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KURUŞ 

-1 üHi 
Devlet Mübayaatında omisyoncu
luğun ilgası Çok Doğru Harekettir 
Düşünmeli ki Komisyoncuya Verilen Para Hü:kümet 

İcin Bir Ziyan Demektir. Belki de Çürük 
• 

Bir Malı Satmanın Mükafatıdır 
Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

·······~··························· .............................................. . Cumhurreiainin ~uligi altınd~ ••l!l!J!!I•-•••• •••••••••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••• ............ ••••••••••• 
aon toplanan le\"& Vekilleri Heyetı 
··~ ••hün kar r verdi. Bunun bi· 
••• mu ec1· 
ri barem tadilatına taalluk ıyor. 
Diğeri devlet mUbayaalarmda ko
miıyonculuk uıulünU kaldırıyM. 

Komisyonculuk. :m.aatteessüf, 
bizim ida;ri haya.tımızda ıyi ve şe
f'efii bir mar.i) 0 malik değildir, 
-aemly.et içinde muhterem bir ha
tlra bu kınamıştır. llllkfünet rna.. 
knnizm ını efkaı,umumiyeyi ger 
ç~kten, memnun edecek, meml&
Jretin hayatı ihtiyaçlarını karı,ıla
vacak ımrett.c ı&lah v& tanzim et
'mck emclıııi tRkip eden inkılap 
hUkOmetf için nuı.bzurları pek gö· 
v.e çarpan bu komisyonculuk Y• 
t"aSJW deşmek "•e temlzl~mek bir 
\'l\Zifo idi. 

M amafih, meselenin bMit ol
ın~ığmı. bütan mnhzurl8rın .ko
laylıkla onUne geçilemi~ ccnğfnl 
bilerek ı-fedilee-0k gayreti a~ 
ıtırmak ye bilha~ııa daimi bir basJ
r-et vo mtirııkabe te i e.derek bu
ınu hiç ge'f.;ctmemek lazımdır. 

Bir kere, komisyonculuktan 
bahsoderkeıı, i~leri smıf sınıf ayır
pıak ve b Yı farklar gözetmek ıa
~ımdır. ç nkU komi yonculuğun 
fıer rn re eJ t m ~ edde<lile
~k şek'll ri ulundngu gibi, biz
ıde pek göze ç rptığı tarzda t~red- Fransıı B nkilinitJ TmımrG :ljareti sırasında tezahürat yapan 

Tunmlulardan bir grup tiiye uğramı. ' üii timnl kayna
ğı teşkil etmis çeşitl"ri de v rdır. 
,Zaten kanun "devlet mübaJ ani.· 
nndn,, komi.' onculuk<lmı bnh.tı t
nıekle böyle bir tefril, VP n~nif 
.a.meliyesi yııpm ş olu~ or. 

Dc\•lct b~zı ipnri.şl!'r v ı·ecek. 
Bu ipar~ falnıı ecn lıi frket mu
·nakasa netice mele t~n in edecek. 
Burada komisvoııcunuıı. Yani mu 
tnv ıtm rolu ncd'r? 

Şimdiy kadar kıı d ıı ll· 

uldc, devlet kendi ihtiraçl.mıın 
dair bir ~artrwmc t. ıızim ed rek 
!bunu ilfin eder ,.e biı munaka a 
7apardı. Avıupamn v Amerika
nın muhtelif fnbrikalnrı, her eJ -
4fien ewel, bu illi.nlaıdan haber ~
lfubilmek için 1'flrkiycde bir a
B.aını bulundurm.aic, ~ ahut zaten 
rrurkiyooe oturan bir ndamın yar-
·idımım temin etmek ihti~ ncını dn
rarlardı. 

Avrupada buluııaıı ş'rh•t P 

fnbrikalar hökOmete tekhflt!rini 
i>urada mümeesill6ri, komi.,yoncu
iarı vasıtasiyı.e takdim ediyorlar. 
:l'.şiıı ehemmiyetine göre kap edf'r
sc, ayrı~ mUme <ıillfü' de gonde

Jiyorlar. 
Kendilerine mttn"a.cnlan, ih

Büseyin Ctlhid 1' .ı\LÇlN 
(Sonu 3 üncü pyfada) 

General Kazım 1 

İngiliz Başvekili 
Bu Sabah Romaya 

Hareket Ediyor 
<.:ibutide 
Yapılan 

İtalyanlar 
Nümayişlere 

Aleyhinde 
Mukabele 

J..onJr n, O (A.A.) Times gaze· 
tesi başmakalesinde ezcümle diyor 
ki: 

Rom koııf eraneı, İngiliz hükt•
mdınin diğPr bir milletle, rnünba-

!iM 

sıran bu memlekette başka bir hü
kumet şekli olduğundan dolayı an· 
!aşmaktan ımtina etmediğini gfü;
teren yeni bir delildir. 1ngiliz hüku-

(Sonu 7 nci aayfada) 
1± 

• • 
B 4. MECLiSiNDE -
Yen· Mebu rımızın 

T ahlifleri Yapıldı 
rabekir - 1sta11bul - ve Amiral Ji'ah-
ri Engin - Samsun • and içmişlerdir. 

Kara bek irin 

Anl,ara: n (A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Hefet Canıte
zin başkanlığında toplanmış ve cel
senin ,v·ıhnasım ınuteakip yeni se-

' • )i s "İlE'Jl mebuslardan Hasan Rıza o-
~k • Burdur • Gerıeral Kazım Kıı-

Bundan sonra ruznameye geçi
lerek BilyGk l\lillet Mccligi bütce!'li
nin muhtelif fosılnlnrı arasında 63 

(Sonu 3 i•ncü sayfada) Hatıratı 
l3u fevkalade mühim yazı 

serimizin dün başladığımız 

r-

ehmet Akife 

~---------------------------------------------, 

Birinci İnönü 
Zaferi 

10 ikinci Kinun Bu 
Günün Y ıldönümüdür 

Ctlnıhurun uz 1~met İnonlmun emil 
\ e kumandası altında bugün ordu
muz üzerine mUthiş bir savletle sal 
dıı an kuvvetli dlişmanı e\ \ela tev
kıf etmış, daha onra maglfip ede
rek ncat mecbur etıni tiı. 

İstiklal harbinin ilk znfoı ı 1 se
ne evvel bugün inonünd kazanıl

mı.5l1. Bu zafer, henüz :\ ~m tesek
kill eden TUrk ınılli kuv\'etlerinm 
kımdılerinl ilk defa dltşmaıılara \e 1 
onların mağrur miıttefıklcmıe. ken-

lnöoü kahramanı di ku" \etini gostcl'ip tam t "' arihı O zamana. k d r Tlırk millı kuv-
ismet İnönü ve mutlu gündiıı. h.ı~ mt>tlı R ı~ı 

'---------------------------------
{ Sonu 3 üncü aa vf amlzda) 

Tayyare Suiistimalinde 
Aydınlana ı Yeni Noktalar 

EKREM KON G Ki---- i • 

Tayyareler Mürsiliileyhlerin Eline 
Gecmeden Hükümetimizin Bu 

t ,, 

Teşebbüsü On/ediği Anlaşılıyor 
Ecnebilere dayanıp devletin mi

fuz ve salahiyetinı suiistimal ede· 
rek hasis menf antleıini temin için 
blr takım yabancı kuv\eUere ilah 
temini cUretkarlığıw göz alan k • 
çakçılnr ebeke i lıakkındakı adl.t}' 
tahkikatı dermleştirilnıcktediı. Bu 
çirkin mesel hakkında ıcsmi ma· 
kamrıtımız sıkı bir ketumiyet mu
hafaz etmekle beraber halk arasın
da en hayalperest muhayyileye bile 
pes dedit tecek şayınlar dolaşmak

tadıı. 

Hasis 'c rezil menfaatleri için 
Tüı·kiyc cümhuı iyetinin şercfile oy
namaktan bıle cekinmcmiş olan bet 
t ıyn tlerin berk t \er. in ki teşbbiı 
}erini ancak kısmen ıne'<kii fiile koy
duktan sonra maskeleıi düşürUlmü 
ve bunlard n biı kısmı yakalarını 

adliyenin çelik pençesine kaptırmış
lardır. Türkiye cumhuriyeti hava 
kU\'Vetleri nam ve hesabına müba 
~ aa edilip bir yabancı orduya devr 
ve teslim edilmek istenen tayyare
ler, gerek Vaşington elçimiz bat 
MünUı l'~ı degün,ün teyakkuzu, g.:ı

ıckse ispanya hükumeti milliyesinin 
Türkiye cümhuriyeti nczdindcki el-

çisi bay Julin Palencin'nın ihbarı sa
yesinde, gizli mürsclUnileyhleı i olan 
yabancılaın teslim edilmeden liman
da musadcre edilmişlerdir. Yani bu 

muazzam dolandırıcılık ve kaçakçı
lık işinin srarı ve bin biı dolam---
KIRIK PLAK 

-·-
Mevsimin Bu En Güzel Edebi 
Romanını YarındJn İtibaren 
Tefrika Etmeğe Başhyacağıı 

Hortlıyan 
Canavar 

.ı.:.ı<rcm Körıngin başka bir resmi 

haçh dehlizleri .ıra ıııdn k 'i etle 
tnaliım olan bir iki noktndan binsi 
vaı a o da Türkiye Cümhuriyeti he
sabınn Ameriknya sipariş edihnis 
ohııı ynbaııcı kuvvetlere t1>slim edi
mek i tenen faJ ynrelerin mur clün
ileyhlcrinin ellerine geçmeğe vakit 
bırakmadan hiiklıınetimizin bu mel
unane tP. bbil ı oıılemig olduğudur. 

Sonra da mevsuk istihba1 abmı
za goı e, bir değil ıki tnyyare kaçak-ı 
çıbğı meselesi vardır. Bu çapıa.şık 

HER SABAH 

\ c esrar fılud m s lede Frau ız za
bıtasını ıolunUn nereden ba~nyı• 
nerede bittigmı kntı)etlc teRbit şim 
diltk imkiu ızdır. Ve bum s ·le hak 
kınd kı n ı !)' t tQ ~ide me\ cut bil-
2"llcı da) nıl 11 k vapılmm indi 
tahm nlPıu n ı n)e gecemf'mch.'1 -
diı. 

',\[, n ıh dh t. ı ıhınrn:ın ilcın-
1.: ı bir mi8lmi lı nen hemen ka~det
ıuemi'} olduğu bu ciıretkiu lığın yal 
nız Ekrem l{önig gıbı kurnaz bir 
avantihy nın yalnız b,ıı~ıııa dôndu
rcınıy c • · bır dolap olduğıı ' · ilze
rmc çok bUyuk crmaye atılmasını 
isti.17.am eden bu rezalette biı kım 

gizi: d'll bı semıayesının de büyük 
bir • oyn nm; oıdugu muhakkak
tır. Çıinku ı: '1 ı ıf ıbaıile korkunç 
bil' serseı ı olm ma ı agnıt!ı. Ekrem 
Koıııgm bu azametli dalavc eyi yar 
mz b mn dondlıı m ınc ın ı.:m 'c 
ihtimal tas:w\'ur echlf'mez 

Jı;krem König kimdir! 
Ekrem Königin ismi umumi haı n 

sıralarında i.sıtilmeg başlıuımı~ v 
hazin söhreti daha o . man t e stio 
elmiştiı. Cılıan harhı en l ri 7,. ı · 
fında TUrki~edc \ a a oren Alm 
askeri heyetı tali) .ı. &i crkanınd n 
König paşanın t rcuınanı s.fati' 
yanına \ 0erilm1. ol n ıhti) at zabıtı. 

Ekı cm daima Ah k nu n 

(Sonu 3 üncu sayfAd ) 

İstanbullulara Gizli Bir Nasihat 
H cmtehrilcrim, dikkat nazarınızı çekiyorum: Snkm ga 

fil avlanmayın, çürük tahtaya baaap da hareket halinde 
bulunan bir tramvaya atlftyayını, yahut henüz durmnmıç. tramvay
dan ineyim demeyin. Çünkü bir ~amanlar ~iddetl tatbik olunan 
f a'kat nedense bilahare belki d~ "l'ürk yasağı üç glin sürer,, sözü
ne hak vermek için, fİddcti tahfif olun olun .. dota hasıraltı edi
len yüz kurut p ra cezası iki, iiç gündür eski tiddetiyle tatbik mev· 
kiine konmut bulunuyor. 

«Casusluk» kısmı her vatan
daşın dikkat ve ibretle oku· 
ması liizımgelcn bir bahistir. 

Harp içinde bizi içimizden 
vurmak istiyenlerle mücadele 
edebilmek için onların me· 
tod ve usullerini bilmemiz 
laumdır. 

Ça lara Cevap Yakında neşr: başlıyacağımız 
dünyanın en Heyecanlı roma· 

Biliyorum: "böyle ç.aşırlınaca ce7.a alınır mı? bir yasalı: ya 
tatbik olunur yahut olunmaz 111 diyccek~iniz, hRkkmız var: Beledi 
yenin pnra cezasın taallük eden yasaklnrınd ıaşırtmacnlnrm, 

fChirliyi gAfil Avlamak istcm~k hissini veren sıkıp gevç.ctmt>IPrin 
pek yeri olmftm k 18.zını gelir. Gelir ama it maalesef sizlere ha
ber verdiğim tekildediı. Blııaenaleyh ıakın gafil avlanmayın, çü
rük tahtaya basmayan. l?u n :ihalimi ihm 1 size yüz kurut para ce
zaaına mal olur. 

Beşinci sa a .Ja) 3 NCÜ SAYFADA il nıoınismiişte budur. -
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Sayfa: 2 
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ENVEF( PAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Yazan : Kurt Okay Yeni Sabahın Tarihi Tefrikuı: 40 

Şan Sultan Aynı 
Sözü Tekrar Etti 

'' Diploması İstemiyoruz. İlk Defa 
Duyduğum yeni Bir Bolşevik sözü,, 

--....:::> c::.--

Ondan sonra tabii Ruslarh Enver paşa en kısa yoldan hare-
anlnştınız ve onların idaresi altı•ıa kete geçmek icap ettiğini biliyordu. 

· di · degı-·ı mi' Fakat oldukça kuvetli bir gruhfl gır ııız · . · ld 
Şan Sultan paşanın bu saka sö-:.- mclik olan tbrahım beyı c en çı-

1 rıne ka.rşı: karmak ta iste~yoı clu: . 
_ E.'vct.. Onlann scizlcrini di11- Bunu ele geçınnck ıçın e~ kıs t 

ıemedik .. Onlc.r da bizim karşımı-ıa yol Buhara cmlri olup Efganistan ı 
başka türliı c kmağa karar verdi- gitmiş olan Emir .Alinı han d!-1.em!r 
ter. yok geçm dan .ı.cdisu eyaleti ı- getirtmekti. Bunu yap:nak ıçın e
de bir Rus komisyonu girdiğini hn.- mrile konu. mak icap edıyordu. 
ber aldık. Bu komisyon efradı sö•- T bil Enver paşa bu iş için ken
de propaganda yapmak ve Türkis- disi gidemezdi. Fakat en emin olan 
tanda.ki milleti rln ara ına nifak bir adamı göndermek lfı.zımdı. Bu 
sokmak istiyorlardı. Kırgızlar \'~ maksatla yaveri Muhittin beyi Ef
diğer milletler arasında propag. . ganistana gönde~eğe karar .ver?i. 
yaptılar ve bunun arkasından bı.1- Muhit.tin bey aynı zamanda ımkan 
!erce MUjikı de memlekete soktula". bulursa Kabile de gidecek ve Efgan 

Ben biraz bu kabil meseleleri hUkfımcti ile temasa da geçecekti. 
anlıyan bir adamım. Ev\•elce de bu- Muhittin bey giderken yolda 
ralarda Çarın göndermiş olduğu a· Düşcmbeden geçmeğe mecburdu. Bu 
damlar ve onların kurmuş olduğu sebepten Ali Riza bey, Osman hoca 
çiftlikler vardı. Kulak ismi vcril{'n \•e Haci Sruni ile görüşecek Ruslar· 
bu adamların burada yapmadıkları dan alınan 250 silahın Enver paşa
kalmııdı. Onlar gittikten sonra biz ya gönderilmesini temin edecekti. 
btlrriyete kavuşmadık. Bu takdird'j Çünkü Şan sultan askerin bulu-
kim olursa olsun bizim için nacağını söylUyor, fakat silfilı olma.-
bir değil mi! dığını tekrarlıyordu. 

Enver paşa yine güldü ve: Bu çok doğru idi. Buradaki ns· 
- Ba ka tUrlU olmasına da im· ker için evveltl. ailA.h ve cephane te

kdn yok. Bolşeviklerin mahiyeti de mini meselesi vardı. Bu kolay bir iş 
malum. Gayet tabii olarak Çarm değildi. Bunun temini için en kısa 
idaresi ve yaratmış olduğu memle- yol 1ngilizlerle temas etmekti. Bu dn 
ketlerin Uzcrinde yeni bir devlet ancak Efgan yolu Uzeıinden yapı
kurmak maksadile onun sahip ol- labillrdi. 

Hırsızlık Yapan 
İki Çocuk 
Yakalandı 

Polis, dlln biri henüz 14, diğe

ri 15 yaşında bulunan iki küçük 

hırsız hakkındaki tahkikat evra
kım Adliyeye teslim etmiştir. 

Ahmet Yavuz ve Şllkı'U ismin

de bulunan bu çocuklar, Bakırkö
yOnde aşçı Hasamn dükkilmna giz-

Jfce girmek için dükkanın kilidini 

maharetle kırmışlar ve sonııaı içeri. 
den '10 lira para çalmışlardır. 

Polis bunlnrdan Ahmet Yavuzu 

yakalamış fakat Şiikı·ü; yaşının 

küçüklilğüne rağmen firar.ıı ve sak 
lanmnğa muvaffnk olmuştur. 

Ahmet Yavuz dün 2 inci sorgu 

hfı.kimligine verile1 eki tic\ ap olun
mu tur. 

KüçUk hır ız; orgu hakimi hu

zurunda ma um ve pişman b"r ta -
vır takınmış, nğlıyarak: 

- Bütiln k :ıbahat Şükrüdc ... 

O b ni kandırdı!.. Den bir şey çal

madım. Yalmz sokakta kim e ge
liyor mu diye baktım!... 

Demiştir. 

2 inci sorgu hfikimi küçük hır

sızı tevkif etmiş Ye tevkifhaneye 
göndermiştir. 

