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Asi kıtalar 
Bilbao civarında da mü

dafaa vaziyetine geçmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Fiati (100) Para 

Genera] ismet in önü Londraya Gitti 
General Göring Bled şatosunda 

hükfımet naibi ile 
mülakat yaptı 

Gener~~ ~.smet Ordumuzun motör 
Inonu I 1. .1 • • • Yugoslavya 

hususi bir 
Dün Paris yolile eş lfl meSI IÇln 

Londraya ha. 
reket etti Hükômet Kamutaydan 36 mil-

~~-----~··~~-----~~~ 
Almanyanın, merkezi Avrupanın yeni şekli 
hakkında Italyanlarla ne dereceye ka

dar müttehid olduğu belli değil! 
Paris 5 (Radyo) - General -, .:----~__,,......_.._..,..__....,,.,... 

Göringin sureti mahsusada ... --. '"'l 
Bled şatosuna giderek Yugos
lavya hükumet naibi Prens 
Polla uzun bir mülakat yap
ması, Paris siyasi mahafilin
deki heyecan ve asabiyeti 
artırmıştır. 

Almanyanın, küçük itilafın 
en .mühim rüknü olan Yugos-2 
lavyayı kendisine celbe çalış
tığı muhakkaktır. Fakat bu 
tnaksada hangi yoldan yürü· 
düğü malum değildir. 

General Göringin Bismarkın 
lllalum "şarka doğru .. . " siya
'eti için çalıştığına şüphe 
~oktur. Fakat Çekoslovakyanın 
'-'üstakil bir devlet halinde ve 
~tansa ile küçük itilafa istinad 

e tderek mevcudiyeti bu planın 
ti\ büyük maniidir. Almanya 
Çekoslovakyanın yeni bir idare 
tekli üzerinde Yugoslavyayı 
bazı tavizat ile elde etmeğe 
çalıştığı zannedilmektedir. 

ltalyanm, merkezi Avrupa
e da esaslı bir değişiklik husu
l· le getirecek bu Alman siya· 

Setine taraftar olması imkan· 
1 Sız görünmektedir. 
te 

B. Stogadinoviç 
Roma, 5 (Radyo) - Ge· 

neral Göring ve Mussolini 
mülakatında askeri bir ittifak 

ve Habeşistanda Almanya arazi 

ve imtiyazlar verilmek mevzuu 
bahsolduğu hakkında rivayet· 
ler henüz resmi mahiyeti haiz 
değildir. 

iki devlet arasında sıkı bir 
dostluk mevcut olmakla bera· 

~Avusturya ve Macaristan 
arasında iş hirhğı 

--·-· Dün, büyük bir geçid resmi yapıldı 
veBMiklas şerefine ziyafet verildi 

lunmuşlardır. 
B. Darani, gazetecilere vaki 

beyanatında, Avusturya ile 
Macaristan arasında tam bir 
görüş ve iş birliği husule gel
diğini beyan eylemişt i r. ---··-.----
Suriye· Lübnan 
Müzakereleri baş

ladı 
Şam, 5 (Radyo) - Suriye

lilerle Lübnan ricali arasındaki 
müzakereler, Fransa fevkalade 
komiseri Kont dö Martelin 
riyaseti altında dün başla
mıştır. 

Suriye başbakanı, dün gece 
Lübnan delegasyonu şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziya
fette, Kont dö Martel de 
hazır bulunmuştur. ---····---

Zelzele 
Kopenhağ 5 (Radyo)- Dün 

Baltıki sahillerinde ve burada 
şiddetli bir zelzele hissedil
miştir. Birçok binalar mütees· 
sir olmuştur . 

lnaanca zayiat )'Oktur. 

her, Habeşistanda herhangi 
bir devlete arazi vermek hu
susu hiçbir vakit akla gelme· 
miştir. 

İtalya, :Habcşistanda finan· 
sel, ekonomik ve [ teknik her 
faaliyeti memnuniyetle karşı
layacaktır. Bu teşebbüsler 
bilhassa dost devletler tara
fından vukua gelirse, daha 
fazla kolaylıklarla karşılana· 

caktır. 

--··~· ... ··---Yunanistanda 
İstanbul, 5 (Hususi) - Baş 

Bu sene buğday mah. Vekilimiz Genral ismet lnönü 

sulü çok iyidir dün Atatürkten lazımgelen di-
Atina 5 (Radyo) _ Bu se- rektifleri alarak Londraya ha-

neki mahsul, şimdiye kadar reket etmiştir. 
General ismet İnönü, İngil· 

görülmemiş derecede mebzul· tere kralı altıncı Corcun taç 
dür. Mevsim müsaade ederse, giypıe merasiminde Türkiye
bu sene Yunanistanda sekiz mizi temsil edeceklerdir. 
yüz milyon okka buğday istih- Başbakanımız Londrada 
sal olunacağı tahmin ediliyor. mühim siyasi müzakeratta bu· 
Bu miktar, geçen seneki re- lunacak ve avdetle de ayni 
kolteden üçyüz milyon okka maksatla Pariste de temaslar 
fazladır. (Devamı 4üncü sahifede) 

--~--~------.-.·-.~--~~~~~ 

ltalya, Okyanos için 
donanma hazırlıyor 

--~~--------~~-P arlim en t o, Deniz ve Hava 
bütçelerini kabul etmiştir 

ltalqan donanması] 
Roma 5 ( Radyo) - ltalya etmek üzere olduğunu söyle· 

parlamentosu, dün toplanmış, miştir. 
Deniz ve Hava büt1relerini Hava Nazırı general Valedo 
müzakere eylemiştir. Amiral Habeşistan harbında en büyük 
Kadanyari,I Deniz bütçesini muvaffakiyetin tayyarelere ait 
müdafaa ederken, ltalyan do- olmak lazımgeldiğini beyan 
nanmasının Habeşistan sefe- etmiş ve İtalyanın, bundan 
rinde gördüğü işi teşrih etmiş sonra büyük bir hava kuvve
ve bundan sonra donanmaya tine malik olması lazımgeldi-
büyük ehemmiyet verilmesini ğini ilave eylemiştir. 

istiyerek, ltalyanın Okyanos Parlamento, her iki bütçeyi 
için ayrı bir donanma tefkil aynen kabul etmiştir. 

yon liralık tahsisat istiyecektir 
İstanbul 5 (Hususi) - Or

dumuzun baştan başa motörize 
edilmesi hakkındaki kararın 
filiyat safhası başlamıştır. 

