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İzmir, 17 (H. M.)- İdam mala- Firariye hlisna kabul göstermif, 
kdmu olup idam sehpası öniinden .anra ilk fırsatta HIJ.seyini yaka
firar eden Hacı İsmail oğlu Ha- lıyarak bağlamıf ve Muradiye 
seyin yakalanmıştır. jandarma karakoluna haber ver

Firari HIJ.seyin, idam gecesi seh- miş /erdir. 
pa öniinden ko,arak firar etmif, Gelen jandarmalar. idam mab
Menemen boğazıittlald 14 flara lıdmrına '' Akgedilt,, /röyllttlen 
iltica etmiştir. Hii.aeyin orada aç Manisaya ,etirmiflerdir. 
gece kalmıştır. Ba aktamki trenle Me-

F akat bıı maddet zar· neme ne sevk.olunup Diva-
fında bir taraftan aoğu· nı harbe teslim edilecek 
ğun, bir taraftan da açlı· H aflebi 1 ihtimal yann 
fın tesirile fena hal- stibalı hakkındaki idam 
de mil.teessir olan Hii.ae· hiikmiJ infaz olunacakta. 
yin, bir tdJnJlq}ıa talıam· FirtP'()4iyakalıyan k8y-



$ahlfe 2 
,r 

Hıltıratını ya.zan: Naci l•mail 

Babi kahini, dört marpuçla nargileden 
iç~rdi. Yeşil bir duman bulutu içinden 
geçerek huri ve gulmanların aaaya 

secde ettikleri bir m.:ıbede girdik. 
- Gelecek tefrikalardan 

-a-
Mısır' da oıı gün 

lıkenderiye' ·, 
den Kahire' ye 
gidecektik.Gün
de bir kaç tren 
vardı. Fakat, 
muntazam ıoıe 
varken otomo
bfl •e-yahatını 
tercih elmiye
cek insanlar 
deAlldik. Mısır 
hük6metl, tren 
haU1na muTazl 
Jolla rdaki oto
mobil rekabe
Unln açılma· 

aını bir kaç ten• çe1'mlf, bu 
Jollan kapayarak bir otomobil 
Jolu açtırmıfb. 

Otomobil rekabeti brp
amda iflla etmele baılıyan 
Mudanya· Buna, Aydın- Ka .. 
ba, lamtr- Bandırma Ye bun· 
lann akıbetine uirf\mafa 
DalllMt flmenclifer kumpan· 
yalanoın kulakları çınlaun! 
Mmr 10nbahan bu ne kadar 
usun olsa, Nllla albn akıtan 
kanallarından Afrika rtızalr 

lannı eme eme yolumuza de
vam ediyorduk. 

Fazla rtızclrlanmak içla 
viteıt 100.110 a kakar ıe
Urdlk. Aklıma, bl:&im ıGr'at 
pmplyonlan latanbul tofk
lerl aelıyordu. 
lıtanbclun dar ıokaklann· 
da 100 k!Jr-me•re ,ıdev bu kah· . 

Berul.,. Baıir Hanın• alaanJrı 

raman1ar, bu ıaray dGıeme
rtnde rüzgarlar arada rekabet 
etmek istemezler miydi, deree· 
.Uz? 

Bu Nd ovaıı, bir mt!yar
der bahçesi ifbl fUnall ekil· 
mtı, blçllmlt, canb bir para 
abideıl ıururlle: 

- Refah, Refah! 
ıealerinl kulak arım dol-
duruyo.-du. Amerikalılar, 
Allm ~rikan pamuklarma re
k.t bete den ı amukları ye
ttitiren lım Nıl ovasmın hava· 
ıını, toprağ nı N l çamuru
nun kuvnllnl münakiııa edf
yo:lard. 

Benim göz'erimln onüne 
Yauuz ordusu, Mehmet Alı 

Pata Baııbozukları görünme
fe baıladı. Bir zaman Türk 
ıan caiının gö11eledlil Akde
niz ilem•nl nbu dlyarlanda bi
zimdi. Hanıl met'um zihni· 
Jrt, Padlıah ılzOnden dl
.. nlere menfa yapllan bu 
,.r1eı1 bir 11tma 1atafı, hlr 

'$iras yollarıntla 
turlı ocaiı yapmıfb. O sa· 
manlar, bu ln,ılts teknllt 
yok mu ldl7 BJzclea cl6rt bin 
eene eVTel Mı11r flra •un'lan da 

bu kanallan açmaDHf, ba n
fe h içinde yapmıtlar miydi? 

Adana, iklind bir Mııu. 

Nereılnde bu refah •ar? 
Kapttallıbla eenet lhtlran, 

k4ındtatnln hodbin seftto• 
mQıalt bir semin balmacbkça 

de•let bu ıGn• hnkmeden 
kapltallıt cUmya11 nm karte-

line afrmedlkçe bu itler ola
maz. MOhendla K Nızht IÖ~ 
il yordu: 

- Zaa etmeybıts ki ba 
o•a.lalr.i sermaye lnııltderJn. 
dır. iaılltzler, memlekeUn aıa· 
Jltlnl, 11hhl emniyetini, ver-
,ılerfn makultyeUnl Te ferdi 
teıebbaılertn emniyetini temin 
etmlılerdir Mınn ltleten ar

maye, Franıız,Alaman, Amerl· 
kan Yahudi N. S. ıibl J&· 
bancı milletlere alttf.r,, 

Dofru 16y1emtıtL Dini, ••· 
tanı olmayan eermaye, bu te
mlnab Yeren konırolara da 
gitmiyor mıydı? Yüz senelik A· 
merlka, bunlana eseri clettl· 
miydi? 

K.ablre'ye ifrmlttlk. Mıur 
operaıının knıldln gölgeleri 
6zertnden ıectlk, Sa•ay ıtell· 
nln 6n6nde durduk. Saat, Öf· 
leye ıelmemltU. HenGz tea
halapn ıokaklardan 6,le p 
netfnln al1r 11çaklı1- ç6kme79 
baıhyordu. 

Şimdi, yemek, yatmak, 
her yanm •aatte bir dut yap
mak zamanıydl. 

