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Sovyet tayyar~leri dün Japon 
lST ANBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 (latnnbul) 

topraklarını bomba~dıman ettiler 
Beş Rus tayyaresi düşürüldü 

Tokyoda dün yapılan askeri konferans 
sonunda şiddetli harekete karar verildi 

Balkanlarda yeni ve mesut J a P on Ya 
bir devre açılıyor Heü~;bir'~ü~~m d~Jd;ıerıe 

Bulgaristanla yapdan son iti18f münasebetile 

HaricİlJe Jlekilimiz hükiimetimizin 
ve kendisinin tebriklerini bildirdi 

Yahudi 
meselesi 

-
An!;ilustan sonra gerek eski Avus· 

tur)'ada, gcrt>k Alnıanyada başlayan 
yeni a.ntlscınltJzru lıarekctl Yahudi 
nıc:!lclc~lni gUnUn bcrııclnıilel i';'leri 
urnııına katı';itırdı. JJunuıı için otuz 
muhtelif nıemlckctc men uı1 (lclc
geler E\·yanda toplandı TO Yahu<li 
me ele ;inin bugünkü Ş<'klinl konu

şnı·ak dağıldı. 

J<:, >an konfcransınm birinci de
rct'cdc maksadı ı\ iman ya.dan ,.o es· 
ki "" ıı tııryadan kaçım Yahudileri 
mııht<'lif rn<'nılekctler ar~ına da~•· 
tarak yerleştirmek idi. Konferans, 
bu maksadı temin edebilmek Jçiıı 
hangi rnemlcketlcrin ne kadar 'l'a
hll'li nüfusu kabul edebileceklerini 
ö~rn-nmeğc, bu suretle Yahudi nıu· 
hal'lrla rıru ';ili ra, ıa. , o bura) a y<'rlC';' 
tirmek için fNlra buhnağa lhtiya('I 
'uı'flr. Hu cısas üzerinde ecre) an e· 
den nıüznkercler nıll bet bir neticeye 
\Rl'llnlUdı. 

Konfcramı, bu yolda çalışmak Uzc· 
ro !'ôlldecl• ht•rnclmllcl bir offls tcşki· 
llne karar 'erdi. Merkezi J.ı0mlra· 
ıla hııhına<·ak olan bu otfis bir ta
rafta u. Almanya ile Avmıturyadan 
km;urak açıkta kalan Yahudi ınuba
cuılıırının rnlktan hakkında nıalô· 
mat toplaya(·ak, diğer taraftan bu 
gibi nıuhacırlardan hangi nıemle
kctlcrJn ne kadar nüfus alabileceği· 
nl mahrem temaslar ile anlamağa 
~alışacak, ondan sonra elde edilebl· 
Jecek neticeye göre Yahudi muba· 
cırlarını yerleştirmek işini organize 

ooecektJr. 
A' rupa postasından alman haber· 

lere gfiro ,\lmanya harice gidecek 
l'ahudllcı·ln malJarınr nıUsnderc et· 
nıi) eı·cğlne dair söz 'ermiş imiş. E· 
ğer Alman hUkfimetl böyle bir söz 
,·crıni.,. ise Yahmll nıuhacırlarını 
yerlcı.~Jrmck isinin nıali ('fhetl nis· 

• • 1 
bet en kola ,.Jasım!ll olur. :Meselen n ., . l 
JıalJI J<;in n<lel~e yer bulmak clhet I 
knhr. 

