sormUflar ve 
aldıkları cevaplardan mem
nun kalDlJflardır. 
r.f.larmara·Sevinç davasına ait 
llı.lkarar T emyizce na.la:olun
muftur. Yeniden muhakeme 
edcereyan edecektir. 
Nanayi birliği muayene ver· 
~giainiıı teşrinievele kadar 
almmaması için i. Vekiletine 
mDracaatte bulunmuştur. 
milli sanayi sergisi aguıto
IKlfsun ilk günlerinde açıla
caktır. 

mu sene vilayetçe verilen 
58,000 lira tahsisat ile 

Wliyet dahilinde fidanlık ve 
ama çubuğu yetiftirilecektfr. 

Drtiıa meselesi hakkındaki 
tahkikata devam edilmek-

tedir. Meselede İbrahfm zade 
lntfl beyle Fresko biraderlerin 
mi\him rol oynadıklan anlatıl
maktadır. 

meisicumhur HE. nin serya· 
veri Rusuhi Bey dün teh

ri mize gelmiştir. 

Drakm Musul Mutasamfı 
Aptulhak bey diln mezu-

nen İstanlıula gelmittir. 

mahiHye vekili Beyazıta 
gitmiştir. 

Dlirmi Uç temmuzda,~ Fırka 
binumda yapılan yeni aa-

Meş'um Okyanos Rusya-Ç!ll 
Aınerikaya Qiden Leh s;ıvye~ler! (i~ 
tayyaresi faciaya uQradı şıddetlı ~ır n 

Paris, 14 ( A. A.) - Atlantiği geçmiye teşebbu. ederek VCTdi/ef ~ 
bavalanmıı olan Leh tayyarecilerden icmkovski ile Kubala Moskova, 14 (A.A)- " 
Aaor adalannda yere iDmiye mecbur olmuflardir. yet hllldlmeti tarafmd ... ~ 

Acaba nede11 gidemedi 1 maal•hatgiizanna tevdi ~ 
Aorta, 14 (A.A.) - 'fayyareci İdzikovlki saat on dokuza notad~ deııiliyor ki: ~ 

çeyrek kala yere inmiye müsait bir yer aramlfbr. Futbol knmetinfn hareketleri, 61 
sahasına inebileceği keadiaine telsiz.le b?ldirflmiş, fakat bundan muabedelerin doğrud•11 

soura hiç bir •ey işitilmemiştir. Saat 22 de bir harp ıemiıf nıya kabaca bir iblilidil~ 
taharriye çıkmL,, bili dönmemiştir. Scwyet hllkameti bO ti ti 

Bir vapur da Biko ile ~ayal arasmda beyhude yere taharriyatta klb fiddetle pr~t~o .~ ~ 
buJUDmuftur. Nevyork a1aıudarmdan Asaociated Preue auaran bu hareketler netic~A 
tayyareciDin Gracioao adaıına indiği ıöyleailiyor. haddtla eden fevkalide. ~ 

Birisi iJld'ff vahim vuiyet tizerine çil! J 
L• 14 (A J . • G . btlldlmetile Mukdeıı h~~ ııbon, . A. - Leh tayyareası racıoso adasında ini 'dikkati · eb~ 

yere ~eceğf sırade kapaklanmışbr. Motör iftial etmiftir. ldzi- ~eti: :"eder. So:;.et ~ 
koveaki almilf, Kubata yaralaıımıfbr. meta efkan mllıalme~ 

Trabzon ve civa- Ziraat bankası ve Din delilini mnteaddit 

d ki f 1 ~11... ih . l • lar izhar etmiftir. t ~ 
rın a e aaet racat ış erı Bundan baıka SoV>'~ 

Trabzon, 14 (A.A.) - Sür· lzmir: 14 (A. A.) _ Şehri- kilmeti Çin ile diğer ~-•• 
d li x....m.ı • f z· b ka 'hra . araıında müsavat es.......-mene e emaa gvrwmemış m z ıraat an sı ı cat ış- . . . . ç· ili ti 

eeylaptan dererer taıarnk bazı leri ·ıe de iştigale karar ver· dmını ıçlın ın m e.ıaıaktf 
. . B k A an yapı an ve yap 

köprülerle yırm' iyı' mütecaviz mıştır. an a vrupa ve n. d ı d d t bir . • muca e e e os ane 
dükkan, mağaza yılalmııhr. Amerikadaki muhabırJerile mu· yet alDllfbr. Sovyet b I_ 

Aksu mektebinin yatakha- habereye devam -etmektedir. ilk defa olarak Çin ae I 
ne, yemekhane, ve deposu 'ti'.:?.. d saYat ve Çinin hakiaıife~ ıl 

uurıa a ormöD dahili d h d ~ yıkılm11br. Üç erkek ve bir 11 n e mua e e .ır ~ 
k d boğul Enk yandiD) mit Ye Çfııde diğer de r•;_J 8 

m ~uıtur. az 5 rin mazhar oldukla~~ ,f..tlfro~"" 
altmdan çskanlan iki kişi te· Bursada Gazi Pqa köıktı lardan sarfınazar etılllf..-
davi edilmektedir. Menuat civenndaki orman, atllan bir Bu son hacliaelerdeO 
ve ağaçlar fena halde hasar· fişekten atq alllllf, on dönU· yor ki Sovyet hO ,e ~ 
ıede olmu,tur. mlük ffrazf yanmııhr. milletler hakkmda htlflO ~ 

sma istinat eden ve tl'!"J 
lonun knf8t resmi yapılacakhr. 
maarif v.ekileti brafından 
iV.ii bu aene Avrupaya tahsil 
için gönderilecek talebenin im
tihanlan için sualler karar!nf· 
tınlmı§tır. Bu sene Vekalet 
20 kadar talebe gönderecektir. 
fmel'fembe günü Anadolu 
MJ hattını teft~ çıkan Nafıa 
vekili dün sabah Ankaraya 
avdet etmittir. 
maarif ilk mektep muallim· 
il.ilerinin tayin ve tahvilleri, 
inhalan hakkında bir talimat
name yapmaktadır. 

marOlfthnmun muhtelff fa· 
knltelerinde ilmi ıatılah

lan teabit eden komiıyonlann 
azaları dftn Dariilfflnunda bir 
içtima aktetmiflerdir. lçtimaa 

• Dil Enclimeni azuından Ya
kup Kadri ve FazıJ Ahmet 
beyler de iıtirak etmişlerdir. 

mbeydullab Ef. 2 aydan beri 
tedavi edilmekte olduğu 

Cağaloğlundaki sağlık yurdun
dan iadei afiyet etmif olarak 
dihı çıkmıştır. 

ma.,vekfl İsmet pqa Hz. Çinde emperyalistlerfıl ~ 
dün Kartal ve Yakacık olarak takip ettikleri~ 

cıvannda atla bir ıezinti yap- bakkimane siyuete ~ 
mı.şiardır. olmıyan bu tepbb-b: ~ 
fmıfgan Kralı Emanullah Hz. hUkdmetf tarafuıd~uti ti' 
ll:linfo kayın pederi Mahmut allmeti olarak teJP- .J 
T ani han, bu ay zarfında mişti J' 
lehrimize gelecektir. v~ bu fikir dahiJilld,,Ji'..r 
manitada, Üznm maluuln et ~ 
IMıjjgeçen senekine ııiabetle Çin m•kamab Sovy P' ı 

metinin efkirı mtısaldl' ";ti'_ 
•ı_o _40...;,_T_ntt_in-'.'u_2_o_fa_z_ıa_d.....:.ır. nesini sui istimal ed~ ~ti' 
Adlivede yet Ruayaya kartı pY~~ 

'-' tecavıwrta ictiaar eto> ~,, 
tayinler Binaenaleyh, Sovyet bD fi.,, 

Münhal bulunan Ağır ceza wku bulan bu teca~et"' ;' 
riyasetine Birinci ceza reisi f1 Sovyet Rusyanın ıll afi fi"_ 
Hasan Lütfu beyin tayin edi- nafiini illildafaa içio !A~ <? 
Jeceği yazılmıştı. nabJe malik oldu_ı:-k ;" 

Hasan Lntfü beyden iDhllll hUlriimetine habrlat:JD-" 
edecek o.an birinci ceza riya· buriyetindedir. kO~ 
setine Uç(lııcll ceza reiri Kudre· Nota derhal bir ~ 
tullah, mumaileybin yerine de aktlnf, mevkofların bil~, ,.1 

ikinci hukuk hikimf Hamit tahliyesini talep etJO bl ~ 
beylerin tayin edilecekleri kuv· tlç gün zarfında ce'I• 
veüe pyidir. Yafakat iatemektedir· 
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-.....;, ~"'nıur 

tl'eşkilat 
~4afın icarele

»'ı 
meselesi tan-

r~im ediliyor 
~ p~t dairelerinde emllk 
l~tltti 1~1 YQpılırkcn Evkaf 
~l'iiJcti~· n, Emanet ve Maliye 
lt.tthutiy 1~. tediye edilmesi 

f icar ~ 1
• kaldırılmışb. Ev

~lerlnd e erı şimdi Tapu dai
~,ll Yen~d tahsil edilemiyeceği 
~Irıa 1 

en bir teşkilat yapıl
&IJ t"klf zaru~et hasıl olmuştur. 

dal' te fe.h!rde yeni bir tah
~~illt ~:ılata yapacaktır. Bu 
~iltaJ:tı ay sonra faaliyete 
Ş ~ır. 

ehıt--:--l k .... l ___ -. -
,. ı erı zıya-
et ile ? 

, şehitı·k zaman. 
t~İtlikı 1 l~ri. imar cemiyeti 

ttt· b er ıçı .. . ) ı u n murettep zıya-
~ııacakt s~ne «15» ağustosta 
,~<lası..nd~ı. Bu seneki ziyaret 
Z llıttshapurda içki iı;ilme
l} ~de olunmıvacakbr. 
"lQt" -

l Tnahkeme· 
' ler •. .. 

~ "taııhu1 .. gunu 
~:'11lde .. agır ceıa mahke
~· lel' h f?un bütün muhake-
ril'. il l ol r ~k rü'yet ed -

te il.bahta 
d(Jt tdile n akşama kdar rü'-
fij· llzı.ı , on bir davadan 

~
1 '"tıi Jtalei bikir, ikisi de 
•· <l\'ası 'd' 'it . r ı. 