Firari arkadaşının da pek yn

kında yakalanacağı muhakak gö
rülmektedir. 

Ekmek fiatları 
Dün toplanan konomi komisyo

nu !stnnbulda birinci nevi ekmeği 
10 para tenzile muvaffak olmuş
tur. Bugünden itibaren ekmek 

Okuyuculanmız 
Diyor ki : 

Yerli kumaşlar ve 
Avrupa mamulatı 
Bir takım Türk mensucat :fab 

rikalannın çılrn.rmış olduklnn ku 
maşlar Avrupa dnmgasiyle piya
say.a çıl'lnaktadır. Bu yüzden 
yerli yapılan bu kumaşlar Avrupa 
lrnmaşlnrı diye metresi 8, 9 liray 
satılmaktadır. Şayed bu kumaş 
Jar sıkı bir kontrola Ubi tutulup 
ta alış fiy.atlariyle satış fiyatla 
tetkik edilecek olursa hem halk al 
dımmaz, hem de yerli çıkım lrn 
mnıdarın sürümü günden güne art.. 
mı," olur. Bu suretle memleketi 
mizin btiliın ihtiyacı Milli müesse 
selerimiz tarafından temin edilir. 
Bazı saht kaı lnrın bu kötti taklid 
leri yüzündE.-n hem yurd, hem de 
yurddnş zar r görtiyor. Her A vru
pa kuma mutlaka iyi midir? Bir 

kuma ın iyiligini ve davanıklıgıru 

reklam iç:n onun mutlaka Avrupa 
malı olduğunu öylemeğe 11e Hl
zum "ar? Sonro. memleketimizde 
yapılan yerli bir kumaşa (Avrupa 
mamCilatı) silsünü vermeğe ne lü 
zum, ne de hakkımız vardır. 

Böyle yapmakla lınlk açıktan a , 
çığa a.l<latılmış olmuyor mu? Bu ' 
fuzulti sahtekarlığa bir an evve 
nihn~ et verilmesi ve halkımızın 

yerli mallardan soğutulmama 

için alakndarların nazarı dikkati 
ni çekin. 

Bir okuyucumuz 

,. 
Universite ' 
Talebesinin 
Seyahati · 

-Oniversitc talebe.sinin eömeatr 
tatili esnasında hazırladığı Bıı.lkan 
turu bu cumartesi gününden iti
ıbaren başhyacnktır. 

Kırk kişilik bir urup halinde 
yapılacak bu seyahatte dost Bal
kan devletlerinin ilim ve sanayi 
müesseseleri ziyaret edilecek ve 
dost devlet gençliğinin biriblrleriy
le daha yakından temasları lmkt\
nı hazırlanacaktır. 

Seyahat esnagında Ünh·ersite 
hevelino Hukuk 1<'akültesi Medeni
ye. Hukuku doçenti doktor Hıfzı 
Velden riya..,et edecektir. 

Bir kadından dayak . 
yemış 

llasko~ ele oturan Haçntor is -
minele bir ndam diln polise müra
caat ederek Küçükpaznrla Kadm
lnı· çeşme i civarından geçmekte 
iken Nazlı iRminde bir kadın tara
fında dövilldUgUnü \ e Nazlıdan 

dayak yediğini i<ldia etmiştir. 
Polis Nazlıyı ynknlamış ve tah

ldknta başlamıştır. 

Yaraladı yakalandı 
·Tophanede l\ıc cit sokağında 

Hnntomm kahve inin iistündeki o
da.da yatan İsmail oğlu İbrahim 
sarhoşlukla; ayni odada yatan 

Mehmet Emin oğlu Necdet Kemali 
ve Yeıvant oğlu Ronpu dün akşam 

lbir kunduracı makkabile yarala -
mış ve tutulmuştur. 

1 
Yaralılar Beyoğlu hastahane -

sine kaldırılmışlardır. 

Maarifte teftişler Çarp·şma 
Maarif müfettişleri bugünden 1- Nişantaşmda oturan l\tuhiddinin 

10 K.ANUNU~A.Nt - 193' 

Avrupanın Umumi 
Vaziyeti 

Almanyanın denizaltı gemiler! 
meselesinde 1ngiltereden talepleri, 
ıtalyanın Fransızlara kar§l derme
yan ettiği iddialann doğurduğu ne
ticeler, 1spanya harbinde Fraııko· 

nun ileri harekete devamı, Çek ve 
Macar çarpışmaları Avrupanın mub 
telif kısımlarında bulunan devletleri 
hala meşgul etmekte berdevamd·r. 

Bu meselelerin tetkikinde totali· 
ter devletlerin, Çemberlayinin Ro· 
mada 11 ve 14 ikinci kanun zarfmtla 
yapacağı konuşmalarda, esaslı men• 
faaller elde etmek gayesile faali· 
yette bulundukları mUşahede edi· 
lir. 

Atman diplomasisi, Müni1 anla; 
mnlarındnıı sonra güriiltü etmekten 
vaz geçen se siz . adasız fanliyct+e 
bulUilIQaktadır. Merkezi ve şarki 
Avrupacin mi.ıhim mevnkii "'lleı ·ne 
almak i in me ai arfederken 
taraft n da d niz sılfilı ve v sıtnl 
nnda değişiklik icrasına çııl~.m t· 

tadlr. öntimü de'ki gilnl rd<> Alın n 
hül fım ti Londr yn Alman-1ngıl z 
b, hri muknvelenamesuıi drnizaltı 

gemilerine tanllfık eden bir kısım 
kendisine bıraktığı te bbüslerd u 
ne suretle istifade edeceğini cildi • 
cektir. Yine ayni vesile ile, Bert 
lıükilmeti 1ngiltcrcye, tezgaha koy· 
mağa harar verdiği 10 bin tonh 1t 
iki yeni knıvar.örlin inşasına başh· 
nacağı tarihi tebliğ edecektir. Berli• 
nin bu taleplcıine karşı u ..... - .... L

diden 1ngiliz matbuatı gayri mUsalt 
tefsirlerde bulunmağa başlamıştır. 

Fransız-1talyan ihtilli.fuıda At· 
manyanın, Bellin-Roma mihverinin 
bir ucunda bulunan devlete temayi.lt 
edeceği tabiidir. Bugün Almanya 
ile Roma arasındaki mUna.sebat dM· 
tane olduğu ~bi iki devlet ;. isi fi· 
kir teatisi için diplomasi yolund n 
istifade edecek yerde doğrudan doğ· 
ruya birbirleri ile temas ediyorlar. 

duğu memleketlere hiikim olmak is- Muhittin bey buradan Fergaııa =;:::=:==:=:=:::::::==:~~~-=-
tiyorlar. vadisine de uğnyacak ve orada bu-

9,20 kuruşa sablacnktır. tibarcn kendi bölgeleri dahilinde kullandığı 807 numaralı husust oto-
teftişlcrine başlıyacaklardır. mobil dOn Vatman Cemalin ida-

ŞUphemzdir ki Bitler, ltalya~ 

mutalebatınm tahakkuku uğrunda 
silaha mfiracant etmekten hiç tc hoş
lanmaz ve o niyette değildir. Fakat 
güttüğü siyasette Musoliniyc muh
taçtır. lngiltereye gelince, Fransa
nın 1896 da kabul edilen Tunusg. 
mütealik anla§maları feshetmesi ha· 
linde acaba memnun olacak mıdır? 
Halbuki 1ngiltere himaye rejimini 
liçUncU §ahıslaıın hukukuna riayet· 
tc çok kıskançtır. Eskiden, Fas me
selesinde takip ettiği (açık kapı) 

siyaseti bu hususta bir misaldir. 
Bunun içindir ki Fransızlar böyle 
bir hareket israsile, Londrayı kız· 
dırmaktan korkmaktadırlar. Fran· 
sızların buna te\•estil etmesi Muso
lininin işine de gelir. 

Bunun için güzel sözlere lüzum ıunan Hamdam ve Açll beylerle de 
var. Güzel sözler söylemiyorlar. De- görilşecektl. Esasen daha evvel Ha
diğiniz gibi i5 baeka. söz başka. Ben m bey buraları dolaşmış, Envcl' pa
daha evvelki işlerl bilmiyorum. Yal- (la için Jiizım gelen propagandayı 
nız Zinoviyefin Baku kongresinde yapmıştı. 
söylemiş olduğu sözler kulağımdn . 
hala çınlıyor. 

Bu zat Bnkflde eark milletleıi 
komünistlerinin kongresinde Buha
ralı ve diğer Türkistanlı murahhas· 
lar söze başlayınca: 

- Biz burada diplomasi istemi
yoruz. diye bğırnuştı. Evet diplo· 
masl istemiyoruz. 

Şan Sultan Enver paşanın tek-

rar ettiği bu sözlerini de tekrar
adı: 

- Diplomasi istemiyoruz... nıc 
defa duyduğum yeni bir Bo*vtk 
fıJÖZU •• 

Bundan aonı-a bir kaç dakika 
pıecllse 8Uk6t bastı. 

Enver paşanın gUr aesl bu meo
!isin sessizliğini dağittı: 

- Sovyetlel' ve onların ba~ların
tla bulunan adamlar artık TUrkis
tanla oynıyamazlar ve burada iste-• 
diklerini yaptıramazlar. Onların ke: 
~da biz de diplomasi yapacak 
lieğlliz. li1akat demir yumruklarla 
.onlara cevap vereceğiz. Bu surett~ 
n'Urltistandn da temizlik tamam ola
cak. 

Şan Sultan bir kaç dakika bu 
tözlere cevap vermedi. Sonra: 

- Bu civarda DUşembede bir 
kaç Rus kaldı.Filvaki Ali Riza beyin 
kuvvetleri ona layık olan cevabı 
verdiler amma .. Hala bir kaç tanesi 
duruyor. Onların artık burada ya
vamıyacaklarmı kendileıine bildir
inek lazım. 

Bu mmtaka da Enver pa3a için 
tamamen hazırlanmıştı. 

Bu yerlerden başka Hayve taraf· 
lanna da giden Basmacılar oradalci 
halkı da Ruslar aleyhine kışkırtma
ğa başlamı§lardı. 

Bu vaziyete göre bUtUn Buhara 
mve ayaklanmağa hazır vaziyette 
bir bag bekliyordu. 

Hepsinin de fikri (HUrrlyet) ol
duğu için toplamak kolaydL 

Enver pa§a bir taraftan bu hare
kete geçerken diğer taraftan DU· 
tembeye doğru bir haber geldi. Ve 
bir gUn Şan sultanın yanına ~len 
bir adam bir tomar kağıdı Şan sut
tana bıraktı. 

Bu klğıtla.r (rilrk.istanda, Buha
ra.da Rus tayyareleri tarafından a
tılm.ıvt.ı ve l~inde Enver paşayı kas
dederek bir çok cUmleler vardı. 

Fakat Enver paşa da.ha evvel 
bu kftğıtlan knI'§Jlamı§ vaziyette 
idi. Hnlkm fn?Ja taassubunu bildiği 
için beş vakit namazını bırakmıyor, 
her vesile ile kelimel §abadeti telt
rarlıyor ve ağzından besmelesiz 15.f 
çıkmıyor ve işe başlamıyordu. 

Rusların tnyynreden ettıkları 
kağıdı okuyanların hepsi buna gülü
yorlardı. ÇUnkü Ruslar bu kağıtta: 

- Uzak memleketlerden gelen 
bir adamın memleketimizi karıştır
dıb'llll görUyoruzhBu vatan bizimdir. 

( Dvamı var) 

Enver Jla§a Şan sulpwın sözle- ,~-~~~~~~~~~~,~ 
rinl dinlerken uzun müddettenberi T A K V İ M 
bulunduğu bu mıntakadaki hürri. 
~et kahramanlarını hatırlıyordu. 

Bunlar parça parça etrafa dağ J. 
mışlardL Arnlanndııki birliği tem• ·ı 
etmek elmdiye kadar mümkün ol· 
maml§tı. Şan sultan gibi bütün hlır· 
rlyet kahramanları da Enver paş~
ya ıızamj derecede itimat edecek o
lurlarsa bu birlik kolaylıkla temh 
edilebilirdi, 

Euver pa.5a Şan sultanın ask 
lerini öğrendi. Bunlar 2000 kad..:: 
Ta.cikten ibaretti. Fakat bu yerlen 1 

;yetiştirdiği insanlar oldu~ 
Ruslara karşı istediklerl gibi mev 
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Hicri: 19 Zilkade 1357 
Rumi: 28 ilk Kinnn 1354 

Kasım : 64 

Dotu 1aati : 7,25 

ôtle ı 12,21 - ikindi : 14,46 
Akıam: 16,59 - Yatsı : 18,35 

lmıak : 5,39 

Efgan maarif müsteşnn resindeki 172 numaralı tramvayla 
Ef ganistan Maarif müsteşarlı- çarpışmıştır. .. 

SALI - 10/1/939 ğınn t.ıyin olunan İsmail Hikmet :Mu. adem eden solll'a şo~or Mu
dOn Ankarad:ın şehrimize gelmiş- hiddinin yapılan muayeııesınde sar 

12.30 l\10zik (sololar - pl) 13. tir. hoş olduğu görüldüğiinden hakkm-
saat, Ajans haberleri ve meteor - Birkaç güne kadar Efgnnistana -da bu cihetten de zabıt tutulmuş -
Ankara, 13.10 Türk müzigi (şarkı- gitmek üzere hareket edecektir. tur. 

lar - pl) Üniversite talebesinin Uludağ 
18.30 TUrk mbzigi : İnce saz gezisi 

Segah faslı. f..;tanbul üniver~iteı'li söme;ıtr 
Okuyan: Tahsin Karakuş. tatili eanaaında bir Uludai turne.; 

Çalanlar: Hakkı Dehman, Eş- tcrtib etmiştir. Bu turne 19/1/39 
ref, Kadri, Hıasan, Gür, H. Tokay. perşenbe giinli saat 9 da başlıya -

19.15 Saat, Ajans haberleri, caktır. 

meteoroloji ve ziraat borsası (fi- Gidecek talebeler 30/1/939 gü
yat) 19.25 Müzik {operet parçala- nü lstanbula .avdet etmiş olacaklar
n • pi) 19.45 Konşma (Hukuk il- dır. 11 gtin sürecek olan bu ge
mi yayma kurumu) 20.- Temsil: zintide seyahat ve yiyecek mesari-
Bir karagöz gecesi. Terti-b eden fat dahil olmak üzere talebeden 
(Ekrem Reşid) 20 lira alınacaktır. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanat- Aynca dağda kaymak için ı:ıkisi 
klrlarından Hnıım Körmükçünön olmıyan talebeye Ünivergite tara -

fından birer de ski verilecektir. temsili. 
21.- Saat, esham, tahvilat. Bu talebeye, çanta, eldiven ve sa

ir levazım gidecek talebe ta.rafınkamblyo _ nukut zahire borsası 
· · v dan temin olunacaktır. (fiyat). 21.15 Türk müzıgı: e ~~ 

türküleri. 
ı _ lJcm'i - Seni arzu eaer bn 

dil dem. 
2 -I~m'i - Günler geçiyor. 
3 _ Lem'i - Ruhunda buldum. 
4 _ İndim yarin bahçesi-

ne - türkü. 
5 - Tnzelendi tabı .alem 
6 - Rahmi bey - Bahar oldu 
7 - Ay doğdu bcıtmndı-

mı? hnlk türküsü. 
s _ YilrU dilber - halk tür-

küsü. 
!>

Türkü • 
- Ya kız gel ya kız -

Okuyanlar: Semahat, Sadi. 
Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
21.46 Konuşma (Türkiye posta

sı) 22.- Müzik (küçük orkestra) 

ı - J<"uji - Sanın etrafında mü
zik sesleri fantezi (E. T.) 

2 - Hazin vals (Alois Pacher
ncgg) 

3 - Prens 1gor operasından 
Konçakovnamn şarkısı (Borodin) 

4 - Çigan sevgisi (A. Ferraris) 
5 - İvnnov - serenad (A. Ama

dei - E. Haensch tertibi) 

Bekçiyi döğen d .. kkancı 
Beyazıtta Bakırcılarda 30 - 32 

numarada bakırcılık eden Ali Os
man diin mahalle bekçisini vur -
mak ve tahkir etmek suçuyle yaka
lnnarak Asliye 4 Oncü ceza mahke
meı;ine verilmiştir. 

İddiaya göre Çemberli taşta 
Tavuk pazarı m~ıhallesi bekçisi 
Sabit diin Osmanm evine ait bekçi 
.aylığını almak üzere Bakırcılarda. 
ki dükkana gitmiştir. 

Ali O.:ıman bekçinin dükkanına 
kadal' gelişine kızmış ve: 

- Ben şimdi sana pnra ver -
rnem. Haydi işine git!, .. 

Diye onu kovmuştur. 
Bekçi aylığı vermesini tekrar 

söyleyince iş bir mUnazaa :şeklini 
almış bu arada Osman bekçiyi tah
kir ederek aynca yumrukla da 
vurmuştur. 

Dünkil muhakemede şahitler 

hadiseyi unlatmışlar ve bilahare 
muddeiumumi iddianamesini ı;öy~ 

lemi~tir. 

~ Iüddeiumumi suçlunun bir ay 
müddetle hapis olunmasını istemiş
tir. 

G 'iğsü yandı 
Büyükderede oturan Kadrinin 

karısı E~arye; komşusu Ahmedin 
evine misafirliğe gitmiş; fakat; 
merdivenden yukan çıkarken aya
ğı kay.arak; sof ada mangalın üs -
tünde kaynayan balık tenceresinin 
üzerine düşmüştür. 

Genç kadının göğsü yanmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Yanan bir kiracı 
Ni~ant:ışında hastahane soka • 

ğında 19 numaralı evcl& oturan Ha
nife isminde bir kadın dün poliBe 
müracaat ederek evindeki kiracısı 
bulunan koltukçu Recebten kirayı 
lstemek üzere yanın1l gittiği fakat 
Receb tarafından dövillerek üste
lik c~bindcki 200 lirasının alındık
tan sonra kapı dışarı edildiğini söy
lemiştir. 

Bunun iizerine polis Recebi ya
knlnmış ve t:ı.hkikatn başlanmış -
tır. 

Yaralama 

Galntada oturan İbıahim ismin
de bir adam Mehmet oğlu Necdet 
Cemal isminde bir .arkadaşını kun
duracı bıçağiylo diln akşam ağır 
sul'ette yaralamıştır. 