Dedelerimizin naad yata· 
dıklann bilmem, Bu ailniln 
Efendileri, ıehrln ortaımda, 

Ehramlarla gölgelenen Mı11-

rülced d! Londranın konforu· 
na rekabet eden oteller, ku· 
lüpler, barlar, muzik holJer., 
"çımılar buralarda ıervetin 
hodbl ilk ınrabına içmekle 
ıermet. Mehmet Ali paıa Ba· 
tıbozukhıklarının evlatları da 
Nil kenarını birer "Sadabat,. 
yapan La e devrhnfzln köık· 

lerlnde harem t ayalı geçil· 
mekte berdevam! Felllhf ar, 
onların bizden evvelki Efen· 
dllerl Ômer ordusu Arı1pla· 
mı da Bulak caddeılnln arka· 
ı•ndaki cami mahallesinin ka· 
rııık ıokaldannda, Parkı çem
berllyen çartıtının aakvacı 
kuytu dakklacılarında bula 
bdinlals. 

{ARI"' 

Vapurcular şika
yet ediyorlar 
Gilm:Gk idareelaln mar

mara kanza1ıdakl muamele
lerden beyon name alauyaca• 
im• yumıttık. Ancak vepur-

1 cular bundan tlklyet etmek· 
ledir. 6u metele b•kkında 

1 ~apurcular blrllli pmr~e 
mGeacaat etmftUr. Yeni tarife
nin mGtklllb nazan dikkate 
alınarak tarifede tadil lt ya· 
pdmaıı muhtemeldir. 

Hala bulunamadı 
Beyoflundaki S.kızafacın · 

Sörler mektebine leyli olarak 
de•am eden Samatya Hacı· 
kadı caddelinde oturan ma· 
dam Sojenln kım Ye•knUya 
bundan 12-14 ,On eYYel 
attmek isen eYden çıkanltı. 
D6rt giln e•••I annetl kar
deılııe tatil milnaaebetile Ye
Tantlyeyt mektepten alma11· 
m 16ylemlftlr. 

Fakat kız kardetf mektebe 
slttltl zamaa ye•anUyaıma bir 
haftadır mektebe ıemedijlni 
kendlün 167lemltlerdfr.Bunun 
Gzerine kıun allcıl adliye ve 
potu. muracaat elmltlerdir. 
genç kız bulunan muhtemyer-
de ann1tsada bir haber alına
mamııtr. Zablta lee Taziyet 
etaltlfllr· 

110 .. 

Ga~lar gene mi tat· 
fİf ediliyor. 

Soa aGnlerde piyasada 
beyaz sazla talflt 
petrol& teaadilf edilmekt 

Ticaret odaıı bu huıuta 
tetklka ta baıladıfl lf bl afl
'kadarlar hakkında da takibata 
baı'amııtır 

Btı1bk harbin Jptldalarmda 
g6rd6iüm Mmrı tekrar ara· 
yacak deifldim. Mehmet 
pata, M111r arazlılnl doıtl 

na, hanedanına takıfm ettiılf• 
U. lngilfz lrgall, bu mfraıye-
dilere bir Avrupai. hf11edar
larda getirdi. Mehmet Ali pa· 
ıa yaranı, lnglllzlerle fdare 
memurları oldu. Mı11r1n bu· 
g6nkü Patafar hükdmeU, 
N.l kenarmdakl konak'a• 
nnda "mecllai vGkell,, içtima 
lannda Tlirkçe konutan eılr.i 

Tiirklerin çocuklan da bulu 
nuyor. Oç bet bin Türk on 
bir, mllyon inıana hali bGk· 
metmektedf r. Bu bizim için 
milli bir prur, mi.il kadre
tlmlzln bir ıabeıert defli de 
nedir? 

Saat dörtte günet mızrak" 
laemala baılıyordu. Şimdi 
Ehramlann ziyaret zaman1 I·, 
dl. Bizim gibi birçok ıeyyah· 
lar, harbin tik ıen~lerlnde 
yapılan bukGnlerde Akdent· 
zin Cate d' Azüre •ahilln=· 
nin ıato~arına, villalarına bahçe· 
lerfne tefevvuk eden M111r 
ülcedfde'ye gidiyorlardı. Bu 
akıu bir mahıerdi Doktor 
Levis, güzlukleri altından aey· 
yah otamobi1lerin he· sapla· 
ken: 

" - Yeni bir bahis uyunu 
buldum, dedi. 

M111r'• yalnız çekirge yaf· 
mıyor, çekirge gibi ıeyyab 

yafıyor,aeyyah paran!,, 
Bu mah~rln kaynattli• 

yere gelnıtltfk. lrt boyh, ka· 
bn kemikli, yüzlerinden 11hhat 
fııkıran F e!lahların getirdikleri 
d6rt de•eye bin~cektik • 

(Dnamı var) 

Kumisyoncular 
Müracaatları kabul 

olun·madı 
Şahıı kefalet ıöttereme· 

dildedndenden komjı yoncula• 
nn f aalfyetten menolunduk· 
larını yazmııtık. Kumlaiyon· 
cular l.u huıuıte ticaret oda· 
ıına müracaat etmitlersede 
kanuni meaag olmadığınGan 
arzulannıo iı' afına maki.m 
görü:memiıtfr. 

iş görülmeyormiş 
Son günlerde mühtt:lit mu

badele komsiyonunun it gör· 

medifine dair muhtelif ıay •• 
alar çıkmııta. 

Dün bitaraf azadan ko
mltyon reill bulunan M. Rfvaı 
bir muharrtrlm:se bu buauıta 
utldekl beyanatta bulunmuıtur. 
Komlıyon muntazarnaa ça• 

lıtmakt.dır. lılerln dört aya 
kadar tamamu biteceffnl 
tahmin ederım. latanbulda 
2500) alaeakbya mukabil el· 
de 15000 lıterlin mevcuttur. 

Bunlardan maada etabllle
re vellka tevzii mal iddia· 
11nda hulunanland en alda• 
nnın tetk kl slbl itlerde ikmal 
edilmek ilzred1r,, 

Bu komılyonların Yuna· 
nlltandakl meıal müddetleri 
iç &J' olarak te..btt edilmlıtir. 
fakat aerelernen ite batliJ&• 
caklan benüz!mal6m delildir. --
Fırka içtima etmedi 

Ankara, {Yarın) - Medl· 
ahı bayram tadili müoaaebe-
tlle fırka pubu bu aün lçt&;. 
ma etme:mlftir. 