.\}' :1; cumnuriy, ti 
ıldız içinde-

,.,\({ 
~ 

~ ~ 
~ u,~,h "'na g.. d .. "'.. .. 
hıı · •• ı('I or Uw unuz 

111~~ l~hıt) llde «Türkiye», 
~11 ll )) k.e de « Cumhu
\'. l,ttıış eUrneıerl isti( 
~fllf lll'J(h,ebutunnıal<tadır. 
~l ?l'-'l~·ri eurnhurlyetl » 
~ltl lir A. ~lden büyle gü-
~\>~t lllu}vu"'rr:''•lchz ttwsl
ı 'bı~ llıatı ttk olan zat, 
Jtı) 1 tıl\<1 ıua ı nuısoh-
~~;ıı". ~~ ~u. a Kazını 
~~l it~ Uıııailoyh bu 
~~~ ~<ll\lll uynı zamanda 
~{)St bil' ~se!'lerı için bü-

~.-llı~.ktnkışar istidadı 
edır. 

Son Saat Sahife ' 

-= Dikkati elden bırakmıyalım = l-f arman da 
Yunanlılar, yeni bahri Yahudiler 
program yapıyorlar 
Y avaz zizhlıtmm tamirinden 

ıonra akdenizdeki faikiyet\ 
bahriye ellerinden gidecek 
diye ywıanlılarm g6sten:likleri 
telaş ve endife hakkında mn
kerrcrcn ınalümat ve.rmiı, sa
bık yunan donanma kuman· 
danı kolyalekıi tarafından M. 
V enizeloıa uzun bir muhbra 
verilerek Akdenizde faikiyeti 
bahriyenin temini yunanistan 
için ne kadar zaruri olduğu 
izah edildiğini yazmıştık. 

Son gelen Atinn gazetele
rinde okuduğumuza göre, es
bak donanma kumandanı Kol
yaleksiden mada bahriye ne
zareti ıube müdürleri de Yu
nanistanın bahri progrnmı 
hakkında M. V cnizelosa ve- · 
rilmek üzere muhıtrnlar hazır· 
lamaktadırlsr. 

Yunanistamn kat,i bahri 
programı tayin ve tespit edi-

lirken sabık donanma koman
danımn muhtırası da nazarı 

dikkate alınacakbr. 
Bahriye nezaretinin, sabık 

donanma kumandanını tekrar 
bahriyeye almak fikrinde ol
duğu hakkında devran eden 
şayiaİnr üzerine bahriye neza
reti erkanından bazılarının, 

reisi Cümhura giderek bu 
tasavvuruu protosto eyledik
leri söylenilmektedir. 

Yunanistanın k~t'i bahri 
programı Salamin zırhlısının 
tesellümünden sonra yapıla-
calı.'tır . • 

Salamin zırhlısında yaphn-
lacak yeni tadilat , zırhlının 

kabiliyeti harbiyesini tezyit 
edecek, bahri program da bu
na istinat eyleyecektir. Bu 
program etrafında Yunan bah
riye mekamatında bfiyük bir 
faaliyet ve istihzarat müşa
hede edilmektedir. 

Ah al n Üıküdarı geçti! 

Çemberr aş 
! 1 inci ınhif~den mabat J 

miştir. 
Bunun üzerine yapılan tah

kikat, ötedenberl de•am eden, 
fakat vukuuna ihtimal veril
miyen bir dedikoduya kuvvet 
vermiştir. Bu dedikoduyu an
latalım: 

Çemberlitafln yanında bir 
dükkan vardır ki şimdi bir 
köfteci tarafından işgal edil
mektedir. 

Bu dükkinın sahibi Evkaftır. 
Evelce Aptullah efendi ismin-
de bir lokantacı tarafından 
işgal edilen bu dükkinı Seli-
nikli Adil namında bir zat 
d 300» lira peştemalhk vere-
rek devralmış, ayni zamanda 
buraya bitftik olan dükkanı 
da kiralamıştır. 

Aradan bir ıene kadar geç
mfı, f iatlan gayet pahalı ol· 
dutu ·için, lokanta yapılan bu 
dtıkkııia hiç bir müşterinin 
gitmemesine rapıen, dükki
nm iıticanna devam edilmeai 
nazarı dikkati celbetmiş, bu 
arada da Adil beyin Amerikalı 
bir iJ11pla ortak oldui1J, Çem
berli tqın alhnı kazdıkları, 
hatta ortasını yukarıya doğru 
oyduklan rivayetleri meydan 
almıf, ikide birde dükkandan 
kapalı sandıklar çıkarılarak 
arabalarla nakledilmesi ve 
nakil keyfiyetinin devamı bu 

rivayetleri kuvvetlendirmiştir. 
MeV%Uubahis dükkinın şimdi

ki müsteciri Aptülkaim efendi 
o zaman polis müdürlüğüne gi

derek şayiaları ihbar etmiş, 
bu arada da Adil efendi dük
kanları tahliye etmiştir. 

Fakat sonra ne olmuştur, 
polisin tahkikatı ne netice 
vermiştir? 

Burası malOm değildir. 
Yeni sondaj esnasında yerin 

altında bulunan bir elektrik 
enıtelisyonu ve tahta hafri
yat çerçiveleri, gazoz şişeleri 

işte bu şayiayı yeniden can
landırmış, şimdi de Müzeler 
müdürlüğü tetkikata başla-

. mışbr. 
Bakalım bu tetkikat ne ne

tice verecek? Acaba Ameri-
kalılar gizlice Çemberlitaıım 
albnı kazdılar ve bir takım 
kıymetli şeyler bularak gene 
gizlice Amerikaya mı naklet
tiler? 

Bir seyyar satıcı
nın şikayeti 

Dfiıı köprü üzerinde zincir 
satan seyyar bir satıcı sebep
siz: yere bir belediye memuru
nun taarruzuna uğradığı be
yanı ile şikayette bulunmuş, 
mahkeme azasından Baha, 
avokat Hü.snü beylerle daha 
bazı zevab şahit göstermiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Bu sene lıiç görmemiştim. 
dün akşam gördüm. Çifter 
beygir koşulu üç düven bo
yuwı dönüyor, düvenlerin 
zizerinde de kara kurıı Çin
gene çoculı·larz Jıep bir ağız-
dan kolü bir şarla söyluyor
lardı. Bir araltk anneleri ile 
beraber beş, allı Yahudi kızı 
geldi, oradaki kartaloz Çinge
ne karısı ile çekişe çekişe 
uzun bir pazarlzldan sonra 
kı::lar ikişer ikışer düvenlerc 
kuruldular. Arlzk harman 
yeri kahkahadan çınlıyor. 
yere serili parlak ekinlerin 
ıisitinde düvenler süralle dön
dükçe klzlar ikide bir düz 
tahtanın uslıinden sırt tislü 
yere yuvarlaı~ı!/or ve sonra 
p(ıçalarmdan ıçeriye dolan 
sert ekin kılçıklarmm. anide 
daladığı yerleri kaşıyarak 
tekrar dıioene allıyorlar, kalı
kahayı basıyorlardı. 

Marızaramn letafetine tabii, 
diyecek voklu. Onun için beş 
dakika sonra harman yeri 
birkaç düziine insanla doldu. 
Halla sırtmda koca bir küfe 
ile lıayua11lara yeşillik taşıyan 
Çemişge:ekli genç inekçı ya
naşması bile Yahudi kızları
mn ikide bir dıiuenden sırt 

lislli yere yuvarlandıklarını 
görunce kt1/ esini hemen ora-
cığa indirdi, kendisi de neza
reti mükemmel bir yere ilişip 
keyfli keyfli cıgarasmı iellen
dirdi. 

l'alwdiden hiç çiftçi olur 
mu diyenler dün akşam bu 
lıarman yerinde düven süren 
sarı, tombul kızları bir gör
meli idiler! Bunların düZJen 
sürmeleri bir şey değil, fak al 
yü::.Lerce senedenberi umıttıık-
ları bu işe yeniden alışıp ta 
bir de ona el atarlarsa ta
nwmdır dünyamn keyfi/ 
Ama atma:lar, çünkü onlar: 

- Topraklan geliyor, top-
rağa gidiyoruz, bir de ara 
yerde toprakla ıığraşmıya ne 
hacet? 

Diye dıi§ılnür ve böyle eh
yanen, alay için düvene bi
nerler. 

Koroğlu 

Hilaliahmerin Beşiktaş 
şubesinde 

Hililiahmer cemiyeti Beşik
taş kaza merkezi heyeti idare 
azası kimilen istifa etmişlerdir. 
İstifanamede, fazla yorgunluk
tan bahsedilerek matlüp de-
recede faaliyette bulunulamı
yacağı zikredilmekredir. 

Yeni idare heyeti, bu hafta 
zarfında intihap olunacakbr-
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Şehnazın vaziyeti ... 
Evin içinde garip bir 

şekil aldı 
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Muzaffer daha beş yaşında mıya, kış günleri don ve göm-
fken anasını mühimsemez, her !ekle gezmiye , bol yemek 
hangi bir incinişini namus ile yemiye alıştıran inatçı baba 
alikadar görerek kesmekten, bu yavru üzerinde ananın da 
ve öldilrmekten dem vururdu. hakkı muhabbeti olduğunu 

Nihat ef. işte bu suretle daima inkar eder görüniyordu. 
yetişen oğlunu kasabada bırak- Şehnaz , galebei şefkatle 
mayi istemiyordu. Namuı için çocuğunu öpse, kocası hemen 
ölmiye ve öldürmiye milheyya nareyi basardı : 
olan Muzafferin namussuzluğa - Erkek çocuk öpülmez, 
düşürülmesinden endişe edi- bırak oğlanı! 

yordu. Y abut çocukla biraz şaka-
Muzaffer, Zekaca yüksek !aşmak iıtese Nihat Ef. gene 

değildi. Likin siması güzel, gürlerdi: 
anası gibi güzeldi. - Bu it eniği değil, yalaşıp 
Babası bu hüsrevane güzel- durma. Erkek dediğin yerde 

tikle de müftehirdi. Onun sürünmez, dim dik büyür! 
bakışına, konuşuşuna, adım Bu suretle ana ile oğul ara-
atışına, her şeyine bayıbrdı. sında bir nevi resmiyet, daha 
Zu'munca kendi erkekliiini doğruıu bir çekingenlik tees-
tamamen çocuğuna aşılamıştı. süs etmişti. Şehnaz yavrusu-
Oda büyüdüğü zaman evine nu sevemiyor, okşıyamıyor, 

kir geti:-miyecek, hizmetçilerin çocuk ta anasının muhabbe-
piçlenmesine razı olmıyacak, tinden, nüvaz.iıindcn müstağni 
kadınlann yulanm boş bırak- bulumyordu. Nihat kansımn, 
mıyacal b. Nihat f. bu kana- Muzaffere de anasının namu-
atle oğlunu çıldırasıye sever, sundan mes'ul olmaktan baıka 
«benim oğlum, tam benim oğ- bir rabıta ve bir alika taşı-
lum» sayhai fftiharile sık sık mıyorlar gibiydi. 
göğstinü ıifirirdi. Evin bilttin ahengi muhabbe-

Ev içinde Şehnazın vaziyeti ti, ahengi sohbeti ve ahengi 
hazin veya garip idJ. Gebey- şatareti babayla oğul, Nihatla, 
ken babasına benzetmemiye Muaffer arasında cereyan 
ahtettiği çocuğunu o peymanı ediyorpu. Onlar aşık ve ma-
kalp dahilinde büyütmek, ter- tuk gibi . yekdiğerine merbut 
biye etmek şöyle dursun ken- idf. Er doğamn er yafaması 
di analığını bile - bir anayı lüzumunu mütemadiyen ileri 
mesut edecek şekilde - çocu- süren babayla er doğduğunu 
ğa ihsas edememişti. Oğlu, ve er yafıyacağını tevehhüm 
kendisine kıymetsiz bir ıey etmekten ıeri kalmıyan çocuk 
nazarile bakiyor, ne hürmet ruhen hemayar bulumyorlardı. 
gösteriyor, ne fazla konuşmı- Bu iki ruhu milmteziç arum-
ya tenezzül ediyordu. da kalan Şehnazın vaziyeti 

Bu hazin neticeyi de hep gölgemsi bir teydi. 
Nihadın biçimsiz işleri ve Şehnaz, görilmcelerfle de 
aözleri tevlit etmişti. Çocuğun münasebeti resmileştirmişti.O, 
yatmasına, kalkmasına, yeme- çocuğunu emzirmek meıgalesi 
sin~. içmesine ve hatta yıkan- arumda kızlarla tecditf mü-
masına hep o bakar ve ananın nuebetten çekinmişti. Kızlar 
bu itlere mfidahalesini ideta • da bilihara kocaya vannca 
muzur görürdü: Şehnazı gönülden çıkarmı,ıar-

- Erkek, çok uyumaz ; er- dı. Erkek aıkı, erkek kucağı 
kek, pamuklara, pamuklulara erkek yatağıt onlann . gayri 
belenmez ; erkek , kadın gibi tabii meyeliıılanm söndOrinüt 
yemek yemez ! kendilerini sevicilikten uzak-

Gibi düsturlarla henüz · laıtırmışb. iki ıenede bir ço-
emekliyen çocuğu az uyumuya, çuk doturmak mretile her 
çeımeDia yalajı içlııde yıkaa· ildal 4• Qçer, d6rd~ kere 

Çnıllktyl&deki çınar 
Evdki gtinkii nüshamızda, 

ÇeagelkCSyü ukerlik şubesi 
karfıSIDdaki aamlide bir çına
nn kemldiğinden bahsetmiştik. 
Dün Çenplk6yihıden idareha
ncmize gelen bir zat, bu ağaCJn 