ıtalyanlann Cibutlye ani bir ta• 
aJTUZu hakkında tehlike varit de· 
ğildir. Bundan başka Fransız htıkii· 
metinin oraya iki harp gemisi ile 
bir tabur Senegallı asker gönder
mesi vaziyetin tenevvUrU hakkında 
iyi bir mukaddeme f.e3kil etmigtir. 
Şimdiki halde 1talyan-Fra.osıs mU· 
nascbatı gergin vaziyetini muhafaza 
etmekte ise de o eski şiddetini çok 
kaybetmiştir. 

Frankonun Katalonyadaki taar
ruzu henüz kat'i bir netice verme
miş ise de, ileri harekll.tına da deva
ma mUsaade etmiştir. ttaıya Fran
konun kat'i zaferinin taha)druku 
nu bir an evvel arzn ediyor. Bu sa· 
yede Çembelrayni Burgos hlikfıme• 
tine muhariplik hakkının verilmek 
zaruretine ikna edeceği ümidindedir. 

Fakat İngiliz başvekilinin muha• 
riplik baklanın veıilmesini bazı şart· 
ların tahakkukunu görmeksizin ve
remiyeccği de 5.~kardır. 

İbrahim yakalanmış 
Beyoğlu hastahanesine 
mıştır. 

ve yaralı Çek - Macar ihtilafı zahiren hal 
kaldırıl - yoluna girmektedir. Zira ihtillf çok 

Bir otomobil kazası 

daha köktedir. Hali hazırda, Mnca.l' 
hUkumeti bu hadisenin bir Macar-

Çek komisyonu taı afından tahkik 
Kibrit inhisarı milfettişl~rinden edilmesini kabul etmiştir. Bu muh• 

Mansur Cevdetin idaresindeki 641 telit komisyon toplantılanna ba§• 
numaralı hususi otomobil dUn Tak- lamıştır. Vaziyet bir iki gUn içinde 
sim bahçesi önünden geçmekte i- tamam.ile tenevvür edecektir. 
ken Kumbara yokuşunda 67 numa- Yeni bir seneye gire.rkenld ha· 
rah evde oturan Hasanın oğlu o-

disat, eskf senenin ayni hadiseleri· 
lup evden kaçan 5 yaşmdaki Şern- nin devamını teşkil etmekte olduk• 
feddine çarpmış ve bacağından larmı ve hatta kuvvetlerini yavaıı 
ağır surette yaralamıştır. yavaş kaybetmekte bulundultlannı 

tjir otobiiste yangın göstermektedir. Fakat boş yere de 

dan cı.ttuyorlnrdı, 

6 - İtalya şaı·kıları - potpuri 
(Di G. Micheli Op. 37) 23.- Mu
zi.k (cnzband) 23.45.24 Son ha-

'•••••••••••ım# berler ve yarınki program. tır. 

Muhakeme kar.ar için kalmış-

Kerestecilerden Eyülıe giden 
şoför Zekinin idaresindeki 2094 
numaralı ot.obüsün dün sabah ben
zin deposu tutuşmuşsa da. etrafına 
sil'ayete meydan vermeden söndü
rlilmüştür. 

sulh hakkında boş Umitlerc kııpıl· 

mak ta caiz değildir. FAıas hUsnil 
niyet ve bu husustaki mesainin de• 
vam ve inkişafını temin iç.in sarfe• 
dilecek enerjidir. 

Dr. Resat Sagay 
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iş ile Sanatı r,~~·~--~ -___,,, 
Ramililerin derdi 

1stanbula evvel! yapılacak iş
ler, konservatuvar mıdır? Yoksa 
yol mudur? Du suale verilecek en 
makul ve haklı cevabı bulmak için 
bugün 1stanbulun sokaklarında mu 
him merkezlerini biribirine bağh
yan caddelerinde ufak bir cevelan 
yapmak kafidir. O zaman siz diz 
lerinize kadar sıçrıyan çamurlara 
ve çamur içinde şekil ve mahiyetle 
rini kaybeden ayakkabılarınıza ba 
karak bu Uzcrinde münakaşa edi -
len sualin cevabını verirsiniz. 

Dün tesadüfün iyi bir cilvesi 
beni İstanbuln çok yakın ve çok 
mühim bir köy olnn "Rami,, ye sev 
ketti. Bızi Sirkeciden itib ı·en ls
tanbulun bozuk kaldımlnrı üzerin
cle silkeliyerek mide ve ciğer bırak 
rnıyan otobi.ı::ı Eclirnekapıdan Top
~ ulara giden yola çıktığı anda ken 
elimizi bir çamur denizi içinde bul 
duk. Otobüııi.ın çamur içinde giiç
bela dönen tekerlekleri etrafa ça
mur pü kuruyorlar ve yayan git
mek mecburiyetinde olan biçarele
ri ( !) baştan a ngı pi<> bir perde ile 
sıvıyorlar da. 

Fakat bura ı bu Ed
0

rnC'kapı -
Topçulnr yolu. Topçulard .n itiba 
ren Rami) e kadar uzanacak kı ım 
yanında yeni yapılmı~ ve pırı pırıl 

parlak bir a fnlt kadar güzel ve 
iyi imi . Buracluki yol ( !) elenilen 
çamur ve batak derya. ını gorme
den tahtnin etmek için insan k f .ı
sınrn kudreti imkanı yok kafi gel
mez. Otobu un k h ulara, k&h 
çamurlara göm'ıl rt. k h"n m ~kb -
Jatla uzı.;n \'e> kor uı ç b r m ıcade
led"n . onra ) nr lıildı · bu yolu, 
şehirle daima mu n ala mı>cburiye 
tinde olan ve ekser·yetini f&kir 
halk t~kil eden, otobU e b"nmeyi 
yılda bir gelen bir nimet addeden! 
zavallı Rami hallo yayan olarak 
nasıl geçebilir'? Buna burada ve
rilecek tek cevap şudur: 

"Üı insan kudretinin harıc·n
dedir.,, 

Hayı·etle gordüm k; bu fe'Wkal
beşer işi Ranuliler beceriyorlar. 
Fakat na~nl? Bunu bizzat biı· Rami 
linin agzındırn di11lemek ister mi
fJiniz, bak mz ııe diyorlar. 

- Ah! beyim bir bu yol yu
zilnden neler çekiyoruz bil eniz, 
bu yol burada oturan 10,000 nti-
:fıı mı kAbu udur. ı 

Seneleıdcnberi ufnk bir tamiri 
için, veya hiç olmazsa çnmurun ö
nilne g~ilmMi iciıı yilzlerce defa 
belediyeye müracaat ettik. Her 
defasında tamir v;ıadl aldık. Fakat 
bir torlil vad dill"'n tamir yapılma-j 
dı. Bu yol bütün Rami nahiye~inin 
en belli başlı yoludur. Ve muhak-j 
kak defalarca geçilmesi Uizımdır. 
Bunu biz fakir Rami halkı geçiyo
ruz. .Mecburen çamura. her eye 
rağmen geçiyoruz. Raminin dereli 
yalnız bu değildir ki bu yoldnn 
başka Bdirnekapı - Eyüp yolu 
vardır ki o bundan beterdir. O yo
la yolu düşenlerin çektiklerini bir 
bilseniz. İşin fena tarafı bu yol 
bahsettiğim yoldan daha mühim
dir. lstanbulda bulunan 20 fahri
.kanın amelesinin mühim bil' kısmı 
burada oturur. Ve fabrika ile mu 
ynsalalan bu yol vasıta iledir. 

Bütün bunları bir solukta sôyli 
yen Murtaza Selim derin derin içi 
nl çekti, eonra etrafımızda kahve
nin peykelerl ilzerinde oturmuş Ra 
mili arkadaşlarının gözilniin içine 
bakt.l ve sonra şöyle devam t-tti: 1 

- Bizim en büyük derdimiz a-ı 
:r:azidir . .Arazimiz yoktur. Etrafı

nıızda Çlço& çiftliği namında bir 
~iftlik vardır. Bu çiftlik A<\hdullah 
bey namında eski hanedandan bir 
.zata aittir. Bu çiftliğin hükOmet 
tarafmdan f timlAk edilerek ha}ka 
verilmesi li\zımdır. Ramide 800 
hane bugiln arazi izdir. Bir kısmı
nın arazisi varsa da bu ihtiyaca 
gayri kafidir. HükQmet bunu is -
ıımltUc eltıgi takdird..c de Rami hal
kı muayyen bir bedel vererek bunu 
takı:ıiUe ôdemege razıdır. Ah 1 bıı
ııu bjı temin et.sek şu yolları da b.r 
l'Uptnı5ak bız dtinyanııı eu mesut 
a.damları ola<'.aııız' 

Görtililyor ki Ramının, lstanbu
ia 10 daınkalık bir metaafede ohm 
bu nahiyenin bugün )'Olsuzluk ve 
ıı.razi izlik gibi çok mühim. ve der
Jısl to!Ufisi icap eden bir de.rdi var
.dır. Vo bu derde süratle de\'a bul 
11ııya cahşmn~ şnhir icin bir f6ref 

, .,orcudur. 

Almanyada 
Birleştiren Cemiyetler 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Sampyonu Oldu? 1 
Tefrika No: 21 YAZAN: TEVFiK PARS 

Gide Koca Yusufun Gözünü "SA ay Neş' e Cemiyetinin Faaliyeti Git 
Verimli Neticeler Vermektedir. 

ve 
Daha Artık Kan Bürümüştü 

Berlin (Hususi) - İ§ yerleri teş
kilntı, cemaat hayatının esası ve 
binnetice onun kültürel inkişafıdır. 
Bu teşkilattan sonra tatil zamanla· 
n teşkillitile uğraşmak lazımdır. 
Sanayi hnlkını, her ne suretle olur
sa olsun, tatil zamanlarında eğlen
dirmek bu teşkilatın gayelerinden 
biridir. Ameleye, tatil znmanlanm 
hoş geçirmek için muhtelif imkan
lar hazırlamak ve hem de hayatın•n 
makul bir teşekkülline onu scvket· 
mek icab eder. 

Bu kültürel faaliyette iki cins va
zife nazarı itibara alınıyor ki, birisi 
Alınan g.lzel san'at ve medeniyete
serlerinin millete munis olınasım. 

diğeri de güzel san'at eserlerilc ve 
kültüı el intizam meşguliyctlerilc 
doğrudan doğruya temasa girerek 
millet içinde, yaratıeı kuvvetlerin 
ikaz ve takviye edılmelerini temin 
etmektir. Bu iki cins vazife alcss~· 
viye geni tir ve onların tahakkuku 
da büyük bir teyakkuza lüzum gö:3· 
tcrir. Yapılacak olan ve bunun içiıı 
istimal edilen şey, uzvi bir inkişaf 
ümidine mlisald olan şeraiti ihdas 
eylemektir. 

Milletin güzel sana'at hissine mU
tc>dair olan intıbahına gelince, milli 
so yali t kültürel cemaatile birleş
mek en muvafık bir hal çaresi ola
cağı gıbi fevkaHi.de mühimdir de. 
Zira b ı ema t, muntazam azalan, 
müşterek ve killtürel menfnntler ce
maatlerı halinde bir araya toplamak 
kabiliyetindedir. 

Bu mesai, ancak tiyatro sahasııı · 
da büyük bir ehemmiyet kesbctmiş
tir. Bu sene de, onun icraat ve te
sirleri genişletilmiştir. Propaganda 
nezaretinin iştira.kile (Serbest mü
samcı der) dairesi (Kuvvetten ne
şe} cemiyetinin daimi tiyatroları ol· 
mak üzere, Berlinde millet tiyatro
su, miUi opera ile Münih'de, Breslav 
ve Dresdende Milli tiyatroları da 
idaresi allına almıştır.. (Kuvvetten 
ııeş'e) cemiyeti, sanayi halkına ti 
yatroları ziyaret imkanını verebil
mek için Alman tiyatrolarile muka
veleler akdetmiştir. 

Hl37 - 38 senelerinde bu esere 
7000 temsil tahsis edilmiştir. Tiyat· 
rolarm, büyük şehirler haricine teş
mili hususuna bilhassa nezaret ed !
mişth·. (Neş'eden kuvvet) cemiyeti, 
kazançtan hissedar olmak ve bu su
retle de idamei hayat edebilmeleri
ni t •min etmek için otuz seyyar ti
yatrolarla da mukaveleler yapmış
tır. (Serbest müsamereler) daire
si, otomobil yoJları inşası kampları 
menfaatine olarak hususi bir faali 
yet teşkil etmiştir. Bu otomobil yol· 
ları inşası kampları menfaatine o
lan faaliyet, muhtelif inşaat proje
lerine göre, hali faaliyette olan bU
tün kamplara teşmil edilmiştir. 1!)~7 
senesinde bu faaliyet, 110.000 kişi

den ibaret olan 550 kampta tatbik 
sahasına girmiştir. Her kampta, ay
da iki veya Uç sinema temsilleri Y3-

rilmek şartile 4000 konserle 3000 
müsJlmere verilmiştir. 

(Serbest müsamereler) dairecıi

nin bu seneki yeniliği, mUnhasıran 
askere t~msil veı:en (Asker tiyatro) 
sunun icadıdır. Bu tiyatrolar, gar
nizonlarda veyahud manevraler 
kamplarında oynanır. Bu ilk askel'i 
tiyatro fevkalade rağbet gördUğU i
çin, gelecek sene yenileri teşkil edi
lecektir. Ordu, tatil zamanları kad
rosu içinde teşkil edilen müsamer:ı-
1 • · sl<eri orkestrnlnrı göndermek 
ımretlle (Serbest mUsamercler) da· 
ir · ine karsı olan minnettarlığına ~n 
surt-tle bir mükabelecle bulunmak 
i• temi tir. 

(Nes'eden kuvvet)cemiyeti tiya+
rolar eserinin büyük ve kültürel bir 
ehemmiyeti haiz olan diğer tedbir
leri meyanında (Tiyatro trenleri) ni 
de zikretmek lazımdır. Bu trenler, 
bilhassa arazisi bir hükfımetin hıı-
durlhm tizerinde bulunan Yatan-
dnşlar için işler. Bu sene konser işi 
de bilyHk bir hamle almıştır. Fur· 
tavaengler ve Schuricht gibi namdar 
şef dorkestr'Jer umumun takdir ve 
rağbetine mazhar olmuşlardır. 

Bugün Alman milleti için en ziya
de yab:ıncı görünen §ey, güzel san-

-

.. Ringten Fırladığı Hasmının 
Uzerine Atılmış Altında Eziyordu 

Kara Ahmed, polislerin mUdahaltl 
edeceğini anlar anlamaz, bütlin 
kuvvetile Koca Yusufun bileklerin
den yakalamış, iyi omuzu yere ya
pı§mış hasmını Filizın yardımile e
linden almıştı. 

Halkın bir kısım, kızgınlıktntı 

Yusufa dişlerini sıkı) or, hakemll:rin 
protesto etmesi için bağırıyor, diğeı· 
bir kısmı da yani mtifrit Yusuf ta
rafdarlan da onun bu hareketini af
fediyorlar, hattft. Çılgıncasına alkı<; 
lıyorlardı. 

Bilhassa kadınlar, genç manam· 
lar, yüz yıllardanberi konmuş krı
idclcri çiğneyen, kızınca dünyayı 
gözü görmiyen bu yağız delikanlı) P 

büsbütün vuı ulmuşlar, ihtimal bir· 
çoklnn. heyecandan kuı uyan dudak
ları arasından: 

- Bravo! ... 
Diye rnırıldanmışlardı ... 
Kara Ahmed, Yusuf un koluna gi· 

rerek, Fıliz de arkasından iterek h~I 
kın arasından sıyrılıyorlar gliı es ) e 
rine doğru gdiyorlnrdı. 

Tarafda.rları, ortalığı velveleye 
veren, prote to veya cliskalifyc 
istiyen haykırmaları, bağırmaları 
arasında Ponsu yerden kaldıny~ı·· 
lar, hakemler bu vaziyet karşısıuıfa 
ne karar vereceklerini şaşuıyorhu·· 
dı. 

Bütün gözler Kara Ahmedle Fili
zin kollar1 araısında gürc3 yeı 111"" 

doğru getiril~n Kora Yusufa dıkıl- l 
miş, binlerce insan heyecandan taş 
kesilmişti. 

ten kendiliğiılden Ponsla kar§l kar
§ıya kalmış olacaktı. 

Kara Ahmet, Koca Yusuftan bi
raz daha yakı.~ıklı olduğu için daha 
birinci güreşinde fevkalade kalaba
lık bir seyirci kitlesi toplaımş, bil
hassa Parisin en güzel, en zengin 
kadınlarım, onu soyunmuş vaziy<'· 
te boğuşurken görmek heyeea.nı 

sarmJştı. 

Daha güreşlerinden bir ka~ gfüı 
evvel bütün locala:- tutuluyor, hele 
k.1h~mların, zengin madaml:ın:ı tir
bıı leı me yaptıkları caltal:ırıru, ~1-
danlnnncla, göğüslerinde, ellcrln•l~ 
bileklerinde, kulnklarınclaki kUpde
rinde parlıyn.n ehracların, mftcev
hcrlerin gaz alıcı manzaralarını sey
retmekten, mindeıde boğuşan kU· 
çük pehlivnnlnr unutuluyordu. 

Sıra l{aru. Ahmedln glireşlerire 
gelinceye kadar herkeR onlarla mc2· 
gul oluyor, Parisin en kibar kadın
ları bu vesıle ile bütün kıymetli et· 
maslarını, miicevhC'r'lerini teşhir ı•t

mek imkanını bulu) or1ardı. 
Kara Abmedin tam bir ay süre l 

güreşleri esnasında salonları dol
duran insanlar, localarda otur m 
zengin kadınlar sanki hiç dcğişmı
yor, mUtemadiyen her gece ayni 
yerlerini muhafaza ediyorlardı. 

Ve hakikaten de oyle C'luvordn. 
Bilhassa localnr, cihan pehlivan

lığının son gUre~ine, son gcceshı ı 
kadar kamilım kiralanmış, kibar · 
ileler, ve bi\yUk zenginler tarafın
dan alınmıştı. 

iş güzelliği 
Parisin göbeğinde bin bir çesid 

milletten insanların kaynaştığı bil" 
muhitte Koca. Yusufun şu pen·asız 
hareketi herkesi düşUndürmü~. hat· 
ta Türklerden Urkütnıüştü. 