= 

IOhanes yakalan
mak Üzere 

1 
Geçenlerde jandarma1ann 

elinden kaçan alb ıeneye 

mddc6m Ohaneaın bir kaç gün 
e~vcl Beı·lct&t Ye Bebekte 
ıörüldü~ünü yazm•ıtık. 

Fakat bu defa gazetelerin 
yazdıklarına ıore Ohaneıin 
Ankarada poliıçe izi bulun· 
muıtur. 

Hatta Ohanes Ankarada 
bir otel ve b:r k-aç evdede 
yeniden hıraı:ı:hk yaptıktan 

ıonra izini zabıtanın eline 
verml lir. 

Bahnl.m Ohaneı nerede 
nerede yakalanacak. 

-·-
Gayri mübadiller 

meselesi 
Gayri mübadlller ~mi· 

yet·nde muıalckafat tevz:at 
da iki lime kadar bitecektir. 

Yunanlatana gfdeceji ha 
ber verllmlı olan takdir. 
Kıymet kom ıyonlarından hlli 
De •alat ıfdeuklertoe dair 
hiç bir haber çıkmamıtrır. 

Buna makabil Tzrk mura-
haalanndan Nebil B. Komis
yonun faali•elinin daha ne 
kadar devam edecaflni tah· 
mfn etmek bir p rça ai\ç ol· 
dupnu ıöylemf ıttr. 

lit geoçlifıe f aidalı ya
zılacak 

Maarif cemiyeti heyeti Ma· 
arif •ekılı Eaat be~n riyase
tinde toblanmıttır. içtimada 
bu eene gençllf• f aldell e-cr
ler neırlne kararlaıbrılm?fbr. 

~----~------~~ 
ltalyan bankasının bilet meseJesi 
Fazilet, yazmamakta, iffa etmemekte 

detil, bu gibi işleri yapmamak olsa gerek 
[latanbu Baro•uaun sabık 1 ka mildürü, tlklyet tarzında 

avukatlanndan Toledo efen· bu bıJetlerJ 'Yermemlı o ıaydı, 
di, bize iklnd bir mektup Halle fukaaınıa teberr6 mak· 
&önderdi. Mektubu neıredi· buzunu vermezdi? 
yoruz] Veaikalar ortada, Yak'a 
M ht Gazetesi meydand J Milllyet'ln act:ml 
~ er;~ yann ne avukatlıfına gelince, kaı yap-

en ım, ayım derken göz çıkarmakta, 
Bugünkü ıazetenfzde neı· ınüdaf aa ecleyJm derken 

rettliiniz 16 Şubat tarihli mek· itham etmekte, bizi teyit ey• 
tubuma zeyildlr: !emektedir. 

Nefl'lyatı vakıanızda ben· 1 - Mili yet, •balo fır. 
denize atfettijlnia beyanab kaunın kalorlferlerlnl 7aptar-
bu giln g6ya baıka bir mu- mak için defil, fırkanın h ·ma· 
harrlre yaptıiımı ye onun de bul nan d ıpanıerleri v. 1. 

eline bilet tevdi ettiffml ya· için verllmJıUr,, diyo • D mek 
zıyoreunua. Halbuki hakikati ki, neırcttflimlz bilet veriJ. 
halde ne gazetenize ve ne de mittir. Halbuki, bu blleUn 
baıka bir muharrire biç bir üzerinde fJat yoktur. 
auretle beyanatta bulunmadı- Defterdarlıfı, D rüliclzentn 
flm gibi hiç bir ıey de tevdi Belediyenin dBmgaları, pu ları 
etınlt deillim. Kf!yfiyetln o su- yoktur. Eden bilet ıalan mü

umereler kanunu hilaf ma 
retle tashihini rica ederim. hl ul b·J r p auz ı .,t ıathnl· 

17 Şubat 1931 Toledo mııtır. Biletin kaloriferler 
Bu mektup, bankadan a· ·ç1 . ild "I bil 1 ı 1 

n mı ff'r 15 ette yazt ı 
ınan 35l> i ayı inkar et· defildir Baııka müdürü ka o-

me~ektedir. Yalnız ne-ırtyata ı ifer ıçi11 ıöy !emfı, Milliyett te 
lsmıminln ka:f8.mamaıını haz· baıka iıler aöylüyor. Bizce iki· 

medememt.ktedir. Faziletin mü· 61 de bir ! 
cahidi olan"Yarın,. Banka ko· 2- O yine d·yor ki, "İ 
mrnerçlyale lta:yanaya \feri en bankası müdürü Muammer 
verilen balo bifetiidJ, bu biletin 1 Bey vaııtasile bankaya gon· 
makbuzunu bankanın kaıa· derildi,•i yazılan bile• ... ,, O 
ıından alınmadı ya? ha de, pulıuz bilet banka"" 

Efer bu biletler To!edo verilmif, mukabilinde de 350 
efendi tarafından verllmemlt li.-a ahnmıı demektir. 
olsaydı, ne bizim e!fmize ge- d k'Bfzde baıka blr tey yazma· 
çer, ne de neıredilirdi: 1 

• • 

Biz fk yazımızda da 3-Sonra, Btletlerln 350 lira 

Toıedo mukabilinde s·ralık makbuz (ize· 
Eft:ndf bir doılu· 

na t6yJemit,, cümleılJe vak-' 
ayı yazmıtbk. B leferortadadır. 

Bankanm b .. apları da, defterieri 
demeydaada duru1or. Ef•r ban-

inden maliye vrghl elındıfı ya. 
landır .. ,, diyor. Fakat, makhu.z
ların a11Uarı bizde reıfm'erfde 
16-2-1931 taribU nGahamızcla
cbr 

Para isteyince -" 
Suk«cide Şahin Pa .. 

reıealnde oturan Zebra.::; 
mın kazı Nizhettea, 
Ali para lıtemlt, ••rffJ;:t, 
kızarak bıçakla Zehra 
yaralamıtbr. . . M 

C&rtb Poltalee taraf....-
yakalanmııbr. ....... ... 

Keçi ve beyaz N1JP1"""' 
Uakapanı d•arında .... 

evlen .oyan keçi Nuri~ 
yaz Nuri ilminde Ud sa~ 
hakkında zabıtaca ~ 
yapılmıı bunlardan Keçi ~ 
yakalanarak müddelulll...,.. 
ga taılim edilmlıttr. 