oradaki askerlik dairesine zarar 
verdiğini ve bu ağaç yüzünden 
mezkür daire çabsımn harap 
olduğunu, hatta bundan do
layı bir defa 80 lira masrafla 
tamir edildiğini, bu ağacın 
daireyi çökertmek ihtimali ol
duğunu ve bu sebeple kesil
diğini söylemiştir. 

lf. 

Kaybett:m 
"Kemaliye askerlik şubesin

den aldığım ve Kadıköy şubesi 
yabancı defterinde mukayyet 
askeri vesikamı kaybettim, ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Kadıköy Havagazı şirketin

de 317 tevellütlü: Abdüı· raşit 
ll-

Fatih askerlik şubesinden 
aldığım vesikam kaybolmuştur; 
yenisini çıkartacağımdan hük
mfi yoktur. 

Üsküdar , Harem islCelesi 
Servidibi sokağı : N. 5 

Bahattin 

* İstanbul evlcaf veznesinden 
almakta olduğum ima maa
şımın cüzdanını zayi ettim. 
Yenisini çıkartacağımdan hük-
mü yoktur. Ama 

. lsmail bin Ali 

• Muhabere 
N.N.R.Beye:Matbaamıza uğ

nyarak hüviyetinizi bildiriniz 
efendim. 

ana olmuşlar, ağırlaşmışlar, 
kesbi edep ve kesbi haya ey
lemişlerdi. 

Halbuki Şehnaz, kocalı bir 
dul hayatı yaşıyordu. Muzaf
ferin höllüğtınü değiıtirmek[l) 
meaeleıinden ainirlenen Nihat 
Ef. feverani hiddetle karısını 
kOJDun& almamak için üçten 
dokuza ıart ettiğinden kadın
cağız senelerden 1:ieri fi'len 
duldu. Mamafih, memnundu. 
Kocasının tahammGlşiken de
rağu§lanndan uzak kalmayı 
nimet, ve kocasının tahakkU-

(1] .Anadoluda çoculdarı 
halllik denilen toprağa yah
nrlar, pamuklu bezlere sar
mazlar. Bu toprak çocuiu te
mp Ye llcU tutar. 

Şehremanetinin nazan dikkl_, 
Ef P.ndim, O'O 
Geççn ıu~rş~m be ~ııı.t• 

birkaç nrlmdnşla bira••"" 
Büyiikd f'rede, şuıc e8'P 
nosuna gitmiştif\. Jlıdl~ 
oör mek zamanı fJC tJtJI' 
vakit, pusulannı, 111r8ıl' 
fiyattan yttrı yarıY~' , ı,e' 

olduijunu nür dÜ!l1· ~~r
binl sordum. ~Jeğer . tlP 
şemhc günlPri fı~.,IJ 
arthrılıvormu~. unl -~ 

• 11 l • ., .. 
uazinocla m twcut uı d" 
fia t J.lvlrnsmda t>ulltı •~&JJ· 

•C)P 
ir hiç hlr Jrnyıt ~ .ı.eıı 
Böyle hir Wvlıa as•!'' el~ 
ya hu «' ihPt zikredıl~ıcll' 
yahut ta h u lth IHl •: .~ 
rz1malldır. Çünkü, IH' r-' 
da ki fia llara ald:t11~ 
i çeri {Jir < ıı n• ccl>I o-' 
mahdut pai".ls ı JJU!tlr ı 
bir nıü ... ter inin, eıJC ıfı 
gün bi r perşembe~:~~ 
sadüf edivorsa ıııt: ·" ~ o • ılllı'.: 
b'r vaziyete dü rnesı 

1 
mali ço!~ Yl.!l'dı r. uu el 
{Jat'u o ~,l hfbİHP si)y' 
h• Siliftvt•t p (](.lf!('!jiUli 

dh·c,iui u zaman :ıld 
cevap ',u oldu: l 

cc - i s ~cdii)iniz yeı·~, 
Jitırct ediniz ve cehl11J,IJI 
paran z yoksa bir o•" 
da hu gibi yerl e re 
oturmaymız. » ol', 
Şu lıa rPkt•l ve bUIJl~ 

vnptaki ç i r k in 11111 ıi"
ve eda barizdir. 11~ 
bu sur(•tle soyuıııı11 ~
vazifesini haıı ~J i ııı~tl~ 
üzerJne alnrn,;;sa o ıı ~ 
mm. ı~nzarı diklmtll1!1~ 
heduu z. ~' 

mfi altına girip te li~ dl' 
yabancı kalacak çocu ~ 
ğurmak imkimnın ııs., 
olmasını da aynca b•htif 
sayıyordu. dd~ 

Bu uzun perhizin oı• 1,tl' 
de faydasını gürüyordU· ,1 
veti bo~muyor, ot&JJ ;,; 
geçmiı bulunmasına 
terü taze görünüyordU·bi' J 

Ara sıra yllreğinde fd 4( 
ihtiyacı, sevilmek atıU .1,.~ ti 
muyor değildi. Bu fhtı Z 
bu arzu hazan şedit ~ 
li olurdu. O vakit . el~ 
neşesi bozulur, gözler• f'JJ" , 
laşır, ve küçük bir te el• ,ti 
sukut edecek derecelet 
aemleşirdi. ~ 

' a n :a±rl *""*' 
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h~~cakt~ııın yüzünüze nasıl 
~"'llı n tn. Kara Alinin ka· 
~ci'ııinı e Yüzle görecektim? 
b tlıyor, y~?1Y~~, gözlerim su-
tı~ıy01J Uregım ekşi .ekşi 
~s· u. 

~- ır, 0 a anı cılız ve pis Rum 
'to' 8 at.yordu! 
· . ~kıeru 81_11!da: « geliyor, 
ltiti!d· ielıyor » diye b:.. ses 
'b 1

• a· · ~f> kaç ız de silah1arımızı 
itıılllız nııy~ başladık. Bir 
~ d ~ saga, bir kısmımız 
't !etıe~~ilrnıştık. lmperator 
~~ eğ n çadırlarmı, ergu
-~ere ebr öıtülü atlarını 

"'Ctı ıraktık. 
~~ıl j ~il~krene [ Bizim Tav
~ id~gru koşanlar ara
tc 1arı ııa•nı: Türk atlannın 
l~~. nkı belimizde çınlı
~eden&ibı duı·madan, din~ 
~ilk 1 kaçıyorduk. Büyük 
..,lıtf~ ~. '1a"sa kumandanı da 
t b oı2e f k . 
hi~ epiı:ni . re a at edıyorlar 
tij Yol ~ın önünde koşarak 
~ cılt;ent<>sterrnis oluyorlardı. 
ıı_~diiirn? {Tavşancılın J önüne 
dib~ aıJ~, Zaınan geniş bir 
~ l~de ·. ~ale duvarları~ 
~~u~. ~Ütlinıfizü toprağa 
~\ıı' ~ etr?ınızı açıp allaha 
tit 1 İdik 1 T K11rtulduğumuza 
"l:lıiyc~k iirklerin kaleye 

f\1Ya~altı lcrine, hatta yana
~ ~~, a;ın~ inanıyorduk 
a~ bili ela.ketin büyüğü 
~ ~sir, bjr hekliyormuşl 
~rı ~lnı nebze durdu, ter
~~ ettiği il~ ~ile sildi. Sanki 
bu ~atı · l acıanm beyninde 
"'QYo d lt er· • • 
~ u. ını ızale etmek 

tıc b llıetrn 
~ ad.it, ~p, ne müstehzi, 
~fit: kotk kakat titredici bir 
'tt. l'csi111• ~ • ve murdar esirin 

. oır , ırınesinf emretti· 
.,. Sıı ın 
~~t?tr.~ asın s·· l . 1 ~ ~ • oy esın 
~Ribi eye. hacet yoktu. Be-
u 81... csır d b . 
'"\l~ ••l .. , e u emrın 

" l aıuaın ~, ~ a.ınıştı. ış ve hemen 

c k llahta.rl 
(~ılar1 a.r k ybolmu tu, 

fit ) a~amıyordu. [1] 
~~cl'i anahta 
.:-""~ il T r meselesi ve 
~ ttitı .._ avşancıl ö ü d 
~ trı t ~skı n n e 
~ \>cl'tj~ihtetı nına uğraması 
~lttQ te b · ınuktebestir ve 

tıı ~~zıak t Bizans im
a lizendir. 

Bu umulmaz musibet bizi de
liye çevirdi. Bir birimizi ısır
mıya, dişlemiye, hassa kuman-

• danma hücum etrniye başladık. 
Tiirk askerleri yalın kılıç mey-
dana çıkınca aklımız başımıza. 
geldi. Hepimiz yüzü koyun ye· 
yatbk. Bizi yurdumuzdan ayı
np bu belalı yerle.re getiren 
İmperator hazretlerinin gel • 
mişinc, geçmişine küfür bc:ısa 
basa boğazlanmamızı bekle
miye koyulduk. 

Türkler nedense bizi kesme
diler. Yalnız kaçmak istiyen 
hassa kumaudanile büyük do
mestikin akrabasından iki za
biti ve kırk yedi hassa &ske
rfni öldürdüler. 

Bizi yatbğımız yerden tatlı
lıkla ve ok ıya okşaya kaldır
dılar, hepimizi sır y Ôizİp 
buraya kadar getirdiler. 
Haımetmeap sordu : 
- Büyük domestikin ölen 

hısımlarının adlannı biliyor
mısın? 

- Evet.. Biri Manüel Tar-
hayates, öbürü Nisefar Kanta
kUzen ! 

- Ya İmperatorunuz? 
- Bilmiyorum efendim. Öl-

memişse kaç.mışbr. [2] 
İsticvap olunan diğer üsera 

da hep bu mealda ifade veri-
yorlardı. Yalnız birisi lmpera
torun sidyeyle kaçırıldığını ve 
bir gemiye bindirildiğini söy
ledi. 

Ben beş, alb esirden mada-
ını dinliyemedim. Çünkü iğ

renmeden halim fenalaşmışb. 
Nitekim dayanamıyarak bayıl
mışım da. 

Gözlerimi açtığım zaman 
sizi yanımda gördüm. Lfituf
kirane ve rahimane yüzümü 
okşıyordunuz, alnıma muattar 
ve müferrih bezler koyıyor
dunuz. O miskinler sürüsünü, 
o kaplumbaları tekrar kar
tımda görmediğime müte ek
kiren ellerinizi öptüm ve ağ
lamıya başladım. 

Siz, bir abla samimfyetile 
beni teselli ettiniz: 

- Ağla, bol bol ağla - de-

[2] Bizim tarihlerimizde bu 
Maltepe harbınden bahsolun
maz. Hammer, Rum müver
rihlerinden naklen ve tafsilen 
yazar. 

Beyaz ve sıhhi 
• 

D ŞLEF:l 
lle muattar bir ağıza malik ohnak an. 
rık oksijen 53yesind~ isttnT~r olunan 

ks 
Diş macununun istima- • 

lile kabildir. 

v af mum müd ·· rl .. ğünden: 
Guraba hastanesi~in lüzumu olan ikiyüz kırk alb alem 

eczayı bbbiyenin kapalı zarf f.sulile icra edilen münakasasmda 
verilen fiatlar haddi layık görülemediğinden şeraiti münclcasa 
mucibince ispirto da dahil olduğu halde pazarlık suretile tem
muzun on yedinci çarşamba günü saat on be te ihalesi icra 
edileceğinden talip olanlann şeraiti anlamak üzere her gün 
levazım idaresine ve ihale giinü de idare encümenine müra-

caatlan. 

göz yaşlan, yeni 
hayabn n{şanei şükranı 

olsun! 
İtiraf ederim ki benliğimde 

büyük bir tahavvill hissedi
yordum. İçimden bir şeyler 
çıkmış ta hafiflemiş gibi idim. 
Lakin bu hiffet, ayni zamanda 
bir nevi boşluğu da ihsaı e
diyordu ve kendi içimdeki 
bu tuhaf boşluktan mliteeızi 

oluyordum. 
Arbk Rumlardan ve Rum

luktan müteneffirdim. Anamın 
aziz imasını bile tahayyülden 
ihtiraz ediyordum. Mamafih 
Türklere de muğberdim. Gön
lüm onlara da kmktı. Beni 
kendi ırkına, kendi milletine 
düşman eden bu kuvvetli 
adamları tamdığıma ve rum-
luğun bu yaman insanlar ö
nünde zelil ve sefil süründü
ğünü ayanen görüşüme pijman 
oluyordum . 

işte bu baleti hissiye iç.inde 
sizden müsaade istedim. Ay
dosa dönmek, odama kapanıp 
kainat ile alakamı kesmek 
azminde idim. Miskin bir kav
min bedbaht bir ferdi ıçın 
odasını mezar ittihaz etmek
ten, ve diri iken ölü yaşamak
tan daha doğru bir hareket 
olamazdı. Rumluk -gördüm ki
bitmişti. Bu bitik milletin ef
radından, bele tamlmış efra-
dından olarak yapmak bir 

züldü. Ben bu zülle tahammül 
edemiyordum. 

Siz, dilediğim ruhsab erd"ı-
niz ve gene lmrali ad ı tari
kile Aydosa dönmekliğimi 
münasip gördünüz. Haşmet
meap, ellerini öpmekliğime 
müsaade ederken beyanı te
essüf buyurdular: 

- Sizin - dediler - yanılDlZ'
da kalacağımzı ümit ederdim. 
Bu timidi gene mühafazs ede
ceğim. Gönülden gönüle yol 
v dır. Sevilen sever. Lüln 
sizi seviyor, ben de o muhab
bette iştirak ediyorum. Sizin 
de er--geç bizi özlüyeceğiuize 
itimadım var. Gün doğmadan 

· neler doğar diyelim, sizi sela
metliyelim. 

Muhterem zevciniz doğra 
söyliyonnuş, gün doğmadan 
bir çok ıeylerin doğduğu R'! 

hih imi . Bunu, sizinle veda 
edip evinizden çıkmayı müte
akıp anladım, yahut gördllm. 

Hikayemin en mühim nok-
tasına geldim. İtimat buyuru
nuz ki müthiş bir helecan 
içindeyim. Vak'ayı habrlar 
habrlamaz yüreğimde çarpın· 
talar başladı. Acaba bu bat 
içinde, bu helecan içinde ka
lemimi kullanabilecek miyim? 

Oh, sevgili prenses! Nefsi-
me hakim olmıya çalışıyorum, 
yüreğimi yabşbrmıya, alnımın 
terlerini önümdeki kağıdı 
dökmemiye itin ile mektu
buma devam ediyorum. 
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Hazır mısın Tigris ~ 
Tigris gittikçe bataklığa gömülüyor ve go' 
müldükçe de f eryatlan gecenin karanlığı içi.ıl' 