Cihan pehlivanlığı müsabakala
rının hangi gecesinde gitr,eni:ı mıı 

hakkak localarda her zamıınki in~an 
laı 1, her geccl.i simaları n.yni yerle
rinde görebılirdiniz. 

atlar içinde ) eekil san'atlan) yani 
heykeltraşlık vesaire gibi şeylerdir. 
Bunun için (Serbest müsamereler) 
dairesi fabrika ve imalathanelerde 
güzel san'at sergileri için geniş bir 
faaliyet gösterdi. Bu sergilerden 
§imdiye kadar 1273 sergi açılmıştır 
ki, bunun hemen nısf1 bu seneye isa
bet eder. Bu hesaba göre f:ı brikalar
da günde iki sergi teşhir ediliyo,. 
demektir. 
Neş'e ve kuvvet cemiyeti tara

fından teşkil edilen milli terbiye e
esri mesaisi sayesinde şimdiye ka
dar 10.180.000 Alman bundan istifa
de etmiştir. 

Bugün pek ziyade alnka gösteri· 
len bir şey varsa o da Alman mede
niyeti an'anesinc karşı gösterilen a
lakadır. Alman milli terbiye işi, ta· 
rihi yerleri ve mtizeleri rehberlerle 
ziyaret etmek i_çin bir teşkilat vücu· 
de getirmiştir. Bu, cemiyet progra
mının daimi bir faslıdır. 

Seyyar kütübhaneler ve lıilhas~a 
fabrika kütübhanelcri bu sene bü
yUk bir inkişaftadır. Bu iş, gelecek 
sene, ilk defa olarak faaliyetini de
niz ve ırmak seferlerine tatbik ede
cektir. 

BUyük milli bayramlar, bilhassa 
propaganda nezareti, Alman genç
lik mtidUrünii, Alman gıdai teşek· 

külleri ve Alman halkcılık cemaa-

tinin iştirak etmiş oldukları 1 mayıs 
ve hasad bayramları bu sahada is· 
tihsal edilen neticeleri mukayese et· 
meğc kafidir. Milyonlarca Alman 
hemşehrisini bir araya toplamış o
lan bu bayramlar, bircok Almanla
ra ve bilhassa bliyük şehirler halk!· 
na, milletin ruhundan doğan adet 
ve an'anelerin ne olduklarını, bu ~
zim ve irade membalarını zer'etme
nin ne kadar mühim olduğunu an
latmıştır. 

· Musiki sahasında kültüı·el işi 
(Serbest müsamereler) dairesile 
mutabık kalarak (Milli ve genelik 
musikisi) namını taşıyan Alman mu 
siki odası dairelerinden birisine mer
but bulunmaktadır. Hitler genrliği
nin ve başka teşekküJlerin iştiraki· 
le (Ncş'edcn kuvvet) cemiyetinin 
musiki ve teganni cemaatleri bu se
ne 4..100 (umumi teganni müsame- 1 

releri) ile diğer musiki müsamerele
ri tertib etmiş ve buna 800.000 Al· 
nıan hemşehrisi iştirak etmişlerdir. 

Kukla oyunları, amatör tiyatro· 
lar. meddahlık vesaire eğlenceler 
büyUk bir rağbete mazhar olmuş

lardır. 

Bu ~ene iş malulleri, nasyonal so.:;
yalist cemaati eserine tiı.bi (Neş'e

d,,.ıı kuvvet) cemiyetinin bütün tenı
sillerine iştirak etmişlerdir. 

B. Z. 
z=rı 

• 
Kayseride Yonca Tohum lstas-1 

yonu İnşaatı İhale Edildi 
Kayseri, (Hususi) - Kayseri is· 

tasyonu civnrında yonca tohumları

nı temizleme istasyonunun ve han
garlaı mm inşan tı da ahiren iha ıe 
olunmuştur. Bu istasyonun ehem-

miyeti mahsusası vardır. Kayseri 
vilayetinde yetişen yoncalar dünya-

nın en meşhur \C kuvvetli gıdayı 
haiz yoncalarıııdandır. Almanya ve 
Amer ikaya Kayseri vi15.yetinden bir 
hayli yonca. tohumu sevkıyatı ya
pılmaktadır. önemi itibarile yUksek 
değer ve kalitesi bulunan yonca to 

humlarımızı temizlemek için bu is
tasyon kurulmuştur. Müstahsilin el-

de ettiği tohumlar bu istasyonda 
Ucretsiz tcmlzlcttirilmektedir. 

Gcıek memleket içindeki zeri!'at 

için ve gerek dış memleketlere ya
pılacak sevkiyat icin yonca tolıum

lannııı sağlam olması küsküt deni
len zararlı tufeyli mevaddan temiz
lenmesi için bu istasyonda bütün 
fenni tedbirlere tevessül olunmak

tadır. 1stasyon ahiı en devlet ziraat 
isletmesi kurumunun emri altına, 

girmiştir ve kurum müstahsilin elin
den istihsalatmı bazı muhtekirlenıı 
ucuz fiatlada ınilbayaasına yer ver
memek için doğrudan doğruya k•t
rum müstahsil elinden miibayaata 

başlamı§tır. Yonca ziraatinin batak
lık husu!Une meydan \•ermiyecc~ 

şekilde yapılması ve arazinin sulan
ması da sıtma mücndelerinin kon· 
trolü altında bulundurulmaktadır 1 

Hakemler Kocn Yusufun prute~to 
kararını ilan ed"rken, o, gözlcrindt r ı 
ateş pilskiiri.\yor, homurdanıyoı, I<a 
ra Ahmed<' dönmüs: 

- A be Ahmed, diyordu, buak· 
madın. Şunu öldürüp gnzi olacıı J.-
tım ! 

Hakemler, Yusufun halkın kı:ı · 
lan sandalyeleri üstünde knzaııd 1ğı 

galibiyetini kabul etmemişler. Y1ı. 

sufu tutan birçok halkın müdahale· 
si karf?•sında dnha fazla ileri gir!" 
memişler bu kadarcık bir cezR. ile 
iktifa etmişlerdi: 

(Koca Yusuf sergi madalyası ve 
ikramiyesini almıyacak, ve deı -
hal Parisi terkede<·ektir.) 

J{ara Ahmet, son derece tatlı 
ve muvaffa'kıyct1i gi)reıılerile blitiin 
Paris halkını b'shır <..-diyor, binbrcc 
insamn, bınlN ce kadınların kalbin.J 
giriyordu. 

Onn vmulmıy:uı, ona aşık olm.
yan gtmc;: kadın lmlınamrntı. 

Tepeden tımağa kadar pehlivan 
oltın, her hnlinrlen erkeklik akan 
Kara Ahrn••t, o zamnn Pariste bir 
erkek gtı?Rlliği ınüsabakası yapıl

mış ol~aydı, her halde onda da en 
ön hir c.lcrece nlır, ınuhnkkak birin
ciliği knzanırclı. 

Onun güreş minderinde: 
-- Ohaydaaa !... 

Diye nfıra atıp, kollarını savura-
* • • ı rak, yanlarına vurarak bir defa do· 

Bu karar Padste ilan edilirkl!n !aşması biitün kadın kalplerini hop· 
Amcrikadan ayni gUnde bir telgraf latmağa kafi geliyordu. 
gdiyor, Yusufu Nevyorka dıwet o- P.tı yazdıklarımı sakın rnübalii(a 
rliyorlard:. zannetmeyiniz! Ve güreş yerine en 

Oı·gaııizdti:r~er, bunu fırsat bile-
ı·~k hemen Yusufu Paristen uzak:Ja",,. yakın olan locayı bir aydan beri tlı· 

bın, Kara Ahmedc baygın baygıl\ 
tırchlıır. 

bakan san saçlı genç Fransız kız!· Fakat .:ihan &ruııpiyonluğu bu va-
na dikkat ediniz! ziyet karışısındnPol Ponsa bırakıht· 

maz<iı. Bu kız, tam bir aydan beri, her gt." 
Esasen halkın heyeti nw"m1111qı' et": ayni locada oturmakta, ve Kara. 

buna itiraz edecek, Pons'un cihau Ahnıedin gürc11lerini müdhiş bir ali
şampiyonluğ111ıu tekrar mııhl'lfuaı h ile kar51lamaktadır. 
edebilmesi için h,.r h&.lde l!On hır gÜ· Onun heyecanını binlerce insa.ı 

rcş daha yupmaFJı "" o gü "<~i de ka- görüyor, binlere~ hnlk gözlerinde.ı 
zanması ieab edecokU. kaçırmıyordu. 

Nihayet biihin Purisin gözü ÜF!tüu 
de olan Kara Ahmed bu güreşlere 

dahil Jihniş. ve 1000-1901 cihm· 
pehlivanhğına y ni bastan devam 
edilmiştir. 

Kara Ahm~din kudr~ti hakkındıt 
henüz kimsenin bir malC\matı olma
dığı için Koca Yusufun yerine he
men Pol Ponela onu güreştirmek 
istemiyorlnr, evvela diğer SSY!lı 

pehlivanlarla tutuşturmak, ve klbı 
hakkında bir malfıınat almak, ondaıı 
sonra Pol Ponsla karsı kın sıya bı
rakmak istiyarlardı. 

Esasen Kara Ahmet, Pons'tan 
evvel diğer pehlivanlarla yapacagt 
güreşlerden birinde mağlfıp olsa, 
elimine edilecek, cihan pehlivanlığı 
için bir başka.sile giiı e> rıwk hRl::kmı 

kaybedecekti. 

Şayet bütün giireşeccği pehli
vanları sırasile yenecek olursa za· 

Kara Ahmed, Hankişmit ve Lora ı 
gibi, DöınUray ve Fenelon gibi ~u 

maruf pehlivanlan yeniyor, ciha ı 
pehlivanlıgı için Ponsla karşı karsı
ya geliyordu. 

Biltün Pa.ris Ye bütün di.inya bu 
ikinci Türk pehllvanının gU~lerini 
dikkatle takib ediyor, bugUn bile h~
Lrasile şeref duyduğumuz büyük 

müsabaka günU yavaş yavaş geJi. 
yordu. 
Knın 

bı..ö-ı t 

nıı da: 

\hmed, bütiln ha.sımlanı~ 
b ~ırta yenmiş, birçoklarl• 

- Pes! 

Dedirtmişti ... 
Nihayet cihan pehlivanlığı i~in 

Pol Ponsla gUn>,şmek hakkını Jta .. 
zanmış ve onunla karvı karşıya kal
mıştı. 

(Devamı vu) 
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ÇARLIK RUSYANIN CASUSLUK TESKiLATI 
1 

Osmanlı Memleketinde" Casusluk ~ek Kolaydı 
Buna S~bep Şu Uç Mühim Amildi 

C'.asusıarın ne yaman geyler ol
duğun kolayca anlamıya yan~n 
bir örnek olmak ttzere Cihan harbin· 
den önce Çarbk Rusyanm casusluk 
tetkilitmı kısaca görelim: 

1905 Japon harbini müteakip Rus 
Jar; Japon casusluğundan da istifa· 
de ederek Almanya, AvusturY& • 
Macaristan ve Osmanlı devletlerine 
karşı casusluk teşkilitlannJ artttr· 
dılar. Teşkilatın esası göyle idi: 

En az iki yıl kıt'ada hizmet etmiç 
bulunan zabitlerden isteyenler (00 
mektebi) ne alınır. Burada Uç yıl 
gidecekleri memleketi ve dilini öğre· 
tıirler. Mesela Türkiyeye gelecek 
casusıan ele alalım: Bunlara bu 
mekteblerde Türk dili ile birlikte 
Türk tarihi Türk coğrafyası, Türk 
dini, Türk :ın•anesi, Türk ahlakı, 
Türk siyaseti Türk ikbsadı ... Vel· 
hasıl Tttrkle~ aid ne varsa tedrici 
bir surette öğretilir. Bu suretle 

il e@ il 

1 - Gayri Türk unsurlann Türk düşmanlı
ğı ve para kazanma hırslan. 

2 - Türklerin mühte~ilere karşı an'ane 
halini a tln itimad ve itibarlan. 

3 - Kapitülasyonlar dolayısile inkişaf ede
miyen sanayi ve ticaret aleminde ecnebi şir
ketler ve ajanlarının hakimiyeti dolayısile 
memlekette ecnebi nüfus ve nüfuzunun çokluğu \., _____________________________ , ________ , 

Yazan: 
Kazım 

General 
Karabekir 
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TU k · öw b"t Türklere aıt r çeyı grenen za ı M h in "liz casusu Lavrence 
her malıllnatı da 6ğrenmiş ve bunlarf eş ur 11 ğırdır. Seferde ise hemen kur§una 
iherinde Türkçe münakaşa edebilir muvafık ve bir de muhalif gau:te~~~ dizilir. 

memlekette cirit atarken halk ara
sındaki misyonerler de istedikleri 
gibi lmıyane propagandalarla halkı
mızı zehirliyebiliyorJar ve casusla
nn hareketlerini kolaylqtll1)'orlar 
dı. 

bir seviyeye gettrilmiştir.1rana, Af.- okumıya ve bunlard~ çık~bıldigı Bir harb zuhurunda ordularm117. 
gana veya Almanyaya, Macaristana neticeyi muallimlenne bıl~eğ.~ nerelerde toplanmak ihtimali varsa 
gidecekler de böyle yetiştirilir. de mecburdurlar. Mükemmel tilrk- casuslar oralara teksif olunmak şar-

lmtihanda muvaffak olamıyanlar çesi ve mUkemmel tanıma kudretlle 1 tile memleket ıçinde mükemmel bir 
orduya geri gonderillr. Bunlar da 

1 
yalnız başına da g~olara, salonla· casus gebekesi kurulur. Casuslar da

az çok bir dil öğrenmiş olduklann- l ra, postahane ve bırahanele~ veya ha ziyade mUnevverler, memurlar 
dan karargahlarda terceıne işlerin- tstanbul cihetinde, ~uhallebic~, a~ı, ve zabitlerle temasa gelebilecek veç
de kullanılırlar. Muvaffak olanlara berber, h.~~· tıyatro, sınema. hile kendi yerlerini tayin ederler. Ta ı 
casus mekteblerinde birkaç ay ca- her hangı bır ınşaat ... >'elhasıl her !imlere, manevralara giden ukP.rle
susluğa atd tarlhf , e teknik malfi- yere girip çıkabilece~nden hal.kant· 
mat verlHr. Bundan sonra gidecek- aındaki mUsahabelen ve dedikodu
lerl memleketleriiJ aefirlertne gen- lan da dlnli)'erelı: nolmalılarmı ta
derilir. Fakat gizli değil, sefaret mamlıyabilir. Bu suretle bu casu• 
memuru gibi. namzedi! halkımız arasında kendisi-

Mesela Osmanlı devletinin Beyoğ· ne münasib bir meslek intihap ede
lundaki Çarlık Rusyasının sefaret- rek onların arasına karışabilecek bir 
hanesine gelen bu yeni hariciye m~· kabiliyet de kazanır. 
murlar:ı; görünüşte buradaki Ru' Şi~re açmak, vesika çalm~k veya 
diplomasi heyetinin birer uzvu gi- fotografını ~· eczalı mUrekt.Pb 
bidir. Fakat onun tahsili hen Uz bit- kullanmak, malumat sızdırmak ... 
m · ti tk· ı da sefarethanede gibi casusluğa aid mesleki, tam ve 

emııR r. ı yı . al ... _ d ö w • , 

'l'Urk 'dilini ve Türkiyeyi öğrenir. pratik m wuatı a grenmış "r-

Ayni zıımanda bu zabıtlere şunl:ıt" dir. . . 

Bu ttç unsura bir de içimizden ba· 
zı1anmızın kayıtaızlılt ve bilhassa 
tehvet dllfkUnlUğtı ile uğradıfı ıaf· 
let eklenirse işin fecaati kolayca 
kavralıır. 

da ·· w tilir Casus namzedinin bu noktaya ka· 
ogre · . darki tahsili maddidir. Bunun bir · 

Kışlalar, kıtalar, mektebler,. h~- d vi ciheti vardır ki o da ıu-
kfunet daireleri, hükfunet ricali. sı- d:r~~us vatan ve milleti uğruna 
Yut tahsiyetler, iyan ve mebusa~ en tehlikeli ve en nazik bir vazifeyi 
llleclisl, phsiyetleri, mUzakerelerı, ü . al cagın· dan ia-t -hvet ve 

f uhalifl . azeteJ.... ?.enne a .... - , -
nıuva ık vem en ~e ~ . para karşısında yumuşayarak vazi· 
ri ve liderleri, memleketin ılen g~· fesini ihmal etmemesi lizımdır. Bu· 
lenıerinin ahlik ve ili~ seviyele~, nun için ruhlan üzerinde tesir ya
lllemleketteki siyasi ve iktisadi cerf'..'- pacak hitabelerde bulunurlar v' 
Y&lılar, halkın hali ve efkln, mü- tarihten misallerle de tenvir olunur
nevverlerin hayat ve irfanlan ... Vel· 1 ar. 
hasıl Beyoğlu harlan ve fuhuşhene· Bir taraftan da bususf hayatı mil-
leri ve kumarhanelerinin müdavim- temadi kontrol albnda tutularak 
lerine vanncaya kadar her teY ! ·· kuvetli biı seciyeye malik midir':' Ge 

&ven &ivil veya askeri büyük Dil bir ihata &ahibi olabilmiş midir., 
lllevkileri işgal edenlerin ( ·• ') se- Velhasıl yabancı bir memlekette \•a
faretııaııede mahrem sicil defteri tam ve milleti uğruna canla b~la 
"ardır. Her taraftan muntazaman çalışabilecek midir? Tedkik ve tesbit 
alınan malfunata göre bu defter U· olunur. 
zerinde işlenir. Bu suretle Rusya tki yıl böyle sıkı bir tahsil ve teı· · 
hUJrfimeti; Osmanlı devleti hUktlm· biye ve tedklkten sonra muvaffak 
danarınuı, nazırlarııım, kumandan- olanlar casus sınıfına aynlırlar. O
larının, daire reislerinin ve erklnı· Jamıyanlar da hariciyede vazife a· 
harb zabitlerinlıı ahllk ve maJQma· brlar ve sefaret veya konsolosluk
tuu, iç ytlzlerfle öğrenmiş olurlar. larda veyahud da hariciye nezare
fete sefaretlıanede yetişmekte bulu- tinde Tltrkfye laleri şubesinde çalı
nan casus talebe! Dahi bu suretle ıırlar ! 
latanbulda bulunmıyan plısiyetle- Casus ıınıfına geçen sabitler için 
r1ıalz hakkında da, maldmat sahibi Tltrldyede bet yıl çahtmak mecbu
olurlar. Aynca kendileri hergllıt CJe- ridir. Bu esnada gerek kendisi ve 
faretııaneye gelen gazetelerden bir gereae memleketindeki ailesi hol 

(' .... ) ahu harbinde BaidlMI ln
lllb kolUIOloahanesl evrakı aruallda 
elimı.e geoen, oradaki kum•ndan ve 
erklnıharb zabltlerlmldn ... bizi 
hayretlere dilttbmtlfttl: Hugl e('.

aebl dDlnl bDlyor, kablllyet ve ahll
ld c1enae.1, IL11111U ve IMvefe olu 
lbeJ'll. mad11111an ...,....... aevU1p 
~.. halrkmda ....... 
~UY&U......_..,. ...... -. 