Bir yunanlı dolandıfld 
lstanbulda tutu·do 
Yunanlıtaada btı~ 11 

landmcıhldar yaparak ~ 
bula kaçan K01U tamıade r 
Y unanlmın te•lrifl için , 

Pollll tarafından bıldırlıJ 
KOltl polla mücUlrtyetfnd fi 
kalanmlfl:r. Aunalı dol~ 
mabfuzea Yunalliatana ı 
rllmtıttr. """"""1 

, Usun mOddet 

j 
~ dinleamft, fe_ .. _ 

BÜYÜK ADA 

J RAKISINI 
avsiye ederiz. Galata: Beyazıt 

'r 35 ve 37 ~-

Hukuk mesuplan içil 
Adliye vekaleti ol 

düşünüyor 
Hukuk fakGltelf raısrJ' 

rtie J&kmdan a!il:aclar ~ 
Aallye Tekl!etl yeni bir ,,,. 
je ıbunna baılamıtbr. _. 

Vekllet hazırlamakta • 
duğu bu proje J!e mezun·~~ 
iki sene olan ıtaj müddelJP"' 
asgari bir hadde indfrt' ece~ 

Projeye a6re ataj mndd..,. 
mezunların takip ~decefi ,,, 
leie nazaran deilıecekttr.tft 
kim Te avukat o'acaklar i~ 
ıtaJ müddetleri baıka l:a~ 
olacakb•. 

F ahü1teye devam ettlfl ıJI 
manlarda Adliye ait f,teıl' 
mq~l olan talebenin ıtaJW 
n affedil ceft tahmin dJJ) 
mektedlr. A•ukat arın yaotl' 
da çalııanlar f çf nde ,tıl 
m·~ddetladen bir k·a m ındl° 
rilecefl tahmin edilmekt•clU' -·-Gene dayak 

Aksaray po1t ı merkezi kO' 
mfsert Hakkı bey bir ,ab" 
dayalc attıi•ndan do'ayı a::Gr 
tantiklikçe mahkemeye veıil
miıUr. 

ikinci c~za mehkemeaf; 
muhakemeıfne devam ed 'e' 
HaL:kı bey n davan n~t cell' 
nerek iki ay hapse mahkOdl 
ofmttftur. ~ 

Birl.kte de makbu&:ında ~ 
bet liralık değiJ, L!r para ~ 
pul J oktur. Kr ııun, bu ııbt 
bi et erin ı-ttılırken puJlu ol
ma farını an:drd r. 

Bu kaıa:n var m dır. yo1'• 
nıdır? Baııka müduriycU, 350 
il ayı vermif, baloya gitPI' 

m f, bi'etlerde elieılıa~e kaJ. 
mııtır. Vaz·ı kanım, L:.ı gibi 
ve huna müınaıil hai:ere "1.

ni olmilk f çin pr-f:ıı pul aJ1" 
mak mecbuliyt:llnf vıre!111l!'il'• 

Artık' ıuapa ya anm, fl'\11' 

ııtlatanın kime alt ' rşl'" 
ki.rlıfın o1d\ljuou anlatabıl
dık, ••liba? 

Kanun orta hllet1M roer 
dandal Ne çare lcı, bu mı"'•" 
pvala stnmul 

t 
d 
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-· • · - N..ı..ı;, Hfıuyilı z.ıa Gençlik eksiri 
Emvali metruke 

dürlüğünden: 
-10-

atyaretçfnf • bu kapıdan if !c
Jip acaba (Baromn) mu•aıfa• 
fakfyetfle delil mi idi 7 on1111 
lfnneııat teadD ısta mutlaka 
MltrirG almfetl. 

Malau. IPremfa, metrell
llln p7babetlnclea nuıl olap
ta haberdar olmkdlfını fkh 
edanl1ordum. FakaL her bal· 
de Lu odada batb bir pren· 
•in me•cudlyetlnden flD etme
nı:ıu. çllnkl blabD buluıunu· 
llrf tesadClf tdı· 

Bu anda prenılD harekeU, 
daha anlaplır, daha az meı'· 
al bı r hale af rmefe baıladı. 

Bu Yelfle ztımresl afilünç 
Bir teıautıf oyudu, nlf&Dlıll· 
nın müııakbel kammm ya· 
lefında bani ona takdim etU. 
v. ben bqb bJrfll tarafua· 
daa kucaldaedıfım1 sanaettl· 
..... pbl o da bafka blrblnl 
' •cak!adılau unaetmf,U. 

Me,rabyet ha7all, ldlndf· 
llmta ldeUer; bir dnnet Ya

.Samm tatmak, •• eonra haJ
fet Ye nedamet içinde ayrıl· 

-.1ı Gzare :--.aricut e'mak 
lçiıa, bil& _...,.. ... btrlbl-
...... lze Ye• .. ,U. 

Ve ı·mdl flc:ldetle Wen 
•7!JI f1t yataktan k0f1llUllU11 

l&brtammn bu acı Jlf'blıflDI 
izah edebJlf1ordum. lnlfJU 
16alertm Jük..ıclıit upaan, 
l&kan ,elam aedammdan 
J.&taum anlamfb. 

Hakikaten Yaktolaa bu 
-.ceraclan b6dim .lhtimalle
llld toplaJJp eebeblerlDI ketf 
eclerk• ı mudu kablliaclea 
•laa ba teadifln encl.r n
IEuabuLlafundan teykif etme
dtfinde de Jtaret etmek Jete
liın. talün na mahdut dlftl .. 
rinde ı•Jrt mtımk6n6D de 
Jerl fok muclur.7 bu huausta 
t&btat, ea cGr-etklr haral
dan daha çok bereket· ildir. 

Her ne oluna ol111n, arbk 
!»unu dGtAnmlJ'onam. Cedf1e 
&nıaeıtnln yatafma ae.k edub
ta daba.ım katletclirea laonhar 
.. clrtn mtlıtema mahiyetle 
o· De kadar alakadardı 7 ya· 
Jlla ıarabetlnf fark eden bat
lc.ıandD. Oaa marua kalan· 
lar. ha,...t bl!e etmt fe muk· 
leci r o amıyacak kadar ona 
.t.lm ılarcbr. 

