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Iran· Afgan Almanya Habeşistan 
·- - - Şark mis·ıkı- • · -

ı T ürkiye'de yeni 
refromlar 

ııucltıdtı ilıtil<if"ı te·tkikiııe . . . (k . ltalya tarafından "d 1 d .. d.. n(ı gıı ece mı 
g'I en te)'Cl ()il ll Ba~:~:.:ı3t~el~~lbak:;:;: yutulacak mı? 

Neue Züricher Zeitunr, Zürich. elen 

( Dünkü sayıdan mabat ) "LaJik olmak demek, deY-

General Fahreddin şerefine bir ziyafet • • 
Londro.'da yapacaklar konuı· 

verildi malar hakkında Reyter ajarı 
Ankara 31 (A.A - İran dır Yemekten sonra Türk or· ' sının aldığı ma umata göre 

E:Fgan budundan dönen hakem ~dusu i'e. k ızı l ordunun kar· - Almanya'nın ıark misakına 
heyeti reisi General Fahret- deşliği şerefine ve her iki girmesı luzumunda daha 
din ıereflne bir ziyafet veril- tarafdan Atatürk'ün ve şimdiden lngiltere i1e Fran· 
nııı ve bu ziyafetde dıı itleri Stalinin ııhhat 'arına kadeh sa anlatmış bulunmaktadır· 
oıniıeri ma Vinl Sovyet Ankara kaldı r. ı l m ı ş ve lar Fransa açıkça anlatmış 
elçisi, e-rkanı harbiye reisi kardeş Efgan ve İran hüküm· tırki: 
'Ye bir çok General er, dı~ it darlarının saad• tine içilmiş 
leri lcoır.iserligi erkanı Afgan dır Ge:ıeral Fahretdin dün 
•efiri ve İran mas111hat· general Voroıilof tarafından 
tüzari hazır bulunmuılar· , kabul edılmit"ir 

. -
Sovyet Rusya 

Büyük kongrasında 

Eğer Almanya ile Leblıt 
an bu misaka g ' rmezlerse 
Fransa Sovyet Rusya ve Çe 
koslovakya ile tedafü bir 
ittifak yapacaktır Half,uki 
J,öyle bir ittifııkı İngi 1 tere 

pek bitara flı buJn,aktadir. 
Binaena 'ı ~h İngilterenin 
Şark n isakı lehinde olarak 
terazide bütün ağı r: ığı ı e 

buacağı beklen ı ekdedir. 

M(•l••tofllıısy<ı ·nııı «askeri Jap0İ1ya 
kıı v vetleri ve <lış ticıı- _ 
ı·ct işlt·ı·i h: k k ı ııda iz<th«ıt Çinden büyük 

ver,li . haklaı· isti-
Moıkova, 3 J ı A.A) 

lıay Molotof Sovyetler bitli
Ri kongruında beyanatın~ 
devamla ~ovyetler Bırliğinin 
baoka ülkelerle olan ticari 
llıünaıebetleriodeki vaziye · 
lin ipek ziyade sağlamlat· 
dıran milhim terakki eri i§a 
tetle demıtdir ki; 

- Sovyetler Birliği öbür 
lllemleketlerle siyasal ve ti

t11ri münuebetleri inkitaf 
tttırmekle buralar hudutla
tının eyi müdafaasındaki 

ehemmiyeti d" tamamen an· 
l11makdadır. Son yıllar 
içinde doğu ve batı hudutla · 
tıın zda az sayılamıyacak 
k11dar tahlctmat ve lü:ı:umu 
0 lan teslihat yapdık. Genit 
fHomu& büyümüıdür. 
'toplarımız ve bilhaasa 
~~erinde çalııtığımız 
1~Yyarelerimiz çoğalmıtdır 
lçızıl ordunun techizatı dört 
~ere artmııdır Bay \1olotof 
d11hili vaziyetdrn Je bahset· 
lıııı ve dört yı 1da ulusal öko· 
~tnisinın ileri çok bliyük bir 

Fransız 

adım attığını ve ekim sahasında 
artık:kolleklivlzasyon İtinden 

beiyük bir kısmınm bildiğini 

söyl~dıkden ~onra sovyetler 
birliğinin '1üfuauna geçmiı 

ve l l8 de 139 milyon iken 
1934 batında 163 milyona 
yükae'iğıni bildırmişdir. 

12 Adad<t 
Kargaşalık devam 

ediyar. 
İstanbul, 31 IS.Ş] -- Ati 

na'dan bildirildiğine göre on 
iki adalarda büyük ıı.nblyet 
devam ediyor. Bir Rum ka · 
dını bir ltalyan askerini öl 
dürdü Mahalli ltalyan 
askeri kumandanlığı fevka· 
iade tedbi rleri bir kat daha 
artırmııdır. 

Ufaklık paralar 
İstanbul, 31 (S.Ş] - 25 

ve 50 İrnruıluk gümüş para
l arın basılmasına bir hafta
ya katlar başlanacakdır. 

= 

yoı· 
Paris, JO 1 S.::; 1 - Tokyo 

dan bildirıldiğine göu; Pekin 
gazele eri Japon hükurııeti 

nin Çın1e suhptrvarane g r 
ginlik içi" hazırladığı bir pro· 
ğramı neıretmiı;erdir. Bu 
planın baılıca noktaları ıun

lardır: Çinin uluslar kurumu 
ndan çekilmesi Çın ordusu 
nun tensik! için kull.tnılan 

Amerikalı ve Avrupalı aske 
ri muallimler yerine Japon 
z ıbitlerinln konulması Çin 
ile ~lançuri devleti ve .Japon· 
ya arasında hgmojen bir 
ok kurulması. 

Çin bu isteklere boyun 
eğerse, japonya Çine hatır• 

sayılır mali yardımlarda bu 
lunacakdır. Fazla olarak Çin 
japonya ile menfa ,t birliğini 
kabul etmek ve Avrupa ile 
Amerikaya göz çevirınekden 

1 
vazgeçmek şertile japonya 
Man.;uri ile yapdığı gilıi, çinb 
de bir k..ırşı!ıklı yardım and 
: afması yapmağa hazır u 
lunacakdır. 

Macar Dış bakanı 
l'ıb -t•lİebe - Parlamentoda Dış siyasa hak
leı·iııiıı g·revi kında beyanatta bulundu. 

Parla. 31 (A .. \ \ Fran· Paris, 31 rs.ŞJ Buda· artık hasıınlarımız bile im· 
:~ıı1 ın bütün tıp fakülteleri peşte'den bıldirilıyor: Dı§ bıt bul e·liyorlar 
'ebeleri yabancı doktorla 1 k B d" •' 1 Macaristan ıki Ilı.tın mille· 
'ı an . o "a~n~ pa• amen· 
~ 1 ransayı istilalarına kar- t J d . hakkırı ,a ti araıın•.la kurulan yalım 

lı o a ıı sıyaıaaı n d 
Protesto için bugün grev b td b I d l\l lıkdıın <1t)(: Rk sevınç uyıı:uş 

)~k k d ı ı eyena " u u.ı nuı ur. 1· dlir, VA vusturyanın istikla 
t l rna ta ır ar. lıp fakü · y lav 'htil"f ı k .. _ car - ugos ı a ı 1J ı· . k ı · ı R d ı 
b• ert lçınde politika ve ya· k d d . dl k. ını eruma < ıç n oma an · 
•~c:ı ıev ııeınezlik düşünce ın a emış r ·ı· laıına•ıı•dan yapı'ına.ı dü 

·~ · Uluslar kurumu tarafından şünülen miid"haleden çekin· 
~ ı olmayan bir ruzname k f me andla•nıasının akdi için 
'lıuı etmit'erdir Bu rüz- alınan karar, i i tard ı uz • 

~, laıd racak bir karardır. Bun müzakrreye hazırdır 
~•etle Fran .. 'da doktorluk ---

~'Pabilmek için Fransa ta. dan sonra bu iş hakkın 84,5_Mı" iyon "•i da yeni görüşmelerın yerı ) Yeline g<'çdıkten sonra on 

1 1
11 ıtaj yapılması yabancı kalmamııdır. Macar hükü ıı e· Franklık bir posta 

.'lebenln h.ıutanelerüe üc ti meselenin inkiıafını soğuk· t k b ld 
'ttl 1 kanlılıkla kıırşılarnakdadır çan ası ay o u 
~ 6 ça ışdırılması Paris 30 IA.A.] - İçinde 
.. liverılte d ı' p l 0 • t ranıa • ltalya arasında 1 F .. , 84,5 mi yon ırank bulunan 
~ •tı olmıyan yabancı Dok varılan anlaımıva g!"lince, bir po&ta çımtım ortadan 
~t t•ın dotorluk ılealaka11 1 Roma andlaımasının ıııahiye yokolmuıdur. Bunun çaln.dı· 
) lıı11rnası istemekdedir. Kını- ti ne o'uraa ohun Macrlata· ğı yok~a kaybolduğ belli de
~' "e dit talebrıin de buna ~ ııın barıı•ever şiyasa .. na ğildir Posla idaresi 1 u para· 
ıq11~er bir ruzı:ıame kabul 1 engel olmıvacakdır. Bizim yı ödlyecekdlr Tahkikat de 

1lınitlerdir. dileklerimizin doğruluğunu vam ediyor. · • 

• • + 

ltalyan gazetelerinin yaz-
<;lıklarından bu açıkça 

anlaşılıyoıa. 
Paris, 3.1 (ti.Ş) İtalya galı durduğu ileri sürülmek· 

nın Habeşistan üzerindeki tedir. 
emelleri ltalyan gazeteleri· Roma'd~ ıuraıı açıkça 
nin ya21 1 arınr!a güzelce söyleniyor ki, :"legüs tarafın· 

gözü'<üyQr Franaa So nali dan uluslar kurumuna Va· 
ıinde göçebe aıiretler ara· lvual iti için bat vurulmut 
sında çıkıın patırdı İtalyan iıe de bu kulajia alınmaz 
gazetelerine, Uabetistana 
yeniden sataşmak için vesile 
vermiıtir. Bu sataşkanlığın 

Çünkü bir de,.let esası üzerin-
de kurumlanamıyan bir hü 
kumet tararından vapılmıı 
lır. ~ütün gazeteler, llabe
'istan kefıdi yurdunda düzen 
ve clırlık kuramadığına göre .-
bunu yaratmak için Avrupa 
devletlerinin müdahaleye 
hak 1arı olduğunu yazıyor · 

lar. 