de birerinleme akisleri bırakıyordµ.Boğazııı• 
kadar çamura batmıştı. Yaşadığı · dakikatat 

belki de son dakikalar idi ._,_ 
- imdat.. Yetişin.. Boğu· ona birkaç adım yaklqmıt Hıkikaten Rüt fırlatıldığı yere artık basnbilirirn· ~·--

Ia,.orum.. olan RUt hemen arkasından yerde çelik bir sandığın içine yapacağım iş derhal elb~ 
('lipia) gittikçe çamura g6- ceketini çıkardı, bir ucundan düfmüt ve düşer düşmez de değiştirmek ve Janinf tıs~ 

mBIDyor ve gömüldükçe de tutarak öbllr ucunu Tigrisin nereye abldığının farkında görmektir. Çünkü ona 1 ıJ ,.,,.tlan gecenin karanlığı bulunduğu tarafa uzatb: olmadan sademenin şiddetin- miye karar verdiğim şef 
ip.de birer inleme akisleri - Al.. Bunun ucundan den bayılmıştı. mutlaka söylemeliyim. -,J 
hıralayordu. yakala.. eğer ellerin de ba· Maksim dö Püvisö üzerilıde Maksim dö Püvisönüıı . 

RDt ·bir müddet vicdanı ile taklığa gömüldü ise dişlerinle ı bulunduğu tahtalardan birini bunlan uı;rıldanırken ti!~ 
"1Plffı· tut.. Bir dalµka sUrmez ya- uzatmak ıuretile Rütü attığı du . Bu canavar hak1.~' 

. - Hayır.. Hayır.. Dedi.. nmdayım. İşte.. Ceketi atııo- kapana kadar gitti. Ağır ka- genç kızı seviyor mu .-ı 
oau kurtarmalıyım .. Bayle feci rum. Hazır mısın. Maksim dö paiuu adam akıllı kapattı. Yoksa .. Rüt tarafındail 
Wır halde alnmlhıe ıebep ol- POvisö? - işte.. işte.. denizde ylik· gilisinin önr nde foyası -••llr•· Rnt cevap ~lamayınca sua- •elmtye bqladı. :Nerede ise her dana çıkanldıktan son:- Jı 

88ttiD kuvveti ile seslendi: lini telUarladı. tarafı kaplıyacak.. O zaman aşkının mukabelesiz UU. 
- Makalm dö Pnvisa !... - Hazır mısın.. Tigris. ne Rütten ne de çelik san· cağından korkuyordu. 

Tlpial ..• Gayret ... Geliyorum... - Evet.. Hazınm ve seni dıktan ortada eser kalmıyacak. Gözlerinde emretmiye ~ 
Seni kurtarmıya geliyorum.. bekliyorum. Rütl.. İşte bak... Hay aptal Rlit. Beni böyle göz mış insanların sert ba~•~. 
Korkma.. Mtımkün olduğu Hazır olduğumu gözünle gör!. g6re göre kendimi ölüm teh- sıl oldu. Omuzlarını sılk t' ~ 
kadar çok çabalama ki fazla Polis hafiyesi birden bire likesine atacak kadar budala - Orada da... &şk ',,,f 
~ura batmıyum geliyorum!.. karşısında bataklığa gömlil- sandı. Plin çcvirdiğimin far- galip geleceğim. Esa~eıı ;;>., 

Deli gibi koımıya başladı. müt zannettiği Maksim dö kında olmadı. Deniz seddini ne zaman ve hangı r 
Bataklık kenarına indi. Pilvisönün ayağa ka!l<tığını berhava etmesi çok iyi bir mağlüp oldum ki!. ~ 

Deniz .. Nerede ise yüks~le- gördü. Kurnaz Tigris bcı- kurnazlık. Fakat benim kapa- Maksim dö Püvisö ket1 
cek.. Tamamen batmamış bile taklığın üzerine uzatılmış nıma tutulması da o derece fazla güveniyordu. . ., i ~ 
olsa kapana kısılmlf gibi ç.a- uzun ve genit bir tahta gilliinç bir aptallık. Ve ben Belki zaferin ver? 1' t~ 
murlar arasına saplanmış üzerinde sanki çamura gö- daima, her yerde, her vakit hoşluğun uzun sürınıye~ ~ 
blmıt olan Maksiın dö Püvi- mfililyormuJ gibi vaziyet al· olduğu gibi bu sefer de ve kaderin her vakit ddodi-
.ayt b~acaktı. mıt ve rol yapmıştı. muzafferim. yar olmayacağına vr.lnf ~ 

Esasen bataklığa belindeıı Rlit.. ne olduğunu anlamıya Tigria uzun bir kahkaha Hayat.. bpkı bir bB ~ 
yukanya kadar gömülmüştü. vakit kalmadan birden bire savurdu. Herif gülüyordu. Ha- gibidir. Onun iistünde Jile, 

Rtıt.. ayni akıbet.: uğrama· omuzlanndan yakalandığını, ı yabm tehlikeye koymak ve fakiyetle geçtiğini za~~~ 
JDak için bataklığın mümkün havaya kaldırıldığım hissetti. insani hislerle hareket ederek ler içinde saklı ve g~ ·dl_;,,) 
alduğu kadar sert yerlerine Kulağının dibinde şiddetli kendini kurtarmak istiyen bir kapana tıpkı Mak::.~:J. 
ihtiyatla basarak ilerledi. (R"t) Ü k an kıstı dıv Püvisönün Ri!tü yak ~d~ 

Bir noktaya geldi ki ayak· bir tokat gibi akseden fU u haakkp ak b' r !1~a.. atbğı gibi hadisat veL-
1

" ,tt' 
. sözleri duydu. onu mu a ır o ume · · fi f l w•r lannın albndakı çamur taba· L ahki tti;;,: • 

1 
kuvvtlı ellen e ır a 

katı ç6kmiye başladı. - Rütl.. "te bu da benim m m e 5 1De emın, gü n- lırlar. ~" 
O zaman vUcudunun sıkle- zaferim!.. yordu. . • . Tigris ya bunu bU~7_, 

tine hafiflik vermek ıçın Sonra bataklığın üstünde Bu he~f . lft~ b6yle vabşı, ve yahut ta kendini badil' vf 
yllzl1 koyun ve boylu boyuna bOyiik ve yanm bir daire çi- canavar gıbı bır hayduttu. kaderden, hayattan dab• 
uzandı. Emekliye~ek yoluna zerek fırlabldığını hissetti. - Çabuk, bulun.. Deniz vetli örüyordu. ~ 
devam etti. Aynı zamanda Tigris .. Poliı hafiyesini ba- yükaeldiği zaman aptal gibi M kg · d" Pilvis~b• 
(Ti ·) t · du • . d k asım o ına e cesare venyor : taklığın orta yerine atmıttı. ıulann içın e almıyahm. d ı k 0 ;;ı-: 

H · ki yanın an ayn ır e ,.1 
- a gayret.. ışte ya •ı- - lşte.. Dünyanın en mü- Diye mınldandı. ıanki hiç başlı an denizin ipek ov ._.o' 

tım.. Kurtulacaksm.. Biraz kemmel tuzağa buna de. rler.. b · lmamıt gfb' S k' y bli ""...1 
daha aabır.. ır ıey o ı a m.. köpükler saçarak sad bOI"'":. 

Çuamr denizi Maksim da Çamurlara g6m6lmllf.. ağzı Gene tahtalar üstünde yiirü- laDllf ve Rütün içiır e ~" 
Ptme6n6n boğazına. kadar kapaklı çelik bir sandık.. Bu- yerek bataklıktan çıktı. duğu çelik kaptıill »-
çıkınlfb. Bunu gecenın karan- nun içinden ıeytan gelse seni - itte.. Arbk sağlam top- kaybettirmişti. . _.411 
hta anamda gören ve artık kurtaramaz Rtit!.. faia geldim. Bllttbı kuvvetimle -~ 
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~vrumun sahifesi 
,\ 

Alim ve Baykuş 
8.. -Floryan- dan 

K Öp eğin kederi 
~ Ulün h 
~Yletillde alk zavath bir alimi 

~ltlir1 k" n kovmuşlardı. Bu 
i6rıxıes· t(hahati her şeyi doğru 
Çı~a h~' k hakikati açıktan a

Biça.t t es~ s3ylemesi idi. 
e ad~ v ,,. .. mcagız yegane 

'th, ~ -
~- et ol 
~~ İlllıj atak kafosınd<ı tnşı-

' b rn!>I" daı ... a.~•tl ... umatı ile kırlar-
~ ~ltıQy arda serseriler gibi 

tk~e ~:it:s~ ~aşladı. Hanki 
l e~ b·ı kımse b=r lokma 
~t.t. 1 (! v • "' \6 ~•tıı b erınıyordu Alim 
d Yluı ir t" l" b'l . ıı~1 erin k .~r u ı mıyor, 
~ttl~l'ıtıı endıni neden kov
~ ·~lttin~e niçin kabul et-

~iıtıse ~anlamıyordu. Çün
~: Sen u adamcağıza: 
tııly thel>te~~u. Yaptın! Sen 
~~ 0t81ln d •zıın işimize gel-
h~llşla.rd ernernişler, sadece 
~~tü ı. 

t~~ n ha, 
al.. tıı ~ı· Yatını okumakla 
"ctU .. ıllı il . . 
t\ 01111 ttıının ve doğru 
L tdi~. anın b qilt Rı Şe 1 ' . er kesin gö-
-.. tl:ıe..J· Y erı g·· . 
-... ot \ilk}~. ~rmemın ve 
~ dı.ı~uııtı ı hilınenin bir 

L. - ~Uıı nerden anlasın? 
-.,_ ..J ' ien k 
't,~\lola.şa e ırlarda do-

~ altına Y?rulrnuş .. Bir 
~ tlttu. 1\ dınlenaıek için 
~dı ~itti (J ulla~ına bir takım 
~- • A. 6e dı B 

'

,.., dıı iacın ,.. · aşını kal-
ı. tarı b· UstUne • ki 
~ ır b pıne e-

~ ~ bn~nı e ~Ykuşa bütün 1\, il,, B dıyorlar : 
\JL, tlttı . Utün h 
oq~t~ 1Çinde a yYanlar 
bt)~ ltı. en hainidir. 

b'iılı 
Yorlilrdı B k 

• ay uş 

söz sölemek istedikce manı 
oluyorlar. 

- Hayır.. hayır.. Evvela 
öldürelim .. Muhakemesini son
ra yaparız, diyorlardı. 

Alim, eline bir değnek ala
rak kuşları kovdu baykuşu 
kurtardı ve sordu: 

- Bunlar senden ne isti
yorlar? Sen ne yaphn ki üs
tüne hücum ediyorlar? 

Baykuş şu cevabı verdi: 
- Hiç bir kabahatim yok .. 

Y ekane cürmüm karanlıkta 
görmek, her kesin gözii ka
palı olduğu bir sırada benim 
gözlerimin açık olmasıdır. 

Alim, baykuşun bu sözlen 
ile kendi suçnnu da anladı .. 
Anladı amma onun diyemiye
ceği için gene kırlarda serseri 
1 -.r - '--- ..1-~·-- -~ 

-Roryan- dan 

Bilrsiniz ki köpekler çok 
sadık olurlar. Ekmek yedikle
ri kapıya asla ihanet etme
dikleri gibi efendilerine de 
her ne olsa itaat ederler. Hat
ta (köpek gibi sadık) tabiri, 
bu hayvanlann daima böyle 
vefalı olmalarından kalmıştır. 

Sula .. 
Ufacık bir köpek... pamuk 

gibi tüyleri ve boncuk gibi 
siyah gözleri ile pek şirin bir 
şeydi. 

Onu evvela efendisinin kü-
çük kızı hep kendi kucağın
da büyüttü kendi elile sudü
nü verdi. 

Sula büyümüştü. Artık o, 
evin küçük hanımının değil 
evin efenbisinin .. hatta biitün 

Keskin zeka .. 
Bir baba tenbel olan oğlu

na nasihat ederek der ki: 
-Oğlum sabahları erken 

kamak daima hayırlıdır. 

insan erkenden sokağa çıkar· 
sa zengin olur, para bulur. 

Tenbel çocuk babasmm sö
zünü keser: 

- Aman babacığım der ••• 
Sakın bundan sonra sen er-

kenden sokağa çıkma! 

- Neden? 

- Öyle ya... Bak erken 
çıkan para bulur diyorsan .. 

Şu halde bulunan o parayı 

daha erken çıkan birisi dü· 
şürmüştür. 

Mümkün mertebe geç soka
ğa çıkmalı ki para düşürmek 
tehlikesi azalsın. 

Kimse yok iken sokak ka
pısını bekler, yolunca hiç kim
seyi eve sokmazdı, 

Bir gün evin bahcesinde 
ki tavuklara hUcum eden iH 
kurt ile boğazlaşb. Kurtlann 
ikisinin de hakkından geldi. 

\} 
.... ,, 

ama kendi de bir ayağını 
kaybetti. Kurdun biri zavallı· 
nın bacağını koparmıştı. 

Efendisi köpeği böyle tek 
bacaklı çirkin buldu. 

Nihayet.. bir gün zavallıyı 
başka birisine sattılar veyeri
ne diğer bir köpek aldılar. 

Sula yeni evde bir turlü 
eski efendilerini unutamıyordu 
Nihayet.. hasretlderine daya
namadı. Yeni kapısmdon eski 
evine kaçarak geldi. Bunu 
gören efendisi eline sopayı 
kaptığı gıbi zavallı Sulaya dö
ğe döğe ka~tJğı yere götürdu 
ve: 

Adam akıllı dövdum. Artık 
bir daha kaçıp bize gelmez. 

Dedi. Sula bunu iıitmit iki 
gözü iki çeşme ağlamaya baş· 
ladı .. 

Evin bir kedisi vardı. ismi 
de (Mine) idi. 

Mine Sulanın yanına geldi. 
- Ne ağlıyorsun. 
- Nasıl atlamayayım kedi 

kardq.. Küçüklfiğnmden beri 
bDyttttildüğfim.. Sadakatle hiz
met ettiğim yerden sabldım 
Ben iıe orada ömrümün ıo· 
nuna kadar sevilerek kalaca
ğım sanıyordum. 

Kendi, gülerek köpeğe ıu 
cevabı verdi: 

- Aptal! insanlar bizi bi