Benim lçlnleıash nokta, 
aaır1111Jn mubakkali uabaha· r 

baı kısmen tahfif eda •• ona 
tabu b·r rol yeren ye bu ıu· 

HAL/DE. NWR.Cr. 

Belkıı, terliklerini harap 
-erdivenlerde ıürilkllyerek 
llldf ••• 

Çocuk bil& feryat ediyordu: 
- Ne lltlyor, teyze? 
Kadın yflzünde deruni bir 

tehdın ezalan biikalerek ce
•ap verdi: 

- Annealnl t.Uyor. 
Belkıs, ıerlye bir adım 

•tb. Ve tımaklan avucuna ku· 
hetle battı.. Bir an... Sonra, 
~ula kollannı usatarak 
~tıı. 

retle de bent, ona telin etmek 
earuruuda mab.ıum eden, bu 
barls hakikat kit. 

Oteldnfn kabahab •tk:e· 
atnde' bir tekene leca~ etme
ille, ıO:ra teYdlfl kadm ferine 
kaim olup bakahna, o benden 
de u ku111rh idi. Bana matuf 
olma7aa aeYuatlere omaa ..k 
mtıkaddeı bir aamlmlyet hakı· 
bl aazp ve bu ıuretle bir atkı 
kirletmek fillerUe onu aldat· 
mııtdım 

Nlpnlıımı çılgınc re't'dıif 
fçln oda bana gücenmtı ola· 
bilirdJ. Ya nl1anl111 ••• pyel bu
nu bllıe bana kanı ne biiytlk 
tin htı ederclı? ... 

Pereıteı idlldlafnl hlı ettlif 
ye ona alt Suat bey ufak bir 
kirlnUlhll plcbiımclan emin 
oldufu lçla. ılpheaıs nefret 
blalerinla altına eserdi. 

( 0-amı rHll' ) 

-·-
Fenerli oyuncalar 
hakkında karar 

verildi 
Futbol ..rkea 1ae,.11 

dan alqam içtima ederek 
1tad1omda Fenerli OJ11acalar 
bası tefldllt uuı arumcla 
çakaa laaclfleJI tetJtlk Ye F .. 
nerll .,uDCDlan tet•ma elmlf
Ur. 

Nettcede la.,.et, FeaerllJe. 
rln lfadeetnl tanlye malalyetln 
de telekld ederek me•le1I 
hitam bulmuı telekld edimi,. 
tir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ft çocuk

ların dalılll ~ç} hutahk· 
lanm camadan paaada 
her ,en (2·4) de Dl••• 
J'oJmula 118 numarah bu
aull kablneılnde tedaYI 
eder. 

(YMın)ın te/ri/ıaı : 64 

Şehzade onu kırk dane arabın 
elinden na11l kurtarmıı ? .. 
Gel benim koynuma; bak 
daha ne masallar, ne cici 

masallar ... 
Unce hırçm hırçın tepi-

nerek kaçan yavrucuk, JUmu
pdı. Son clmleden sonra kea
dJDI Belkııın kollanna bara· 

lu'yerdf. 
Genç kadın, onu,tfddetle 

n kalbl.DID ostlnde nka· 
r kalktı: 

eJM bea ODU UfUtul'Ulllt 

- Cel 7&wacatum ..a 
'-aa, ıel bak Yaldıa SaltamD 
-., • ._ ••latuall• Wqlll 

.derak etme. 
• bat17arm bir .. , elJle_.. , ... ...,.....~,.. 

Bütün dünya şimdiye kadar bu 
hayat mayasını anyor .. Fakat 

bulmak kabil de~I •• 
lctm ..... -..ıan 11118 

lmlr dulrl almak bere 1ff8 
yatarken plımft ••lan 1emelr 
yahut maıaJ 1aparak bapm 
daJma flmale tevcih etmefl, 
tavllJ• ederler. 

Baun da Alemi tıpta ta· 
nınmıı olanlar hayatı beteri 
ömr6 tabltnln m6ntebayl hu· 
dudu haricine çıkarmak için 
taze taze ümitler verirler. it
te bunlardan biri de Ru11&lı 
ilim profeıör Meçnlkoftur. Mu· 
amalleJh batka memleketler
deki .. raltl ha1atlyeyl, tanı 
tafaddlJI ve aatr amilleri -· 
zan ıubara alamı1arak bir çok 

.. ........ klft selec•llnl 

................ Bun.ar, aerek 
erkek prek• kadm, insan· 
tar herhalde JÜZ MDeden 
fula bedenen ve fikren 
••ilam, kuvvatlı ve f aa 
" ceYYal olarak yaıamalı· 
dırlar. Uz•lyyet ve faaliyetle 
rl lıe bir ıenç gtbt o1malıdır, 
fikrinde bulunmuılardır. 

Ukln hayvan nzuvlarım 

baaa naaıılamak daima faydalı 
neticeler YcrmemfıUr. M-ıeli 
seçen .... kendı.ane ma1mun 
•1111 tatbik edilen bir ktmıe 

Dlabetea -" J&fla Yefat et• 
mittir• 

a11rdlde'. lre malik olaa Bulsa· 
riltaD aballll sibl ka,.ü Ye 
ıGtle tafaddl eddm..anl ta•· 
ılye etmltUr, 

Ukln db1a .. Ufarhlm 
.,...,.,.. taluad edeeeti .. 
tGrla dert " -çltk .. , .. 
tuu mlmkla mertebe ..... 
faa etmek lclD Jeal ,.,1er 
tahanldae koJUlaapr. 

itte hu clmleden olmak bere 
>rofellr SerçV ornof Ye budan 
tarafıaclaa be,...ıyete ,..ı 
hayat yermek ye onu ae•t
ı.,Ulmek için ..... ...,.... 

lana llap.d lmualanm ..... 

• 

lzmitte 

istasyon Oteli 

lsmitin en temis 
ve en miikemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin huSust 
bir fddlcle istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Ba Taka &flDID heats te· 
lclmll aabam dahli o'ma • 
elan pateler tarafmdaa bır 
çok tealacle tebeblyel Ye,. \ 
tir. ~e,urme• 111ulla-
rl de dln1a ılhreli 
mahn•1a maldır olan 
profellr OJa a-h ha,.. 
...aard.. ....... ..... ... 
na aplaama• lauunaun na· 
di(ell fa,dah olclatunu Ye 
fa,dah olclufa nkit bunla,.. 
dan buılannm mikroplu ba-
lunclutunu blDaenaleyla apam 
bizzat amellyatta tabi olacak 
•ımltdea abama-• ta't'llye . ,~. 