IDUI ahr. Ailesi onun yerini bilm~ 
fakat birbirinin aıhhat haberini a
htlar. Müddeti biten casus isterse bu 
vazifede kalır, istemezse memleke
tine döner. Mühim para mtlkifatı ve 
arazi ve mesken ikramiyesi alır. !s
terse memleketinde hariciye veya 
erkln•barbiyede bu iflerde vazife s
Jablllr. Bunlara bu kadar refah ve 
rilmemıfn aebebi bel yıl 14 tehli
keli bir hayat içinde ~olma· 
landır. Çllnktı ele pçerse cezası a-

Bir Anupa rUzelile aYlanan yerli bir preaı 
rimizi sezdirmeden gösetlemek itfrı !ete bu lmillerin yardımiledir ki 
onlann yolu tu.erinde bir lı bulur- Rus erklmharb zabitleri Şark vili

lar. yetlerimizln her tarafında dolquak 
Aldıklan maltllnatı yakın yerlerde ve ihtida edenleri htıkfunetimizder· 

sefarethane veya konsolosluk vası-
tasile gönderdikleri gibi Osmanlı vazife dahi alarak istedikleri gibi 
hududlannın genişliği ve vasıtanııı çalışabilmif)erdi. Van ve Bitlfs vill· 
azlığı dolayısile, daha kolay ve daha yetlcrinde bir Rus erklnıharb gen.,. 
çabuk olmak üzere, hududlarm öte· rali t-. ~ yıl çalı§arak o villyet 
terindeki casus yuvalarına da gön· ]erin mükemmel istatistlkJerlnf yap 
derirler.. mıştı. ( • •) 
Osmanlı memleketinde casusluk Harbde casusluk daha bUyUk b\r 

pek kolayJL Buna sebeb ıu ttç mü- ehemmiyet kazanır. Çünkü devletle
him Amildi: 

rin bütün gizli te§kllltı artık ortaya 
1 - Gayri (l'Urk unsurlann Türk çıktığı gibi ordulann tecemmu mın

dilşmaolığı ve para kazanma hırsla-
n, 

2 - Türklerin mühtedilere karş~ 
an'ane halini alan itimad ve itibar-
lan, 

3 - Kapitllllsyonlar dolayısile in· 
kifaf edemiyen sanayi ve ticaret A
leminde ecnebi tirketler ve ajanla
rının hlkimiyeti dolayısile memlew 
kette ecnebi nUfys ve nüfuzunun 
çokluğu. 

Her madde başlı başına casıısh•· 
ğu ietecliği gibi kolaylaştıra bil«>cek 
bir Amildi. Mühtedi faslı ayrıca aşa.· 
jıda göreceğimiz vechıle halk ara. 
B1Dda mi8yonerlerin dahı kolayca iş
lemelerine ve casuslara istedikleri 
yardımı yapmalarına •üsaid en teh
Ukellal idi. Cuullar iılted;kleri libl 

takaları da belli olur. Bunların der-
hal casualar tarafından hllktllnet
lerlne yetiştirilmesi ne müdhlı bir 
iştir. ltte böyle mühim vazifeyi va
pabilmeleri için casusların, maruf 
tAbirle, çekirdekten yetl§tirilmio ol· 

malan §arttır. Cihan harbi ba§la· 
dığı zaman böyle bir Fransız casusu 

Alman ordularının tecemmu tarzını 
öğrenerek kendi ordusuna bizzat gi-

( "4ıt ") Mahrem olarak Buyada 
bastmlmıt olan ve yalım alUradaJ'. 
lara tevzi edUmlş bulunan bu ~r
dea bls de bir nüsha elde ederek har
bi umumldea evvel Tlirk~ye ter
cüme ve tabettirmittlk. 

-.ıy&1k harpte Arabiıtanda 42 ve SS inci alay sancaklarına 
muharebe madalyelari takılma merasimi 

dip haber verebilmi§tir. Berlin'de 
istasyonlarda Alman tlniformam 
glymig askeri nakliyatı gö?.etliven 
Rus casusları yakalanmı§tı. Bizil'I'. 

muhtelif cebhelerimizde bizzat kar 
ıılaşbğım casusluk meselelerini di-

ğer eserimde harekAt arasında ~ö
reoetts. 

• • • 
Rusların caausluk teşkilibna tam 

bir kolorduluk bUdce sarf ettikleriai 
i§itmı,t•m. Artık daha zengin ,.e 
daha mahir devletlerin neler sarfet
tlklerini ve nasıl çalıştıklarını takdir 
edebiliriz. 

Bu izahat, casusların gerek habt>r 
almak ve gerek propaganda yapmak 
noktasından ne korkunç bir kuV\•et 
olduklarını anlatınıya kifidir. Bu· 
nmı için her zaman ve bilhasq:ı 

harbde: 

Vatanda§! 

1 - Seni dinleyen ve seni gözetli
yen dllşman kulaklarını ve gözlerini 
l•nutma! 

2 - !Ar itittiğine inanma! Düş
rı1anlanmızm propagandalan seni 
ı:f'hirliyebillr. 

3 - Kartına çıkacak para ve qka 
l·apılma ! Bu talihin eseri değil, ca
tıw: elile kunılmuş bir tuzak olabilir. 

4 - Bilhassa bir vazife sahibi iaen 
H rhOf)uktan satın! ÇUnkU koynun
Ja veya kafandaki eeraruı en kolay 
aıı.ınlabileceği zaman budur. 

MiSYONERLER 

vit'Iik l • l teıkilatı yapıldı. Ponekız 
ve Fransaya da yayıJdıy a da pro
testanlar kanlı muharebeler netice
sinde Alınansa'da 1555 de ~te9-
tanlığm meşrutis etini kabul et.Urdi
ler. Bu suretle Protestanlık a.ttün 
§İmali Avrupayı \e İngiltereyi Bardı, 
hatta Fransaya da girdi. Katrulkllk 
ileminde huaule gel n ean.bya 
karşı Fransada da hemen bir ~ 
form yapıldı, yanı kiliselerin ltikacl 
ve disiplininde ahvalin zaruri Jmcbiı 
bazı tadilat kabul olundu. 

tşte bu Re!orm devnnden itiba· 
ren Misyonerlik ort. ya çıktı. Kato
lik ve Protestan mısyonerleri fliye 
iki çeşid teşkilat ışe koyuldu. 

a - On yedincı asırda önce Kato· 
!ık teşkilatı gôruldu . Rom.ıda, Pa· 
palık makamı Misyonerlerin "tiş
tirilmesi ıçin, propagandacı ralllbler 
ve muavinler cemiyeti diye bir f.e:fek
kUJ yaptı. Az sonra Paris'de (Bltnew 
bi Misyoner cemiyeti 'e mektebi) 
tetıis olundiı. Burası yeni Ha'ftri. 
yon yetiştirmek için bir fidanhktı! 

On sekizinci ve on dokuzuncu asır
larda Katoliklik Mısyonerllif blyftk 
bir hız aldı. Kadın ve erkek balar& 
malik birço.lc yeni cemiyetler Jıuru1. 
du. Artık Katolik ve Protestan ıo.
yonerllği ilk havariyon gibi gidi din 
neşrine veya bir aaır evvelki gilJi 
mezhcb muhafaı1M'Da çabfmaktua 
ibaret olan vazifelerinden tamımile 
ayrılmışlardı. Misyonerlik pyeaanl 
ve faaliyet sahasınt; artık A~ 
milletlerinin Asya ve Afrika fil~ 
batını kola3 tattırmak için 81)'11111 
istililara manevi öncWUk yapımla 
basretınişti. 

Müessir kuvvetlerden mühim biri ( Devamı Yar ) 
de misyonlardır. Bunların faal uzuv-
larına misyoner denir. [•] (tlesulte) Clsvltler tapu,..ı. 

Hıriatlvanlıtın intl§an, Hazrefj engizisyon DM!Allmlle t.Mmlan _. 
!sanın Havartyonunu (Apôtrea) et· \et~rl ~ oradald Yalıocll .._. 
rafa yayılarak gizli t.alıpnalan saye- ir diadeklleri de hırpıladJlar, Perte
sinde milmkUn olmuıtu. Bunlano kiz ve Framaya da ürayet ederell 
milf ritlerinin de faaliyetlerile Hırfs. bllytlk kuV\·et buJaa bu *"'tH&C. 
tlyanlık katoliklfk tarzında Avrupa- bl"fl parllmento '"'' tialvenffe-. 
Y• yayıldı ve Romada oturan Papa- he aldı. Evvel& Porteldmdea - da 
ya ll&hf bf r nftfuz verdi. Artık her Fnnadan tanlolundalar. 
tarafta kflfseler açık teokilltile ver----=--------
eldcl bir taaaaup tahakkUmile halkı DlizeJtme 
idareye koyulmuştu. Sayın Gnılf'Glitı Mltratının 

On altıncı asırda UY8lllf devrinin evvelki gllnkü kıamında bir tertUI 
(RenaiaM&nce) terakkileri tefekkU · lıata81 olmuş '" "efk4n umumi. 
ve vicdan hürriyetlerine yol açtığın: ye" kıamı "'9 ku.V116tlw" baAftta. 
dan ıtmaı memleketlerinde katoUk- de old:u4u halU "dış hv.•~ 
ilk taaaBubuna ve Papanın 80D8UZ baluind6 göstrimiftir. H Dtf 
n.ntuzuna karşı dlnf ve aiyaal btr ku11t1etler'', baflı4ı, "di~ 
protesto hareketi balladı. Almaıı a- kır" balıaimn bGf Uwa.fww. -.... 
allzadeleri tarafuıdan himaye (Ören cakttr. ôı..ı.r dilflWwM ,,...,_ 
bu kalkmtıya karp İlpuıya'da a.. """" 
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Kaldırımlarda 

\Frdnzt IMABMI 
ı Hakk8ride Yol ! 

Çiftler· Meselesi ~ 
Yazan : Mehmed 4ıbut • 

Çır kindi; esmer zayıf bir klzdı. U:mn bo~lu, geniş vUcudlu bir a
cam. kıyaf et8iz, fak at gen.o olsa ge
rek. 

Her Şeyden Evvel Nafıa işlerinin 
Tamamlanması için Çalışılıyor Buna rağmen ne engin bir ruhu var

dı onun. Eğer yabancılar kara göz
lerine bakmak zahmetinde bulun.sa
lar, beliti bin bir renkli ruhunun ak
sini görecekler, fakat ne yazık ki 
kimse bakmazdı kızcağızın yUzünc. 
Zaten o kalabalığın önünden geçer
ken, hele bir erkek gördü mfi, yegA
ne güzelliğini ç~eveliyen uzun si
yah kirpiklerini yere diker, görme
den geçip giderlerdi. 

Hnlbukl o, sevdiği erkeğe ne hum
malı günler geçirtmeği tasarlardı ... 
Aşığına. bütüı ruhunu verecekti. Fa
kat nerede o erkek? 

••• 
Ilık bir bahar akşamı. Hava ka-

rarmış, gökyilzilne serpilmiş bir a
vuç yıldız. Ay kocaman, san blr kar
puz dilimi.... Dükkan camekRnlan 
renkli ışıklar içinde yıkanıyor. Rüz
gar sıcak bir nefes gibi yUzleri ok
eayıp kulaklara fısıldıyor: [Belki bır 
bahar şarkısı, belki de bir aşk ef
sanesi.] 

Kaldırımlarda çiftler, aşk çenbe 
rine takılmıt dönen kafalar, paıiı

yan nazarlar .... 
Genç kız,-bkbirlne ~ bir in

san zincirinin içinde eziliyor, ruhu 
kabanp kabanp taşıyor ve ... (Ya
rabbim., diyordu. Nerede beklediğim 
erkek. neden gelmiyor, neden beni 
kurtarmıyor!) 

Işıklar azaldı, aokaklar tenhalaı · 
tı. Birbirine geçti, şu karanlık arka 
sokaklar, gecenin sefaletini, pisliği· 
ni s6nfik ziyalarla maakeliyebilen 
dar sokaklar .... 

Kaldırım taşlannda ay.ak Msleri 
kısıldı, tek tUk golgeler .... 

Ve hikayenin kahramanı zayıf, ec;ı . 

ıner, çirkin kız, çabuk çabuk yUrü
yor. tld Uç adım ötede bir baflka göl 
ge onu takib ediyor. 

Genç kız: (Hayır, diyordu. Daki
kalardanbcri rkamda.n gelen bu a
yak sesi her halde beni takib etmi
yor, belki ayni yolun yolcu....cudur!) 
Fakat bu fısıltı ne, bu adam ne d;. 
yor ağzının içinde., Kulak verdi: 

- Küçük hanım, dursana biraz, 
gözilnü scve~im ! 

Hayır, duramaz. Fakat bu tatlı 
sesin sahibini görmek için kalbi çar
pıyor, kendine böyle hitab eden ilk 
erkek. Adımlan gayri ihtiyari kil
~UldU, ağırlaştı. 

- Dur azıcık, yalvanrım, ımna di
yeceğim var! 

Korktu, sokakta başka kimseler 
yok. KO{jmak istedi, fakat bacakla
rı gevşek, yUreği karıncalanu· gibi. 
I ,!nde esrarlı bir eziklik ..... 

• 

Şimdi ideta yanyana yüıilyorlar. 
Kasketli adamın beyaz dişleri mlly
dan<la: 

- Sen beni tanuna.zsın ama ben 
ae.n.i tanınm. 

Genç .kız ilrkek ürkek yan ka
:ranlıkta, onun yüzünü aeçmeğe ça
lıştı. Cam gibi parlıyan iki alyah g<Sz, 
e.c;mer her halde. Kahn dudaklannın 
tlstüude bıyıklarınııı Blyah gölgesi. 

- Uzülmeyln. Ellinden gele:nl ya
pacağını. Balnnız elmdi hat.mma gel 
di. Brent ile konuştum. Pedder aley
hinde hiçbir delil :yok BillOls gayet 
ciddi ve namuslu tanınan bir anti
kacı. Hatt! o aralık odaya giren bir 
zabıta mUfetti§t kendisini gayet iyi 
t&nıdığuıı, geçen hafta birlikte goll 
oynadıklarını söyledi. Korkarun ki 
yan1ıe bir yola sapıyorsunuz. 

- Yaıllı§ yol mu? Fakat Pedderin 
.wıdeki bu tebdili kıyafet malzeme

si ne o1acak 1 Ne Pedder ve ne de 
Reardon hakkındaki dll§ilncelerim

de aldanmıyorum. Yalnız, bana söy
lediğine göre, bu 1el becermek için 
kendi kendime Qalışmam lAzım geli
yor. 

Ve Den, kısa bir tevakkuftan son
ra devam etil: 

- Brent, Jennl:nin batma gelen~ 
ri blliyor mu? 

-Yeni ö~ti. 

- Vak'a nasıl cereyan etmiş? 
- Brenthı verdiği yegane tafsllılt, 

g uC' kızı öldilrmtıeıer, ve odasını 

altüst etmf,ıer. Bu da Klanım .fo
toğrafuu. ekle ettifine bir delildll'. 

Adam bu bakıştan cesaret alarak 
genç kızın kolunu "avradu 
-Adın ne? 
- Bırakın kolumu 1 
- Beni BC\'llledln m11 Korkma 

r.:ınun! 

Genç kızın sesi daha yumuşak1 
- B.ırakın diyorum, görecekler, 

heni •geç kaldım evime. 
Kasketli adam, kızı kendine doğru 

r~kti. Adamın ılık nefesi yUzUnde 
t•l:)likce iradesini kaybediyor: 

- Yalvannm sana. bırak beni! 
Fakat beline dolanan bu ilk erkek 

kolunun kudreti, vlicudünü aarho4J 
etti... Bu beyaz dişler, bu cam gözler 
ona neler söylUyor ... Kalın dudaklar 
yüzüne yaklaştı ..... . 

••• 
Bütün gece yatağında döndil, dön 

dil. Vücudü sanki alev almış. Du
daklannda halli erkeğin ezici km·
veti, ateşi, saadetin artıi geldiğine 
tamamen inanrruş gibi. İşte nihayet 
eenelerdenberi beklenen Aşık kalbi· 
nin kapısını çaldı! 

Ertesi sabah bir şeyi bahane ede
rek evden çıkıyor. Saat henUz do
kuz. Daha bir saat var onun gelme
eine. Geçmek bilmiyen saniyeler, tU
kenmiyen dakikalar. Genç kız 011.ı 

güzel görlinebilmck için, en yeni es
vabını giymiş. Dudakları kızılla.şınııs, 

rengi hafif pembe, biraz da pudra! 
Bekliyor, bekliyor. Nihayet sevdiği 

erkek, kalbinhı fatihi göründü. tşte, 
köşeyi döndU. Yaklaşıyor. Erkek 

yaklaştıkça genç kızın nazarları par· 
lıyor, bUyliyor, btiyliyor. Saadet mi? 

Belki! Şimdi aralarında yalnız iki Uç 
adım var. Kasketli adamın başı açık, 

saçlarını iyice kırptırmı.'j, ayakkabı
larına pence değilse de bir cilfı vur
durmuş. Giil kuru u pantalonu ütU 
lü, kurşuni yollu mintanı UstUne ny
ni renk yeleğim geçirmiş. Otuz iki 
di;,i meyd ndn. sırıtıyor. 

Genç kız titredi Adam sordu: 

- Ne bakıyorsun öyle suratıma 
soğuk sağuk beğenemedin mi? 

Sonra, kıza sarılmak için hazırla
nırken, o, kolunu hızla çekti; 

- Dur, dedi, dur, sana söyliyece
ğim var. Hem yolcu geliyor, geri çe
kil. 