Slındlkl Jınlclc bu husustaki tımlt· 
Jcr dn Amcrikanm lAtln rumhuri) ct
lerlndedlr. A,,.strnl) n, Knnııda, Hir· 

~SiM 1 S 
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Atatürkle Kral 
1 

Karol arasında 
Ankara: - (A. A.) - Romanya 

valde kraliçesi Marinin vefatı m:i
nasebetile reisicumhur K. Atatürk i
le Majeste Karol arasında aşağıda
ki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste ikinci Karol 
Romanya kralı 

Bükrcş 

Romanya Valde kraliçesi Mari-
nin şahsında majestelerinin uğradı· 
ğı elim ziyaı büyük bir teessürle öğ
rendim. Majestelerinden gerek ken
dinin, gerek Rumen milletinin yası
na çok samimi surette iştirak et: 
mekte olduğuma inanmasını elemlı 
sempati hislerimi kabul etmesini di-

lerim. 
K. Atatürk 

Reiıicümhur K. Atatürk 
Benim ve milletimin uğradığımız 

büyük kayıb münasebetile gönder
diginiz hararetli ve liıtufkir taziyc
Jerinden dolayı ekselansınıza teıek-
kür ederim. 

Karol 

Ankara, 1 (A.A.) - Balkan An· 
tantı Uo Bulgnrlstan arasında SelA· 
nlkto imza olunan itiUlf ııılinascbetl• 
le llnlkan Antantı daimi komisyo
nunun balon rclai bulunan ll. le· 
t:aksas, Harfd1'e eldll Tevtfk Rllş
tU Aras ve Bulgft.r Baş\ ekJU Kösei· 
vanof arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 
Eksell\s Tevfik Rüştü Aras 

Hariciye Yekill 
ANKARA 

Balkan Antantı He Bulgaristan a
rasında akdi hususuna son derece
de yardımınız dokunmuş olan itllAf
namcyl Balkan Antantı daimi ko
misyonunun halen reisi sıtatlyle B. 
Kösch·nnof ile imza etmiş olduğumu 
ckscltı.nsınıza bildirmekle bahtıya

rım. 

.Milne''"Cr yardımınızdan dolayı 

size hararetle teşekkür ederken Bal
kan antantının sulh idealine merbu
tlyetlnln bir delilini teşkil edecek o
lan bu mesut hAdlscdcn dolayı se
'inc duymaktayım. lmza etmiş oldu
ğumuz akit, knnllm ki bütün Balkan 
Antantı de' Jetleri ile Bulgaristan 
arasında yeni bir YltAk ve itimat e
sasına müstenit bir teşriki mesai 

(Sooo Sa. 7 Sü. 4) 

Kesik baş cinayeti 
mahkemede 

Kn.tn Osm:\n nıa.Jıkemode ... 
(Ya.Nt 5 Wıoi aovıfoadlr) 

Sovyet tayyareleri 

(Ya.:ıaı 6 ~noı 81JıYfada.) 

Festival bu akşam 
başlıyor 

Roma~~adan 80 kişilik bir 
revu grubu getirilecek 

R!'\ U artistlerinden )it. Sevcra Roman) adan gelecek revilıılln 
DqartJstl Zozo Poverelli 

i(~ .. Qftoa ... ,.,.) 
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DER~iMli l<IZ Edenin ilk makalesi 
ingi iz -Fransız dostluğu 
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- Sen yalnız başına beni nasıl kur
tanrdm? 

- Onu şimdi bilmem. Eğer istiyor
san götüreyim seni .• 

Bu hiç beklenmiyen teklif Adnaru 
yeniden şaşırttı. O ana kadar kurtul
mak isterken teklifle karşılaşınca Gül
çubuk tekrar gözünün önünde canlan· 
dr. Sonra Dersimli kızla Cebrail ara
sında herhangi münasebetin mevcut 
olup olmadığın düşündü. Eğer 
böyle bir şey vardı ise bu dev gibi ada
mın elinden kurtulmak imkansızdı. O
nun Cebraile vereceği cevabı, belki 
mukadderatı ile alakadardı. Gitmek is
temiyorum derse, Dersimli, Adnanm 
Gülçubukla alakadar olduğunu sanabi
lirdi. Gitmek istiyorum ıderse gene 
tehlike vardı. inanmazdı bu adamlara. 
Sonra Gülçubuğu öyle kolayca bırak
mak istemiyordu. 