13üyük ~illet Mecllıl bu fır· let Ye millet ltlerllll blltlD 
ıatdan istifade ederek - eY. dini teair ve nufllslarua .. 
velce yine Mtlfet Meclisi ta pnda tutmak demekdlr. O.-
rafından harb ve ga&alarda valarına ıadık kalmak 
kazandığı zaferlere telmihen lıtl1en llytk bir ıleY; 

kendisine ananevi bir vaıfo· let, bu Yeya fU 4bnla 
lan ve "muzaffer. manaaına akald ye kaYaldl ile mulraJ. 
gelen "GAZI. lakabı teYcih Jet olamaz. Layik den.ti• 
edilmiı olan - Muıtafa Ke· ! karar ve tedbirleri, deYleUB 
mal'e ıoyadı olarak "ATA- , hakllcl menfaatlerlam letd• 
TÜRK. adını vermltdlr ki Lu zam eldi.fi JOluek mllll .. -
"Türklerin bal>aaı. mi.nasın-' zalara dayanır. BımenaleJh 
dadır, ve bunda'!· ıonra Gazi ; lciıYe iti, laJık olan hlk6-

. yalnız "KE11Al ATATÜRK. 
diye anılacakdır: Baıvekıl ı metlmllii JllrildüP lnlullb 

1 

yolundan alıko1amaa. Bu 
İımat pata dahi, Paıa unva· 

i if, llerlJe dolru JllrilJ• ff 
nı kalkdığından kendisine j yilrilmeıl llıum olan hllall
değe.rlı bir ~ aramakda iken ._ 
Kemal Atatürk ~na •ln6nü. 1 hımıaın tahakkuku lfhllr. m· 

lı:ıllbın iht11açlaruu , .... 
adını 'verdi; bu ad, Küçük getirmemek demek, litkaa 
Aaya'd •küçük bir köJiln adı 
olub ismet orada 1922 de 
Yu~anlıları ' kati. bir mal
IQbiyete uğratmııdı. lluldJe 
vekili 1'e°vmc Rüıtü 8ey da

hizmet Ye yardım m•umna 
aellr ve bundan tYYtllld re
jimin milletimize haarladlia 
akibetı keneli k-dimlu ba· 
urlamak d~ekdlr.• l-::i•A•V•A•Ş• .• •c•ı •c•ô"'z"'t•L•E,-----ı hi "Hey. unfanını bırakmıı 

- Yeni Tllrki1e'Dla, ealt ... t 
Radyo ve musiki de· ve timdi "Tevfik Rüttl d ---• 

Araa. adını atmııdır. evrlnl andıran her .. JI -
ğişimi • Soyadı kanunu y11lnız idare e6kilb atmak lltedtltDt ....... 

ller biri kendi cli:imiıı- rilnlleJh veklllD - ılslırl 
tekniği bakımından ehem· ıiltermekclecllr. Y...ı Tllrld-

ı/e lllll yörııııen de!/i- nılyetll o!ımıyıb,, daha ZIJa· Je hilafeti, tekk•ert, cltD 
şwılcr içinde <t.l/ıısiki' !Jİ de bu kanun ''lle aile ba1at 
lıuşlı /ıuşınİı /ıir iş saymak, ve rabıtalarının · inkiıafı ve tarlkatlannı. ıerlJe -bke-

/ 1·/ ı · · ' ·· ' / ı m melerial ve medr.elert 'or-
lllllS " c t'!jlŞlll•llllll 11 11 il· kuvvetlendirilmesi beklen· 
ıııı ıialıa köklü 'yürütmek tadan kaldıra1t olmakla lk· 

meldedir Çünkü İıllmiJetln 1 Ufa etmedi. Zalıırt alhlet-
baıı, İtalyanların yeni dep- gerekdlr. h k ld d 1 d L_ a im o uğu evlr er en....- lerı, kJaye " luJafetlerl .. 
renmelerin,le aranı'abilir. lJıı yorıden ileri sıirıile- 1 ıh 1 _ ... 1 

I rl ai e tradısfyonu ma ..., • ortaclan kaldırma• llsaa· 
Eski müıtemlıekat bakanı ce' fikirler çak ola/ıilir, ve , d .. 

1 mit Y!'hut ,unutulmuı u lil ıörm"..ıllr. Din Ye •• L •• 
De Bono özel bir hıemuri bıırı arı11 lıer biri ayrı ayrı _. -

/ d ı l ·ı· Bi b 3 ilk kanun tarihli kanu· aynlmak111UD bltlla pa••· 
yelle Şarki Afrika'ya gön ay a aşıyı ıı ır. : il .-

t · 1 1 bi b k l I "l nun ruhani elbiseler ı.,d- lar bu ı____ tab6ııl'-'x. derllmitdir. talyan'ların ış öy e r .; ıını •111 lu , ııuuı -

1 ı 1, I 1. k' ·ı · - meıini yasak eden ilk mad- Bu tedbir bilkt-_. ı..a- 0 Eritre. Somali müstemle- e mer> s ıyorıız ı, ı erı su . - -
k 1 k ilk d - · . b I Ik deıi,, yabancılar için kola1ca elence mllbim aa11ı-1L&1+., e erini as .er , 1 are receumıı:. 11 çare ıa ımı- -----
bakımından yeni kurumlara :ı farkında olmadan garp anlatılabilir bir tedbir detıl· ki, batta dahW,. ftldlt M-

k il k k . . d kd dir. Kemalist devlet elin it· Jan&bnda ev..__'·--• .ı __ 
avuşacaktır unun . r asın- nws. ısuı-e ısııı ırat'a ır. _ ... - -

d · b lk Al 1 ı. d d ·-· . h !erinde müsamaha tanımaz. hal merlJete ... .,. 1111 -· an ne çıkacağı ıse e i '' ıırna e ıgımız, an en. ••- •••• 
k d k d . ' - ı · ı I f 'k · i · b Evvelce dinin devleti idare Jif ıblil -e -•'-L-·~ ... _ ya ın a en ın. gos erır. ı e ve şrel mıısı ıs rıı a- • - ...-
İtalya llabeı hükumetinin ı şııııızdun adlıkdaıı soııra etdlği gibi timdi de deYlet tıkbalı tehtkl eddmft 

güçsüz ve becerik•iz o'du- geriye s.)ysal, dalıu dofjr11 - dine hükmetınekdedtr Yeni olacakdır» cleaaıtdlr· Ba lra· 
ğunu ve yurdu anarıi için· 1 sıı fıalk mıısikisi /wlıyor. kanunun müzakeresi ııra•ın· nunun 1 IDcl ma.w..e lııer 
de bıraktığını ileri sürmekte· Sonra da berıinıseıııek islı;. da içeri itlerin bakanı Şak· 1 dl .. en ruhani!- ibaıletlaa· 
dir. Abegö 'ü l..ıylarında çı di!/imiz garb nıusiki~i.. rü Kaya föyle ıöylemtıdt: ! ne haricinde q dm ...... 
kan gürültü ile son Gondal \imdi işiıı ôzıi ş11d11r: mi AmlllUDdaa ıaJrl ••-

v 1 1 h d 1 b radyo makiftesi ukun. d d'-l ....._ il ve " u va ô ise eri ir. 1 Halk ıniıslklsile birlikde gar a ... ••Ye ıeı ı ıoa-
1 t . ·1 kt d' il b · t doksan liraya satıl:ıblUr. --L • .ı. • L-- ........ eı ırı me e ır. a ,etıs anın biııkini Je yaymak ve sw ... .,...Jor; ...._,. - ·-
kendi sınırlarını çizmekteki dirınek. l'aymak 0 ,. sevdir. Bu yııpılınca herkı•s de en bllJilk ruhani nıllerl 1ç11a 
beceriksızliği ortaya a,tılmak· mek ıçlrı onll her yerde, birer radyo edinebilir. Çıin • -hilk6met tarafından tayta 
ta ve bu yü,den ltalyan herkese ve durmadan din· kıi oııdan edinmek için can edilecek bir mldclet clna-
Somali•i ~·anında, 50 bin l •lıııek /li:ım. Hiç bir mıısi aluıı yıiz binlerce 1ürk var mınca-tek bir lıtıma bab· 
kilometre m urabbaında ki, parasıııııı çoklıııjunda11 
arazinin, b'eş \'ılclanberi gav ki parç'.ısı ~okd11r. ki, ,işldi_ alamaıwıkdadır. ıedllmitdlr. Kanun- Z mel 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara 31 (A.A) - İcra 
vekilleri heyeti dün başba -
kan İsmet lı1önünün reisliğin· 
ele to )anarak muhtelıf işler 

üzerinde görüşmelerde bulun 
muş ve bu işlere aid karar 
lar vermitdir. 