Milli müdafaa bakanlığının 

gösterdiği lüzum üzerine Ve

killer heyeti 36,000,000 liralık 
muazzam bir tahsisat kararı 
vP-rmiştir . Bu kararname, yeni 
Milli müdafaa büdçesile bir
likte Kamulaya verilecektir. 

Ordumuzun, milli mevcu
diyetimiz için en başta gelen 
bir müdafaa kudreti olduğunu 
bütün Türkler tasdik etmiş
tirler. Bu sebeple Kamutayın 
bu fevkalade fakat o derece 
elzem tahsisatı ittifakla kabul 

f 

J 

ı 
~ 

General Kazım Özalp 
edeceğine efkarıumumiye emin 

bulunmaktadır. 

General Ayasi istifa etme 
mekte ısrar ediyor 

._.. -· 
Yeni parlamentonun da fesh 
ediimesi muhtemel görünüyor 

Tokyo, 15 ( Radyo ) - Ja· nesinin istifasını istemekte, 
ponya hariciye nazırı Bay daha liberal bir kabinenin 
Şato, general Ayasi kabinesi- teşkilini istemektedirler. 
nin, imparatorun arzusu veç· General Ayasi, vaziyetin 
hile iktidar etmiyeceğini ve çok nazik olduğunu, bu iti
yeni parlamento buna itiraz barla, parlamentodaki tema· 
ederse tekrar feshedileceğini yüllere bakmıyarak iktidar 
söylemiştir. mevkiini muhafaza edeceğini 

Siyasi partiler, Ayasi kabi- söylemiştir. ........ ····--.~·-------
Şangayda arbe- Bay Delbos 