) 

~uz-el --u KS..«.,,..611~habalkua~-•da Jlbek muyaffald1etler 

Jıuanaa Safiye, Hatice, Mahmure han•mlan w 
akpm BeJOllUDda cMrılenRajda» dlaleJe bdtn1a1s. 

n1a pkb; çocufu 1atafuıa 
7atar$, kendide J&Dllla usan• 
eh. KGçlitln bopanda lalli., 
birbirini koYahJaD Jaıçkmk• 
Jar vardL. 
8elk11, hem bhl dlrlG ,Ulaban
l~arla ona maaallar ı6yl6yor 
hem de çoçufun 7ucbıa da11· 
lan kumral' kJyırcıkJarmı, renk· 
ıfs çehreılne 16l1e veren u· 
zun ye ulak kirpiklerini IOD

suz bir muhabbetle 1eyreeclJ-
1ordu. Bir ara ık içinden: 

- Ab,blr çocnpm olaydı! 
DIJe inledi. Ve bu temenni 

bir aacl.e, ılslerln• J&I ıeU· 
recok kadar salim bir tahae-

Anlamıyordu... Acaba ,... 
al bir haetalıla mı tutula1or7 •• 
8eDd. Yahutta... Kim bilir ... 

Şu naubakkak ki Bellm 
~orkuyor ; Belkıı, kendi ken
cllnf tahlil etmekt• dalma 
kapyorL. ... 

O pceclen 10Dra laetle 
lldll, çok IJI doıt oldular, ı.. 
set, çok kaıuız, salf Da;yeh, 
,aflDdan unaulmıyacak kadar 
duyplu Ye içli bir çocuktu. 
Belkide, saatlerce, l»G1Gk •· 
dam pbl, konuıu1ordu. 

eı..,an, dayardald llyah 
.lrtalG leYlaap DS1lll DRD 

baJdlktas IODr& BelJma din• 
dl .,. ln,U.t&ıceden terdlme 
..ttı. bir Perl masalam :ra-

ıür oldu... Ah, bir P1IP 
olayda!- Blyle kumral aaP, 
bayle. •• HayallDde eocuP ,.. 
kil verirken birclenblre kakıldı, ~ keeteN ona dedi ki ı 
kaldı. Ve derhal buldlç~ıhel - Ben Nil& Anne clewa 
ha1all .ılaalDclea ko.....,_ ta- olur mu 7 ......... ...,_,_ ·- ............. 

Şehmehmet Geylani mahallesind• 
~alıkpazarı caddesi 82N. Nevşe · 

hanının 
80 Numaralı Mat•&••, 

Şehri lcan muhammenı 

2 • 4 • 5 • 
6 • 
7 • 

48 
Ardiyea 29 ,, 1 

r ~o 
YAzıhaMll 2 ) 

,. ' o 81 • 
8-Z it 

83 
" !O 
• ıo 

" ="' 
• ; J 
.. :ıo 

9 • 
ıo .. 
11 it 

" 10 
12 • 

" 2) 
13 • ,. 

• . 
• 14 • 

15 • 2') 

16 • • 20 
17 • • 2 
18-19 • • 40 
20 • • 20 
21 • • zo 
22-23 • .. .o 
24 • • 40 
2S • • ıeo 
28 • • 40 
27 • • 40 
28 • • 10 
Be••tla naafa muh'arrer emfllda 9-3 932 tarfLtne mtıaadlf 

puarte.I ,ana saat 14te pazarlıkla mlu1edelerl mukarrer
dir. Talfplerill JCbcl• 7,50 teminat maldnalaıtle lıtanbaJ &.
ali metruke icar komfıyonuna mtlracaat ey emelert. 

lktısadi bir ilin 
lzmir terzihanesi peşin ve ver• ~ 
muamellta hGylk tenztl&t ÇOkUCUZ fiatlar 
her neYI koetlmler, palto, pardeei, frak maolda, caktit 

atay, kaclmlar lçba en son gelen modc 
lere mu•afık tanlr ve mantolar ...... ecler. En blrtaid: 

• 
Aaa ......... ellmelerlnl veresıye Japbrabllirle 

İzmir terzihanesinin veresiye 
mamulltmda ,Werdiil kolaybk hiç bir mGeaesecie 

JOktar. lzmir terzihanesi - __... 1..n 
J&pbil ...... mahı.em ~ ..... lnecd -
latbatl k9Mnmfbr. Ve bu •metle ...,.... ciddi bir 
üessese unvanım almışbr.izmir 

terzihanesine 1a1r defa ~ ........ _. a. 
pata k&flcllr. ıce...tAI ........ walat ka.,.. .. .... 
ko~uz. 

Babılb cadclellnde lmdr ............ _.... 
teni n l>fÇ)d mGtehanmı Mustafa Sabia 

çarptı. Bu, çoktaaberl llteJtlpte 
çocup ll7lemektea teldadfll 
bir .. ,dl: 

- Aferla --. laet 1 Ne 
.,. aJdma plcll I 

- Ben annemi senin kadar 
•Yercllm ele ondan. 

- Annen ıene plecek, 
laet. Sana kaç defa .a,Jedim: 
Ben onun yanından pll1orum; 
bana dedi ki: •Sen ıtt, lneu 
bil,.Ot. Uılu, elet, okur yaar 
bir kaçak bey olaun; ben o 
vakit ıeleceflml. 

- Amma annem 11.- mr 
mit mi? ... 

- 01memr1 ,... Doktorlar 
ona eyi edecekl•. Sonra o 
plmelel>de.laonaa1amaa 
mtdlaka plerfs. luet. 

- Sahi •17 
- Vallalal plerr.. ca....., 

o a,le ae-ı bar ,.de ld
G•ll•, ... lblU.r, ........ _ 

Neler neler- Hep atbel 
orada. Şimdi ,_ • Amael. 
bakaJllD banal 

- AaneL" AnaemL, 
neclfim! ••• 

Çocuk. mini mim k 
Bellcum boynuna d 
onu ulaJOrdu. Genç 
plerlnl JUmdu. Ktrpild 
den J•ılar llZIJordu. F. 
neye •llacbfmı bllm 
Aımeafa lftn acıılle lçm 
eriyen bu klçGfe mi, 1 
ebedi bir eYllt ha1retde
kor lfbl yanan kalbiae 
daha çok acıda? ••• 

- Ah, bir çocutam 
cb!. .. 