Gene Hızır imdadına yetişti: 
- istersen bir müddet daha kalır

sın. lş nerede ise sona erecek. Burası 
rahattır. Danaburanlılar iyi kimseler
dir. Dersimin en tehlikesiz yeridir. He
le bu oturduğun eve kimse girmez. 
Buranın sahibi Keki ağa idi. Hiç düş
manı yoktu. Ağalar cnu severlerdi. 

Bütün bunlar Adnan için ikinci, 
üçüncü derece şeylerdi. O, neticenin 
ne olacağım, iki erkek ve bir kadın 

arasındaki tanışmanın nereye varaca. 
ğıru merak ediyordu. Cebrail Gülçubu
ğu elinden alacak mı idi? 

Adnanla Cebrail yine konu!Jmak il
.zere ayrıldılar. Dersimli yorğun oldu· 
ğunu söylemi§: 

- Biraz uyuyacağım. Yarın gidiyo
rum, demişti. 

Adnan, bu adamın da Türk ordusu 
hesabına casusluk yaptığına inanmıyor 
du. Ağzını aramak fayda vermiyeceği 
için gelişinin sebebini belki onun ha
rekatını takip etmek ıuretile öğrenebi
lecekti. 

Dışarı çıkarak biraz gezindi. Kaaa
ha haricine sıktı. Eve döndüğü vakit 
de odasına girmeden evin damında up
uzun uzandı. 

Kavurucu bir güneı beynini delecek 
gibi idi. Fakat, aldırmıyor.du. Toprak 
damın üstünde sürünerek Cebrailin o
dasının üstüne geldi. Bir çaresini bu
lup odasının içini gözet!iye'.:ekti. 

Tesadüf•ün yardımı oldu. Tam oda
nın üstünde bir delik vardı. Adnan iıa
§ınt lıu deliğe yapıştırarak içcrsini tet• 
kike koyuldu. a 

Odadan sesler geliyor, fakat kimse
yi göremiyordu. Biraz sonra iki wcu
dun yerde yuvarlandığını gördü. Bun .. 
Jar, Cebrail ile Gülsubuğun kızından 

daha güzel annesi idiler. Azğrn boğa
lar gibi biribirlerini eziyorlardı. Der• 
&İmli kadının her nefesi hırıltı gibi ge
liyordu. Bir aralı~ kendinden geçti in
lemeğe baş1ad1. 

Adnan bu manzarayı fazla seyrede
medi. Yavaşça damdan atlıyarak oda
sına geçti. Günlerdir Gülçubuğun an
nesi ile bir evde, .dokunulsa yıkılacak 
bir toprak perde ile ayrılmış yan yana 
iki odada oturdukları halJe yüzünü 
gö rrnemi ş ti. 

- Cebrail gitsin, yapacağır.u ben bi· 
lirim.. diye düşündü. 

Maamafih bu va.ıiyet Adnanı mem
nun etmişti. Anlamıştı ki Cebrailin Gül 
çubukla alakası yoktur. Daima içini 
titreten rakip ortadan kalkıyordu. Fa
kat, Adnan bilmiyordu ki yaşadlğı 
yer Dersimdi ve orada hiç bir hadise 
ÔJnyanın ba§ka yerlerinde ya§ayan 
insanlarınkine J:ıı:nzemezdi. 

Genç delikanlı Gülsubuğun kendisi· 
ne aid olduğu hulyasile u"un müddet 
baş başa kalamadl. Kapı açılarak Ceb
rail içeri ı.irmişti. Bir kenara oturdu. 

- Adnan bey dedi, beralıer gidece-
ğiz. 

- Nereye? 
- Hozata ..• 
Adnan derhal atıldr: 
- Ben Hozata gitmem. 
- Ni&in ağabeyin gelmeni söyledi. 

Biraz evvel söylememiştim. Bana git 
getir... .dedi. 

- Fakat, ben gitmem istemiyorum 
:Ağabeyim de bana karışamaz. 