de oldu Dün Polonya ve Al-
Şangay 5 (Radyo) - Hü· 

kiimet taraftarlarilc aleyhtar· 
ları arasında bir nümayiş 

yaplımış isede, zabıtanın mü

dahalesi üzerine hiçbir hadise 

olmamıştır. 

~~~------~~-
L on dr ada 

Otobüsçüler grevi 
büyüyor 

Londra, 5 (Radyo) - Oto· 

büs şoför ve müstahdimlerinin 

grevi devam ediyor. 

Dün cıvar kasabalardan 

bazı şoförler, grevcilere iltihak 

ederek bir nümayiş yapmış· 

lardır. . .•. _, __ 
Fransada 

Yeni grev hazır
lanıyor 

Paris, 5 (Radyo) - Lokan· 
ta, otel ve gazino müstahdim· 
leri mümessilleri, bugün hü
kumete bir muhtıra verecekler 
ve istedikleri olmazsa Paris 
sergisinin küşadından bir gün 
evvel umumi grev ilin ede· 
ceklerini bildireceklerdir. 

manya sef irlerini 
kabul etti 

B. luon Delbos 
Paris 5 (Radyo ) - Fransa 

Hariciye Nazırı lvon Delbos 

dün, Polonya ve Almanya se· 
firlerini kabul etmiş ve uzun 

müddet konuşmuştur. 

••• 
D6ndü 

Paris 5 (Radyo) -Bir hafta 
evvel Londraya gitmiş olan 
Fransa hava nazırı B. Piyer 
Got, dün buraya dönmiiftür. 
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Tarihten Birkaç Yaprak Bir Şarkının davası ( Habeşistandan 

smanl Saltanatı Güzel Tonya mahkeme emend 
sonra 

M .,, 
1 • 

h fh larından huzurunda çırıl-çıplak PerininlOmil;~kımndakiadalara· 
- 3 - Yazan: FARUK ULUDAG • b • ft f h k f • b l k ., 

Nef'i saray salonunda celladın boynunu saran Soyunarak vücudunun güzel- . ır a yan are e ı aş ama azre: 
ağlı ipi altında öliim teri dökerken 4 üncü Murad gür • "'• • • k • d• /mam y ahyanın ada/arına çıkan /ta/yan 
esile (bre celltid söyletme bu mel'unu) dige balırıgordu lıgını ısbat etme ıste 1 l 

mu .. hendı.slerı· yerlilere ateş ac. tı ar Saniyesi saniyesine uymıyan bunlardır. Dört dıvar arasında 
ir insanın bir saat sonra tek· bin türlü dalavere düşünür ve 1680 senesinde ondoku· Şarkıyı daha fazla dinle· Hudeyde - İtalyanın es- Mısır ınuahedesile ve Fi-
ar hiddetlenmiyeceği ve gene düşündüklerini uydurma bir zuncu Louisnin bir emirname- meke tahammül edemezdim. kidenberi Yemende tahrikatı listin siyaseti ile yeni bir 
ellada vermiyeceği ne malum? hadis ile cahil halka ahkamı sile kurulmuş olan "Comedie Derhal yerimden kalktım ve malumdur. veçhe alan İngiliz siyaseti 

"Jitekim Nef'inin düşündükleri şer'iye böyle emrediyor diye- Francaise,, isimli Fransız milll Marsakın yüzüne doğru: Harbı umumiden evvel Adendeki yeni rejim ile Ara· 
aşına gelmişti. Hem de ne j rek kendi entrikalarına alet tiyatrosu artistlerinden Tonya - Fazla ileri gidiyorsun! Asirde harekete geçmiş ve bistan siyasetini de tesbit edi-

,ülijnç ! ,. ederler. Navar, vücudunun hala eski Diye haykırdım. İdris belasını çıkarmıştı. So· yor. 
* * * Demiş ve Şeyhülislamı öl· tenasübünü muhafaza etmekte Şarkıcı Marsak durdu. Ve malide yerleştikten sonra İtal· Yemen ve Hicaz şimdilik 

Dördüncü Murad ile bera· dürttüğü zaman onların başsız olduğunu isbat için mahkeme birdenbire benzi sap-sarı oldu. ya kırk yıldanberi Habeşistan bu sayede az çok müstakil 
oerca sarayın bahçesinde ha· bir yılan gibi nasıl sarsıldık· huzurunda soyunmağa ha~ır Sözüme devamla: da nüfuzunu artırmağa çalışır· bir halde yaşıyorlar. 
zırlanan muhteşem sofra ku· larını enlatmıştı. bulunduğunu söylemiştir. - Müsyü Marsak! Dedim. ken Yemen sahillerini unut· İngilterenin Arabistan siya· 
rulmuş, saz hey' eti Padişahı - Şimdi, bu alim ;.;'geçinen Mesele şuradan . çıkıyor: Şaka şakadır. Fakat bu yap- mamıştı. seti orasını ikinci bir Hindis· 
eğlendirmek üzere kimbilir softalara bir oyun tertibi ge· Monmarter barları şarkıcı· tığınız tarif' kötü bir zevkin Ancak geçen sene Fransız· tan yapmaktan ziyade şimdilik 
nerelerden celbedilmiş birçok rek !. larından Jan Marask, şarkıla- eseridir. Hatta Monmarter !arla İngilizlerle cenubi kızıl Hind yolunu temin eden -
maskaralar,t hok.kabazlar, Ca· diyen Hünkar, başını ocağın rtndan birinde Tonya Navarın gibi bir yer ıçm haddinden deniz mıntakası hakkında bir himaye altında müstakil yahut 
riyeler, neler, neler vardı. içine uzatmış sesine hatefi bir güzellik şerefini nakisadar aşırıdır. anlaşma yaparken sıklet mer- yarı müstakil bir mıntaka yap· 

Büyük b ir sedire sıralanan ahenk vererek : edecek bir şarkı söylemiştir. Sonra arkadaşlarım araya kezini Habeşistana çevirmiş mak yolunda inkişaf ediyor. 
Hünkar, Nef'i ve lalası, altın - Ey dini mübinin feda· Bunun üzerine Tonya Navar girip beni teskin ettiler. Ve ve Yemenden vazgeçmış go· Şap denizinde İtalyan siya-
tepsi içinde güzel sakilerin kar bekçileri .. Ben ki; Hızının bu şarkıcı aleyhine 500 İngiliz beni bardan çıkardılar. seti ise bütün bütün aksinedir. 

l l b K d f ı b u k rünüyordu. sunduğu mis gibi şarabı içer· biriniz sesimin geldiği yere ge- irası zararı manevi ta e ile en imi l abzl.a F ekgenme Fakat İtalya matamiinin Ye- Bu iki siyaset Akdenizden 
lerken beri taraftan "Saki, lesiniz ki, Iütfum onu bulsun. bir dava açmıştır. manasına ge e i ir. a at şunu Şap denizine kadar, Cebelüt· 
· . k l b A d b k kl k B Monmarter semtinin, "Doux söyliyeyim ki, benim vücudum men illerinde de genişi emeğe tarıktan Mendep bogu azına cığerım anını a , ezme şarap şağı a ir arışı . ı . . en 