Ba dilelt lçtad• 
ka kalbi dillaleat1oıda. 
rilnde bu biçim acı da .... 

ol 
cu 



..... ·-EL 

OSMANLI 
BANKASI 

Ssrmay;si 10,000,oon 
!ngiliz lirası 

lsTANBUL ACENTALIÖf 
Telefon: İ:>tanbul 24460 

BEYOOLU DAİRESi 
Tddon: Beyoğlu 1303 

Seucdıt ve poliça. mukabilinde 
muayyen 'adcli veya hesabı cari 
_ur tJc a\ rnsıJr, polıça \e i kon
tosu. 

Türldye Cünıhuriyetiııin başlıca 
Ş'"hırkr ne , c nıemalıki ecnebiye
} e sen clat, c,.ek, itibar mektupları 
\e telgrc1f un.mameleri ır alatı. 

(Hesabı < ıı ) küşaJı. scııedat ve 
kıynıe.lı c \ a rnıılıafaıası, kupon 
ta ısılatı, 1 urkıye'} c ve memaliki 
aıcbi} e) e keşıde edilen poliç.t-

1 rın tes\ ı l .,,, borSJ. muamelat 

muamelatı, l\asJ 

--·-------i tant.ul 8 inci icra Dal· 
t'eınnc..e : 

Paraya çevrJlmeılne karar 
vuı en K ntArçılarıda 8 l No. 
ıu Knhve deruonda borçlu 
O man efendiye alt mahcuz 
m taa dıt mara ve haaır aan
da }'n nr Nargü]e duvar ıaatl 
mu anba kanepe ayna ve sa· 
ire teh ihalin 23 üncü Pazar
te günü Saat 12 den bire 
kadar v.çık art.ırma ile mel al· 
linue hazır bulunacak, nı • 
muru tarafından aatılacı lı 
ila:ı olunur. 

Kiralık ve satılık 
~ atbaa makineleri 
iı<dam Matbaaı na ait Ro

Avu burk, Ayuıburk 
Reakılyon düz maki· 

ne e,.ı mükemmel bir ha'de 
kır .'c: ve aa '1'1khr. Görmek 

c ~nu lkO:am hanında 
k ılc Dursun Efendiye, pazaı 
Iık ç n de Galata'da Eıki 
L im k caddeı"nde U~ur ha· 
J ıu Z numarada ikdam •e
Lıt· Nuri Beye müracaat e~tl
m :. Telefon Beyoğlu 4515 

--·~------------------~ Büyük Tayyare 
Piyangosu 

İkinci keşide 1 1 Mart 
1931 dedir. 

S E l A it . K 8 A N K A S 1 
Sermayesi 

lanhı tesisi: 1888 
Tamamen ttdiyc edılmiş: 

30,000,000 f raul 

Merkezi ıdaresı: istanlul 
Turkiye'daki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 
Allana, Mersin 

Vunaıııstan'daki şubeleri: 
Aıına, Selanık, Kavala 

Her ne\ i banka muameleleri 
Kredi mektuplan. Her nevi mes
kukit ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kıralık kasalar. 

Bilciimle mamulitın1n nefasetile 
ve Bütün dünyada şöhret kazanan 

iştirak ettiği beynelmilel sergilerde 
En büyük nişanlar ihraz eden 
HACI BEKİR 

Zade 
A L J MUHİDDİN 
.................................................................. lm .. ltll ..... ,. 

İstanbul : 

Karaköy 

Bahçekapı • Beyoğlu -

- Kadıköy - Ankara -

Pangaltı 

Mısır 

'· ) ' . ' . 

BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA 
~rmayesı : 700,000,000 Lıret 

lhtıyat akı;'!si 5~J,O > J,O > l Lırct 
Mcrkezı darc: MILANO 

italyanın haşlıca: şelıırlc:rınde 
t1>U

1
BELEJ{ 

ıngiltere, lsviçre, Avıısturva, Macanstan, Çekosla vakya, Lehistan, 
Ruıııaıı)a, Bu J!anstan, Mısır, Amenka Ccmalıırı Müttehidesa, 
Brezilya, Şili, Uruguvav. Arıantııı, Peru, f.kvatör ve Koluınbı· 

yada Afılyasunlar 

IST ANRlJL ~um: Ml:RKf.zl 
Galata Voyvoda cadıJesı Kara koy Pal.is (Telefon: 2641-2-3-4-5) 

~tJ111< l>At11LlNDF.Kİ ACf..NTAl.AR: 

OSMAN f ERRUH ve S[HAİ KAZMİRCI 
(Sabık Stdn) Beyoflu l.uklll Cadded No. 303 

Çocuk elbiıeleri: 375 ~t~~~r.~· rErkek paltolar: 1095 ~:~r~• 
Çocuk paltoları: 695 " rkek koıtümlerf: 1395 • 
Mu,ambalar: 695 • Trençkotlar: 1693 • 

Rekabet kabul etmlyecek derecede ucuz olan flatlanmır. 
Dalma peıln para ile ıatmak huıuıuoda herkes için faydalı 

olan prenıibimizin bir neticelidir. 

1 

Flat'arımızdakl bu ucuzluk ayni zamanda aerek lıtanbul 
merkezimizde •• ıerek tafra ıubelerfmizde müıterilerimf· 

· ıSMARLAMA.KOSTöMLER 
~maalılz fiatlarla imal edilir. 

Yeni Makastarımız Mükemmeld!r. 

- = ıa , .• w. 
Kelepir ve yeni bit 

yazı makincuı 
Kullanılmamıı yepyeal ~ 

y~zı maklnaıı kelepir olarP" 
1atılmaktadır. · 

Beyof lu Ağahamam faill
pap ıol ak 7 numara Rot,., 
berf Efendiye müracaat•~ 

Doktor 

A. Emanüeı:di 
Frengi, belsoğuklu!ltl teda 

hanesi. liergün sabahtan akşaın' 
kad:ır hastaların kabul eder. 