zim için değil kedileri, kendi 
zevkleri için severler.. Bunu 
alnyamadın mı?a. 



8 g'ahife • Son Saat TemmaS ~ 
Türk ta, vare cenıiveti tarafindan a·ıı::ak :rniyetin i!ıtiyac• nısbetinde talebeliğe 1tabu~ 

J J J ve Avrupaya sevki tekarrür edenlere Türk tayyare 

tayyare mÜhP.ndisliği tal1sil etmek ap~~;~:~ı t~~~:n~t17~ y~::~a:. bir palto ve bir,, 

üzere 929 senesi A vrupaya desn, üçer kat çamaşır azimet ve avdet 101 masrafları· ... _, 
•• B) Tahsil masrLÇ}an hariç olarak tahsile i6nderil~et111" 

gon d erilecek talebelere esseaenin derecesine ve tahıil müddetindeki kıdenuııe 

h 
(85) dolardan (150) dolara kadar maaı. t#f.. 

ma SUS Şartname C) Tahsilini muvaffakiyetle bitirip Türkiyeye avdetin~ 
yare cemiyeti tarafından glSsterilecek yerde iıtJhtaaı att 
müddetçe ihtisa& ve kabiliyeti derecesine göre alacağı 111 d.ııc' 1 - Mtı~abaka imtihanına kabul için prtlar fUDlaardır: 

A) Tür olmak ve medeni haklanpa sahip olmak. 
B) Yaşı on yediden küçll ve yirmi bqten büyük olmamak. 

C) Ahvali sıhhıyesinin Avrupa (Frama ve Almanya) iklimle
rinde nazari ve ameli tahsil ve tetebbua müsait ve her türlü 
ilel ve cmrazdan salim bulunduğu mutalıas sısları tamam bir 
hastane hey' eti sıhhıyesinin raporile tasdik edilmek. 

D) Askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik şubesinden 
vesika ibraz etmek. 

E)Tahıilinin hitamından itibaren bet:sene müddetle Tayya
re Cemiyetinin emrinde ve cemiyetin takdir edeceği maaş 
mukabilinde ve cemiyetçe veya cemiyetin kendilerini emrine 
tevdi edeceği m•kam tarafından tayin edilecek mahal ve va
zifede çalıtmağı uaulll kanunisi dairesinde taahhüt eylemek. 

F) Talebelik mOddeti zarfmda, Cemiyetin Avrupadaki tale
belerine mabw olan talimatnamesine riayetsizliği yüzünden 
talebelikten kaydı terkia edildiği ve ya tahsilinin hitamında 
ballda (E) fıkrumda muharrer olan taahhüdü ifa eylemediği 
takdirde Tirle Tayyare cemiyetinin kendisi için ihtiyar eylediği 
bilumum masarifi kanuni merasime hacet kalmakamı derhal 
ve defaten tediye edecetine dair Noterlikten musaddak ve 
mnt:eselsll kefalet usulile tamim edilmiş bir kefaletname ibraz 
eylemek. ( Bu kefalebıame yalmz talebeliğe kabul edilenlerden 
istenir ve ATrUpaya r.evklerinden evel cemiyete tevdi edilmiş 
bUttimur.) 

G) Darillfünun riyaziye phesi.ade veya Yüksek Muhendıs 
mektebinin birinci veya son devresinden mezun bulunmak 
(resmi liselerin fen kısmından aliyülila derecede şehadetname 
alanlarla buna muadil taıı.il gördüklerini muteber vesikalarla 
fabat edenler de mllsabakaya kabul olunurlar. Ancak yüksek 
ta~I görenlerden müsabakada kazanmlf olanlar lise mezun
larına tercih edilirler.) 

Habra: Talibin evlenmit bulunmaması tercih olunur. 
2 - Müsabaka imtihanına 15 ağııst09 929 tarihinde İstanbul 

Tayyare cemiyet binuında başlanacak v~ apğıdaki ilim ve 
fenlerden tahriri olarak icra edilecektir. imtihanlar bir hafta 

• nihayet on gOn zarfında bitirilecektir. 
Darnlfnnunun riyaziye pbeat ve yftksek mühendis mektebi 

biriiıcf ve son devre mezunları için: 
Ali riyaziye. ( cebri ali, tamami ve tefazull heaap ) 
T ablfli hendese. . 
Riyazi mihanik. 
Hikmeti tabliye. 
Kimya. 
bmi heyet. 
Resim. ( batti ve meoam1 ) 
Tnrkçe. 
F nmsııca veya Almanca. ( talebe ikisinden biriıiai tercih 

eder) 
l.:iselerin fen kısmı aliyülili me.zunlan ile buna muadil 

tahsil görenler için: 
Adi riyaziye. ( cebfr ve mütemmimab, müselleat ) 
Musattah ve mücessem hendese. 
Mihanik. 
Hikmeti tabiiye. 
Kimya. 
İlmi heyet. 
Resim. ( hatti ve mana:ııri ) 

• 

Fransızca veya almanca. (talip ikisinden birini tercih eder) 
· 3 - Mutahass?slardan mürekkep bir heyet müvacehesi~de 

yapılak olsn bu imtihanlar neticeainde en çok · muvaffakiyet 
gösterenlerden birind maddenin (C) fıkrası da nazarı itibara 

D) Tahsili meteakıp cemiyetin kendi arzu ve kararı ti' 
sinde bıızı Avrupa müesseaat ve fabrikalarında tetkik ~~ 
tebbüata memur edeceği talebelerden üç Avrupa bOkttıle # 
tayyare mühendisliği inpabnda ihtisas, ihtira sahibi bulu~ 
l&rI tastik edileceklere def'aten bq bin lira milkifat ~ 
ce.ktir. ~ 

4 - .Miı:;ahakaya girmek istiycnler istidalannı - ya J.dl' 
göre - Jstanbul - İzmir - Bursa - Eskişehir - Edirne -: Konya"' at'dl 
na-Samsun-T rabzun - Tayyare cemiyeti şubelerine ve. AJtİ' ·~ 
Cemiyetin umumi merkezine en geç 25 Temmuz 929 ta; dl 
kadar vermiş ve istidalanna aşağıdaki evrak ve vesikal 
raptel miş bulunmalıdırlar : ~ 

A ) Şehadetname ( bu sene mezunlarından şahadetıı~ 
henüz ellerine verilmiyenler, birinci maddenin (C) fıkr•~ 
şaraiti haiz olduklanna dair mektep idaresinden n:JU ~~ 
birer vesika ibraz ederler. Bu vcsikalann bilahare şeb' 
namenin aslı ile deği~tirilmesi şartbr.) _hl 

B) Nüfus tezkeresi veya bu mahiyette tafsilatı. Dl~ 
havi muteber huviyet cüzdanı. ~ 

C) En son bulunduğu hizmet hak.kında salahiyettar ~ 
mın ve nyrıca pclis dniresinin hüsnü hal vesikası (bu se°;) ti 
mektepien intikal suretile ge.enler için hizmete, hüsnü b 

sikasına lü:z:um yoktur.) ~ 
D) Biıinci maddsnin (D) fıkrasına sıöre askerlik vesik .. ,' 
ı:.1 ı 11ııp1enn sınnı muayeneıerı mu"facai1L '"'""'"n.•..... .. • 

Cemiyeti şubeleri tarafından sevkedilecekleri müteh ~ 
tamam bir hev' eti sıhhiye marifetile yapılıp evrakına 
dilecektir. 01' 

5 - Taliplerin imtihana gidiş masrafları ve muvaffak 
larsa memleketlerine dönüş masrafları kendilerine aittir· ddl 

6 - Daha fazla tafsilat almak isteyenler d5rdilncü ~·~ 
yazılı Tayyare cemiyeti şubelerine ve Ankara ile Clditf': 
bulunanlar cemiyetin umumi merkezine müracaat etnıel~ t~ 

7 - Her talip imtihan tarihinden en ğeç üç gün e~ ""' 
bula gelmiş ve İstanbul Tayyare cemiyeti şubelerine e 
tevdi etmiş bulunmalıdır. . t: 

8 - İmtihanda beraber bulunması zarun olan ede~• 
A) Beş haneli luğaritma cetveli. 
B) Duhul desimetre ve sair tersim alib. , 
C) Kurşun 1 alem, lastik ve saire. ,,. ~ 
lstiyen Fransızca ve ya Almanca lugat, kamus kitaP1 

lundurabilir. 

Yedinci büyük 
TAYYARE PİYAİvKosıl 

1 İNCİ KEŞiDE 11 AGUSTOSTADllt 

BU\~UK İKRAlVIİY.E 

30,000 liradır oO 
AYRICA: 18,0CO 15.000 12.000. 1 ~,Op;t 
liralık ikramiyeler ve 1 Q,')00 liralık hır aıil1' ~f· 

Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazaıı•c 
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it: e münasebet? 
0n k mutlaka tarassut 

li .. t 
a Uoer M 

1 caktır 
ho ta Eı arsa~ın tevkifinden 
d ~ baş:a:1a !htiyar sütnine 
~eşiy ernıışler ağlaşarak 
nİtd Otlardı, 

a.... enb· " .. ır .. OttiJ e kapının zıh acı 
'Yata fı ·

1 
Genç kız derhal 

. ~ Belkrarak: 
~1 hakik 1 ~e Hüberdir. Ken· 
~~ Cdilın· a~ söyleyince tahli
d<llctıiıı ~tır... Dedi ve süt
a ~tı \ter a.gzını açmas•na mey-
'% lfled · ' en koşarak kapıyı 
~ 

Ilı~ ııpl h .. 
~1% b· enuz aralanmıştı ki 
~--~ti ~ ır tazyik altında re
~ c.l<!ırd 
~~ d ıyarak arknsına 
'tı ~llşaraYandı ve Zambarof, 
~~ar. Ve F abyen avluya 

'~~tıker b ı· 
ı ÇeJ\i e ınden uzun ka-
)(ilii p Zavallı kızın üze

L' S ~erek: 
~~ esınj 
b'}> ~t k lb~!knrma! Yoksa 
~~ ham: d ıne yerleştiririm! 
~ 1~llte E~ andı. 
~it ~tı elinran. korku ve heye· 
ı:~. ıtlcıe d bıle kıpırdatacak 

ııı e ... ·ıd· "t l Yenid gı 1• Alçak vasi-
~ı~ ~a r ıfu en Yedi tegallüp 
>t~ kıubin na geçmek, genç 
~~e de~e ta?f edilmez bir 
'ı' 't e~·· : ılka ediyordu. 

tft... • lUrut '} • 
'-~a Rnıen ı erılemiş ya-
~~ct te"ess~~nç ~zı müda-
~ ile b ... ettı ve son 
4,~· agırarak istimdada 
~ ıtırı}:' 
ıı}&.: a.bYen k 
~~dctli sntni . olunun tersile 
) "'Ilı bir d nenın göğsüne 
ttt • kadını ~~be indirdi ve 

t ~::di. thuş bir halde 
~ 1~ 1Yal z 
·t~ ~erdi <ttnbarof magv du. 
~ "enle d ~! · ~ • r en aşağıya 

.~ ~~tt d· 
~:t \>~Uk bi~ti cclbetmek 
~~c }'ahttt b a__rekette bu

diditı· {)}\ltsan ngırrnıya kal
ı tdi, 

1 'a.vUtın karışrnam ha, 
~t~ ayı da ihmal 

', Şittı~· •ordu. 
~- ı ller 

\ ~~ı? eye gidiyoruz? 
t.ı"•~b.. ıı:ıu 
~ıı. ~ . tıaseb t? 
~ 1~ ~ ıfııa. e Hüber 
h .. ~ ~lla"y '-b.tıd 
"~, ~aıı.•. &ı heh an sonra 

d6tı.-.. alır eınehal tah-
~~ ersek h:e. şayet ko-

14 fill-(:I Pırniz kapa
er ~b· 

'5' ı birer 
' 

birer tevkif ediliriz ... Ben baş
ka bir ıey düşündüm... Daha 
emin bir yer buldum. Loran· 
şarla F abyen bankere istif
hamkar bir nazar atfettiler. 
Zambarof bu sessiz suali an· 
lıyarak ilave etti: 

- Sarı eve gidelim. Orada 
işimizi daha rahat görürüz .•• 

- Peki ama elbette sarı 
evi de taharrJ edecekler. 

- Neme lazım? O zamana 
kadar bizler çoktan işimizi 
görmüş ve oradan uzaklaşmıı 
bulunacağız •• 

XXIV 
Elyanun tabii i için 
Hüber Marsanın samimi dostu 

meşhur avukatlardan mösyö 
Dormon arkadaşını vnr kuvvc
tile müdafaa etmiş , fakat 
maznunun tegayyüp etmesi 
müdafaa \0azifesini çok güç
leştirmişti. B!naenaleyh avuka
tın müessir belfıgatı bir se
mere vermiyerek muhterem 
okuyuculanmııın da malumu 
olduğu veçhile, Hüber Marsan 

gıyaben ·dama mahkum olmuştu. 
Diğer taraftan avukat ar

kadaşının böyle firara bcnzi
yen bir şekilde ortadan ltay-

bolmasıru hoş görmemişti. Aca· 
ba Marsan hakikaten böyle 
menfur bir cinayeti işlemi 
midi? Zevahiri hal ve orta· 
daki deliller bu suale müsbet 
bir cevap verdirecek derecede 
vazıh bulunuyordu . 

Dormon kendi kendine : 
- Marsan ya katildir ve 

yahut ta birdenbire delirmiştir. 
Zira akıllı bir adam huzuru 
adalete gelir ve kendini mü
dafaa eder, diye öyleniyor
du. Vakıa Hübcr iyileıir iyi· 
leşmez arkadaşım olandan bi· 
tenden haberdar (etmemekle 
bfiyük bir gaflette bulun .. 
muştu. 

Fakat delikanlı sevdiği genç 
kızı bir saat · olsun müdafaa
dan mahrum bir halde bırak· 
i!ltcmiyordu. Nitekim delikanlı 
tevkif olunur olunmaz kork-
mak tuğu başına gelmiş ve 
ZambarQf çetesi Elyanı kaçır
mıştı. 

Genç kı%1D kaçırılmış oldu· 
ğunu o.elikanlıya mahpesinde 