et,, şarkısı yükseliyordu. Mas çıkacağım, hayır sen çıkacak- anes,, yani "iki eşek,, tabir hala güzeldir. Ve bunu, dava başladığı efkarı umumiye bu kadar böylece çarpışmaktadır. 
karalar, icrayı ahenk ederek sın .. Nesıl çıkacağız gibi laf- edilen barında Jan Marak, görüldüğü zaman mahkemede gün iyice anlaşılmıştır. Akdenizde centilmen anlaş-
meclise neş'e veriyorlardı. Bu lar geçiyor . Tabii Padişah Tonya Navarın artık gençliği· isbata hazırım.,, İtalya Arabistanın b:ı par· ması henüz bu meseleyi genel 

nin ilk parıltısını muhafaza * · 
esnada dördüncü Murad, Nef· bu sözleri işitiyor ve tekrar "' .,. çasında nüfuz ve müdahale barış yolunda halledememiştır. 

edemediğini, gençlik çizgile- T N b d .. · ı ı· ı y iye b ir şiir okumasını emretti. seslenerek : onya avaı un an once · · d d ·ı l lngiliz gazete eri ta yanın e-
rinden bazılarını kaybetmiş · f l sıyasetın a ım a ım ı er etme· 

Göıdüğü manzaralarla sermest - Yukardan bir ip sarka· de bir lngiliz im kumpanyası mende gözü olduğundan ve 
... olduğunu bir şarkı içinde söy- BOOO ı· ı·k b. ğe başlamıştır. · db olan Erzurumlu şair, vecd için· caktır. Birinız ona sarılarak aleyhine ster ın ı ır lngilterenin buna karşı te ir 

d b lemekte idi. zarar ziyan davası açmıştı. Fırsat bulunca Yemeni de alması lüzumundan açıkça e en iyi ·yazdığı şiirlerden ana geliniz, Bir gün Madmazel Navar 
b . · · · k v b 1 d ş·· d · h d k'l Sebebi de, bu film kumpan· Faşist müstemlekelerine ilhak bahsedip duruyorlar. Nihayet msını o umaga aş a ı. ıır emış ve emen yanın a ı e· başına sarı bir renk takarak 
b .t. H .. k~ ki · k ki ·· k b' b' yasının Tonya ile bir film etmegv c teşebbüs edecegv i ar· fili bir hadise bu işi açıgw a ı ınce, un arın aya arı rın uşa arını çozere ır ı· bara gitmiş ve kendi hakkında 
·· ·· d b' k'' k 11 u I • b u 1 t u k t çevirdigu i halde filmi çekmeyip tık açık bir meseledir. çıkarmıştır. onun e ır ope uysa ıgıy e rıne ag a mış aşagıya sar ı - söylenen bir şarkıyı kendi 

t ·· ·· h. b' k h S ft b l sinemalarda gösterildigv·i za· Yemen İmamı İmam Yahya Ha~dı'se şudur: İtalya gemi· o uran cuce, mut ış ır a · mıştı. o a ozuntu arı sema- kulağıle işitmiştir. 
kah t._ d l b I"tf d · man kendisini iki çürük göz Arap ahararın memleketin cı'ler'ı ı·t·lyan mu''hendislerini a a .ı ve : an ge en u u u sama anıye Tonya Navar hadiseyi ga- a 

- Padişahım; bu Nef'i de· kavuşmak için hemen sarkan zetecilere şöyle anlatmıştır: ve lekeli bir cildle teşhir et· karşılaştığı bu tehlikeyi ihtar Yemen sahillerinde İmam Yah· 
nilen adam meşhur şarlatan· ipe sarılarak yukarıya çekilmiş "Biz artiştler, hakkımızda miş olmasıydı. etmekten geri durmamıştır. yaya tabi küçük adalara çıkar-
ı d Ok d u l b ·· · ı d' p d' h k k 1333 senesinde Tonya Na- Fakat ecnebi propagandası-ar anmış. u ugu u şıırı er ı.. a ış8. yu arı çı an eğlenceli laflar söylenmesine, mıştır. Ve İtalyan gemilerine 
b b l · · · · b k h var, güzelligu i daha artırmak nın mesaisi onun nasihatlerine en eş sene e~ve ışıtmıştım. ve sersem sersem a ınan o· daha doğrusu bizimle alay k ı· k k 
O k d ıçın gu .. zellik operatörüne gi· karşı Arabı.stan l'ıderler'ınin yaklaşma istiyen yer ı ·ayı • nu, en i malı gibi, size caya müthiş bir tokat savura· edilmesine alışmışızdır. Mon-

k w b.l I k b b 1 k l dı·p burnuna ameliyat yaptır- uyanıp birleşmeleri işine kuv- cılara ateş edilmiştir. o umaga ı mem nası cesa- ra ağırmıştı. marter ar arı şar ı arı şayanı 

ret etti .. İsterseniz ezber oku- _ Bre mel'un; hiç Allah dikkat derecede zevklidirler. mış ve böylelikle burnunu da- vetli bir engel olmaktadır. İtalyanların istikşaf yaptıkları 
yayım • ocaktan konuşur mu? Siz ne Fakat Maraskın şarkısını işit· ha kücültmek istemişse de ne Arabistanda İngiliz nüfuzu bu adalar Perimden on mil 
Demiş ve hakıkaten bir da· budala mahluklarsınız .. Dini tiğim zaman, fazla ileri gidil- yazık ki, burun biraz kartal bir dereceye kadar İtalya tah· mesafededir. 

kika evvel Nef'inin okuduğu diyaneti bile bilmezsiniz. Sonra mış olduğunu gördüm. gagası şeklinde olmuştur. rikat ve teşebbüsatına siper İngilizler Adenden sonra 

şiiri harfı harfına okumuştu. yasak edilen tütünü de içersi· .,_....._.._.._.. 

1 
oluyor. Perimde de bir üssübahri yap· 

Biçare Nef'i, bu hal karşısın· nız. Emirle . ve tamim er İngilizler Hind yolu siyaseti mağa teşebbüs ettiklerinden 
da şaşırm ı y, utanmış .. Fakat Tabii derhal ev basılmış ve ile Arapların şimdiki istikla· 

.. l . . d B !ini korumagu a hizmet etmiş İtalyanların ona karşı bu ada· goz erının önün e tecessüm softalar bahsedilmişti. u ya· Nüfus ve yer değiştirme lan takdirde sakin oldukları 
d C il d k oluyorlar. lan ele geçirmek istedikleri e en e a ın ara yüzü onu pılan şaka herkesin hoşuna vak'alarının takip ve tescili mahal veya köydeu alacakları 

susturmuştu. Ürkek, ürkek Pa· gitmiş bol, bol gülmüşlerdi. hakkında Dahiliye Vekaleti ilmühabere istinaden muvak· -;:-madde 38 vukuu takdirin-