- Fakat, ben gitmek istemiyorum. 
Evet bu mühim bir sualdi. Burada 

ne yapacaktı? Adnamn aklına şeytani 

bir fikir geldi. Belki Cebrailin ağzın· 
dan da bir §CY kaparım diye: 

- Ben, dedi. Dersimde kalacağım. 
Dersimlilerle beraber çalışacağım. 

- Nasıl beraber çalışacaksın? 

men iki memleketi ~ulh arzuıu kuvet1e birleıtiriyor. 1 
ı .-......... _ ........ ._ ................. - ............................................................................................................. ._._. ..... _.._ ...... . 

- Elimden gelirse yardlm da edece-
ğim. 1 

- Bu nasıl olur. Senin kardeşin za
hittir. 

- Niçin olmasm .. Senin kardeşlerin 
de Türklere .clüşman iken &en onlar i
çin çalışıyorsun. 

- e>k kurnÇazca konuşuyorsun Ad-
nan bey. • 

- Hiç de değil. Doğru söyl:.iyorum. 

- O halde seni beraber &alışmak is-
tediğin adamların yanına götüreyim. 
Burada boşu boşuna oturup vakit ge
çirme .• Hem Gülçubuğu da orada bu
lursun .•• 

Adnan Dersimlinin çok manalı ko
nuşmasından bir şeyler sezinliyordu. 
Fakat GJ.lçubuk lafı olunca biran sev
gisini Cebraile itiraf etmek istedi. 

- Biliyorum, sen de anasını seviyot" 
sun benim övey babam olursun. diye
cekti Fakat, Cebrail : 

- Gülçubuk da orada.dır derken bı· 
yıklannın altından dudaklarını kıvın· 

yor, bir gözünü kırparak tedid eder gi
bi Adnanı süzüyordu. 

- Hazırlan .. 
- Şimdi mi gidiyoruz? 
- Öyle ... 

- Fakat, sen yarın gidecektin? 
- Kararımı değiştirdim. Çünkü Ho-

zata gelmiyorsun. Seni onların yanma 
bıraktıktan sonra ben döneceğim ... 

- Sen onların yerini biliyor musun? 
- Bilirim elbet. 

- Senden §Üphelenmiyorlar mı? 
- Şüphelenmeıler. 

Adnan itiraz edemezdi. 
- Peki gidelim, dedi. 
Danaburan köyünden akşam ilstil 

çıktılar. Ayakla gidiyorlardı. Cebrail 
bagtan ayağa kadar fişekle kaplı gibi i
di. Yold;ı hiç konuşmadan koşar gibi 
yürüyorlardı. Bütün gece gittiler .Ma-
ğalardan geçiyor, tepeler aşıyor, uçu
rumlardan tırmanıyorlardı. 

Bir defa olsun mola vermeden aaba
ha kadar yüI':idüler. Sabah ağarırken 
karlı bir dağın eteğinde olduklarını 
gördü. Donlar paşlamıştı. Titreyordu. 

- Nereye gidiyoruz, Cebrail? 
- Gülçubuğun ranma. 
- Gülçubuk burada ne yapıyor? 
- Seni bekliyor. 
- Anlamadım, beni mi bekliyor? 
- Evet, Dersimli1er yine yakalamış-

lar da, sen kurtaracaksın .. 

lngilizlerin adetine göre bir 
nazır, vazife ba§ında iken fi. 
kirlerini _gazatelerle veya di
ğer bir vasıta ile neşredemez. 

Eden de hariciye nazın bulun
duğu müddetçe bu kaideye ri
ayet etmiı ve makale ne,ret
memişti. Nazırlıktan çekildik· 
ten sonra ise ıimdiye kadar 
bi~ bir yazı yazmamr§tı. Bu
gün, İngiliz kralının Paris zi. yareti hakkında neşrettiği ya• 
zı onun, hariciye nazırlığım bı
raktıktan sonraki ilk makalesidir. Bu itibarla, ayn bir kıy· 
meti haiz olan bu yazının bazı 
kısımlarım naklediyoruz: 

İngiliz-Fransız münasebatımn harb

den sonra bile, daima ahenk içinde ce
reyan ettiği söylenemez. Birçok müşkü

lit ortaya çıkmıştır ve bunların bir ço

ğu iki milletin milli tabiatından ve coğ

rafi vaziyetin.den ileri gelmektedir. 