iH va (!e-....:ı.& ... ~ ....... • küçük zabit 
mak· · s m ktebi müdü
riyeti en: 

İstanbul - Y eşilköyde, Hava gedikli küçük zabit makinist 
mektebinin kaydı ·abul şaraiti zirdedir. 

MezkUJ' evsaf ve şeraiti haiz bulunanlann istida ve vesaikı 
liizıme ile 929 senesi ağustosunun birinci gününden itibaren 
yeşilküydc mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri lazım~elir. 

İstanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şeraiti dtıhule tCft
fuk eden talipler dahi birinci maddede zikredilen •esaikı 
mektep müdüriyetine irsal ile alacakları cevaba göre hareket 
eylemeleri icap eder. 

1 - Şerait. 
A - Türk olmak. 
B- Taliplerin orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini ik

mal etmiş ve asgari onalb yaşını bitirmiş ve azami yirmi ya· 
şında olmalan lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle 
orta mektep tahsllinden yüksek tahsil göre'ller imtibansu: ola
rak kabul edilirler. Şehit, malül, askeriye sanatkar evlatlarilc 
ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep k.acirosu orta 
mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mek
tep tahsilinden dun tahsil görenlerden mii5abaka ile alınır. 

C - Tamüssıhha bulunmak t hastane hey'eti sıbiye raporu 
lazımdır.) 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç b1r cürümle maznun ve va 
zmahkum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli kücük ıabitler 
hakkındaki 1001 numaralı ka.nun mucibince muamele görürler. 
(mektebi muvaffokiyet..,. ikmal edenJer bava kı.taat ve müesse· 
satında altı s ~ne müdddle ifayi vazife edecekferini katibi adil 
den musaddak senedi meşrutle taahüt edeceklerdir) 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 1 O eylfı' 929 tarihine kadar devam ede

ceğinden ondan sonraki müracaatlar makbul olmaz. 
4 - Derslere eylül on beşinde başlanır. 

. rü er muhafaza '" u 
müd"r; ·"~ünden: 

Müdüriyetimiz için 59500 kilo kömür ve 250 çeki odun mü
bayaa olunmak üzere münakasai aleniyeye l<onulmu~tur. Mü
nakasa ve iha1at kanunundaki şerait ve evsah haiz olan talip
lern münakasa gününden evvel müdiriyetimizdeki şartnamele
rine ittila husulünden sonra münakasa günü olan 29 Temmuz 
929 Pazartesi günU saat 14 te müdiriyetimizde mllteşekkil ko
misyona depozito akçelerilc müracaatları. 

arkadaşı avukat Dormon haber 
verdi. 

O sabah avukat yatağından 
henüz kalkmıştı ki Hüberin 
sadık u ağı Jan-Piyer nefes 
nefese karşısına .gelmiş ve 
vak'ayı kendisine bertafsil 
anlatarak avukatın muavene
tini rica etmişti. Jan - Piyer 
eıcümle efendisinin muvak-
katen tahliye edilerek genç 
kw kurtarması için avukatın 
delalet ve iltimasını talep edi
yordu. 

Hüber Marsan ahpesinde 
bu korkunç haberi aldığı z.ı
man yıldırı~la wrulmuşa dön· 
dü ve hıçkıra, hıçkır.ı eğla
mıya bwadı. Biçare delikanlı 
göz yaşlan arasında arkada
şına: 

- Kardeşim, diye yalvarı· 

yordu, git müstantiği gör ve 
muvakkaten tahliyemi temin 
et. Zira Elyanın hayatı tehli
kededir. Ah bilmezsin. Bu 
Zambarof habisi hiç bir fey· 
den çekinmez. 

- Ah keşke serbestken ba
na her şeyi anlatmış olsaydın!. 

- Ne yapayım? Her şeJ
den ev el Elyanın müdafaa ve 
himayesile meşguldüm ve ona 
emin bir melce temin etmek 
istiyordum. 

-Pekıilil Ben şimdi gider 
ve istir.tak hakimini görerek 
arzunu isaf cttinniye çalışırım. 
Belki de kendisini iknaa mu
vaffak olurum. 

- Allah vere geç kalmış 
olma~ak. Çünkü geçen her 
saniye Elyanı biraz daha olii
me yd<laştırıyor. Buna em!n ol. 
~ -----~.. USitmedi) 
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r abat Emanet memur- Emanet bııtıli' 
Tlcare'" ve san yi odaısından: farı arasında rı da ıslah 
Oda meclisinde münhd olan iki a.:alık için 18 Temmuz k 

929 Perşembe günü intihap icra olunacağındnn müntehibi nasıl olacak? edece •• ~ 
san1 olan zevatın saat ondan bire kadar odaya gelerek reyle- Emanet Barem kanununa Emanet su yollarını~ 
rini istimal buyurmaları. . tevfikan memur maaşlarını ve karar vermiştir. Y~ lı r't 

\ntihap olunmak hakkını haiz olan zevat ve müessesabn derecelerini tensik edebilmek minden istifade edılert çtifj 
liste.i o nda asılmış olduğundan bu liste hakkında her hangi için tensikat yapmak zarureti- lann milmkttn mertebe ~ 
bir itira7ı olanlann 16 temmuz 929 Sah giinii akşamına kadar ni hissetmiştir. ıslahı için su yolu inP'~ 

1 

tahriren müracaat eylemelcı j lüzumu ilan oiunur. Tensikat mühim bir adede çalışan amele mikta~1 
fi ~ 

baliğ olmaktadır. Maamafi ten- lattırmıya karar verınif ,ı ~ ' 
sikat_ münhal vuku buldukça şaat postalarına « 1 ~-' 

Taksimde sabık Eldora
doda "Mersedes - Benz -

Kraysler,, otomobil 
acentalığı 

ispirto ve İspiri nlu içkiler inhisarı 
umum müdürlügünden: 

İdareye lüzum olan 

1,000,COO (bir 111ilyon) lJoŞ şise 
Nümunesine tevfikan kapalı zarf usuliyJe mübayaa edilecek

tir. Zarflar 10 Ağustos 929 Cumartesi günü saat 15 e kadar 
mübayaat komisyonu riyasetince kabul o!unacaktır. Talipler 
şartnameyi komisyon kitabdinden alabileceklerdiı·. 

cyriscftıin 
Merkez acentası : Galata 

köprü başında. Beyoğlu 2 3 62 

Şube accntası: Mahmudİ) e 
hanı altında. İstanbul 2740 

izmir -t.1ersıo sürat postası 
(CUMHCRIYET) Yapuru 16 
Temmuz salı ı 2 de Galata 
nhumından kalkarak Çarşamb. 
sabahı lzmire ve akş:ıın1 
lzmirdcn kalkanık [ Antal) .ı , 
Al~iye, Mersin] e gidecek Ye 

dönüşte [ Taşucu , Anamor 
Alaiyc, Antalya , İzmir J c 
uA"rıyarak gelecektir . 

Ayvaiık Slır at postası 
( :\1ERS1i\ ) ,·apuru 16 

Temmuz salı ı 7 de Sirl,l!..:İ rıh
tımından hareketle .. Gelibolu: 
Çanakkale, Ku~ukkuyu, Edre
mit , Burh .. ıni) e , AV\ alık J a 
gidectk vu donü~tc mcıkCır 
iskelelc.:rl1,; birlikte Altunoluğıt 
uğnyarnk gcb::cktir. 

Gelibolu i1ı-iıı valnıl ) oku· 
alınır vuk alınmaz. 

NAİM VAPURLARI 

IZ!\iİR POST ASI 
Sen , luk \ t: muntazam olan 

Adn~n vapunı 
~ Temmuzun 

18 inci l)ERŞEJ\lBE 
gi.ınu ı 6 da ( .alata rıhtımından 

h:ırckctjc lzmirc ve Çarşamba 

günu JzmirJen lstanbula hareket 
eder. 

Gal:ıt.ıda Gümrük karş1sında 

Site Franscz hanında 12 numa
rada umumi acentalığma müra
caat. Telefon Beyo~lu: 1041 

TA VlLZADE MUSTAFA 
ve b!raderieri vapt:rlan 

Muntazam Bartın ekspresi 
Tavil zade 

vapuru 
17 temmuz 

Çarşamba akşamı 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
mutat i kclelcrc · uğradıktan 
ı:;onra Bartın \'C c.idcye a7.İmet 
ve avdet edecektir. Mahalli 
müracaat : Y ~n.is Ta\ il zade 

·biraderler. telefon lst ~ 22 ı o 

mWıhallerin tasarruf şeklinde şilik iki posta daha ~ 
yapı1acağı için memurlardan lüzumlu ~örmüştür. /. 
kimse müteessir olmıyacakbr. · 9~ J 

Yalnız muhasebede ve doğ- Bugünkü k?~!.e~ ~ 
rudan doğruya muhasebeye Türk kadın bırbgı -~ b 
merbut olan devairde taıarruf Berlindeki beynel~i~el le~~ ~ 
edilecek memuriyet adedi lar kongresine ıştır• 
«75» clir. Ehayiş Suat H. orad• lı ~ 

Ekmek iiatı olduğu umum kadınla j,4"~ 
Şebremanetinden: T emmu- ketleri hakkındaki fi!~ 

bugün saat 17 de Daı, 
zun on altıncı salı gününden l<onfernnc. calonunrla 
itib ... ren ekmeğin kHosuna b'liı'• caktır. Herkes gide 1 

on altı buçuk ve fırancalanın 
kilosuna yirmi bir kuruı otuz Türk ocag;nı; )1it 
para azami fiat vazedildiği bey anJ1 l 
illn olunur. 1 Türk ocağmdan : tel 

Adliyede ıkramiye emlrleri 
Müddeiumumilikten: lstan -

bulda bulunan adresleri meç-
hul Bursa mahkemesi azayı 
sabıkasından Mehmet Reşit ve 
Düzce müstantiki sabıkı Os
man Zeki beylerin ikramiye 
leri için muktezi tediye emir
leri gelmiştir. 

Mumaileyhimanın memuri
yetimize müracaat etmeleri. 

tııüddeiumumilile daıet 
Viranşehir mtiddeiumumii 

sabıkı olup lstanbulda ikamet 
etmekte olduğu anlaşılan ve 
fakat adresi meçhul bulunan 
Kemal Sabri beyin memuriye
timize müracaat etmesi. 

Türk ocaiı balosu 
Ocak balosuna iştirak et

mek istiyen ocaklıların Ttırk 
ocağına müracaatlan 

Jf- Ocağımıza hizmeti do-
kunan bazı zevatı muhtereme 
ile muessesata her sene balo-
muz için huıust davetiyeler 
gönderilmekte idi ba sene 
kanunen davetiyeler mnlga 
olduğundan maatteeunf hiç 
kimseye davetiye glnderllml
yecektir. _....,.....,_ 

Natü B. tcmlillcri 

Bu gece 
KUŞDİLİ TlY A TROSUNDA 
Hafız Ahmet B. incesaz heyeti 

YOBAZ: Komedi 3 P. 
Varyete -Danı-Daet 

Duhuliye: 30 kurut 

muz 929 tarihli gaıe 
İstanbul Türk ocağı . 
matbuata tevdi ett!" 
tavzih intişar etmişti· 
geçen günlerde, bu dJ 
kendi ruh ve maktB ~ 
cinde bir tefsire ııı•~ 
dığmı teessürle öğren te 7' 

Türk ocağı, balkı~ ,~ 
yetçi bir müessesedır; -ti ~ 
ketin muhtelif tedri•!!.-'~ 

biye müesseselerine ııız~ 
gençler tarafından ~~ 
içtf maın ruhu, Tiirk 0 

'

siı etmiş ve yaşatrıııf b ~ 
hun aynıdır. idare ttifl .,~ 
bu içtimaı ifade~ ~ 
itibarile bilikayd d,.. 
etmiştir. Tarafırıııı 
dilen izahın ycgıoe 
iıe içtimaın gençli~_ı,e _,.t 
hususi bir teşebblP" ti"' 
getirilmiş olduğU1>11 

mektlr. .Mt:' 
Türk ocağı, bUJJ~ 

devletini teşhis ede; 
perverliğln esaıl~t ~ 
olan herhangi bitd .., ,.-. 
hareketin tabiatell 

~ırklareli/ı ·ıtlı 
şe t 

Şehitlikleri . i~~ 
Kırklarelindelu. ~1' t~ 
çin de bir şehıtli ftf.,.....
ve inıa masrafıOI 
deruhte etmiş~ir. '

Şehitliğin u:f ec~· 
pqa nezaret e 
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1\zılı bir hırsız dün ae-
~~ Y.akayı ele ver i 
~ ~lia merkezi dGn akpm azılı bır hırsızı yakala· 
~: Abııt ef ~· Şaban ismini taşıyan bu hır ız dün 
,·~, 't'-dıı eııdi hanmda aşçılık eden Yu ufun odasına 
~~lllıttır. tabanca ile tehdit ederek « 5 » lirasını almış 
,, 'il •oıır ş ' iİttııif a aban Ayasofyada Yerebatan camisini soy-
~ içhle ' callliın ne kadar katısı varsa toplam imamın 

~' ~tlcer •akladığı SOO lıruuıı da cebine koymuş , halıları 
}~ 

0 
Ytildemp kaçarken yakalanmıştır. 