Gözlerini uğuşturdu. Riiya mı? 
Hayır. Karşısındaki adamın çehresi 

çiçek çukur:larJ ile delik deşik, gözU. 
nün birinde kurumuş çapak ve min-

tanının yakasında ytirüyen koca
man bir tahtakurusu. Şimdi gen.; 
kızın ruhu kararmış. Bir akşam ev
velki aşk simsiyah bir kibusa bil
rünmllş, boğazı dUğümlenfyor, göz
leri yaşarıyor .. ve kekeliyor. 

Adam hırslandı: 

- Ne oluyorsun 1 
Genç kız cevab vermeğe çalı§tı: 
- Şey ... Ben bugün. gelemem se-

ninle ... Babam ... Orada, katede be-

Zabıta onun evli olduğunu biliyor
du. Zaten Brent. bu gibi gahı.elar a
rasında vu1rua gelen ölüm vak'ala
rile fazla allkadar olmuyor. Klavraı 
amması da bir zabıta memurunu 
ö~dürmUş olmasındandır. Ront.z me
selesine gelince aldırmıyor bile. 

- Her ne hal ise, artık ayrılalım. 
Ve dikkat edin. 

- Korkmayın. Esas olan eey, te
tikte durmanızdır. Eğer "Reardon, 
Fisvatere gelirse ben de orada bu
lunuyorum. Nansi Aylevoda gelin· 
ce .... 

Den, arkadaşının sözünü keserek: 
- Bu işle ben meşgul olacağıır .. 

dedi. 

Ve otomobilini hareket ettirdi. 

Yat KlübUn önüne geldiğinde sa· 
at ikiyi geçiyordu. Kapının önünde 
birçok lüks otomobiller duruyor . 
lçerisi ve bahçeler kalabalıktı. r.r -
raçada yemek yeniliyordu. 

Den, bir aralık gözlerini pence

reden denize çevirdi ve gayri ihtiya
ıi sevinçten titredi: 

.Astarte eski Y.eri&ıde demiriemlt 
~rdu. 

, 

Yolun açılma töreninde ilbay Sadullah ve Albay 
Komutan Halid Akyllrek 

Hakari (Hususi) - Çok kısa bir 
zaman içerisinde; ııbayınuz Sadulla.lı 
Koloğlunun isabetli kararlarile alclı
ğı tedbirler, ilim.izin h,..men her 8" 

hada çok mUsbet şekilde inkişafına 
sebebiyet vermiştir. 

Bunların en başında nafıa ve kUl
tilr işleri gelmektedir. 

Hakari Vana; iki yolla bağlıdır. 
Bunlardan birincisi 14 7 kilometro 

imtidadında bulunan Hakarl . Şah
man1s ve Van yolu. 

İkincisi, Hakari - Başkale _Van 
yollarıdır. 

Birinci yol h m olmakla bernbf!r 

nisbcten açık ve geniş ise de 39fuJ 
metre irtifnında bulunan Karadağ n 
senenin dokuz ayında. geçid verme
yişi Hakarinin kışın devamı müddP-

tince Vanla 'e bilmün ebe
0 

bil :Un 
TUrkiyc il al ka mm kesilıncsin1 

intaç etm tedir. 

İkinci yol: Zap nehri yatağının 
şimal cebhesim tak ben Başkaleye 

kadar giden kı mıdır. Burası Sünbill 

dağı ve şuabatının doğrudan doi!ru
ya teğinde bulunduğu için raknm 
da 1000 na. 1200 nrasında tahavvfü 
etmekte bulunduğundun daima ka
panmadan işlemeye müsaiddir. Bu-

nunla beraber buraya yol dcmeı.. 
doğru değildir. Çünkü, kayalıklar ü
zerinde \'e ancak bir insanın geçebi-

leceği kadar dar ve uçuruınludur. 

Halk her vakit geçit vermediği için 
Vanla olan ticari ve iktisadi müna-

batını arzettiği bütün tehlikelere 
rağmen daima bura ile temin etm~ 
ğe çalışmaktadır. Yolun tehlikeli ve 

ni bekliyor da .. Ben hakkala uğny:ı
c.ağım diye sana haber vermek için 
geldim 

Sonra erkeğin şaşkın nazarJan al
tında koşup gitti. 

Mehmed Abat 

dar kısmı 36 kilometre uzunluğun· 
dadır. 

Bu vaziyeti gözönünde tutan ça
lışkan ilbayınuz derhal teşebbüsata 
girişmiş ve birinci ~ınıumi müfettiş· 
lik nafıa müşaviri Abdullah Bayda
nn kıymetli yardımlarile icab eden 

fenni keşifleri yaptırarak Diyarba
kırdan celbettirdiği yol açına mal
?.cmesi dinamit, barut gibi vesaitle 
açılma işine başlamıştır. 

Burada memnuniyeti mucib bh' 
hadise kendisini gösterrnlstir. 

Kendilerine çok elverişli olan Zan 
yolunun açılması hakkındaki karn~
ları duyan halk; Cumhuriyetin fe
yizli nimetl~rini idrak ,.,ı rlnkcn · 

bu işe mükellefiyeti n f> rle be-
denen calışmak sureti! ı lım e -

ıiecckleı ini yaptıkları mazb:ıtnlıır <ı 

taahhüt edinmiş olduklaı ındn.n ha
dise belediye ıneclisinin knraril<> 
mevkii tatbika konmu tur. 

Şimdiye kadar beş metı e genişli 
ginde açıJmağn bmillyaıı bu yol 939 
mayısında daha geniş bir fanliyef e 

sahne olarak 939 sonbaharına doğ
nı tamamen açılını.'} ve bitmi ola
caktır. 

Gönderdiğim resim çok faal ilba

Y~:Oı~ı yolun açılma ına başlandığı 
gun ılk mazmayı vururken göster
mektedir. 

ihsan ~anclıoö-lu e 

00 00 00 
Kasden yangın 
çıkarmışlar r 

Adana, (Hususi) - Vilii}•eti
nıize bağlı küçük Çıldırım köyün

d<> bir yangın olmuş, içinde ziraat 

Uletleri bulunan bir amanlık yan 
rnıştJr. 

Yangının bir garazk:lrlık ne • 
tice.si vukua geldiği zannolunmak 
tadır. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHJN POL/S ROMAN/ • 

63 Çevireo: R. SAGAY' 

XXVII 

Demek ki, Pedder geri dönmüştü. 
Her halde Reardon da bu taraflara 
gelecekti. Fakat yat Reardonu ne 
diye Ne•·yorka götürmüştü? Den, 
bu sualin cevabım bir türlü vere· 
medi. 

İçini şiddetle çekilişi, da-
ha öğle :.·emeğini yememiş 

olduğunu hatırlattı. F a k a t 
kalabalık içerisinde oturınağı da 
istemiyordu. Elini yüzünde gezdirir
ken sakalının "uzamış olduğunu gör
dü. Odasında bir sandilviç ile karnı
nı doyurrnağa karar verdi. Salondan 
çıkarken, klllb garsonlarından biri 
elinde bir mektubla yanma yaklaş 
ta. 

- Bu sabah bir adam gelerek bu 

mektubu verdi. Cevabını saat dörtte 
alacağını söyledi. 

Den, ilk defa, Nansiııin çayı ba,. 
ka bir güne tfilik ettiğini düşündü. 

Fakat zarfı açıp, içindeki kağıdın 
baş tarafında Astarte ismini görün
ce sıçramaktan kendini ga.pte<leme-
di. Ve okudu: 

(.Azizim Mösyö J)en. Miss Aysle
vod, kardeşi ve N' Ernst, eğer sıh
hati müsaade ederse, bu akşam ye
meğine yata gelecekler. Kendilerine 
iştirakle gelirsniz bcm çok mınnttar 
kıJarsınız. Yat Klübe saat 7.30 da 
telefon edeceğim. Hürmetlerimle. 
Biler Pedder.) 

Den, salona döndü ve kendisini 
bir sandalyeye atb. Tabiatı ile Ped
derin davetine mUsbet cevab vere-
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Nakleden: R. Gülseven No.: 44 
MüşkUl vaziyete dilşen teyzeme 

muzafferane bakıyordum . 
Teyzem artık dayanamadı, elile 

tffetln yanağını okşıyarnk: 
- Halidin, kimsenin eline geçir

mek istemediği kalbini elde ettiniz 
demek? Fakat mukabilinde siz de 
kendinizinkini verdiğiniz için bu iş,i 
isteğinize göre halletmenin çaresine 
bakmalı ... Allah vere de babanız mu
vafal:at etse, zira çok gençsiniz ... 

- Babamın muvafakat edeceğind 
eminim, annem, ablalarım evlenme
den bilmem beni Halidle evlendirir . ., 
mı ... 

- Bakalım uğraşırız. Ben kabul 
ettikten sonra ona ne oluyormuş. 

Teyzemi tarnamile istediğimiz va
ziyete getirmiştik. Ve arnmızda giı
lerek köşke doğru yürüdük. Yolda, 
bizi aramakta olan Refik beye rast
ladık. 

- Ne o? Ynzünüz neş'e içinde" 
diye sordu . 

XXD 

tf Cetin annesinin de muvaf akatl· 
ni elde etmek uzun sürmedi. AltJ 
hafta sonra tffetle evleniyorduk. 

Eı.>ey zamanlar var ki teyum be 

nim bu sonuncu ve projelerini bozan 
hareketimi unuttu. Kaumı gayet se
viyor ve önilne gelene bu sevimli 
gelini kendisinin seçtiğini göğsünıl 
kabartarak söylüyor. 

Şimdi bu uzun hikayemi trfandıı.u 
bahsetmekden kesemiyeceğim. Güzel 
Ayşe nihayte 1rfanla evlenıneğe 

razı oldu. üç aydanberi de e\•lidlr
ler. 

tşte 1ffetle evlenmemin hikayesi! 
Görüyorsun ki evlenmem diğerleri
ninkine benzemiyor. Eğer daha ma
hir birisınin kaleminden çıkrol§ ol
saydı, alaka -verici bir roman mev
zuu olabilirdi. 

Ben bu romanı İffetin yanmd·~ 

her gün yaşıyorum. Azizim her ne 
söylenirse söylensin, evlenmek, in· 
sanda mevcud vasıfların en iyisidir 
yine! ... - Ne olacak Refik bey? Bu •ıd 

akılsızı güpegündüz yıldızlara b;ı-
karken gördum. Yani benim §U u,:a- ( S O N ) 
n Halid, kız •ıızı sevme~e yeJtenmi:-ı, ı ·-••••••••••••••• .. ••••••••··-···-
işin tenası, yaramaz kızınız da ayni Mersinde 1 senelik 
hisleri duyduğunu söylemiş. Fakat 1 Adi. f ) . ti" 
dostum, işin alayındasınız galib-ı. ıye aa ıye 
YUzUnUzde kızgınlık, asabiyet emıı Mersin, (Hususi) - Şehrimiz 
releri de görünmüyor. adl:yeı:ıi 938 senesine ait istatistf-

Refik bey giildü: ki mahlmab hazırlıyarak alAka-

- Uzun zamandanberi işin bu Şc· dar makama takdimetmiştir. 
kilde bitmesıni bekliyordum. Bu istatistiğe göre cumhuriyet 

- Olur şey değil, kızın babası da müddeiumumiliğine 988 senesi 
bcı aber! zarfında 1125 hilkilrn ilamı infaz 

Teyzem. neş'esindcn bitiyordıı. olunmak üzere verilmiş bunlar • 
Uefik bey, yaşlı gozlerle kızına ve dan 110 u infaz olunmuştur. 
bana şefkatle bakıyordu. İffetle ben Ağır ceza muhakemesinde 272 
şaşırmış bir halde idik. Refik bey, davaya nit muhakeme yapılmış 
yanımıza gelerek ellerimizi bideştir- bunların 189 u sona erdirilmistir. 
dı ve heyecandan titreyen bir ~esle. 83 adedi de yeni yıla devrol un -

- Çocuklarım, birbirinizi hi<: ı:ıı· mu, tur. 
kılmadan seviniz. Teyı.eııiile ben işi- A liye cezada da 976 i~len 576 
nizi gönlünüze göre yapacağlz Kl- iş karnra bağlannnş 400 dava 939 
zım 1ff<'t, kalbinin, o mnsum p.c-nç sen · 'ne de' rolunmuşlur. 
kız kalbinin. seçtiği ve hislerine F yık 
olan erkek ile bcr beı· y sa. Y g· n • 
arzum dn budur. ~~cs'ud olmandır. 
Birk ç ay sonra nrnmızdan ayrıltı) 
gittifün zaman, günler, bana uzun 
gelecek, fakat seni seven bir koca.
mu yanında bahtiyar olduğunu d'i· 
şünerek mes'ud olacagıın. 

Bana bir • ey soylemcdi ve elımı 

sıkarken bann a.tfeı.tigı nazarlardaki 
yalvarış: 

- Onu da.ima e\;niz \'C mes·u 1 
ediniz. Kız1m çok snmimi ve maı;ıım 
dur ... der gibi idi. 

14 yaşındaki b!r genç 
kızı kaçırdıl .r 1 

Bur. a, (JT ı u~i) - M rkez 
nahiye .. iııe bagh bul ın n "Bil dı 
Yumı,., köyilııden A hclullah ı. ızı 

14 )'2.5'mdaki Emine i, nyni koy
den kiiçtlk llmıhinı, Kurt Ha nn, 
di 1 izlerın lbrahi'll ve l\fchmedin 
kaçırdıklnrı jandarmaya haber ve 
rilmiştir. 

Bunun üzerine derhal janclar
nrn takibata çıkmış ve kaçanları 2 
ımat sonra ynkalnmışlnıdır. 

- - •• ---

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ntYralji, kırıkhk •• blUGa 

• .. icabında rGnde 3 

cekti. Bu kadar yüze gUlen tesadüf
ten istüade edememezlik yapamaz. 
dı. Astarte'daki bu akşam yemeği, 

Reardon ile genç kızın buluşmaları
nı izah ediyordu. Reardonun arka
daşının yatında yemek yemesi ve 
hatta yatması kadar tabii bir şey 
olamazdı. Davete icabet edeceğini 

bir kağıda yazdı ve garsona mektu
bu götUrmcsini söyledikten sonra 
bir sandüviç alarak odasına çıkb. 

Ve traş olurken de Nansi hakkın
da beslediği duygunun sevgiye inkı
Jab eter.iş olduE;"llnun farkına \•ardı. 

Genç adam, her hangi bir kadının 
fikirlerini ve kararlarını sarsamıya
cağını biliyordu. Fakat:. Nansinin te
siri başka türlü idi. Hatta bu sabah, 
kendisini yalan söylemesine rağmen 
genç kız için bu eekilde hareket et
miş olmasında muhakkak sebcbler 
arıyordu. 

Bunlan düşünürken de Den traş 
oluyor ve gUlilyordu. Ve birden, üze
rine aldığı işin büyUklU,'ÜnU habrı
na getirdi. Hisse kapılmak doğru df,· 
fildi. Saçlarını sert sert fırçaladı. 
Nansiyi düşünmekten vazgeçmeli, 
hatta. Reardonla kendisini gördüğü
nü bile saklamalıydı. Sabır ve ihti· 

atnlarıaıu cierlaal 

ka,. abaa\rilir. .. 

keaer. -
yat daima esas prensibi idi. Rose
monta ı>laj yolundan gitti. Taıııça
lar, çiçeklerin ağır kokuları altında, 
tenha idi. Fakat derandada kalab!l
lık vardı. Hasır koltuklara gömfu· 
müş birçok kadın ve erkek buzlu li
monata içiyordu. 

Salonda bir çay büfesi kurulmuo.
tu. Nansi pasta dag:ıtıyordu. Den·~ 
geldigıni goı unce clile küçük bir iş:ı
ret yaparak güldü. Mis Brenzleri a
rarken, onu ince ve zayıf bir kadı ,. 
la konuşurken buldu. Ev sahibe• i 
nazik bir tavırla kendisini karşıladı 
ve: 

- Geldiğinize ne kadar da iyi e:
tınız, dedi. Harriye söyleyin de size 
çay versin. Kokteyl tercih ediyors'l
nız, kütUbhane salonuna gidin. 

Ve Mis Brenzler, tebessümler ss. 
çarak yanındaki kadınla U7.aklaştı 

lalnız kalmıştı. Fakat genç kızla 
konuşmağı aramıyordu. Etrafına 
bakınca, Nansinin yalnız ba.sıns 

durduğunu ve kendisine gözile işar.:ıt 
ettiğini farketti. Cevab vermedi. Bu 
gtU.et yüzün, göz bebeklerindeki sa 
fiyetin tesiri altında kalmağı istem! 
yordu. 

(O.Yamı nr} 
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İngiliz Başvekili Bu Mm. Atinanın 
• • Muhakemesine 

Sabah Romaya Gıdıyor Dündevamedildi 
(Ba tarafı l inci .. ,.fada) 

ıneti doğrudan doğruya mUı.akcre
lerin bir <:ok engelleri bertaraf ede
biloocği kanaatindedir. 

İngiltere, Roma - Berlin mihvt.'
:rini ikiye bölmek maksadını gUt
ıncmektedir. Roma göril§Illelerlnin 
muayyen bir programı yoktur. B. 
Chaınoorlain zemini yoklamak ga
yesini istihdaf ediyor. GörUşmeler 
Münıh ve lngiliz-ltalyan anl8..6JJ1R· 
larma istinat edecektir ve netice
lenmesi ihtimali çoktur. 

Çemberlnyn hareket ediyor 
Londra, 9 (A. A.) - Başvekil 

Chrunbcrlain bu abalı Londrny:.ı. 
dönmüstür. ö ·ıeden sonra Naz1rlnr 
mecli i toplanacaktır. Bu toplantı
da Romada y pıl cak müzakerele
rin t fcrruatı t bit olun. cağı gilJ;, 
pek muht m l ol le 1ngilterenm 
J pony ;} l ı al c gı hattı hare-
k t t tır. 

B C 

rfktl · ız 

l kte (Al un 1.) P 
Lo dr d n h ı k t ""'-'L"~"" 

:E'mt, 9 (A. A.) 
C' amb rlain'ın Roma eyah, ti he.l • 
kındn d tef irl nne devam etmek
tediı ler. 

Fi aro gaz tesi diyoı ki: 
(Duçe, her eye h zır olduğunu 

ve hiç bir ı:;eydcn korkmadığım 

Chamberlnin'e nnlatmak ıçin bütün 
clirctini kullanacaktır. Bu oyun, teh 
lil eli olmakla bcr ber Mus olini 
bütün melhuz tehlıkclcri gözüne al
lll.\Ştır.) 