S aviski 
Rezaletinden 
1 ki bin kişi suçlu 
lıtanbul, 31 (:> Ş) l'ranıv 

da bır çok heyecanlı hadi· 
selere, kabine huhrıınlarına 
sebebiyet veren 3ataviski 
hadiı:si tahkikatı bitdi. Yal· 
rız iddianame 600 sayfalık 
koskoca bir ci1t lutmakdadır . 
iddianamede 2000 kiti Sta· 
viski rezaletinde zımelhal 
bulunmak, ıuiitimallere 
karıımak, Stı\Vıskl'den paN 
almakla itham edilmekdedir 1 

/r, işiılık seollmesın. Çııııhu maddesi 'PO' Wrldderl, la-
k k 1 I Rariyotar' şelıirltrde ve ı ı böyle /ı"öyle, nııısi i ll a' el er, kulilblw, meld.W. 

dan Jwllıe bir kıillıir a!iı evlerde çofjaldıkça garp ! ye cemlJetlerla pyilt ...... 
ôrer musikisi yayımı kolaylaşır 1 yacaklan ilnlforma Ye al&· 

lJerkc.~ />illr ki. radyo ve bir yıin farkıtıda olrna·& ı metlere alt büklmlerl lhtl-
ıntıkineleri arlık teknik darı 0 yıil<sek leknikli mıı. ya etmekde olub bu ilnl· 
bııkuıımd,rn t>yileşınlş ve siki için de bıilıiıı memleket forma Ye allmetlerta 
ııcıı:laıııışılır. Obıir yönden kıi//ıirleşmiş olıır. ıe1lllb ta11nma11 ancak •• 
/ıııl/wmz r11dyo sesine öyle Bu çok basil çare niha· a1:ren hilldlmler dalrul•de 
alışmışdır ki. köylülerimiz bl yd hıikıinıel için küçıik bir caizdir. Kan-un 3 lllCll 
le şehirlere geldikçe aııu fedakdrlık karşılığıdır Ar. maddeıl Jerli Ye Jabancala· 
Jmyranlık içinde dinlerler. zıınııız yalnıt değlımeler ra, yabancı sıyaeal Ye ukerl 

Halbııki . rrıdyolcır menıle yapmak olmayıb onların tetklllt Jahud allmetlerlala 
kelıml:df pek çok bahalı · lı.ıkikalen kökleşmesi ve ıeyillb taıınmaunı Jaaak 
dır, Jlesehi salanlarııı sek beııinısemesllse, bıı yolda ya - ediyor. Diler bilk6metlerde 
seıı liraya fabrlkasıııdan pılması gerekli olan lflerln de bu ıtbl Jabaacı teelılll· 
11lclı/;ları /ıir makine iklyıiz başarılınasrndqll ıla çeki · hn Jalnız huıuıl mil ..... 
elli liraya salılmakdadır. nllmemelldlr. üzerine memlekete ıu-ı.
Rıııııııı sebebi de gıinırıik gl Bence 1 lluslki değişimbı rlne ceYaa verllmifcbr. ııt.. 
lıi. şir/;tl ı e.~nıl gil>i çok ııiıı kökleşmesi propagamia &alık Tiirk topraklan lltlD 
ağır veryilrrılir ile ve yarp musikisinin be· de MJabat ed .. Jabancl u-

r:!Jı r resmi bir teşkilat nimseıınıesi de anrak rad- btt ve ukerler için de buıml 
yapılarak radyo işi bir el yo ile olacakdır. Radyoma- . blllc6mler koaautdur. 
deıı idare olıııı11r 11e lahs/lli kiııelerlııiıı fiatları ise bu BııtllD ita kanan bir dıU
ödrmderle S(l/tlır; aynı za. I kadar ytlkstk oldııkça, kim· Jad tedbiri tetldl eıllror ld 
mııııda bıı ağıl' vergiler kal· senin raJyosµ olaımyacak~ bwaımla tbfer mıml ' llt 
dırılırsll 'bıtgıtn ik/yıi: dil dır. · de ı6rllm " un .... ı-
lirayu salılmakıia olan bit" •.' · ·~&-. «y<ı r• barebtı.. 
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D vnim Y ağısı (•) 
Eyi dütilnen . doğru gören , ne koyarak gönül yankıları i 

doğru ıöyliyen. kısaca tam mızı dinleyin ve sözleri· 
bir Y•rhever olmak blly k - mlzln doıtrulullunu kafanıza 
lllAlle onulım ki ılerln bir giden temiz kanlara verin de 
bölilkce btt y6nde kötü göz- yüreklerlnlzle kafanız ara 
le aaruıaııınne nanırım. Hu sında kurulan köprüden ge
inancımın yilreı}lmde bırak - çerek varlığınıza iletsinler! 
dıı}ı ya11 duyurmak elimden Ora1t bizi umdu§unuz ıribi 

gelmez. Bu yönden yüret çıkarıua, hu sözilnil&e 
me bir dokunulsa bin acı boyun eğecek, evet diyece· 
yankı (alul sada) duyulur. giz Bu devrim bizden doğ 
Ş ~ da l<e dt Qlküıüne ru uk istiyor. Devrim; doğru 

inanan 1.iın~elerln , devrim kafa ve doğru yilreklerln bir 
yo1undakl savaılarına yan leımesile olur Kötü İsteklerın 
bakanları kınr..makdan, on· eyi ı ıteklerle birleımesile küflü 
!arı taılamakdan kendimi güç kafa ve kötü istekli yürek 
alıkOTuın. Btı, bu yurdun j lerın el ele verıı• esile deı}il 
doya doya kokladığımız gül· 1 ller kurun boy ö!çnıeye va· 
!eri. ıeve seve öpdü4ümüz rızki: iliz devrim ya4111 deı}ll, 
Ayteleri: benimıiyerek ku- 1 devrim korucuıu ve koruyu. 
cakladıiımız toprallına kanı cu•uyuz Bize, doğru düıünmek, 
mızdaq damlalar katmadık açık ıöylemek varlığını o ve · dı. 
mı? Onların her biri kanı· Rize yağı demek, onu anla 
mıza .güven, kafamıza doıt mamakdır. Yurd ıevgbi , 
rululı: aıılamadı mı? Ve yine cumuriyet koruyuculuğu, al· 
biz "Buyıırılıın uılı yıı= yıı ı tı ok inanclığı bakımından 
dır ağlı yun minareleri aılııı · ıizinle, yani doğru söylı· 
da. lı:urulan cümhurlyetin 

1
yen eyi düı~nenlere «Devrim 

bekchi olacak . devrimlerin yağ111» diyenler4e boy ölç 
hızına hız katacak. yurdu mek için ortadayız. 
yaban ellere veremiyecek, :-iöyliyeceğinİz her sözün, 
yad ellerden yurda bir kiti gönülden kafaya, oradan dı. 
bile ıokoııyacağız, diye ant le geçmeıi11e çalıtın kt ıtı 
lçm~dik mı? Biz bunları yap· lünç olmıyaaınız. 
dık baylar! inanmıyorsanız, • 'ldiın 
duymıyoraanız aağır lıulak - - - -(•JOeYrlm ytı.t: s ı ıokılttb ; Uu-.manı 

larını:tı yllreklerimizln üıtü d ı%ek1 ı r 

zamanlle mani olmak i&teni· bu ihtilafa kurban 
liyor et uek lttedikleri zaDne· 

ş ıe H .• R , :. , • l A ( E ır ır IF. ± 
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Çocuk Adliye<le Savaş köylerde . 

r"l'<•yinleı· : Sındıı·gı'da ç<t lışmıı \rtı. tii
Esirgeıne 

Kuı·umu 

110 Çocuğa yemek 

Balıkeıir birinci müstantik 
bay Niyazı tlahkesir müddet 
umun.ı muavinliğine ve müd 
deıumumilık daireıinde bu. 

j 'ı unan naıı zet kıitib bay . 
Şlııasl birinci sorgu hakim verecek 

Kentimiz çocuk es 'rgeme vekılliğin" ve namut katib 
kurumu (Hin:ayei elfal) ta - Fahri de Tavıanlı sorgu ha
rafından yarından itibaren kimi vekillığine tayın edil 

okulalardakı fakir ve kimse· 1 mi tdir. 
--==;\~ 

siz çocuklara taUI gunune 
kadar yemek verılecekdir. 
Bu çocuk :• rın aayısı 1 IO dır. 

Yemek çocuk eılrgeıı : e 
kurumu binaaında piıir•le· 
cekdir. Ve her okula hade 
mui pifen bu yemekl .. ri 
kuruııı ,binasından alacak ve 
okulalarına götürerek çucuk· 
ların ye ııı e 1erini temin ede 
cekdlr 

llu, bütün okula bnı oku
tanlarına bıldirilmltdlr Kt>n· 
thıJi• çocuk eairııeme kuru 
munu bu hayırlı tpnden ötü
rü överb . 

Daimi encümen 
\'ı ayet daimi encümf'ni 

mulad oplantısını dün 'de va
li bay Salim Gürdoğan'ın 
harkanlığında yapmıı' ve bu. 
ıusl muhasebeye ait itleri 
glSrüıerek dağılmııdır. 