dişaha baktı. O zaman Hün· Böyle birkaç bacadan sonra 1381/435 sayı ve 6/2/937 ta- kat "tebdili mekan,, muamelesi de kimlerin yeri değişmiş ise 

kar : gene hocaların oturduğu bir rihli şu tamimi neşretmiştir: yaptırmakla mükel!ef tutmuş yeni yerleştikleri yer ana kü· 
- Nefi, sizi, bugün çok bacada Padişah ayni usule baş Nüfus kanunnnun 37 nci olmasına rağmen birçok vatan- tüklerine kaydedilmeleri lazım 

üzdük, sakın merak etme .. Bu vurmuş .. Hatefi sesile birisini maddesi nüfus kütüklerinde daşların asıl kayıdlı bulunduk· geleceği tabii ve nüfus kanu· 
cüce, meşhur ezbercilerdendir. yukarı çagv ırmış ve tokatı ha· kayıdlı olanları yerleşmek su- d b nunun koyduğu ve ceza teh-
.k lan yerlerden uzun zaman an eri 1 iyüz sahifelik bir kitap ya· retile bir mevkiden digu er mev· dıdi altında bulundurdug-u yer 

zırlamıştı. Fakat tuhaf değil I b 1 d ki h ld b 
nında okunduğu zaman hep· kie "nakli hane,, eyledikleri ayrı mış u un u arı a e u değiştirme hükümlerinin de 
sini ezberler ve aynen tekrar mi? Bu ocaktan çıkan hoca, z1man terkedecekleri yer nüfus kanuni lazimeye riayet etmekt~ bu gayeyi temine matuf oldu· 

eder. Kalk, biraz hava alalım. Padişahtan daha kurnaz çık· idaresine müracaat ederek hü- oldukları anlaşılmış ve bu ih- ğu aşikardır. 
Diyerek her ikisi ve yanla· mış, bacadan başı görünür d mal vatandaşların asli mem· Daimi ikametgahını dcgu iş-viyet cüz anına işaret ettir· 

rında maiyetleri tebdili kıyafet görünmez bütün kuvvetile Pa· leketlerindeki kiitüklerde ika- tir~iş de nüfus kanununun 37 
mekle ve gittikleri yerde alel-

ederek Osmanlı Padişahlarına dişaha Hüdai bir sille aşkede- usul bir ilmühaber alarak met mahallerinin ve medeni ve 38 inci maddelerinde gös· 
binbir macera sahnesi olan rek : terilen şekilde yer değiştirme 
I b oranın nüfus idaresine ver· hallerinin meçhul kalmasına 
stan ulun sokaklarına daldı· - Bre kafir!. Sen, din eh- muamelesini yaptırmamış olan 

mekle, 38 inci maddesi ise b b' t d' ~ · ·b· l la r. Bu sırada Nef'inin başına lini sersem mi zannediyorsun se e ıye ver ıgı gı 1• ası !ardan eski ikametgahındaki 
ziyaret ve seyahat tarikile bir k d b 1 d kl I gelen üçüncü meşhur hadiseyi eğlenecek daha başka eğlene· mu .ayye u un u arı yer er· kaydı yanmak veya kaybol-
mahalden diğer mahalle giden· 

anlatmadan evvel, devri göz· cek şeyi bulamadın mı? De· deki kütüklerin kaybolması mak dolayısile kayıd harici 
ler hariç tutulmak şartile 

den geçirelim. Tütünün, içkinin mişti . veya yanması takdirinde yeni kalmış olanlarm ellerindeki 
misafireten " tebdili mekan ,, 

yasak olduğu bir devirdeyiz. Padişahtaki hali görmeli.. d l . d h. . 'ki . d yazım sırasında tesbit edilmi- hüviyet cüzdanlarına ve yapı· 
e en erı a ı gıttı erı yer e 

Evin ocakları koklanıyor, Aman yarabbi, dördüncü Mu· yerek kayıd haricinde kalma- lacak tahkikat neticesine göre 
altı aydan ziyade ikamet et-

bacasından tütün kokusu gelen rad deli olacak.. Öldürülme· larını mucib olmakta ve za- son daimi ikametgahlarının 
mek mecburiyetinde bulunduk· 

evler basılıyor, yakılıp yıkılı· leri beş dakika sürmiyor. Yedi yiinden veya yeniden hüviyet bulunduğu yer nüfus kütükle-
yor. Padişah bile bu eğlenceye hoca bul bacadan yükselen cüzdanı almakta veya ölüm, rine kayıdlarından önce nüfus 

· liğinden tecrit etmişti . 
i ştirak ediyordu. işte Nef'i ile hatefi sese kurban gidiyor. dogu um, veya yeniden hüviyet kanununun 40 ncı maddesine 

Tarih, Nef'inin ölümüne se· 
beraber sokağa çıktıkları za· Biraz sonra da Hünkar Nef'i· cüzdanı almakta vey·a ölüm, istinaden nüfus idareleri tara.-

hep, hicviyeleridir diyor, kim 
man Hünkar gene bacaları yi karşısına alarak avazı çık· dog-nm, evlenme ve boşanma fından kesilecek bir irsaliye 

bilir belki de bu son hadise 
muayene ediyor, dinliyor ve tığı kadar bağırıyordu . gibi medeni vak'alarının tes· ile muktazi para cezası alın· 

sebep olmuştur . 
kokluyordu · - Bre nabegar sen ona buna cilinde zorlugu a ve karışıklık- dıktan sonra yeniden tescil-

Bitti Bir aralık Padişah, bir ba- çatmakta mahirsin. Sakın ola· !ara sebep olmaktadır. !eri cihetine gi:Jilmesi lazım· 
caya dikkatli dikkatli baktı ve mıya ki bu gördüklerin ağzın· Yarınki nüshamızda Esasen ana kütükler bir dır. Buna göre muamele yapıl· 
geri dönerek birşeyler söyledi dan kaçırasın. Alimallah seni Valde sultanı koca- ailenin muayyen bir yerdeki ması ve herhangi bir iş dolayı· 
ve Nef'iyc : tırnaklarımla boğarım diyerek k • • efradını ibtiva eden aile kü- sile devlet daire ve müssesatı· 

Y a verme ıçın me-
- Bak, İçerde bir sürü çö· Nef'inin gırtlağına sarılmış bir • tükleri mahiyetini de haiz bu· na bilhassa emniyet idarelerine 

mez oturmuş, hem tütün içi· günlük birbirine benzemiyen mur edilen derviş lunmak itibarile nakli hane uğrıyacak vatandaşlar muvakkat 
yor, hem de zikrediyorlar. işte tu ıklarla sarsılan zavallı hakkındaki yazımızı yarın dere· nüfus kanunu, madde 37 veya kat'i nakil muamelelerini 

anlaşılmaktadır. 

Ondan sonra İtalyanlar dört 

yüz mil uzunluğunda bulunarı 
Yemen sahillerini işgal ede· 

rek 7400 murabba mil mesa· 