~~~~da tabanca ile dilkktioa girip oygunculuk 
b .~tJtt~tir'etkir olan bu huıızm bir arkadaşı da olduğu 

"'" d . Oe/e e~i, önüne 24 saaite epey 
le 'll bıçakla cerh vak' ası 

~ ;a/~~tiyUnde Pangolb':,,/~~ numarab 
~i t.1· ır badiae olmuş, dükkanda berber kalfalığı 
~~' 0~de kocaman bir eden Hüseyin HUsnü dükkinın 
~~ t<a'f1 halde Mııırh 6nlinU işgal eden seyyar satı-
~~tlli k tkSyQne kadar cı Zeynele olduğu yerden çe ... 

\ ~· OValamıya baş- kilmesini söylemi , Zeynel bu 
\..ı. ~ l?ıah U .sözU dinleme ince makasla bı· 
~ ' · a esinde oturan çareyi karnından ağır surette 
~ ~t~i taşıyan bu yaralamıştır. Zeynel has -
~ ~tıdkadıköyünde po- taneye kaldınlmıştır. &· Oanı arı yakalanabil- § Beşiktaşta Ihlamur cadde-
ııı.' ~İhıd ~? yakalandığı sinde oturan he acı Hasan 
~ 'ttltlldt ı saldırma ile dUn kansı Emine H. ıle kavga l.' old~tı ~elik dqik etmis ve bıçakla Emine 
~ lb.ı~lp ~· - gortilmllş ve hanımı ağır surette yaralamış-
~ "'q~~qu~teai hastane- br. Emine hanım tedavi albna 
~~ittir. almm?f, Hasan yakalanmışbr. 
~~~. y

11
.._, b .. ka birisini § Ayasofyada Eminpaşa ha-

~~~~--.~•lll d nında oturan arabacı Sabri 
l' ~. • ıiJ tahkik ile kirkor isminde bir adam 
~ d • arasmda dllo gece saat 

~
it ~"ıl enıze b~de henüz hakiki sebebi 
··" '-if, d awqılamıyan bir münazaa çık-
~.~~ l mq, Sabri tabanca ile Kfrkoru 
~ltlde bit 0 turan Refa batından ve ayağından yara-
~~ ~ itnç kız diin byarak kaçmıştır. 