Spore,ular 
Tayaresi maçları 

Dün d e yazdığımız gil ·i t u 
günde ~porcular tayyaresi 
ma ı, ları başlıya cakdır ilk 

ll 'aÇ Yurd · Alay ld;..anyur 
~~ı arasındıdır. İkinci maç · 
da l~irlik · Güç ara,ında ya 
pılacakdır 

Sah.ada lazım ıelen bütün! 
hRzır l ıkJar yapılmııdır. 

---
Yeni büllçt hazırlıkları 

Ankara 31. (S Ş) 
Maliye l'alıanlığl umumi 

muvzeneye giren takanlık ve 
uınum müdürlüklerce hazır· 
laoarak bekan'ıı}a yollanan 
büdceler üzerinde tetkik ve 
19 5 büdçesl etrafında ilk ha ı 
urlıklara batlamıtd•r. 

Sporcular 

tiinciilük. 
Sındırgı, 30 (S.Ş. l - Gör· 

gü•ü kuvvellı Sındırğı'nın ve 
değerli . münevverlerinden 
Cumuriyet llalk Fırkası n u 
ter;nedi bay Ali Reıad'la ya 
rım saatlık bir hulnıma ara· 
sında Sındırgı tütüncülüğü 

hakkında kendisinclen al. 
dıı}ı ·n malumatı aynen bil 
dtriyoruın. 

Sındırgı'da çiftçilik denin
ce geçim, geyim ve yimek ' 
işlerine karşılık olarak yal 
nız ve yalnız tütün hatıra ge· 
lir Tabiatın bu tirin muhi· 
tinde yaratdığı bu toprak 
mealesef hububat ziraatla 
rına çekilen emekleri koru 
mıyacak çok zayıfdır. 

1 u 1 ubata yaramıyan bu 
zayıf toprak tütün işlerinde 

cevirdiği müsbet netice Sın· 
dırgının dünya tütun piyasa· 
s:nda çok şümullü bir şöh 
ret o lıua~ına amil olmuş 

dur Berlin ve orta Avrupa 
tehirlerinde yüksek bedeller 
mı kabilinde •atılan en lü 
lıüs siğara paket eri üz.erin
de (Sındırgı tütünü ) diye b 1- ı 
niren kelimeler görülüyor. 1 

Tütüncülüğün sonu bu 
memleket için ölüm, d ı rim. 

Meselesi demekdir İstikbalde 

alım ve satım itforile ogra· 
şan şirketlerin Sındırgı'da 

birer mümes•illerl vardır 

!:)ındırgının bu ticaret işi nor 
mal olarak üç sene kadar de 
vam ederse Sındırgı kasaba
sının içerisinden geçen dere 
nin suyundan istifade edile
rek çok n üsaicl ve~ en iş bir 
elektrik ~ebekesine de kavu 
şacakdır 

Sındırgı'nın orman
ları 

40 kilometre bir mesafede 
Sındırgı'nın şark cenubunda 
bir tarafı Siırav ve Demirci 
te bir tarafı S.ndırıı dağla· 

rile rnahdud çok kesif ve zen· 
gin (llulak) namlle maruf ve 
işletilmeğe değer bir orman 
vardır. Bu ormanın cıvarında 
büyük bir dere akmakdadır. 
\' e bu dere mü na ka' at itle
rinde çok mühim bir rol ala • bilir. Bu orw an bir müteah· 
satıldığı IRkclirde devlet. 
müteııhhid ve hususile !: ın
dırgı kasalası çok mühim 
ve maddi istifadeler e'de 
edecekdir. Ağacl-arı aaridide 
ve tamamen çamdır. 

bize gelen es~ 

Yeni Adam 
bd memleket çok bayındır
lık ve zengin olması ıçln tü
lün malısulünıin sevk pazaı ı 
olabılmesı için \ e Akhi.ar 

e<Yeni Adamın bu hııftu 

l, ·fçıkan 57 inci sayısı cı miytt 
tcrbıye san :ı t edeb17at ve 

yolu alılkaaı dolayısile "ın· 

dırgı • Akhisar yolunun 
vesaiti nakliy fteyrüsefe 
rine müsaid bir hale 

1 fen mevzuları üzerine çok al-i 
Aka verici yazıları toplama - 1 

klıxlır. 1 

Tayyaresi Müsabakit ları · 
Bu !-'İirı alıııuı·.ık :-poretılar t:ı~;ırr:-i ıçııi 

lı!ıııaıı h.uliihl.!i'İlniı fu1lıol ıııiisah~ı~alarıua 
Lıa:.lı\'orlar. 

: ı getirilmesi bu günün ya{<.} .. 
zaruretlerindendir llu yol 

Bunların :ırasında l"mııil J 

Hakkının toplu tl'dris, heyk 
eltrnş Zuhtünün sanat tnı ihi 
fdsefecı ihsanın dıl unk..tıne 

<J.e,;çleriıııi:in l>ıiyıik bır şı ııkle kıırşılm/ıldarı bu 
nııirnlıakıılıırcla irıli=amııı oc .~eyirciLeriıı i.;/ir,:/ı'.ıiiııın 
femiııiııine gayrd ebilmekcledlr. Tuyyurc cemİ;jeli 
irlıırı' yeyelı ve idııııııı ıılilılokası nıerke:. yeyctl /zer ! 

l 

lıirlıı ted/ıirleri alııwkdar/ırlcır 1 
. Hıı yıi=<·l mııl.-sad içirı lııılxımı:a /ıeyccanlı ve ' . 

cevabı bulunırıal..tadır 

Bunlardan başka A Nai· 
min !san ı n babası başlıklı 

keyfiyetin tahakkuk etdiği tak· , 
dirde Sındırgı refahının eh<'· 
diyete ulaşmaması için hiç 
bir sebeb kalmaz Sındırgının 
her yerinJ e her top1 antının 

baş mev1.11u tülün ve tütün · 

1 
hikl\yesi, S nlel Narinin kar;
katıirleri, resnı~n Halit Dor
ııl hakkında hır yazı, siyasi 
acunun o'.unlnr mecmuanın 

her zumankı dolğun yazılar
ındundır . 

I Bana gö~e) 
153 -

\lüsdet olan hakikat yo· 
!una yönelmeyib de menfi .. '· 
yollarda kuvvet zayi cd.,rek 
vakit geçiren bütün bedWn 
lerle gayri memnunlar uya · 
nık oldukları halde ruya gö· 
rüyorlar demekdir 

- · 154 -

lflç düıünmeden bir ha· 
• 

lıikat söyle ki, ona hiç bir 
kimse itiraz edemesin diye 
ansızın bir sorguya çekilıey 

dim; derhAI: 
• Erken yatıb erken kal· 

kanın ömrü uzun olur. 
Ceva hını verirdim 

155 --

Hiç kokul ııamıt ve doku· 
nulmam f bir gonca olan 
Türk köylüsünde mevcud 
o1an kabiliyet ve kıymetler 

l azım geldiği kadar inkltaf 
<-tdlri'ebilirse; 'I;'ürkiye bütün 
dünyanın hem çok sevdiği 
hem pek korkduğu bir yer 
olacak dır. 

• 

Türk-Mısır dostluk 
kulübü 

Ankara, (Ş A.) - ~lınan 

malümata göre Kahirede Mı·• 
sır Turing otomobil kulubi 
reisi General Tarih n baıka11· 
lığında bir Türk· '1mr do· 
stluk cemiyetı kurulwn,tur 

-
Vapur yapdırılıyor 
lstanfıul, 31 1 A.A. I Gaz~ 

lelerin ya;ı:dığı~a göre devlet 
deniz yolları taraf, ndan behe· 
ri 45()0 IOJO.J ton ara11nda 
on yeni vapur yaptırmak üze· 
re mün ~kasa açılacakdır va 
purlar birer !.uçuk ıenede 
lkiıer tana olar~k teıli~ l3di 
lecektir 

ı Ü\iih. saiı'jıı vıldiiııiiıııli . . . 
htanbul 31 [ A A 1 - Büyüle 

ıahir Abdulhak Hamidin 84 
yaıına girmesi münoıebetıle 
5 ıuhatda Feyziye lııesinde 

J 

fJli:l'I sııolll'r [J ç"rtr cek yrııçleri /akdir ediyoruz · ıl'. 
Spurcıılıır tayyanslııdc llolıkesır'lrı lıüsesi /ıcr lııılde 
elıe111ınlydl i olmalııiı r Hıitıı ıı okurları mı :o im mıisa· 

bake/arı yür11ıeltri11i lavsiyc ederiz 

Yeni Adam çocuk 
hikayeleri ı merasim yapılacakdır. 

ence ile birçok bilği öğrete-

Din klıveılnin yasalı: edil- dildi Çok tükür ki bıa ara
meıi lierıeyden evvel Yuna· lık hiddet ve heyecan baı· 

nlı anda ku•netli bir mem· tırıldı; çünkü Yunanlılar için 
nun yetılzHk doğurdu. Bu , de dini kisve hakkındaki 
yaıak. Yımanletan'da biraz kayıtlardan daha çok hava· 
blrtaTaflı biT görüıle Yu · ti ehe nmiyetl haiz mese eler 
nan ekalhyetleri ve İstanbul- vardır Fakat bu gerırtnlık, 
da oturan rum ortodokı pat lstanbul'da yııııyan rumlar 
rlkl aleyhinde bir hareket ile Yunan lrakyaıında yafa · 
olarak telakki edildi Halbu- yan Türklere taalluk eden 

ki bu yasak aynı veçblle dl- r bütün meıeleleıln derha.1 hal. 
ğer bütün din ınensublarına linin ne kadar müıtacelfyet
da taalluk etmekdedir. Tür - le lazım o'duğunu göstermiı
kiye bu tedbirlerin bütün din· dir. Bu münasebetle Türk 
ler ıatıklerine ıl1mull olan ve haricıye vekili hundan az 
din h6rrlyetlnl hiç bir suretle bir -zaman evvel Cenevreden 
mütees ır etmlyen bir iç siya· dönütOnde Yunonlalan'a uğ · 
ıa ili oldutu fikrindedir . Bu- rayarak Yunan hükumeti ıle 
na kartı Yunanlılan lakı hiı dah:ı henüz muallRkda olan 
siyal kt nbul'daki Rum patri meseleleri Yunan hükumeti 
kinin .,.. orada yaııyan rum tle konuımuıdur, Binaena· 
lann son haklannın bu yeni leyh daha ıonkllnun içinıle 
kararlar ıle tecavuza uAradı· her ıki tarafdakt ekalliyet 
ğı yolundadır. llatta bu yüz· !ere taıılluk ede!\ bütün me
den 6yle zaman olmuştur ki selelerin aydınlahlacağı ümit 
Y ilnaalılarm Türkler ile me- edllmekt .. dir. 