basındaki Yemenin zengin ve 
işlenmemiş tabii servetlerine 
konmak için fırsat bulunca 
harekete geçmesi ihtimali Ha· 
beşistan macerasını görenle, 
için acı bir hakikat gibi hatıra 
gelmektedir. 

Esasen İtalyanlar Yemen ile 
bir muahede yaparak ticaret 
işlerini orada inkişaf ettirirkefl 
Yemen ordusunu ıslah etrne~ 

. il 
bahanesiyle Yemene ltaJya 
zabitler ve silah göndern1e· 
yi de kurmuşlardı. Arapl9' 
bunu çabuk anladı. İngiliı· 
ler de mukabil tedbirler ald1

• 

Araplar ecnebi müdahale: 
sine karşı birleşmek zaruretin• 
hissettikten sonra faaliyete 
geçtiler. 

Yemen Hicaz harbının j{a!lı~ 
dökmeğe hacet kalmada~ btı;, 
ile neticelenmesi yolunda Irn~ 

0 
. Yahyanm sarfettiği nıe~~ııbir 
· sebeple olmuştu. En yenı il 

hareket de Bağdattan Ceıfl k 
M df . . . . d bir Jra e aının rıyasetın e . 8ı 
heyetinin bu maksatla H.1~jr. 
tarikiyle Yemene gelıncsı ·'/r 
Y H. F'I' L" 5urı emen, ıcaz, ı ıs ın, ııla 

ve Irak arasında b u muvas 



Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
~i yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

n·. Satış Yerleri 
~.tınci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

1lllar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 
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•il İ\•· nıali'ımntını, 
l~~alat, ihracat. 
lı~ ur, bayındır· 
lıoı hareketlerini 
~~la tesiınli olarak 
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~'ticaret mat· 
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~~r. Tafsilat 
1•ııd 0lu matbaa· 
t'>ıı ' 2776 tele· 
'lıh~lltrıarasından 

.,..hiUr. 

çıkıyor 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KOSTENCE, SUUNA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak TUNA limaı:ıları için 

yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

"JESSMORE,, vapuru 9 
Mayısta bekleniyor. LlVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAS, VARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 
alacaktır. 

"lNCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. UVER
POOL ve ANVERS] limanla-

l rından yük tahliye edecek ve 

l 

l 
BÜRGAZ, V ARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. 

SOClETE ROY ALE HONG
I f ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 12 Ma
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 

~NOVISAD, BUDAPEŞTE, . 
BRATISLA VA, LINZ ve VI
y ANA limanları için yük 
alacaktır. --- -·--- - ·-DEN NORSKE MlDELHA VS

UNJE - OSLO 
"SARDINY A" motörü 22 

Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez .. , 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 

---------5~M_;.ay., 957 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı -
1 Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
' ~ t. ~ • ' f ' • ~ ' f> \ ~: I • 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 

Jlı 'l-ı 
~ ....... ~ .. 

• a 

-~*~I 
'ÇI ur{ 

l aır?etl ;c,;;;'"~J 



Sahife 4 (UlusarBirlik) 

Katalonya' da hükômete karşı bü
yük bir hareket hazırlanıyor 

3 bin kadın ve çocuk bugün Bilbao şehrini terkedecektir. 
General Franko şehrin tahliyesine muarızdır 

Paris 5 (Radyo) - Havas ajansı, Katalonya' da anarşi baş tedirler. 
gösterdiğini ve hükumete karşı bir hareket hazırlandığını ha· Esbana zırhlısı sahile altı kilometre yakında abloka vazife· 
ber vermektedir. sini yaparken Cumhuriyetci tayyarelerin baskınına uğramış ve 

Hükumet, anarşistleri takip için bazı tedbirler almışsa da atılan 8 büyük bombadan 4 Ü zırhlının güvertesine isabet et· 

d k miştir. Bombalar, sefinenin cephaneliğini berhava etmiş ve 32 vaziyetin daha fazla vahamet kesbetmesi ihtimalini nazarı i · 
kate alarak ileri gitmek istememektedir. dakikada batmasını mucip olmuştur. 

Hükumet, bir beyanname neşrederek herkesi kanuna itaat Salamanga 4 (A,A) - Nasyonalist karargahın bir tebliğine 
etmeğe davet eylemiştir. göre, Madritlilere ait bir tayyare Saragozayı bombardıman et· 

Londra, 5 (Radyo ) - Bilbao ile Satander arasında dün- miş 20 kadın ve çocuk ölmüştür. 30 tane de yaralı vardır. 
denberi devam eden muharebe, çok kanlı bir safhaya girmiş· Biskay cephesinde Nasyonalist kıtaat hatlarını ıslaha devam 
tir. Basklar, ihtilalcilerin hücumuna şiddetle mukavemet etmek- etmişlerdir. Santander cephesinde düşmanın bir mukabil taar
tedirler. Bask hükumetinin tahsis ettiği vapurlardan ve limana ruzu deffedilmiştir. Düşmanın zayiatı ağırdır. 
gelen İngiliz nakliye gemilerinden başka Fransızlar da üç va· Bilbao 4 (A,A) - Yanlarında avcı tayyareleri de bulunan 
pur göndermişlerdir. Bu vapurlarla yarın üç bin kadın ve ço· asi bombardıman tayyareleri bütün Bask cephesindeki mevzi-
cuk Bilbaodan Paris' e nakledileceklerdir. leriA ve geriye giden yolları şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Paris 5 (Radyo) - General Franko, Bilbao şehrinin tahliye- Asiler, Bermeo etrafındaki Bask çenberini hafiflendirmek 
sini istememekte ısrar ediyor. Franko, halkla dolu olarak Bil- maksadile Rigoitya ve Amorebicta mıntakalarında yeniden taz· 
bao limanından hareket edecek olan vapurların akıbetinden yika başlamışlardır. San Sebastiyenden iki asi gemisi Bermeoya 