, f ttlbı. den intib Kirkor ifşdeye gayri muk-
'k't'' 'kend· · d ~ra tedfr bir halde hastaneye 

Yeti ını enıze kaldırılmış, Sabrinin derdes-
• lıtıı.!~er tara-

~tı de b:"'· tine tevessf.H ... dp-;crr. 

-... ~t~tt tJak~r ceset Mecliıı vııayeitc 
~·'\ ~llld, ~da~a Kuı- ıon içtima 

~ltittı enızde ih- Meclisi umumii vilayet bu-
~~1 llııa,t~~ ka~ını~ ~ öğleden sonra fevkalade 
~t~~· lııı,!lılftı Htıvıyetı ıçtimaının son celese ini 2.kte-

(l •t-, r. Tahkik derek yeni bütçeyı tetkik ve 

~Q~ . hısdik edecektir. 

o;,~tK.~ittt ltij nava: Buüiınku nor a: 
ı:-\ 'Qt: r-._t v 

\ ~ atleainden , İngiliz . 1005,75; .Fr~nk 
~. b tlli h. 12,32; Liret 9,22; lsv Ç!C 

\l ~~· ~ '-b thret ~26» 2,50,50; Dol r ~-8,"5; Da-
~, t i~ce :n ~20)> de- hili 95,25; Alt n 8 8; Ana-

llqhıtJ.,.d!.lıgar Poy. dolu 22,25; Rumeli 6,55; 
'4 ur. Tramvay 79; DiiJUn 183. 

tş Lanl"'"tn~ ım rlmmJ + .,. 

24 bin lira 
Çalıp Suriyeye 

kacan adam , 
yakalandı 

Gazi Ayintap Ziraat Du
kası veznesinden 24,300 lirayı 
alarak firar eden bankı•n ••· 
nedan Akkiş efencli Hnkame
timhiu vuku bulan teşebba.tı 
üzerine Suriyede derd•t ve 
Uzerinde mevcut buluaaa pa
ralar müaadere edilerek Gad 
Ayıntaba teslim olunmUfhır. 
Akkiş efendi sirkat ettiği 

paralardan ancak yediyUz kn· 
sur lirasını sarfedebflmipir. 
Mütebaki paralar kimilen is
tirdat edilmiş ve mumaileyh 
tahtı tevkife alınmqtır, 

Gençler toplanıyor 
Darülfünun ve mekitibl ali

ye talebeıi buatın aat ikide 
talebe birliği binasında topla· 
narak, ıon zamanlarda ztıhur 
eden sui tefehhllmleri izale 
etmek için mUzakeratta bulu· 
nacaklardır. 

Fırkada 
Meb'uslarımızın 
göriiıecekleri İl

ler nelerdir? 
Baınn ajleden sonra Halk 

Fırkumda toplanacağım yu
dıjmuz meb'usları.•. ız, haber 
aldıtmnza göre şu meaeleleri 
~erdir: 

1 - Ekmek muel.aiDiD 
kat'ı bir bal tekline raptı. 

2 - Hayat pah~ğında 
beledi vergilerin ve umumiyetle 
mlkellefiyetlerin derecei tesiri. 

3 - Şehrin ticarı ve iktJ .. 
Adi vaziyeti. 

4 - Şehir ve civarında su' 
ve yol iflulle Nafıa ve bele-· 
di biunetlerin vaziyeti. 

S - Halkın baflıca arzuları. 
Buadan bqka esnafın temen· 
ni n ıfklyetlerf ile mqpl 
olmak lllere bir komisyoııwı 
teşkili de mevzuu bahistir. 

İrtişa Bir garibe 
Bir maznun zev- Hayat pahalılığı 
cesinin adresini 

bilmiyor 
lrtita mamunlan bıkkındaki 

tahkikabn ilk ve mnhim saf
hasının dthı akşam ikmal 
edildiği söylenmektedir. 

İlk tahkikat neticesi mu· 
;nunlann aleyhine ç•kmııbr. 
Mevkufların evlerinde yapılan 
yeni taharriyatta baza mllapet 
ıeyler elde edilmiftlr. 

Diğer taraftan halen Fraua· 
da Nis şehrinde bulundu~ 
söylenilen Mm. LUtfinin de 
kendisinden bazı malilmat 
alınmak üzere celbedileceji 
haber alınmıştır. 

Adresi alınmak il.tere 
mevkuf bulunan zevci Ultfi 

. beyden izahat iıtenmif, fakat 
mumaileyh ademi malillnat 
beyan etmiıtir. Bu da, bu 
işin ne kadar karışık oldu
ğunu kifi derecede i6ıtere
bi!ir. 

Neniı B. ve M. 
Holfial 

Muhtelit mllbadele bitaraf 
azasından M. Holıtat ve ko
misyondaki ikinci muralıhası
mız Nebil B. bu aktam 
Ankaradan şehrimize mllte-
veccihen hareket edeceklerdir. 

Mumaileyhimin dUn phrimi· 
:ze geldikleri hakkında buıtm· 
ku ... abah refiklerimizden bi·· 
tının v\Çre1İii haber yanlııtır. 

nasıl oluyor? 
Hayat pahehhiJmn esasla

naı uqb.ran mehafi in son 
zamanda, nazan dikkati i ga· 
rip bir vaziyet celb ·c .ştfr. 
Meaell, kabak, fuulya, c.:oma• 
tes Patbcao v. s. gibi a bzenin 
ilk çduf fiyatlan iıe bugün· 
kil fiyatlan arumda pek bllyik 
bir fark vardır. 

Mamafi buna rağmen do
matea altniıt kuruşa satılırken 
lokantalarda •poniyon)) fiyat
lan ne ile bup de öyledir. 

Yemek poniyonlanıwı 
en ucuz oldukları zaman 
indirilen fiyatlar «5» kunıtu 
qmamaktadır. İtte, bu meha
fil bu ftliyeti çok garip gör· 
melde, fasulyenin okkaıı 60 
kunıt• iken lokantalarda tabağı 
Dm•lS-25»kW'Uf8 satılması ile 
okkuı ·12» kUl'Uf8 düşttığO 
zaman lokantalarda gene ayni 
fiyata verilmeıfDi baylf adp 
bulmaktadırlu. 

Kemaldfuı B. öldü 
Bona ve Oamanlı Bankası 

komileri Kemalettin B. Mar-
ally.da vefat etmiftir. 

Kıymetli bir maliyeci olan 
Kemalettin beyin 6lümü mem
leket için bir ziyadı. 

Merhumun damadı arkada· 
pmıı Cem•lettiD be~·e veı 
ailesi efradıDa beyanı tH1Jet 
ederia. 



Son Saat 

Yeni çıkan kırnıızı kordonlu 

nkara takısını 
•Bir kere tecrilbe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. 

Ankarada depösu: Bonıonti bira deposudur 

~ Yaldızla ve monogramlı kağıt imali 
t&tüıı inhisarı umum müdürlüQünden: 

ld.re i. ~.90 ebadında ve b'ber topu 500 varaklı olmak üzere 100 top yaldızlı ve 
~ per,emen kiifıdı imal ettirilecektir. Talip olanlann numuneyi ıörmek üzere milraca
Clar.ı Ye. 20-7-929 cumartesi ıllnii saat 10, 30 da Galatada mtlbayaat komisyonunda bulunmalan. 

DiKKAT 
Müşterek ve serbest eö· 
leocelel'l havı BEBEK ve YENlKÖY deniz ban
yoları herkese . şayanı 
ı,vsly.e Ye en güzel 
ıenezztibtür. 

Yazı makinelerinizi 
Satua almadan e•el Galatada 
Haraci 10kajmcla 1 O numarada 

VITALi BENBANAST 
Mapzumı ziyaret ediniz. 

lnee\.w ..-kemei asliye 
ildllıd ncaret mahkemesinden: 
Maflfa AWDduk zpde birader
lere ait olup lf lwıkasuıa 
....... ola "'iielfllbU'V• ·! 
eaYaHa 17 tem.UZ 29- çj)".o 
pmba llaD ve onu takip 
edm ,eDlerde saat ondan iti-
baren it baakaıı ı.tanbul ...
hemde flralat edilecetjaden 
talip olanlınaı mlracaatleri 
11.ln obmur· 

PiJ-so •tldlriyetiildm: 
N .. maeleri veçllile 265,000 

adet sarf ile 2,500 adet nCh 
m11~ileroltl albayaa 
edil .. en itaya talip ola-
ca~ pey akçelerile bir
likte 18 temmuz 929 tarih 
peqembe ıınan saat ıs te 
plJa9 m6dlrltli0Dde mnte
tekkll 1Dlbayaat1'onıiayonuna 
mUracaatlan. 

İkiDQi Ticaret mahkemeaindea 
Be~ latikw cadde-

ainde Ceaap ve filre-
ka. tirketi maiazuuıda pıevcut 
ylncfen mamul ve yüz kırk nn-
tim geniflijinde kışlık manto 
Te paltoluk on iki top ve 
beher topu tahminen yirmi 
ill otuı metro aıumda velur
d&len kumatlann 18-7-929 
tarihJne mOsadif perfenbe gO· 
nll aqt on da mahalli mez
k6nla bilniD.zayede furuht edi
bcet' ilin olun1JI'. • 

CIKIYORLrl\1 
;, r 

~i,) l'rİ eğlendimıek Sc:\ iudirmek 
l m ~t· kazandırmak ıçjıı tıa~a 
mıt~lıl \a ~kı~ onun. Perşembe 
güu ~ı; ni ın1l\ ezrı d-den arayoıız. 

liJii> \'.Ll AGA ~--· 

• 
FLIDA~ 

- /, :~ 

FLİDA 

Seyriset ain, tiurabaı müshmın nastanesi, 
HllAliahmer mektebi ve sair müessesatı sıhhi-
yece tercihen istimal edilmekte olan FLİDA 
sinek1 sivrisinek, tahtakurusu, pire güve ve 
bütün haşaratı yumurtalarile kat'iyen imha 
ve ifna eder. Leke ya~l!laz, tesiri kat'l ve ko
kusu sıhhi ve latiftir. ELİDA haşaratı öldüren 
bütün mayiat arasında birinciliği kazanmış ve 
Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şehben-
derliğince resn1en tasdik edilmiştir. Sanat ve 
rekabet aleminde dahi en yüksek n1evkii şaha
detnamelerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya 
daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, te
nekesi 75 ve pompası 7~ kuruştur. 
FLİDA istediğiniz halde (tesiri voktur) ~iye 

sizi aldatmak isteyenlere inanmayınız. FLIDA 
başa~atı öldiiren oütün mayia ttan daha, mü
essir ve yarı yarıya daha ucuzdur. 

• 
FLIDA yerli dimafı, yerli amelesi 
ve yeril sermayeıl De yapılmııtır. 

Flidayı tercih ediniz. Flidanın müstahzırı 
Hasan Ecza deposu sahibi M_eşhur basan ko
lonyası ve Hasan kuvv~t şurubu müstahzın 
Hasan beydir. FLİDA bir şaheserdir .. ~larkası
sına dikkat Hasan ecza deposu. 

Sultan Ahmet sulh icrasıD 
Şekufe hamma medyUJI 

4 çarşuda arap hanında 
odada sakin SatılmlflD 111 

yun bulunduğu meblağıll t 
istifası zımnında tahb buJd': 
alınıp furuhtu mukarrer. -!! 
nan bir adet 20 kıyYelİI' jl
yatağın mahalli mezkOrd:, Jıt 
7-29 pazar günü saa!uıed'" 
bil milzayede furuht Ctfl'" 
ginden talip olanların ~~ 
nma müracaatlan ilin 

F otograf levazıma 

dığmız nıağuadan 
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Günet 
Ôğle 