I.~-.. -_-_-.. -.. -..-:..-,;;; .... _...;..:_ _-_-_________ -;,-._-

cülükdür Zeki müstahsiller 
tütünlerinin müteınadi tutıı 

munu ve müteakib senelerin 
zorluklarını giderme! için 
Amerika nalıiyelerıle ciddi 
ve faydalı müna, .. -;etlere gi· 
ritm'ı'er ve Amerika kuın
pauyalarının da Sındırgı'da 

daimi birer şube açmaları 

için omri vaki ;•apılmııdır. 

cı Yeni Aılauı >ı mecmuasın

ın çocuklar içın çıkardığı bu 
kııabların 12 incisi ç ı kmış · 

tır. ((Çoban» adını ttş ıyan 

bu sayısında \'O(t!klarn eğ!-

! cek giizel hikAyeler, resmi 
ve hediyeli bilmeceler vard· 

l 
ır. Her perşembe çıkar 32 
sayfa 5 kuruştur. vcut o!an dostluklarını SON 

Roman Tefrikamız: 57 

Siİ \riışt<tll S<t \rilŞcl 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

1 

Süvari zabiti, sağa sola 
kulak verdi. silah ::ieıleri de 

man kuvvetlerinin kol batı 

ları üzerine müfrezesile be 
keıilmif, ancak aruıra düt , raber son ıüratle at koıtur

mamn 'lop mermileri mılli ' du. Düıman k1ıvvetlerinin 
kuvvetler üzerine düşüyordu. al ı piyade olduı}u anlatıldı. 
Şu halde cel:ıhe tamamen J Ç!lokü terkilerlnde birer 
sukut elmitdi. Zaman ve ıa· piyade taııyan dlltman ıü -
ruret lcabatı olarak bir hat verileri piyadeler! yere bıra 
üzerine tesis edilmit olan karak geriye kaçdı ' ar. 
bu cebhenin ikinci bir hatlı )lı l li mücadele gibi tari· 
o'ınadığı iç.in ve Laı~ a yer hın kaydetdığı muauıııı 
de tutunmak imkanı bu'un bir lnkıl&.bda bir harp ceb 

l 

l 
1 

heıine gr.lib tek bir kltrf\111 
atmadan o cepheyi terk el 
mek, Sııvnri ,abltine çok 
ağır geliyordu. H •ç bir ta · 
rafla ırtıbatı olmadıı}ı halde 
efradını Yaya ceng,ne in 
d rdi ve düt·ran süvarileri · 
nio bırakdığı piyade kuvveti 
ne nldırdı. 1 lakiın arazide 

1 

mevzi almıv dutrıı11n cehennemi' 
bir ateş oçclı. Mılii n üfreze 
anlıle <1e >ekiz Otl ~ehid ve 
yaralı ver<lt, :';üvarl zabiti 

anda Emrul ah efendile Şük· 
rü efendi sıçrıyarak yanına 
ıokuldular Emrullah efendi: 

\man beyim' esir o u 
yoıuz. 

Dedi. 
Şükrü dendi ilave etlıi: 

ELwlim, her taınfdan 
!arılmış ~lr haldeyiz. An
cak ıon •üratle kasabanın 

altından -.yrı 1 aboleceğlz 

Süvarı zabiti 
le lıajitrdı: 

At batınft! 

Teh1 ıkeli vaziyeti müdrik 
olı.n efrad, kotar adımlll 
atlarının yanına ko~dular 
ve atlarına bındiler. Dnımıı 

nın ateı büzmesi altında. 

son sü•alla müfreze l<hısara 

Joğru çekilirkt-n. aynı müf 
reze ye m ensub olub bire z 
evvel ller vif beğe rapor gö 
türen iki atlıya rastladı. At· 
lılardıın birisi silva.ri Zl\bitt 

nln yıınınll g~ldi. 

- Efendim, dedı. Dervi~ 

beyin emri Kııtlyen bir da· 
klka durınıyacaksınız. mllf· 
reze ile beraber J\ırl<ağaç 

madıiı cihetle vaziyet çok 
nazik idi. Süvari zıı l ili lca b 
eden raporunu Dervlt bey" 
gönderdikden ıonra atın ı n 
batını arpa1 ı ov ııına çevir· 
dl, müfrezesi de onu takib 
etdi. Arpalı ova11nda dür 
ma dan eser olmam .. lıla be
raber ovanın cenub cih•Un· 
deki dağ elefiode düımanın 
Şarka Jojtru ilf'rlediflnl gö 
ren Suvar! zabiti, dütman 
ku•vetlerlnln Akhisar k11aa 
lta11nı çevirmek fikrinde ol· 
duklarını anladı ve derhal 
Dervif beye bir rapor daha 
pdermekle beraber dür 

• 
burada mücadelenin fa,.da11z iıtlkamdine çektleceks!niz. 
ve belki de bütün arkadaıla \ Harta lıtaıyOnunda. Devrif 
rıle 1 erabt-r mahvını muclb heyden bıuıal -lt "anık 
olablleçetıaı dQfündi.lfO bir ııatz. 

Süvari zahit!. mağmum 

gözlerile ve acı bir tebeuümle 
nefere bakdı ve tabii olan 
bu emrin )'eis ve 
ınfaz edildiğlııi 

istedı Nefere: 

tt>e01ürle 
anlatmak 

Kasaba ııe halde·? Re
şad bey [ ı I nerede? 

O.ye sordu. Nefer mahcub 
bir vaziyetde, 1. atım koımak
da olan atına bir kırbaç da 1 

ha vurarak: 
Efendtm ,affederslniz, unut 

dum Ref'•d bey de selam 
ıöykdı. ~Efelık iddiaaında 

bulunmasın. heıııen çe· 
kilsin ge lsin, Dedı 

Reşad bey, bütim aıkleri 
ve kuvayiml lıye ahi l.ağıdla
rı Ge!enbe'ye sevk etdl 

llcdi. Süvari zabiti, kasa 
bad ki ınevcııd milliciler 
ai 'elerile müdafai hukuk ce 
m•)'etine aid eşya ve evra
kın kmtulduğun:t memnun 
oldu. R. ad he,r gıbi bir va-

1 
l.ın•everin l\ô11rn beyle ! 
heran muhabere ll' bulundu 
ğunu. düt ııanın bu günlerde 
taarru7a geçeceğini ve ceb 
heyi her halde terk etmek 
mecbu !yetinin hasıl olaca~ı · 
nı bı'en Re "J beyin bu it· 

İzmir de mevcut tütün 

leri düşünerek tanz ı ın etdi 
ğioi bildiği halde evham et
diglne, süvari za biti nadim 
oldu. 

llu yürüyüş1 e müfreze Ak · 
hisa'rın altınd•ki b;,ığlara 

geldiği vakit, gerek Akhisar· 
dan ç kan ve gerek cebhe 1 

den çekilib nihai zaferi 
beklemek üzere ta sarka ka· 1 

dar çekilnıeğe karar veren 
Türk çocuklarının, muhtelif 

1 
yollardan şarka doğru çekil· 1 
mekde oldukları görülüyor
du. 