"Bir kara devleti" gibi hc:reket ede
memek bizim memleketin hem kuvvet
li, hem de zayıf tarafıdır. Aldığımız ter

biye ve an'ane itibarile biz ''ada dev--
Jeti" yiz. Hatta İngiltere askeri bakrm 

dan bir ada olmaktan çıktığı halde bile. 

Bu şerait dahilinde, elli seneden az 
bir zaman zarfında iki kere istilaya uğ
ramış olan Fransanm harb sonrası me
selelerini lngiltereden başka bir gö-

rüşle mütalea etmesi zarurt idi, çün
kü İngiltere bir halaskar gibi karşda
nan Giyom Doranj'ın ordusunun mem
leketi işgalindenberi hiç bir istila gör
r.. ~miştir. 

Bu görüş fal'lkının sonra, tarihi hS.· 
diseler Uzerindeki tesirlerini tedkik 
etmek tarihçilerin işi olacaktır. 

Bilhassa bazı çok nazik anlar olmuş.o 

tur ve bunların en yakmda olanlarırı

dan en nıu:tği belki Renin i9gali had~

sesidir. 

Fransayla Belçikanm, hududlarm
da askerden tecrid edilmiş bir mmta
kanm bulunmasını milli emniyetleri i
çin başlıı.:a bir unsur saymaları tabii i-

di. Bµna mukabil bir sok İngiliz va
tandaşının da onlarıq bu dii~ıüncelerin
de ne kadar haklı olduklarını anlıya
mamaları mazur görülebilirdi. Bu da 
(ada devleti) ile (kara devleti) ara-

eındaki düşünce farkının yeni bir deli
liydi. 

Bununla beraber, aradaki bu ve di
ğer müşküller ne kadar büyük olur
sa olsun bunları yenmek kabil oldu ve 
İngiliz-Fransız dostluğu m:.itemadiyen 
kuvvetlendi, inkipf etti. Bugünse bu 
dostluk /.vrupa sulhünün idamesindc 
hayad bir unsur halini almıştır . 

Fransada bugün Avrupanın muhte
lif memleketlerinden gelmi~ on binler
ce mülteci vardır. Bunların bir soğu, 
fada halindeki bir kavganın her gün 
yüzlerce kişiyi öldürclı:.iğü İspanyadan 
iltica edenlerdir. Fransa, bu zavallılara 
misafir severlik göstermekle çok cö· 
merd ve o an'anevi hüriyet ve kardeş. 
lik umdelerine sadık davranmııtır. 

Dünya, Fransaya karşl sanat, ilim 
ve edebiyat sahasında çok §ey borclu
dur. Vato, Mane, Pastl:5r, Molycr -ve 

Balzak: Bütün bunlar her yerde en bü
yükler arasına konulan isimlerdir. 

Bug:inkü Fransa da büyük an'ane:e
rine devam ediyor. Ressamlarr, muhar· 
rirleri, heykeltraşlan, ilim adamları or
tada duruyor ve bize, insanın kendi fe
laketine sebeb olacak dercı.:ede delice
sine silahlanmaktan daha iyi işler yap
mağa muktedir olduğunu her an hatır
latıyor. Bu mantiki daveti inşaallah 

dünya işitir. 

Diğer bir milJ~tin adetlerini ve ha
reket tarzlarını (anlamak) kolay bir 

Adnan Dersimlinin kendisile alay
ettiğini anlıyordu. Fakat, ne yapabilir
di. Korku ve telaşını hissettirmeden 
ağzından baklayı çıkartmak için muha
vereye devam etti: 

GONCJN AK/J'LER./ 
- Ben onu nasıl kµrtarınm 
- Pertekten kaçırdrğın gibi yine ko 

'~Balkan meyvası,, nıo çekirdeği de t1tllaodı 
çmrsrn. Ya Adnan bey, yint 'kaçırırsın 
da kendine karı yapars.n. Sen De-simi 
anlamamışsın. Neyinize rnzrm siz" bu
ralara gelmek. Bizimle kim uğra~bilir. 