mes'uliyet kabul etmiyeceğiniA bildirmiştir~. gelmiştir. Basklar kadın ve çocukların mevcudiyeti sebebile 

Barselon 5 (Radyo) - Asilere mensup Esbana zırhlısının Bermeoyu bombardıman edemiyeceklerini söylüyorlar. 
battığı Franko mahafili tarafından itiraf edilmiştir. Frankocular Basklar diğer bölgelerde mevzilerini muhafaza etmekte-
zırhlısınm bir serseri torpile çarparak battığını iddia etmek- <lirler. 

ltalya prensesi 
Sof yaya vardı 

Sofya 5 (Radyo) - İtalya 
kralının kızı prenses Mariya, 

............. 1 

dün İstanbuldan buraya gel- d• 1•1 • J ld ..., • k 
miştir. Prenses, bugünlerde Sabık kral, ken 1 e 1 e top amış o ugu çıçe -

Dük Dö Vindsor dün Ma
dam Simpsona kavuştu 

Romaya dön~c;;~'.ir. • • Ierden yapılmış büketi sevgilisine taktim etti 
Fransız kabınesı dun Paris, 4 [Radyo] - Dük de gazetecilerin' arasından geçerek, İn· suna hareket eylemiştir. 

f l ndı Vindsor, bugün Oriyent ekspresile giltere sefiri ile birlikte otomobili- Sabık kralın bindiği otomobi-
. opda ) F s b k k 1 nin durduğu noktaya doğru ilerle· lin önünden ve arkasından Fransız Parıs 5 (Ra yo - ransız buraya vasıl olmuştur. a ı ra , . . . . . . . 

mıştır. sıvil memurlanle dolu ıkı otomo· 
kabinesi, dün toplanmış ve kimseye görünmemek için, l'aristen Gazete fotoğrafçıları, sabık bil gitmekte idi. 

bu toplantıda, Fas nazırı da elli kilometre uzakta bulunan Ver· kralın muhtelıf pozlarını alma~a Sabık kral, saat 13,35 de 
hazır bulunmuştur. nel Leton istasyonunda tevakkuf çtthşırken, Dük de Vindsor, ken· l I h 

şatoya vası o muş ve ta tın· Kabine, mali ve müstem· etmi,. ve orada trenden çıkarak, disine refakat edenlerle birlikte 
.. dan indikten sonra ilk defa lekeleri alakadar eden hususat elinde bir muşamba olduğu halde otomobiline binmiş ve Konde şato· 

hakkında müzakerelerde bu- ---'--------~..-~•+-• .• ·-
lunmuştur. ....... 

Londra heyeti umumiyesin· 
d~ Milli Müdafaa bakam Ge
neral Kazım Özalp, donanma 
amiralı Şükür Dokan da var· 
dır. 

Roma, 5 (Radyo) - Dün, 

saat 13 de, Almanya Harici· 

ye Nazırı Von Nöraht, Alman 

sefarethanesinde öğle yemeği· 

-----------·--··--..... ·----------
Asi lspanyol generalleri 

Cumhuriyetçi ispanyayı neler 
le itham etmektedirler? 

Londra 4(A.A) - Cebelüt· ı 
tarıktan bildiriliyor: General 

Balcuva • 
Parti ocağında 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Yalılar kamununa bağlı ocak
lar yönkurulları 9 Mayıs Pa· 
zar günü aylık toplantılarını 

Balçuva Parti ocağında yapa· 
caklar ve bu suretle Balçuva 
parti mensuplarile samimi mu
sahabelerde bulunacaklardır. 

Bu toplantıya halk hatib· 
!erinden avukat B. Halid Tev· 
fik de iştirak edecek, bir kon· 
ferans verecektir. 

Kiyepo Dölyano dün akşam 

Sevili radyosunda Londradaki 
İspanyol sefirinin Bay Edeni 
ziyaret ederek lngilterenin Va-

lan hükumetine yapmış olduğu 

yardıma mukabil İngiltereye 
Bermeo limanını teklif etmiş 
olduğundan mallımat almış 

bulunduğunu beyan etmek
tedir. • 

Paristeki ispanya sefiri de 
Fransa hariciye nezareti nez
dinde buna mümasil bir te
şebbüste bulunmuştur. 

Hatırlardadır ki bu işler 

olup biterken general Fran· 
konunlkıtalan Bermeo limanını 
işgal etmiştir. 

ni yedikten sonra, burada bu
rada bulunmakta olan İtalya· 
nın Berlin sefiri B. Atolikoyu 
ziyaret etmiş ve bfr müddet 
konuşmuştur. 

Von Nörahtla, müteakiben 
Almanyanın Vatikan sefirile 
de konuştu. 

Von Nörahtla B. Mussolini 

İspanya işlerinde Almanya ile 
İtalya arasında bir vahdet 
politikası husule gelmesi ve 

enerjik bir hareket yapılması 

hakkında bazı konuşmalarda 
bulunmuştur. 

Alakadarların verdiği ma· 
lumata göre, Almanya Hari· 
ciye Nazırile B. Mussolini 
arasında vukubulan mükale· 
melerin esasını, dörtler lokar· 
nosu teşkil etmektedir. 

Almanya Hariciye Nazırı 

ile B. Mussolini, sulh için, İn
giltere, Fransa, ltalya ve Al· 
manya arasında yeni bir lo· 
karno akdedilmesi hnsusunda 
mütabık kalmışlardır. 

Söylendiğine göre, bugün 
bu hususta resmi bir tebliğ 
neşrolunacaktır. 

olarak madam Simsona mü· 
laki olmuştur. 

Dük Dö Vinsor, kendi 
elile (Sanbul Cato) ormanın
dan toplamış olduğu bir de
met çiçeği verdikten sonra 
madam Simsonu kucaklamış 
ve kendisine refakat edenlerı 
den ayrılarak madam Simson· 
la şatonun dairei mahsusasına 
çekilmiştir. 

Söylendiğine göre, sabık 
kral, düğünden sonra sabık 
Mada;n Simpsonla Dalmaçya 
sahillerine giderek Dubrovnik
te ikamet edecektir. 

Tours, 4 (A.A.) - Birçok 
gazeteciler, sinemacılar, fotoğ· 
raf muhabirleri bugün Dük Dö 
Vindsorun gelmesi beklenil
mekte olan Cande şatosuna 
giden yolları tutmuşlardır. 

Öğrenildiğine göre Dük Dö 
Vindsoru hamil olan tren meç· 
hul bir yerde duracak ve Dük 
orada doğrudan doğruya oto· 
mobille şatoya gidecektir. Can· 
de şatosuna müntehi olan yol-
lar mühim polis ve jandarma 
kuvvetlerinin muhafazası altın· 
dadır. 

İzdivaç tarihi henüz tesbit 
edilmemişse de bu işin her 
halde kralın taç giyme mera· 
siminden sonra yapılacağı öğ· 
renilmiştir. 

Monts kasabasının belediye 