Kalblere hüzün, ve vic
danlara el~nı veren lu he 
zlmelin ne kadar devam 
edeceğini l;est!irmek 
çok mütkül olduğu için her 
kesde beliren tesirin haddi 
payam olmad ı ğı gibi herkes 
birbirinin yüzüne bakmağa 

kı}amıyor , <1de!a herkes 
kendinden ulanıyo • du 

Akşıı
0

m üzeri , 11. ıta istas · 
yonund<1 toplanan kuvvet 

üvarl on döıdür. cü a 1ayile 

ailvari zab;Unt'l müfre7 ,.~i 

bir Je on ytdi kiıidtn n.ü· 
rekkeb, Bakırlı Ramazan 
efenin ıdl<1k1r ı!liHıez.eıiıı n· 
den lbaretdi Dervit bey 
uabi olmakla beraber a1a· 

b ı yetini gizi emeğe çalıııyordu. ' 
Bu esna :a Kazım beyle 

beraber, Necııti 121 ve Vasıf 
[31 beyler de geldiler lstas· 
yonun yanında ceryan eden 
kı.a bir n.ü , avereden sonra 
Ki'ınnı bey süvari zabitine: 

- Aldığım vazife, bir aıke 
rin ve bı : hassa bir vataııdatııJ 
her an için derııhde etıliği 
v~zaifi tabi yeden birisidir. 
Hakiki vaziyete gelince; H· 
zim ancak çok gerilerde, 
yani Eskiıehır'cle tulunabile· 
ceğimiz kana•tindeyiın zaıı· 
nederoem, Mustafa Kemal 

Müfrezeni alacaksın. 

llemen yo!a çıkacak ve \k· 
hiıar'a g ideceksin. Orada, 
daha yerleımiyen dütmana 
bir baskın yapacakıın Sa 
baha karşıda bizi Akhisar'a 
davet eden bir rapor gönde· 
receksin 

ı pRfa vadyeti umumlyeyi 

Dedi Fu metın kumandanın 
kati enıirl ~ rine karşı. Süva 
ri zabiti, vaziyeti tildıği hal 
de , yalnız: 

- Bat Ü•tÜ ne efendim. 
Demekle iktifa etdi. l\a. 

zım heyle arkada,larının en 
ınülıim cebhe olan ~oma'ya 
g't ı.t•leri ı c bddiği cilıetle 

derhal avd .. ı etdıler. Derviı 

hey süvui zabitini çağırdı: 

Çok ağır bir vazife 
alıyorsun. Bir ele hakiki vazi
yeti biliyor musun? Diye 1 

sordu Süvari zabiti, hiç dü· 
şünıneden: 

(2] - Esbak maarif bakllllı j 
1 

merhum 
l31 - Şimdiki Romıı ıtefirı 

lıizden daha evvel tesbit et· 
mit olacak ki; ldr garp ceb· 
hesi tesis etmif ve onun ku 
mandaıılığına Ali Fua plll~· 
yi tayin etmi,tır. 

l itmedi 

idmanbirliği kap· 
danlığından: . 

Atağıdn ad 1 arı yazı 1 ı 

daıların bu gün saat 
de kulüh t.tnasınde bütii~ 
spor levazımile birlikde ıe 1• 
melerini rica ederim 

1 L ( 

)1ünlr, Muzaffer Ma:ı••' 
Hilmi, S lahhatdln, Şev~1 ' 
B. lsmail, Necdet. Celil, Jile 
cali, Tevfik, !~mail, AB'' 
K. Celal. 
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Loyd Corc 
Eski İngiliz başvekili yeniden 
iktidar mevkiine geçebilecekmı? 

Loyd Gorc Almanya için ne d;yor. 
Londra , 30 ( A.A) -l.oyd Lofd Co·c Çember 

Corcun ıiyaaal hayvta dön
ıneai açtığı mücadele ortaya 
attığı ökonomık plan sabık 
baıvekilin yeniden iktidar 
ınevkiine geçme ı' ni 

bahıetirecek kadar 
Yapmıştır. Dün ve 
Londra gazeteleri 

mevzu· 
tesir 

bugün 
demok 

lay'nın mali metodlarını 

takbih ve Sır Con Simonun 
temayilllerine hücüm elmiş 
olduğu gibi Makdanald ile 
aralarında ıahsi istirkap 
mevcuttur 

• Loyd Corcun girişmiş oldu 
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.il•• beşista~-Ma.ncuri. 
ltalya, Japonya'nın Mançuride gütdüğü 

siyaseti tatbik edecek. 
"Elbelag .. dan giltere ile Fraına ve ltalya-

Üç aydanberi llabeşiıtan· dır 

dan harp havadisleri geliyor, Avrupa uluslarına göre 
Hab•şiler ltalyaıı'ların lla Afrika l§ıtası vahıi uluılarla 
beıiıtana hucum etdiklerini 

ıöylüyorlar. ltalyanlar ise, 
bu ıttıhamı reddediyorlar ve 
Habeşilerin ltalya mıntaka
larına hücum etdikleri iddi· 
asında bulunuyorlar habeıls· 

tan uluslar cemiyetine mü
ıacaatda bulunmuş, ltalya 
hükumeti bu proceduru red· 
delmiş - ve Habeşlstan'dıın 
bazı tazminat islemişdlr. Bu 
hal Japony'anın \lançuri 
k•sını istilaya kal· 
kıtd;"ğı zamanı ve 
tekli andırınakdadır. 

meskundur. f"u devletlere 
göre bu vahıi ulusları me 

denileşdirmek Avrupa dev 
!etlerine, tereddüb eden bir 

vazifedır llabeşi•tan ~tasr. 
nın ifgali de bu tekilde ya 
pılacakdır, " 

Habeıistan esir 
yapmakda olan 

ticareti 
devletler 

arasındadır ve Avrupa dev 
!etleri bu halden istifade 
edeceklerdir 

Roma Bn1aşmaları karşı
sında Tür~iye Rusya ve 

küçü~ anlaşma 
"L'Echo de Paris., den 

Mılletler cemiyetinin kıt 
içtima devresinin ilk iki ııü· 

nü zarfında bütün dikkatler 

! sırf M Laval'in Küçük an· 
lapm, Sovyetler ve Türkiye 
mümeuillerile yapdığı konut· 
m larda e'!'«\üz etmiı 
bulunuyordu. Franaa ıle 
müttefik veya onunla itbirlt
!tinde bulunan bu devletle· 

0

rin Homa anlatmalarına kar 
ıı aldıkları vaziyet istikbal 
bakımından fevkalade 
ehemmiyetlidir. Bu vaziyet 
Fransanın timdiye kadar 
tevakki etmediği mübhem 
vaziyetden ·çıkmaıına ve 
muayyen bir tavır takınma 
sına vesile o' acakdrr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hemen her aktam içkiyi~ mek liitfunda bulunmutdu. 

fazla kaçırarak paraslle Ali birinci ıinıf ıer1erller
ellleme maıkara olmakdan den olmaıma ratmen bul•· 
kendJni mene muvaffak ıükalb .. htbi idi. Bunun u· 
olamıyan ve bu hareketini ticeal de ailesinin daha Gç 
omuzdaı'arına kartı bir if- g!ln olmadan yaplıfı m!lna· 
tibar alameti aay • ıebehlzliiil hoı a6rerek ba
makda mahzur görmiyen rııma cihetini tercih etme. 
aeneltğin eriıılmiyecek mer ıiydi. 

tebe1ine yükaelmit olan yor- Fakat onun bu hareketi 
ııansız Fadimenln biricik oğlu Haıeneye ıımarmak için ve
Kel Ali ile gene mahalle· rilmlt ıtfabl bir ferman ıııbı 
de muhabbed dellallıiiı ya- gelmiı. Güıı ııeçtlkçe t&hak-
parak. bir az dünyalık yap k!lme bile baılamıfdl. 
mak yolunu tutmuı olan Alt bir hayli zaman atle-
sürmeli Şükd.ye'nin eli ma· ıinin den lzliklerlne göllh 
ıalı kızı Haıene'nin yakında ııermiı, alnının orta11na 11k. 
everileceklerf mahallede ıa- aık inen mataların izleri he
yi olmağa baılamıı ve bir nüz geçmemlt olma11na rat· 
müddet sonrif da olan dedi- men alleılne kartı hGrmetde 
kodular hakikate lnkılab et kuıur etmemefe ıayret et· 

mltdi. mı1 , barit bir muamelede 
Mahalleli bu genç'erin bir· bulunmafı aklına bile getir· 

letme'ı;_rine , çok sevinmit memiıdı. 
tencere yuvarlandı kapafını Gene bir aktaıİı bermutat 

ğu ır•ücadele saylav •eçlmlne 
tesir edecek bir mahiyet aldı 
ğı takdirde el birlığile çalıı· 

mak hususunda kendisine 
teklifte bu unulmaıı ihtıma 1 i 

vardır 

Japonya orduları topları 
ve tayyareleriı-e berab~r Man

' ç uride tam manıısile bir harp 

Malum olduğu gibi Avru· 
Pi} dev1etleri Japonya'nın 
müstemleke istlsmarma kar

tı büyük nefret ve aaa; 
biyet•göstermekdedirler. Ja· 
ponya llabeı kıtaaında bir 

Bu anın haiz bulunduğu 

fevkaladeliği tebarüz etdır

melr için küçük anlaıma 

daimi konse:ı:i Lublyana'da 
toplandı. Bu konıey Cenev 
re'de yapacağı basit bir 
toplantı ile iktifa etmek 
istem~uiitdiP. Küçük anlaı
ma tar.tfındıı.n alınan vazİ· 

buldu diyor Ali'nin pek yay 
garacı olan ve Lhenüz genç 
bir kız olmaıına rağmen 

ağır baılı ol,ıiıayı terk ede· 
rek önüne gelenle ağız el 
kavgaaı yapmakdan çekin· 
miyen Haaene'yl edepsizllil 
ıa yeıinde yola getirecefini 
ve Haaene'n" n de çok bilmtı
liği sayeıinde Ali'yi fena bal 
de ıarhot olmakdan .Ye öteki 
berikine sataımakdan mene 
çalııarak ıslşb edebilecettnl 
ıanayordu Halbuki bunlar 
birletdıkleri ilk aktamdan 
itibaren kavgaya baılamıı

lardı. ·ııattiı. :ertesi gün de 
Ali edep•lzlikde kendt~den 
çok yüksek olan karısının 

ıerrtlt'den kuHu1mak içliı ıo· 
kllğll dar atılmıı, llaaene 
de ehnde bir maıa olduğu 
halde arkasından fırlamıı tam 

bağrıtmalar, çafrıımalar gQ· 

Con Sımon 

ratlar önderinin ıimdiki 

ulusal kabtney!e birlikle 

ller'in, 30 (A.Aı Uer· 
liner Tageblatın bir muha· 
birine Loyd Corç demiıdir 

ki: Yeni Almany'ayı artık 
tamamen an1 ıyor ve derin 
bir ,;,;ygı cluyuyorıını. Loyd 
Corc Almanya'nın müsava· 
tı için şahsen mücadele et
·diği ve ~arda Sorak yapıldı 
ğı günii belki hayatının 

en _mesut günü o1 duğunu 

ilave etmiş ve sözlerini şöy-

çalııması ihtimalinden bah
&etmektedir. Bu buıuıtaki 
hllber 1er ve tahminler melf 
&imsizdir. Zirll uluılll saha-
da uygunluk vana da kana· 
at farkları ve ıahsi rekabet 
duyguıuyle iki tarafın lir1e· 
flp te İf görmelerini giiçleı 
lirecektt r. 