Sirkecıde Trabzon öteli ıttisa
linde f oloğraflıaneııın bınasında 
b:rinci katta. 

ı 
DoijDr 

F~lz~/~eh~;; 
haıtalıklar müteha11111 

Cumadan maada her ,011 
taat 10 dan 6 ya kadar hatla 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Teiefon ıstanbul 38Q;) 

lıtanbul 7 
murlufunda n: 

Bır deynl mahkamublJri 
ten mahcuz altı kalem eıJ•~ 
beytiye lıbu Şubatın 23 QOP 

Pazartesi pnil ıaat JO d_. 
itibaren Bakırk6yünde Sak~ 
•tacında 21 No. Iu had.d' 
ıatıl~cliı l.in olunur. 

lıtnabul Beılncf İcra 
murluğundan: 

Evvelce YGlnek Kalt'll'f-. 
da Yeni Şark otclınde ik,A 
hllea lkametıahı "Ye mesk-' 
bfl'nm·1en bor~lu Ahmet oi1' 
Muıtafa Şe•kl efendi ye: 

Kırmızı Horoz ıJrkeUn• ı• 
IJra borcnuzdan do!ayı Mu~ 
aanıf o!dufuouz EyCpte K~ 
nm ça vuı mahalle1iode Balıll" 
çı bakkal sokağında 24 nu 
ralı hanenin bede!J icarın• Jar 
clz konulduiu lllnt:n teb•tl 
olunur 

lstanbul'da: Alalemc.yaıı lııınıııda Telef. 2821. Beyoğlunda: 
lstıklil caddesi 'J cJc:t. IU40. Kambıyo ciaıresi Borsada Telef. 1718 

IZMI RDE ŞUBE ı~-ı _____ ----::::: 
,~~~~~~~~~~~~,-~~~·-·,•ı ~fu~nhhmın~ 

lıtabul aı:ıye lklnC'J Ucart 
mahkemır.ilndaa: Müıliı To_, 
Fotyadi .. a t olan 1azıhaa• il 
yasının açık arttırma ıuretd• 
ıatılma11 mukarrer o.dufuP'-' 
ta.fpl!rln 28 Şubat 931 cu••" 
teai ve anı müleak p günlercl• 
saat 10 da Galatada Mey_, 
net hanında Gç üncü kata ,... 

1 Doyçe Oriant Bank Bahriye Birahanesi 
Şuhatın 16 ıncı pazartc•i pnü alrıamı ıJııra itihar.n 

Dcutshce Orietn Bank 
latanbul tubeılnfn m6ceddeden ldltat oluaau 
dalreılnde bodrum katana mükemmel ve 

müzeyyen ku411.lu yazolunmuıtur. Flatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

Aıtrefendt caddeıtnde Yeni Vakıf han 

1 karııaındakl bankaya müracaatları IA:•ımdır. ____ _.~-----~ 
Bank Franko-Aziyatik 

Anonim Şirketi 
Sermayesi~ 2).000.000 Frank 

Merkezi İdaresi: Paris, Bu~ra (Boudrean) Sokak No. 9 
Şubeleri. fstanbu~ Galata, Voyvoda Caddesi No.lOl 

T eıgraf adresi : f rasiabank 
Tt-kfon: Beyoğlu 1421-2-3 

<( 

(( 

Harbin 
Mukden 

Posta ko!ı.t~u: Galata No. 376 

= Bilcumle Banka Muamelatı =: 

her wece •aat 11 den 23 e kadar 

Kemençeci Aaaıtaı Efenl fdareıfnde Kanuni Safim, 
Udi Şamlı S.lim ve hanende BO'biU Ali, ve .. ıüel seı i 
Hanımların fttlrakile 7 klıldea milrekkep saz takamı ta· 
rafından fcrayl ahenk e,Ufecefl muıJki meraklılarına ilia 
ve tepılr olunur. 

Meırubat •e m~zeler ıayet neflı Ye temiz, 
f'atler mutedlr. 

1 Bahriscfit Felemenk 
j ::" .... Bankası __ 

iST AN8UL ŞUBESİ 
idare merk.zl: A M STER DA ı'W 
Mezun ıPrrıa• esi: 25,000.000 fl. 

Tediye ed' lm' t aerma~·HI: 5,000,000 FL. 
lhılyat aft'çul: 3,250,000 fL. 

r;,.ıatad l Karaköy palaa'a Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lıt..nbul taıt ıubeıl: •:, erkez Postane 1 ittiaallnJı 

Alla'lerrt'cl l'an. Tı.:h fon: lat. 569 
Bilumum banka muamelatı 

meler illn olunur. ...../ 

l~tant.ul mahkemei aıUJ' 
iiçüncü hukuk dalrealndc:D: 

Faik B. tarafından lffı& 
hanım aleyhin• ikame o:uo.
botanma ve tazminat • .
arzuhali müddelaleyb!n _.
halli ikametılhı meçhul btr 
lunmııoa mebol davaya er 
vap \lerm!k Gzre tllnen ter 
ut edilmiı ve müddeti okaoo• 
n.ye mürur ettiji ba:de c6' 
Yap ver nemiJ ve müddei •r 
kılJ tarafınc.an ıt pKeden ~· 
ep (izerlne yevmi tahklk•1 

17-3-931 S.lı ıaat 13,30 br 
rakılmıı oldu~undan bukuls 
uıulü muhAkemeleri kanuııll11 

maddel mabıuıuna tevfik ... 
yevm ve ıaati mezk'Grda bir 
zat gelmesi \leya tarafınd ,. 
mu a dak l:fr ,·ekıl göO-
dermeıl lüzumu teb 1' 
makamına kaim olmt k ~e,. 

ı r::7. unurô O k 1 !.1 

'l ~~::~<:.1 :.~1• t ve zühreviye Cemiyeti a:ıa 
aından Beyoğlu Ağaca:11l 

kal'fl ııraıında 133. No öJ• 
leden ıonra müracaat. 

Hesabab can ye küşadı - Vadesız ve vadeli tevdiat - Tasarruf 
sandığl-Meskukatı eaıcbiye, kambıyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emt a üzerine avans -
Ecnebi memleketler üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvılat 

muhafazası vesaire. J ' 
Telefon: 3580 ,,,,,, 

• 27 ---~~~~~--~-----~ 
M. Müdür Ertapul Şemısttill 