Petit Journal fioyle yaztyor: 
(Fransa huli hazırda ) eni b · r 

dörtler konferansı kabul edemez. 
Fransa ıle İtalya arasındaki müna
sebet! rin h rşeyden evvel normal 
bir safhaya ginnesi la?.ımdır.) 

Ordre şöyle diyor: 
(Hiçbir ademi miıdahale formü

lü 1Wya ile Almanyaya İspanyaya 
kütle halinde müdahale etmek hak
kını veremez. Bu miidalıale, vicdanı 
tazip etmekte ve Akdcnizdcki müs
takbel menfaatlerimizi tehlikeye dü
~ürmektedir. 

Chnmbcrlrun'in, Mu~soliniye sa
racağı yegane sual §udur: 

(Londra itilafına uym-ak kıta

Iarınw lspanyadan çekecek misi
niz, çekmiyecek misiniz?) 

Alman gnzct('Jel'lne göre 
Cbamberlain'in Roma seyalıati 

arif esinde Alman matbuatı (1talya· 
nın her ne §Ckilde olursa olsun ta
leplerini is'at ettireceğini) iddia e
den ltalyan matbuatının tefsirlerini 
neşretmektedir. 

Polonya F ran-~a 
ile ittifak 
• 

istiyor 
Varşova, 9 (A.A.) - Polonya 

Hariciye Nazırı Bek'in Berschtes
gnden'de Bitlerle yaptığı milli.kat 
esnasında gazetelerin ilk neşriyatı 
J>ek o kadar nikbin değildir. 

Yarı resmi Gazeta Polska, AI
:rnanya ile Polonya arasında teşriki 
:ınesaı için bertaraf cdilemiyecek 
:ınUşkUIIit bulunmadığını ve bir se
nedenberi iki hükfımet tarafından 
takip edilen siyasi hattı hareketi 
değiştirecek ortada hiç bir şey ol· 
ltladığmı aydetmekle iktifa ediyor. 

Diğer taraftan Kurjer Poslki 
gnzetesi, Polonya-Fransız ittifakının 
1da.ınesinl ve sağlamlnştırılmnsı lii
zunıunu kaydederek diyor ki: 

(Polonyanın coğrafi vaziyeti iti
barile Almanya ıle anlaşma siyaseti 
takibi zaruri ise de Polonya yalnız 
kornşuıarne olan mUnasebetlerirıi 
değil fakat Avrupa siyasetinde amil 
olan bUtUn devletlerle münasebatın
da bir muvazene aramaya mecbur
dur. Polonya-Fransız Ittifalonın ida-
ıne ve tarsinl Poloayanın menfaati 
iQbından olduğu kadar Fransa için 
de elzemdir. Bittabi eğer Fransa 
AVrupa.daJti vaziyetini muhafaza et
lllek istiyorsa, çünkü Fransa ancak 
P~tonya ile mutabık bulunduğu tak· 
di.ıııe bunu yapabilir.) 

-·----Faşist meclisi toplanıyor 
ın ~ına, 9 CA.A.) - BUyUk F,.pt 

ec:JiQ, 4: §Ubatta toplanacaktır. 

Alme.n matbuatı ayni zamanda. 
Akdeniz meselelerinin heyeti umu
miyesinln Mllnih zihniyetine uygun 
bir §Ckilde Romada halledilmesi la· 
zımgeldiğini ileri sUrerek İngiliz Na
zırlan Uzerlnd tazyik ye.pmnğa uğ
rsşmeJ:tadır. 

Montagpost gazetesi diyor ki: 
(Yeni bir Avrupa buhranına, 

Akdeniz buhranına karşı boş ellerle 
mi harekete geçilecek? Roma seya· 
batinden evvel Chamberlain kendi
ne bu suali sormaktadır. Fakat buh
ranlar bu ~kilde izale edilmez.) 

Bu gazete, (tspanya meselesinin 
gün geçtikçe tcbellüı ederek yakın
da yapılacak olnn Roma göı lişmel-· 
ı inin ba. lıca mcvzuunu teşkil ede
ceğini) kaydcttıUen sonra Franc) 
tarafından knz ınılncak olan zafe
rin gol , ın n bu sahada "l 'kce 
saı h bi · kil l oı n u i rn teha
rlız ttırm kt i . 

D ı cıh tt n bu 
p b kı ın n 1 
b r z ı \ 

du u u y .. ~ .. ··~"' 
\ c.yl kt 

(G ı k Mu mi .._ r e Clu nı-
b rl in i ı m \ uu bah ol nokta. 
d vlctl"r r r.d'.1 b'r muvnzerıe te
minidir. 1 pany:ınm fo ·kovanın bır 
RUb i haline gcldıkt n oma 1931i 
tarilıli Jn Tz - lt !yan ililafilc ga
ınnti edılcn Akdenızdeki stahıquo

yu altü t c d el' nin lngıltc:r rie an
laşılma ı lı.ızım hr.) 
Tunu ta y pılan n'inrnyi ler 

Tun ıs, 9 (A A.) Tunustaki 
ltalyan kon lo llnun te ebgtisü U
zeıinc y~p l:m t hkikat netıcc inde 

100 kndr-r m" lumnnla yahudinin 
3 ikincik:i.nun gUnü Volpicolli adın
daki bir İtalyan terzinin diikk Anı 
önünde nümayiş yapın ak Jtalyruı 

bayrağını yerinden çıkarmış \'e ye
rine Fransız bayrağı asmış olduk-

larını meydana cılrnnnıştır. ttalyan 
bayrağının ne olduğu maliını değil
dir. 

Bir Fransız kadınla evli olan Vt! 

Fasist kırfasındnn mukayyet bulun
mıyan Volpicolli şikayette bulunmn
mışlır. 

İtalyan matbunt.J, bu hadiseyi 
izam ederek İtalyan mağazalarını 

taŞlı.. tutulmuş, İtalyan bayrakları

nın koparılıp yakılmış olduğu vadı

sinde neşriyatta bulunmuş idi. 

Fransa ale.) hinde nUma~i~ler 

Roma, 9 (A.A.) - Tunusta ya
pılan İtalya aleyhindeki nilmayişlerl 

protesto için bütün arap garb Trab
luau, Adisabeba ve Hararda muka
bil nümayişler yapdm11tır. 

m 

Çinliler bir Al
man vapuruna 
Taarruz ettiler 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman istih

barat bilrosu, Şaııghnydan almış ol
duğu bir telgrafı neşretmektedir. 
Bu telgrafta Hansa adındaki Alına~ 
vapurunun pazar günü öğleden son
ra Vussung haricinde Yanglse Uze· 
rinde scf er etmekte olduğu sırada 
Çinli korsanların taaıruzuna uğra· 
mı§, ancak bu taarruzun aldın kal
mış olduğu bildirilmektedir. Korsan
lar, bir çok sandallarla gemiye ye-

naşmışlar, bir knç dakiha i<'inde 
yüzlerce el ateş etnıişlerdir. 

Birçok Çinli yolcu yarnlanmıB· 

tır. Hansanın kaptanı, bilmukabele 
ateş açmış ve sUr'ntini arttırarak 
yoluna devam etmiş ve korsanların 
pilanını suya düşürmUştUr. 

Alman vapuru pazar alreamı 
Şanghaya gitmistir. 

--Macar hariciye nazın Bcrlinc 
gidiyor 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Hükfune
tin organı olan Hcflo gazetesi Kont 
Cashy'nin bu ayın 20 sine doğru 
Almanyaya. gideceğini yazmaktadır. 
Ayni gazete, Dare.nyinin Alme.nya~ 
dan nvdet ettiğini, fakat mumailey
hin siyasi mahiyette hiç bir müla
kat yapmadığını ilave eylemektedJr. 

ltalyada kahve buhranı 
Roma, 9 (A.A.) - Satış miktarı 

geçenlerde müşteri b8§llla MO gra
ına indirllıni§ olan kahve, şimdi bu
ıunamamaktadır. 

Randevuculuk ve genç kızları 

fuhşa te§vik etmek suçlarllc yaka
lanarak 1 inci asliye ceza muhake
mesine yerilen madam Atina ile mu
avini madam Katinanm ve Atına· 
nın kızı Zizi namı diğer AJeksandııa 
ve Mariknnın muhakemelerine dU l 
mezkur mahkemede hafi olarak d•·· 
vam edilmi§tir. 

Muhakemeye saat 15 te ba§la,ı 
mış ve m , kuf bulunan madam A
ti na tevkifhaneden geUrilerek gey
ri mevkuf olan Kntinn, Zizi ve ~fa
rikanın yanında suçlu mcvkiinre 
yerini alını tır. 

Bu celsede Şükrıın. Harikliya, 
Bedia isminde üç genç şahit kızla 
beraber ayııca Bayan Hayat na
mında b"ı ytll ek tah ıl talebesi 
dinlenmi l rdir. 

S hit ı n h 1 ti 3 

Suriyede Yeni 
Nümayişler 

an 1 c.addel rini dol.tl41lll';'lar \ (' di -
lcklı:r"ni n u ıfızu nrzetınck nzcrc 
sarn) gitm d r. Bircok nutuk-
lar ir d ed . tir. • ~. yonnfüt me 
bu hırdan N.ız1m be) kud"'i, fırka-
ının prote to makammcln olm k u

zcre pazute i nlcşnmına kadar şeh
rin kapnlı k ima mı temcl"d" karar 
vermiş olduğunu be~ an etmi. tir. 
Du nümnyi,in Fran;;a'nın 'eni illi 
komiseri B. Gnbriel J>uaux aleyhine 
müteveccih olmayıp bütun halkın 
Suriye istiklalinin tah.ıkkuk . aha • 
sma isal edilmesi hususunda mütte
hid olduğuırn islıata matuf bulun
duğu anlaşılmıştır. 

KRAL KAROL - PRENS P POL 
MÜLAKATI 

Biikreş: 9 (A. A.) - Cumartesi 
günü Arad bölg~ inle bir av parti
sine iştirak etmiş olan Kral Karol 
diln kız kardeşi ski Yunan krali
çesi Elizabet'in malikanesi olan 
Banlok Yugo la\' naibi pren.<\ Pola 

mi.it vazı 
dedir.) 

A 'U tur ly l t 
Sidncy, 9 (A.A.) 

hafta n berı 

kUm ürme>kt dır 
ııu Sidı e) de l ı, 

m t:tm-

!ar 

receye çıkını lır M ml kt tın ı lf'
rine dogru 30 dere e 'e daha fazı 
bir hararet kaydedilm ktedir. Sıcak 
dolnyısilc g nı VıC'torın ormanla
nnda biı çok ynngı lar ç•kmıştır. 
Sıcaktan insan za~ iatı bulunduğu 
da tahmin ( lmcktedir. 

·--
Y '\hndi m,,.r]esinin h-,l'i 
Roma, 9 (A.A.) - Yahudi me

selesi hakkında Amerika büyük el
çisile t talyn Hariciye Nazın arasıu
da yapılan mülakata dair emin men
balardan alınan haberlere bakılırsa 

Mussolini diğer devletlerle ve bil
hassa Almanya ile temas ettikte•ı 
sonra Amerikan muhbrasına cevap 
verecektir. 

mOIAki olmuştur. Bugilıı öğle va- ===::============ 
kti kral ve prens henüz Banlokta Denize d 'i t n adam 
bulunuyorlardı. Görüşmeler hak- Dün gece saat 8 e doğru 4 ün • 
kında h nüz hiçbir şey neşredilme- cü Vakıf hanının onünden get;.en 
miştir bekçi; hanın kaınsı nın önünde ü~-

Dr F UNK MUSSOLININ Ulbaşı Slrsıklam ve perişan bir ada-
y ANINDA mın durduğunu görmüştar. 

R 9 (A A ) Al 'k · Ynpılan sor,,.uda bu adamın oma : . . - man ı tı- .. 
sat nazırı B. Fuıık bugün ltalyan Heybeli adnda çöpçu onba ısı Hü-

korprsayonlnr ve ıkti at ııazırlnrı seyin blduğu aıılnı:ıılmıstır. 
He parti sekre erini ziyaret ettikten Hü eyin; Galata rıhtımından 
sonra dnçe tarafından kabul edil - kazaen denize du t gtinü. onra 
mi., tir. keıı~i kendine ~ıktı"rını öylemiştir. 

ŞİMALi ÇINDE JAPONCA 1 
Tokyo: :(~8A~~~ Domei A· """.,.,._,,..,.T,,,..,f~y A TROLA': J 

jansnıın b' dirdigiııe göre, imali TURAN TIYAT~OSUJIJDA 
Çin hükumeti biıUlıı ilk ve orta 10111939 Salı 
mekteplerde Japoncanın mecburi 
surette öğretilmesi hakkmda bir 

emirname ııe~redilmi tir. Emirna
me hükOmetin bu kararı He yeni 

Gtinii akiıamı saat 20,30 da 
Sanntkflr Naşit ve Cemal Sahir 

birlikt~ 

ADALI SuR. tK 
ne~illerde Japon nle)htarı hissiya
tın tamamiyle ortadan kaldırılaca- 11 lkincikinun Çarşamba akşa-
ğını tebarüz ettirme.ktedir. mından. itibaren caz kralı 

ÇEK - MACAR 1HT1LAFI Gregor 15 kişilik eaz 
HAlLEDİLDI 1f.. 

Budapeşte: 9 (A. A.) _ Mncar Tepebaşı Dram kLSmı 
Ajansı bildiriyor: 10/1/939 Salı 

Munkacsdan bildirildil:ıine gö _ aünü akşamı ~ant 20,80 da 
l'e, Çekler, Macar hOkOmetinin ASMODE 6 perde 

teklifine uygun olar&k, Munlmcs 1f.. 
civarını tahliye etmişlerdi!'. Çek HALK OP.ERETJ 

hOkQmeti nakledilen malzemeyi i- ~u l.~:. 
adeye amade olduğunu bildirmiş - Yakında senenin eeJ) opereti 
tir. Esirler mubadele edilecektir. MODERN KIZLA.R 
Muhtelif komisyon müzakerelerine Yazan: M. Yesari 
devam etmektedir. T. 40?~5 

a-

00 

ltmC' 21 - l J9 tarihine ra 
ım ve n libayant ş ılıcı 

ub den ı-

ü-

* . Tütün 'e kutu brJk ında hfllcn me\ cut 
'

1 
• • <) ) nı kadar bir'kec<'gi hmin edilen 160 000 

ı n ı l zarlık 1.1ref)ile atılacaktır. · 
• l 

u 1m ıı bed lı beher kilo u 50 antim h biyle 800 lira 
m'nntı 120 liradır. 

Art ırma, 13. l. 989 tarihine ra tlıy n cum günü saat 15 
b l !n Je, azım ve mübayaat şubt' 'nde mllte ekkil komi ~ 
1.ı<•ak ır. 

·uınuııelcr Cibalı Tütün ve kutu fabrikasında görtil bT 
kl'l . e ı ır. 

. ' ı. cı:m arttırma için bayin edilen gün ve santte yüzde 16 
• tl,u le bırlıkte ~ ukarıda adı geçen .komi yona gelmeleri illin 

(9184) 

}il. 

l - İclttremizin Cibnli tiltiin fabrika ı i"in rt 
i m ·b · t ')' a name ve nOmu • ı 

ucı ınce sa ın alınacak un gibi ince 'ey konabilecek Stand 
normal ık örgUJil (6000) adet tütün to 1 art 
konmuştur. zu çuva 1 açık eksiltmeye 

TT - Muhammen bedeli beheri 27 kuru hesabi 1 162 
vnkkat t••miııatı 121.50 liradır. ş Y e O Mra m u-

III - I~k iltme 2ö/l/939 tarihine rastbyan çarşanba gOnO aaat 

d
l4 tc Kabatnşta levazım ve mObayaat şubesindeki alım .komisyonun 

a yapılacaktır. • 

IV - Şartnameler puasız olara k her a1ln ıösQ bed 
ahnnbileceği gibi numune de gör OlebiUr. ~eıı fU en 

~ - 1 teklilerin ek iltme içfrı tayin edilen • iln ve aaatte tlH 
7,5 g~venme paralariyle birlikte yukanda adı l~tn komı1101 ~ 
meJcrı ilb olunur. (193). a P 

Nafıa Vekaletinden : 
.. S.iva~ - Erzurum hattının 888 fnci k ilometresinde Fırat Clr.erlndt 

yuz y~rmı metre ~çıklığırfda bir demir köprünün malzemesi de dahil ola
rak rnşıısı kapan zarf usuliyle mllnakasaya konulmuştur. 

Al -:--- .Eksilt~e 20. 1. 989 tarihine milsadif cuma günQ saat on beşte 
vekaletımız denııryoJJar inRaat dairesi münak k . 
cnktır. ~ a a omısyonunda yapıla· 

2 - Muhammen bedeli f(İZ altmış ledi bin altmı doku r altın 
kuru tur. ı ıra ış 

S - Muvakkat tenünah dokuz bin altı yüz uç Ura k k r'-'- ı.... 
ruştur. ır t:AUJ ..., 

4 - Muka.vele p~j~si, eksiltme şartnam i, bayındırlık işleri ge

n~l şartn. me ı rny ınbısat tertibatı, rny profıli, telgraf hattı konsolu 
köpru şc>mn ı; 355 ııumarnlı kontr ray "tertibatından mürekke bir ta~ 
kını mClııak. a evrakı 8 ı · il P . . . . _ e uz Y 2 otuz altı kuruş mukabilinde demir 
J ollar rnşant daıresınden tedarik olunabilir. 

• 5 - ~u mOnaklisaya girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ek

sıl~1e ve ıhale kanu·nu mucibince ibrazına mecbur olduklnrı evrak 
vesıkalarla ehliyet vesikalarım ve fiat teklifini h . k 1 le 
znrflarmı ek ·u . vı apa ı ve mOhOrlU 

ı mc şnrtnamesıyle mezkQr kanunun t.arifah dair esinde 
hnzırlıynrak 20. 1. 989 tarihinde saat on dörde kadar d . 11 . 
at d · · ü k emıryo ar ınşa-
. an· sı ~ na asa komisyonu b~anlığına numaralı makbuz mukabi-

lmde ve.rmış olmaları lazımdır. 

.6 - .Bu .münakasaya gfreceklerden Iaakal elli nıetre açıklığında bir 
drunı.r köpru ımfıl ve montajını yapmış olmak şarb aranacaktır. 