1 

le bilirmitdir: Benim prog 
ramım bir lııglliz proğramı· 

1 
dır. Fakat büyük Alman 
u' ıısile dost n ünasebetlcrin 

il kurulma•ında aynı ihtirasla 
istiyorum. 

Almanya' ~a modern musi~i aley~darlığı 
Kolonya'da çıkan westdtu· ı 

t.che lleobaclıter gazele•i 

nıodern Alman muıikiıi et 
rafındaki kültür politika ba

hiıleri ile meşgul o'uyor. 
Bu gazete yine Alrııanya'nın 

Schönberg llauer 1-lutsonl ve 
Alban ılerg'in konatruktlvla· 

tne'lni cihan mus kisıni istih
daf etdiğinden dolayı ~det· 

diğlni kaydetmektedır Keza 
lık geçen aıırda hüküm 

sürmüı olan Satnt • - Sa
ens dahi r~ddedilme ktedır 

1 
Gazete profesör Dr. Guıtav 1 
llavemann'a kartı da muma· 

lleyhin Hindemih'i müdafaa ı 
etmek ıuretile yeniden na· 
zarı dıkkati kendi üzerine 

celbe\tlği için hücum ediyor 
'3· l ve 1 .4 taktlı musıkinin 

kal ulü ve gazeteye· göre 
Alman milletinin k'il 
liir seviye e ehemmiyet 

vermemek demekdir. Alona
litat ve 1 4 taktlı mu· 
siki dağılan sanatın hususi 
bir tezapürü teklini ifade 
eder Böyle bir musikiyi mü· 

dafaa için yapılacak herbir 
hareket Nasiyonal - Sosya· 
list san ıt i<lealinin en basit 

esas kaidelerini ve davaları

nı tanımarnak manu111a gelir., 
llu itibar.a :'ıaıiyonal ~o•-

yalist rejiminde Atonalital'e 1 
tahammül edılemez ve buna 
karıı mücadele edilmek la- ı 
zımdır. 

yapmııdır. ' 1 Su' vaziyet 
üzerine Çin Uluslar cemi.ye;· 
tine müracaa{ etmııdtt. ilu 
na mukabil Japonva Çinli 
lerin iddialarını ı eddetmlı, 

Çinliler ise Japonların hücum 

ettikleri'li iddiada devam et· 
mitlerdir. Bu şikayetler bu 
protestolar Uluslar cemiye· 
tini 1 irkaç zaman metgul 
etmiıdir. 

Ulue'ar cemiyeti ~lançuri
ye bir heyet göndermiş ve 

Japonların hakaız oldukları 

tesbit edilmişdir Netice 
itibarile Japonya Lluıh'r 

cemiyetinden çekilmit ve 
tertlb ddiği proğramı tatbi· 
ka devam etmitdir 

Bu günlerde Habeılstanda 
da aynı haller ve ayni ha · 
reketler lekerrtir etmekde 
dir İlalyl\da ayni sistemi ta

kib edecekdir. İtalya Ulus 
lar cemiyetine karıı laubali 
bir vaziyet almışdır Çünkü 

uluslar cemiyetinden çekil 
mesi İtalya için kolay bir 
itdir Çünkü ltalya'dan ev· 
vel Almanya ve Japonya 
devletleri de bu cemlyetden 
çekilmitlerdir. 

Habeşistan kıtasının Fran 
sa, büyük Britanya ve İta · 
va tarafından paylaıılması 

Japonya'nın Mancuri kılaaı 
nı istila etmesinden daha 

kolaydır. Çünkü lıabe~iıtan· 
da ınenafi sahibi olan dev 
!etler azdır, bunlar da İn-

"takım menafi ve ezcümle 

Habeı·lntasında pamuk zi 
r aatı imtiyazını 

elde etmişdir. Ha be 

şistan'ın Japonya'ya verdiği 

imtiyazların bir hala teşkil 
etdiğini vaktile yazmııdık 

Bu gihi imtiyazlar İsviçreye 

veyal>Dnlmarka'ya veya bu gi
bi devletl-:rin şlrketleripe ve 
rilme•i icap ederdi. 

Avrupa de\letleri 1 labeıi•· 
tanın Japonya'ya karşı gös 

!erdiği temavülü büyük bir 
nefretle karıılamakdad rlar 

Habeıislan'ın bir hırııtiyan 
ulusu olma•ı itibarile Avru 

yet bu olu(; bu'!u Türkiye 
ve Sovyetler dahi tasvib 
etmiılerdir. 

Küçük itilaf Fransa - !tal 
ya arannda mevcut ihtilaf
ları tasfiyesini ve iki de\.
let arasında itbirliğl yapıl· 
masını ancak memnuniyetle 
selamlar.Fakat Roma anlat
malarının Franıa 'yı dört ta· 

raflı misaklarasevketmemesJve 
pa devletleri tarafından hür· Fransa'ıim bir ıenedenberi 

met göreceği, söylenmekde I takib etdi~ yo1dan ayrılma
idi. Bu fikir yanlıvdır. Çünkü eını icap etdirmemesi lazımdır. 

son zamanlarda dinin tesiri Daha doğrusu Roma anlat· 
kalmamışdır maların.İıaa ı önce olduiu 

İta\y., hükuı!eıı umumi gibi R9Pla a.11laşmalarından 
harbde, lnııiltere ve Fransa sonra da Fran.a ılyasetlnin 
devletleri ile imzaladığı gayesi~! ı:rkı ııma!tde ya
muahedeye dayanıyor Bu 1 pılacalc ıkf-Yılıklı yardım mi· 
muahedenin hülaıa11 ıudur [ saki teıkil etmelidir- 19~2 

ı ' mahalle katılarına yakıtır 

bir vırla elini kalçasına 
koyatak «gi~i. .. oğlu ... a?» 

Diye haılamıı ve Aliye 
bilmediği küfürleri de öğret· -
yetleriııl değiıdırmelerini ica 
betdiren de itte bu hal yani 
bu suretle kuvvetlerin art· 1 senesi ile 1934 arasında bu 

İngiltere ve Frnnıa devlet 
1 siyaset ,çok gerilemişdi 1934 mıt olmasıdır, ,Franıa'nın 

leri ltalya hükumetinin il• 
1 senesinde ba1kan anlaımaaı Roma ile yapdıiiı anlatma 

rl-de Son1all ve Eritre müs kd 1 T- k b k d k li i 1 " ı nı~ a o un~maıı ur iye ve u a ar ı ymet net ce eri 
temlekelerlni genitletmek 
için Habeşistan kıtaaıııda 
yapacağı icraata muarız_ ol· 
mıyacak1 ardır 

Mısır ulusu İtalya'nııı Ha 
beşistan kıtaaına kartı ittihaz 

etdiği hareket tarzını büyük 
teeısürlerle karşılamak\ladır. 1 

Rusya'nın 'diuahedelerln mu· akim bırakmıyacak bir iıti

hafazası itine iılirakleri ve kame.ide olmalıdır- Eğer Pa 
bu iki memleketin silahsız ris siyuileri 'kendilerini "dört 
lanma konferanıında Fran taraflı misak» fikirlerine kapl 
sız t~zlne . yapdıkları yar· dıracak olurl.araa-lngllizlerln 
dundan çok büyük faydalar ı dedikleri gibi - binmit olduk.1 
görmüt idi nglltere ve ita! ! !arı dalı deıterelemit olacak· 
ya'nın Fransa'ya karşı vazi· !ardır: ' 

rültüler baılamıı pek kıaa 
bir müddet zarfında da evin 
önü cam ve tabak kırıklarl· 
le dolmuıtu. 

Hasenlnln var kuvvetlle 
«imdat ölüyorum» diye batır· 
maıı mahalleliyi evin ödn· 
de toplamafa veılle olmuı 
fakat birdendire haal olan 
sükut üzerine bir mGddet 
intizardan ıonra herkeı çeki· 
lib gitmitdi 

Ertesi gün Ali batı ıarılı 
olduğu, Haaene de hiçbir ye• 
rinde yarabore olmadıfı hal
de analarının evlerine ırltmlr 
ler, dert yanmıılardi. 

Alinin anaaı, ofluna elima· 
ıalı kız aldığına, Haııenenin 

anaaıda ıoyunu sopunu 
bildifi elin ıenerlılne kızına 
verib zlyanzebll etdiklerl lçla 
kendi kendilerıae taaediyo.-· 
!ardı 

Bir kaç gün m!lrurundan 
ıonra her iki taraf mahk .. 
meye gltmit pek kaaa ı6ren 
bir muhakeme netlceıinde 
ayrı d!lıürülmııılerdl 

Alınan karardan her iki 
taraf da memnun olmutdu. 