reisi Dr. Mercier izdivaç me· 
rasimini ifa etmek üzere adli
ye nazırından hususi salahiyet 
ve talimat almıştır. 

5 Mayıs 937 
' . "'r.. \. . -Ali paşa ve kira Frosini 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
~~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Tepedelenli, bir süvarinin ken 
disile görüşmek iste~esinden 

hiddetlenmişti 
Bu hal Ali paşayı bir de

rece daha kızdırdı ve vahşi 
bir hayvan gibi : 

- Defol şuradan .. Madem 
ki ne söyliyeceğini bilmiyorsun 
ne diye huzuruma çıktın? diye 
haykırdı. 

Maiyet çavuşu bütün cesa
retini toplıyarak : 

- Vezirim, şu anda bir 
süvari, atını çatlatırcasına koş
turarak gelmiştir; ayağını özen
giden yere atar atmaz, vezir 
hazretlerini görmeğe geldiği 
ve çok mühim bir İş için 
görüşeceği, biran bile vakit 
kaybetmeğe vakti olmadığını 
söylemiştir. Ne yapmak emir 
buyurulur? Dedi. 

Ali paşa birdenbire irkildi. 
Gözlerinde bir parlaklık hu· 
sule geldi; bu, herhalde iyi 

İzmir sulh hukuk mahke
mesinden: 

İsmail oğlu Mehmed Evren 
ile kardeşleri Lütfi ve Edanın 
şayıan mutasarrıf oldukları 

İzmirde Kestane pazarında 
çarşıda kain 5 no. lu ve 600 
lira kıymeti muhammineli ve 
Turna sokağı çıkmazında 18 
no. lu ve 500 lira kıymeti 
muhammineli evin izaleyi şuyu 
kararına binaen 7 /6/937 pa
zartesi giinü saat 15 de lzmir 
sulh hukuk mahkemesinde sa· 
tışlan yapılacaktır. 

Bu artırmada tahmin olu
nan bedelin % 75 nisbetinde 
bedel verildiği surette talibine 
ihalesi yapılacak aksi takdirde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 24/6/937 per· 
şembe günü saat 15 de gene 
dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin· 
deki resmi vesaik ile birlikte 
20 gün içinde dairemize mü-

racaat etmeleri lazımdır. Aksi 

halde haklarında tapu sicili 

malum olmadıkca paylaşma· 

dan hariç kalacaklardır. 
Şartname 16/5/937 tarihin· 

den itibaren herkesin görebil
mesi için açık da ve gayri 
menkulün evsafıda şartnamede 
yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhammi· 
nenin % 7 ,5 nisbetinde pey 
akçası veya milli bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lazım· 
dır. Gayri menkulün vergi ve 

sair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya % 2,5 dellaliye ve fe· 
rağ harçları alıcıya aid olup 
ihale bedeli defaten ve peşi· 
nen ödenecektir. 

İhaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini vermediği veya 
veremediği takdirde gayri men· 
kul tekrar 15 gün müddetle 
artırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak ve arada 
tahakkuk edecek ihale farkı 

hiçbir hükme hacet kalmaksı· 
zın vecibesini ifa etmiyen müş
teriden tahsil olunacaktır. Da· 
ha fazla malumat almak isti
yenler dairemizin 937 /842 sa
yılı dosyasına müracaat etme
leri lüzumu ilan olunur. 

bir haberdi. Ve çavuşa: 
- Nedir?. Bir süvari mi 

geldi?. Benimle mühim bir 
meseleyi mi görüşecek? Bana 
mühim mesele arzedecek bir 
neferdir değil mi?. Halbuki 
ben... Alişan bir vezirim, ne 
münasebet? Diye bağırdı. 

Ali paşa, bu suretle hare· 
ket etmekle ne gibi bir mak
sada hizmet ettiğini kendisi de 
bilmiyor idi. Bu süvarınm 
Bahirden iyi bir haber getir
miş olmasını ümit ettiği halde, 
niçin böyle aksi hareket edi· 
yordu? 

Ali paşa ayni hiddetle: 
- Söyle o askere.. geldiği 

yere cehennem olsun gitsin! 
Bir neferin benim gibi alişan 
bir veziri mühim mesele mü· 
zakere · ve münakaşasına hakkı 
yoktur. Bunu böyle bilmeli· 
siniz.. diye bağırdı. 

Çavuş: 

- Başüstüne paşam! 
Dedi ve süvariye paşanın 

emrini tebliğ için dışarı çıktı. 
Ali paşa, çavuşun çıkıp git· 

mesini müteakip seri bir dü· 
şünce ilt kararını değiştirdi 
ve ayağını yere şiddetle vurdu. 

Bu ve yahud el çırpmak, 

Ali paşanın davet için kullan· 
dığı usuldü. 

Maiyet çavuşu, Tepedelen· 

linin ayak seslerini duyarak 
tekrar içeri girdi. 

- Beni mi çağırdınız, pa· 
şam? Diye sordu. 

Evet. 
- Emret paşam. 
- Beni görmek istiyen btJ 

süvari nasıl adamdır? Sefl 
bunu tanıyor musun? Neredefl 
gelmiştir? 

- Paşam, ben bu adaın1 

tanımıyorum. Yalnız asker ol· 
duğunu ve cephelerden birifl' 
den geldiğini kuvvetle anlı· 
yorum. 

- Demek ki üstü baŞ1 

berbad bir haldedir. 
- Evet. 
Ali paşa kısa bir düşünce· 

den sonra: 
- Sen bana Vayayı gôJl' 

deri Dedi. 
Maiyet çavnşu hemen dışarı 

çıktı, biraz sonra Vaya vez_irİ~ 
yanına girdi. Paşa, maı)'e 

çavuşuna: . 
- Haydi sen de o asker• 

buraya getiri Fakat herifi~ 
ellerini bağlamağı unutııı9·· 
Emrini verdi. 

·r 
Maiyet çavuşu askeri getı li 

mek üzere çıktığı vakit, A 
paşa Vayaya: 

- Tanas sen şöyle yanıfll~ 
otur tabancan dolu mudur· 
Dedi. 

Evet, paşam! 
1 Hele bir muayene et 

(Arkası fi~ 

Zayi _ ·dB' 
1322 senesinde naharı 1 il' 

disinden aldığım şahad~trı 
1
, 

•• J ç 
memi kaybettim. Yenısın ··k 
k v d k' . . htJ aracagım an es ısının 

mü olmadığını ilan ederi~Je· 
Karşıyak Menemen ca de 

sinde 64 numaralı hane bifll 
Hacı Mustafa oğlu hafız f br• 

ne 
gö 
rel 
mi 
liy 
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bu 
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