. 7 -: Münak aya girmek için ehliyet vesikaaı almak fatiyenlerln re

fernn lanyle diğer vesikalarını bir iBtidaya bakhyaralc bu istidalarını 
milnakasanm yıı.pılacağı tarihten en az seki .wı el . 
tevdi cd reıc ehli,,.et ve.sil tal z ı; .. n evv veldUetı!:'lfze 

• tası ep etmeleri lflzımdır. 

t 8 
;- Mana~a nırı yapılacağı tarihten e~ az sekiz gftn evvel müra

caa kel rek ehlı) et vesikası talep etıniyenleriıı bu müddetten sonra va-
pnı:a nrı nıuracaat naza .. rn.ı.~ .. ~ .. 

n ~ı.c aluuw,yacakhr. (4961) (8805) . 
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Sabah, öğle ve akşa~ her 
yeıne:~ten Sonra dişleri 

Hayatın Esasını Teşkil Eden Hangi Renk 

ADYO iN 
K A N'ın Miktarı Sizi Mesud Eder? 

ile niçin fırçalamak lazımdır ? 

Çünkü unu!mayınız ki_~ 1 

Bakımsızlıktan çtirtiyen dişlerin 
4ifter1, bademcik, kızamık, enflo· 
cuza, \ e hatta zatün~)·& yol ac; .. 

. tıkları, iltihap rapan diş etlerlyl& 
ltöklerinin mide humması, apandl· 

sit, nevreateni, sıtına va romatizma 
raptığı fennen anlıaşılmt.;."'"tll'. Te· 
miz aırız, ve sağlam dişler nmumt 
vücut eağhğmın en bfrind 9artı ol
ınuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her 
~n ıkabil olduğu kadar fazla - ll
ıa.kal 8 defa • (Radyolin) diş nıa .. 
eııniyle fırçalıyarak .sıhhatinizi 

zaranti edebilir.siniz ve etme1isi • 
111z. Bu öUretle mikroblan imha 

edeı:ek dişl<'t'İn.izi kol'unmş olur
sunuz. 

ile skbah öğle ve akşam her yemekte sonra 
dişlerinizi muntazaman f ırcalayınız. 

1 • .'" ; •• : • .... • 

Ziraat Vekaletinden : · 
Hayvıu1Jarm u_y uz ha.stalıkları mü~adele.:ı.iude h1llanı;ın>tk iizere ;{~l

"ta nize saçl:m mamul "50" adet uyuz banyosu kıt[ıttlı zarf 11!-ııılilc t>atın alı
nacaktır. B:rnyol:ırm beherinin muhammen fiah "~00" lirn "511" banyrırmn 

Dıecmuu fit tı "10,00Q" lira mu\iakkat teminat "'i:lO" lir. ıt a·. P.an~·otHın 

plAn ve ş11ı-tnaıne.si para~ız olarak Yf!kalet levRzım ıniidii•·iıiğütıdeıı -ılı ı·ı
caktır. !hule 1:3.1.939 tarihine nıu!cladif cuma gilnil saat l) tc ,·ekalet ;ıa-

tınalma )wmiq\'oı unda yrpılacaktır. •raUplerin tcmilwt nıcktupıar.111 Y<;ya 
111akbuzlarını \'e 2490 ~arılı kanunun 2 n• 3 üııcü nıa<ldel..ıı imi~ ya'T.llt vc-

cikalarını havi knııalı zarflarım mezkür 1arihtc .. aat 14 de ka1.-r g:ıtm~lma 

komlııyonu başkanlığına te<:lim etmeleri Ye ,:,aıı,t l!i de k'ıı11i~~ ondtt haıır 

bulunma.lan (ö22:n "9350" 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

3 üncü Keşide; 11-İkincikanun-939 dadır. 
Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 . liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır ... 

Saila m bir İnı~anda ( Milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarl•
cıklardan mürekkep olmak üzere) t akriben vücut siklet in in 11 de 
bir idir. Vazife•I, vücudu tetkil e den her hücreye lazım olan sı• 

dayı derhal götürmek ve ölm~ hüceyrelerin enkazlarını da 
aürükleyip h a rio4' atmakhr. Ayrıca da vücudiin lüzum göster· 
diği mmtakalarda yeni uzvi insalar yapmak kudretini haiz kim
yevi m adde lerle ye ni hüceyreleri i h tiva eder. Demek bir inıan 

salta.natının bütün azamet ve 'evketiyle ya~aması için bu milyar· 
larca muhafız ve imarcı orduşunu iyice koruyup 'bakması ve dai
m a ta~leyip çoğaltması lazımdır. Bunun iç in : 

FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet V(' fştiha Şurubunu Tavsiye ederizl 

F O S F A R S O L, umum dünya doktorlarının müttefikan 
takd ir ve m ilyonlarca vatandafa it imadla tavaiye ettikleri e n mü
k emmel bir hayat iksiridir. Daima kanı tne leyip çoğaltır, kırmızı 

yuvarlacıklart artt ırır, tatlı bir i~tiha temin eder, vücude gençlik 
ve dinçlik verir, zeka ve ha.fı:ı:ayı yükseltir ve parlatır. Sinir ve 
adaleleri kuvvetlendirer ek u ykusuzlugu v e f ena dütünceler i gide
rir, Grip , Nezle, Enflüenza gibi hastalıklardan k orur. V ücut ma
kin esine lazım ola n bü tü n e nerji ve kuvve ti verer~k d aima azim 
ve irade sahibi e de r . Mide ve bağırsak tembelliğinden ileri gelen 
muannid kabızları geçir ir. Bel gev~ekllği ve adem i iktidarda pek 
ehemm iyetli faydalaı· temin ecer . 

F O S F A R S O L'u diğer bütün k u vvet ilaçlarından ayı

ranı başlıca haua, devamlı b ir surette kan, k uvvet ve İl}tiha 

temin etmesi ve azami üç gün içinde bir mucize gibi tesirini gös
termesidir. Tifo, Grip ; Z a t ürrrie; sıtma ve umum kansızhk ve 
h alsizlikle neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerin
de •ayanı h ayret fa ydalar temin eder. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizd ir. Her eczaha
ne de bulunur. 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme i lanı 

Kayseri C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

ı - 1 ~ \~ilıırwy~ koııulaıı i.-::. Kay;o;L'l"İ\l\• ,vapılacal, l!alkenniıı sathı 

zemine ı,a~iaı· ıt•mı:ıl hafriyatı \•t• iıı;;:aııtı :ı.·apılmaktıı olduğu cihetle sathı 

;.:eminden itı l.ı.ıı ·pıı hi ıı.tlll ll heyeti ı.mıum ire:ıinin i ıı~aatı eksiltmeye konul

muştur. in~ıuılın lıeyeti umumiye~inin bt'deli keı:ıfi (127149) liradır. Bul 
bedeli ke ... it'tcu ·uttu zemiııı> kadar vapılaıı teıııel haL·iynt ve in.~ırnt ke-ı 

şifnanıedcki ııhıbP.l uzcriııclen ten7.il edildikten :-onra j!eri kalan Kti'mın 

lıeyeti umıımil e~i ihale eclileceklir. 

2 - .Bu he ·ut şaı·tııımıeier Ye cHakı l"Rİl"e şun l nı·dıı·: 

A) Ek:ıiltıııt> uı· t ıuıme.·d 

A. R) tı:k~iltmc ~111·t.11011l"•İııe ek :-;.artııam• 

~: ı )Tuhu\ C'if'lı.uııt' proje,.,i . 

(') Huyıııtlırlıl\ i';llet'İ genel şarlname::1i 

I>) KPı:;if .;,•l\di. sibilPi fiat CP.b'eli, nıelraJ cel\•efı 

E) l't'OJC \ ' l''>.lll" l!\ t'll k. 

İstifeııleı· lıu ~artnanıeleri ve C\T:ıkı gaireyi Kayseri parti baı;:kan-

lığnıcbı gör~lıilirler. 

:~ - 1. ikiıwikanun tı3H tarihinden itibaren :ıo gtin ıniiclıletle eksili.

meye konulan hu kurn~ııı ihalc::ıi ~10 ikincikanun ~JH9 pazarte::;i günü ııaat 
ı ı de \ ilayel paı"lı mcrkeziııde ilyöııkurul tarafıııdaıı yapılacakbr. 

I; 

. ı ı•;kr.;iltnw J,apalı zar~· u:--uli ile yııpılacaktır. 1 

:-, _ ı •:t··ilfmı" t.. i-;ıl"ı'ak rrlelıilmek içiıı nafia m[idürliığiinde11 alrn, I 

mı::- ehli~ dııanw :lı • ı·a l'İ <>ı>ıwniı~ t :c~ret odu:ıı ve~ika~ını ılıı•az etmesi Ye I 
hi ı• miiln•ntlis \'l'\ ıı ı"ı ıı menıu nı ıstı he lam eylcnıesı ı;:artı H". 1 

7 _ 'l\·klir nwktnpları ) uk<mhı yazılı gün ve gaııllcıı lıi r sm.tt 

veliııı• .kadar ııa rt i ba:;;ka nlığına makbuz mulrnlıiliııcle vt-rilecekli r. 

tarla vnknbulacıı k ,lf;edkmeleı· kabul edilmez. (9554). 

C\' -

Pos . 

Göz Hek-i~i • ..;.-, --=lar sulh mahkemeainde n : 

1 

29 l ı n:rn tarihincle nü\ ükada 

ikametgahıııda \'efat edı>n . Bodos ! 

10 KADINDA 9 U PA R._A. Sl Z 
FENA RENKTE BiR 1 
P UDRA KULLANIR. Bu :sih ı·amiz yem 

"Pudr a renkleri., 
F'eııa rcııi-tt' lıir pudı·a, .vüzii- tecrübe e dile bilir. 

mizc kodrnnc lıir makyaj nıan- ill••••••••••••
zara ını Vi'rir \ E:' siz i cıJduğunuz-
daıı dalı a razla ya.711 .;östcrir. 

Tenini:r.t• uygıın renkte bir }Jlld
ra intihap l'lmeniıı ~ eg.mc <.:arc-, 
si, yü'l.ünüzU'n bit· tarnfıııda bir 
reıık \'t' cE~eı· tarafııı(la ba':'ka 
reıık pudnı. tel'rülw t'CTnektir. 
Bu tı•cdibe~ j hemen lıugüıı size, 
ptu-a:<ız cılaral, \'N;ll'cek yeni ve 
cazip renklcrdPki 'l'okalou pud- ' 

ı·a:-ıilc ,rapıııız. F:ıı yeni "Cfld j 
renklm·i.. (Krnmo:-ıkop) tabir e, 

dilen <'il son \'~ modern bir ma-ı• 
kine Ya:;ıtasile karıştmlmıştır. 

Sihrami1. bir göz. tam \·(· ku:mr
~uz bir iıırelikte renkleri iııti -1 
hap edeı·. 

Tene gaj et uygun bu yeni 
pudra saye.:iııcfe artık makyajlı 

bir YÜ;t, gori.lnmh eccklir. Toka-
1011 pudı·a::ıı, inıliyazlı lıir usul ı 
daİl't>~iııdc ''Krema köpliğii,. ile 

kc.ın~tırılnııştır. Bu ;ıa~ ede pud
ranın saatlel'c<· subit ka\masmı 

lemiıı ettiği g'İbi pudranın cildin 
j ağlı tabii ifoazatıııı ma::ı~etm1::

sine \'e lıu suretle cildin kuru
nıa~ıııa ve oHCttlesme~iııe ve bin-. . . 
netice lıunı:;-ukluklann znhuru-

ırn .Ja muııi olur. Her Yuklt kre
m:.ı köpüğile k:ırı~tırılmı~ meş· 

hur 1fokalon pudrasını kullam
nız ve birkaç gföı zaı-fıııd!b teni
nizde yapac-ağı cazip tekemmiı-

~örüni.iz, <laima kufolarııı li
zerÜfdcki Tokalon i"'mine dik
kat ediniz. Teninize uygnn renk 
intihabında tereddüt -ettiğinizde 
Jfttfen 1 tanbulda 622 No. posta 
kutusu adresine (Tokalon pad
ı·ası 6 ) rumuzile vaki olacak tla
leple size memnuniyetle. nıu1ıte
lif renklerde numunelik altı u
fak paket pudnt göndereceğiz. 

-----------·---------- --- -·-·---
SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden : 
Pamuk ipliği Satışı : 

Kayseri bez fabrikası malı 12 No . 
16 )) 

Paketi 415 
» 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 » ~ 
Ereğli bez fabrikası " 24 » » 

Yalnız Ereğli bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler için » 

ıs 
25 " 

" 
n 

" 
" 

» 

)) 

" )) 

50 " " " Fiatlarla fabrikada tes1im şartile satılmaktadır. 

480 
580 
580 

S75 
570 
565 
560 

kuruş 

)) 

)) 

)) 

İplik müst.dıliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndef'e· 
cekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niıbetindc iplik sipa-

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

Or. Şükrü Ertan 
Cağaloı{ln Nı ruosma~iyc cad. ı 'o. 

5 Ur. Osman •. erafe ttin anart -n.:ıı 

oğlu Tollol"İ Saı'lOğlunuıı muciüi rişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksat~ · ı lara yarayabilecek p:ımuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç-

-
inhisarlar 

Cinai: 

Düz beyaz alaminyum 
kağıdı 
Baskül "500 kiloluk" 

Umum Müdürlüğünden : 
Miktarı: Muhammen bedeli: % de 7,5 teminat Eksiltmenin 

Beheri Tutarı Lira K. saati : 

Lira K. Lira K. 
~----

250 kilo 1 70 sif 425 ın 8~ 14 
300 1500 112 .)!> 14,:Jo 

6 adet 

1 - İdaremizin Cibali Tütün fabrikası için 250 kilo 06X60 eb'adında clılz be) uz .ılamiııynnı kağıdı ile 
Çamaltı Tuzlası için 500 kilo tartma kabiliyetinde 5 adet baskıll :;ıartnamelcri ınucibirn:r· ayrı ayrı. açık ek
iltnıe u uliyle satın alınacaktır. 

II- :Muhammen bedelleriyle muvakkat tc;ııinatları hizalarında g-osterilmiştir. 
m - Eksiltme 20. 1. 939 tarihine. raRtlıyan cuma günii hizalarında g-fr .. lerilen saatlerde Kabatuşla Le

vazım ve Mfibaynat .şulıe~indeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen şubecleıı :dmahi!Pı'egi ırihi alamiıı) um kağıclrn nü

muneleri de görülebilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek üıtiycnlerin düz beyaz a lamiuyum kağıdına ait fenni teklif ve ı:ümu . 

nelerini tet.kik etmek üzere ihale gününden bir hafta evvelin& kadar lnhisarlar umum müdürlüğü Tlitiln 
Fabrikalar şubc::·n(' YI' !l basküle ait fiatsrn teklif ve kataloklan eksiltme gününden 5 gün evveline kadar 
İnhisıırla1· Tuz F"'ıı .~iıbe:,iııe ,·enw~leri ve tek liflerinin kabulünü mutazanımm vesika almaları lftzımdır. 

VI - İsteklilcriı~ ek:iiltme iç in tayin edilen g ün ve saatlerde % de 7.5 trUvenme paralariyla birlikte 
rukarıdn·adı ~·eç._.n komL"yona gelmelel'i ilftn olunur. (9273) 

\'asıyctrıame cemi enıvaliııi karıc.ıı 
larını yine aynı şart larla yalnız Ereğli fabrilcasına şipariş 

hnli hayatta lıuluırnn Vasilliki\'e J 

edebilecek:eri ilau olu .ur. 
vaciyet ctn1i~ oldıı~ıı ~örülmüM ye ~--~--~~~~n~~~~!~---~~••••••••••i 
gelil'ileıı \'eraı'le1 i l amına naz~ranl 

is tika iJ takvimi 1 
'ı i.ıl r evi 'e cil t lıastalıklar1 

Senelc t'dcuberı Oı:ıman Bc.v 

büyük bir rağbete mazhar olan Or. Hayri Omer 
da ''ent~etiıı mezbure ile karde~

leri. çocuklal'ıııa iııhktr eyledi~i ı 
anlu:;-ılını:;1 \'e buıılarnı ikametgah 

lan mahkemeye lıildirilmemi~t.i. 

Tarihi ilündan Hibııı·cıı üir ay zar

frnda hakkı itiı·azlal'ı olupta mah

keıneyC' ıniirncnat etmedikleri ,.e 

lrn ya ·iyetııumedcıı clolayı başka

ca yapılmış ölüme hağlı lasarnır l 
şebebiyle itirazları bulunanlarla j 

matbaası tarafıu<la11 neşredilen ve ll 
(istiklfıl tak '\"imi) n in 939 senesiı~,· . ..- _ .B _ t A . 

h t l 'f kl "' g ıec.ı~n aonra eyog u taca.mı 
ait olan nüshası mu e ı ren ı 

bir kapak i<;inde ye vakitleri gös- '! karŞL"-lnda No. 3!} Telefon 41358 

teren cedveli muhtevi olduğu halde 
nefis biı •mret te tabedilmiştir. Ki- _, --

tapçt ve kırtasiye mağazalarmda ....... Dr 1 Haf iZ Cemal ·•••• 
15 kuruşa satılmaktadır. Okuyucu- • • 
ıarımıza tavsiye ederiz. • Lokmanhckim : 

Lu terelü~den bir huk üıtiyenleriııl l!!!lll•• .. ••••~••••llll 
dahi bu müddet zaı·fında usulen \ GUMRÜKLERDE İ~LERt O LAN 
mahkemeye ll!Ürıacnatla dermeyan MÜESSRSF.LERE 

ctmetliklerl takdirde kanunu )L Ca" ker y .. 1 
538 inci maddesine tevfikan ölüye • aza rog u 
ait cemi emvale mirascı naspedil- Gümrük komisyoncusu 

"k Galata, ithalat Gümrüğü 
miş olan kamu Vasili kir e vesı a karflıınrla Muradiye Han. 
verileceğl ilan oltımn·. Telefon : 35, 95 

. -

Dahiliye Mütehassısı ! 
Divanyolu l 04 

Muayene sa.atleri pazar hariç 
h er gün 2,5 • 6 salı, peqembe 
ve cumnrte::ıi sahahları 9 - 12 

f llkaraya T. 22398 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi: A . Cemalettin Saraçoğ1u 
Netriyat müdürü: Macit ÇETiN 
Buıldıiı yer ı Mathaai Ehüuiy4 