Adliye kapmndan cıkar· 

larken Haaene Alinin yanana 
ıokulmut iyi bir zevce bul· 
ma11 için temennide bulun. 
muı; Ali de bilmukabele 
Haaeneye alnı demirden bir 
koca Ihsan etmeli için tan· 
rıdan yalvaracaiını ıöyle· 

mitdl. 

Sııuaş'ııı Rumıını : '2 

BUKALB 

l!* kağıd oyunu, bir parça gramofon ve 
1 nihayet erkenden uyku .. 
1 0'.lğen doktor Erdinc'ın odasında hu 

zaman genç niıanlınm re•mine lıayran 
hayr.ıın bal:ıııı~dır. Doktor masasından 
her gözlerin• kaldırışda gözlerine gülüm· 
siyecek bir yakınlığa a11 1 mış bu genç kız 
pnrtres ı; sarışın bukleleri, açık yeıil 

gözlerinin çocuk bakışları ve minin.ini 

n'lı eııner ba ' dızını hayalinde yan yana 
getiriyor, on'arı konutduruyor, güldü 
riiyor, dü~ündeirüyor, ağlatıyordu. 

alıb hep-sınl topdım sellmlıyarak çıkdı 

Merdivenlerde mahmuzlarının ıert tık r· 
l"'tm d~luyordu. Doltterun kapısı hızla· 
kapandı. Ve ıen mülazım kır yollarına 
doıtru u:ı:andı 

Dütünce•i aglamak noktasına gelince 
b'rrleıı kaıları,11 çııtdı, Bu sarışın küçü
iiün aiilaman çok acı bir ıey olacakdı 
Ya diğeri,. O zaman Doğan ştnıdiye 
kadar l~r dalda durmıyan başı boı 

gönlüniin nereden geldıği belli olmıyan 
bir titizlik içinde şah 1 andığını ·sezdi. O 
parlıy ın siyah gözlerin etrafını alan 
çürüklük acaba uzun ıztırab gecelerinde 
dökulen göz yaılarının izi ıııi idt:J 

Dt rdi. Sevgi tatlı ıeıi ile ona turdan 
hurdan her ıey söyler, bir az gramefon 
çalarlar, neıe içinde yemeklerini yerler; 
ıonra Sevgi hiç bitmek btlmlyen el itle-

,, 

-_ --_ =DURACAK 

Yazan: 

Kardeşim Muammer 
Tunçkan1I, sana! 

Mükerrem Kamil 
D~Hor Erdinn'e !:iya hlı kadının müj-

desin! veren ö~er o'du. Ve o sözü 
nü tamamlam~ dan Türker. Alrı, Doğan 

be} az dişlerini gösteren ıen gül ütü ile 
insana bir anda can flkıntılarını yok 
eden bir tesir yapar 

! 'u; henüz çocuk denecek kadar . hep bırden güzelliğini ıöylemeğe baıla-
dılar . genç, lıu•ya gibi, ııir gibi güzd ~arıtın 

nişanlı; gençliklerinin en ateşli, en çıl- Fakat her adım atıımda gururunu 
Semaverde fıkırdıyan sn yun tatlı ı 1 d L 

gın demlerini sükun içinde geçiren deli. baılara vuran dünyaya gö; er en a-
~eıi odanın havasını daha çok ı!ıklaı · b 

kan'ılara uzak bir te•elli gibi gülümıe· kan bu uzak kadın gôz yatı nedir, unu 
dırıyor, genç ;cahiller akıaı>ın nlaca ka b k d ı t b 

mekdeJir. ı;·1 ıün bir zabit gümesi dok ilir mi idi? Onun bu a ar gil:ıe; u ranlığında ıaka1aııyorlaıdı. 
Onl.ır için ya~amak.. Sabahın ilk 1 torun nip .1 lıs m görmeden,onun. podre kadar yüksek batında gururu göz yaıına 

. sind~n gele.n sevimliliğe kendi! rini bırak- yer vermiı mi idı? 
ıtıklarınrla baılıyan talim, asker terbi· 

1 mııla r, onu sevgi i bir küçük kardeı 
Yeıi, l:•>razan sesi ve akşam karan ık 

larıııda bat bata geçen çay saatleri 
idi. Mektebden çıkar çıkmaz buıaya 
gönderilen ge. ç çocuklar va:<ifeleriııi 

Yurdları gibi seviyor'ar, baıka emellere 
Yer veremiyecek kadar uslu çıı.lışıyor 

lardı. Bazın mekteb sıralarında baılıyan 
ıöoül yo1culuk1 arını buraya geldikden 
&onra unııtmu~. bazıları da güzlerini ve 
ganüllerini posta gün'erine ajjlatnak
dan gelen bir zevkin elinde kalmıılar· 

dı Heı>"inin vata y 111 hemen hemen bir 
lılrinln örneği gibi ıJ;. Gündiiz aynı 
kıf)a iı yatı. GeceleıJ ıle tavla, birkaç 

gibi kalbl~rine almışlardır 

Çayına bir kadeh konyak boıal 

tayım mı ~en mülazın•? 

Dogan'a taıgın neıeıi ve her zor
luk karşısında yılmıyan, çatılmıyan uy
sal baıı için lıu is ı i vermişlerdir • 

lloğan kafasında bir öıçü yapıyordu. 
•Doktora: 

Olsa da.olur, o1ınasa da. Diye 
tudan bir kartılık verdi. O, timdi dok. 
torun sarııın niıanlısı ile blnbaıı Vura 

Doğanın durgunluğunun hepsi birden 
farkına vardılar. Hatta Özer: 

- Korkarım bayan Yıldıza abayı 

yakdın Doğan? 

Diye bir taka da yuvarladı. Doğan 

ilk defa bu gün aralarına k11rışdığı ba 
yanların dedı hoduıunu yapmıyor, ilk 
defa berrak su damL1ları gibi dökülen 
kahkahalarını savurmuyordu. 

Çayını içdikden sonra: 

, Baıım ağrıyor. Oen bir az hay~ . ....,,, .. 
almala çıkıyorum, dedi. Ve ıerpUfunu 

..... 
Binbatı Vural it batında sert, dos 

doğru bir asker .. Yuvasında ince zevkli, 
•tef katli bir aile babasıdır. Sevgi ile üç 
yıl eyvei evlendiler. lıtiklal savaıının 
sayılı adamların..Jan biri olan, Vural 
karısını .i k gördüğü dakikada sevmiıd>
Sevgl yuvarlak yüzlü- saç'arı, , katları, 

_ gözle~i kestane renginde, etine dolgun, 
sade ruhlu bir kadındı. 

Kocasına "tatlı bir yuva ükiinu, sar· 
gılmaz bir ıevgi verdt. Sevgl'ni~ koca· 
sına 'Olan bağlı'ığı hiç bir zaman bin· 
batıyı alııdıiiı ıeylerden ayırmamıt si 

nirlerini yormamıtdır .' Karı k?ca iki· 
.si de evlillğe dönülen hayat yolunda 

. rlnden birini alır, Vural ııazetelerlni, 

kitablarını kıırıtdırır, uyku vakti gelince 
odalanna çekilirlerdi. 

Sevgi Vural'ın ilk aıkı idi Mekteb 
aıralarından harbe atılan genç adam 

Sakarya'da, Afyon'da gösterdifi yarar
lıklar yüzünden çabucak blnbllfı olmuı· 
du. Aıkerciklerlni çok sever, vazife lçtn 

canını verirdi. Evlenmeden önce haya· 
tına karııacak kadının hobba, fantazl 
dütııünü bir zevk kadını çıkma11ndan 

çok korkmuıdu- Fakat sade ve temiz 

ruhu ile Sevgi bütün üzüntülerini yok 
eden bir aevimlilikle ona tatlı bir yuva 
ıaadetl bağıılamııdı . 

bütün. alacalflarını almıı, baıka dilekler Vural karısının rahat yaıama11 için 
peıinde koşmıyac11:k bir tok gözlülükle kasabayi gölgeliyen tepeciğin etefin
'yaşaına~a liatlamltlafdı. Evliltlderinllf de mini mini bir ev yapdırmı,dı. Uzak
birinci yılında tayin edildıkleri,bu küç~k dan bir kuı kafeıi kadar tık görGnen 
ka.aba erkeğe, kadına ayrı ayrı usanç bu yuva, sevgiye tam bir vüoud ve 

verirken onlar yuv•larında baıbaıa tatlı ııönül rahalhğl karıyordu. Ve her pazar 
b;r ömiir sürüyorlardı. Akıam 1arı evine akın akın gelen misafirler 1Blonun ıade 
yorgun dönen Vural , ta ıokal.. kapısın temiz güzelliğinden. Sevgi'nln ikramla-

• da Sevgi'nin tatlı gö~lerini görünce her rından, bahçeıirln can alan çiçeklerin· 

ıeyi unutu_r • gen it kolları~ı 
1 
aç~~ak ka- , den duydukları taze bir Mrlnllk içinde 

rıauıı göğıune çeker, yıkanır, elbıae. değl"'ll oturuyorlardı. 
tir ve rahat bir koltuğa uzanarak: 
.., -. ~yle bllk"1ım ,5evgi' cıtidı.GünOlı Devamedecek 

naııl geçdl? .ı.A '· ' 
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