(Arkası var) 

N ihayet Bulgaristanla Balkan An-
tantı arasıpda bir anlaşma yapıl· 

mış bulunuyor. nu suretle lBaikan 
meyvesi) y.üu:ie yüz bir lezzet haline 
geliyor demektir. 

Dizdariyede çocuk 
dün açlldı 

bahçesi 

Dizdarlyede teala edilen çocuk bahçesi dün aaat 14 de vali ve belediye reisi 
bay Muhiddin Üstündağ tarafından açılmıştır. Vali bahçeye gelen çocuklarla ya
kından alakadar olmuştur, 

Bir valdtler Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Romanyadan mürekkep 
Balkan manzumesinin gösterdiği gü
zel ~-hreye bakarak, bunların ortasın
da kendisi daima ayı ı tutmuş, ayrı tut 
masa bile emin bağlarla bağlanmamış 
olan Bulgaristana bakarak, dcrnigtim 
ki: 

"Balkan meyvesi nefis bir meyve a
ma, neden ortasırıdaki çekirdek bu ka
dar sert ve aykırı duruyor? Bulgaris
tan, lezzetli ve güzel kokulu Balkan 
meyvesinin çetin ye .rllcsi çekirdeğini 
teşkil ediyor." 

Son yapılan anlaşma, bu sert çekir
değin de meyveye imtiza•.:mı gösteri-

yor. Yani onun dcı pünyesinde tatlı ve 
munis bir öz kımdini göst~rmeğe ba§
Jamı§tır. 

Ancak gunu da ilave edelim ki, bah
settiğimiz (Balkan meyyesi) ni bugün
kU halile yüzde yüz lezzet ve imtizaç 
örnegi olarak gösterirken, onu, yene
cek 4ir şey zannetmeyiniz. 

Dost devletlerin dostluk rayihala
rının sindiği ve karde§lik bağlarının 

tadlandır.dlğr bünyelerinden teşekkül 
etmiş meyveler, ancak takdirle bakıl
dığı, hatta daha ziyade numalanmala
nna yardım edildiği zaman inaana ya
rar; dokunulduğu vakit mideyi bozar. 

HİKMET ~IÜNİR 

şey değildir. Hükumetlerinin şekli bile 
esas t:atlarile biribirinln ayni olsa ça
lışma usullerindeki farklar yanlış ka
naat vermeye kafidir. Dünya siyase
tinde kendimizi başkalanmn gördüğ•J. 
şekilde (görmek) kadar zor bir şey 
yoktur. 

Ed~n, bundan sonra, Fransada iki
de bir hükumet değişmelerinin husule 
getirdiği yanht kanaatten bahsediyor 
ve diyor ki: 

"Fransada da, ingiltcrede olduğu gi
bi, siyaai hayattaki muvakkat deği~ik
likler ne olursa olsun ayni umumi te
mayüller kendilerini hissettirecekler
dir. 

Sulh ve hilriyet aıkı. milletler arası 
münasebatta kuvvete müracaat esası
nı ortadan kaldırmak için samimi arzu : 
İşte bizi birleımiye sevkeden amiller 
bunlardır. Bundan başka, her iki mil
let yine ayni derecede samimi bir arzu 
~östermcktedir. Bu da, diğer milletle-
n, onlarla beraber. geç kalıp iı işten 
geçmeden evvel, nizam, mantık ve sulh 
içinde bir dünya yaratmak için arala
nna almaktır. 

[çekoslovak talebeleri 
Ankara; 1 (telefonla)' - Bu sabah

ki trenle şehrimize sekiz Çekoslovak 
talebesi gelmiş, Gazi terbiye enstitü
süne misafir edilmişlerdir. Talebeler 
ıehrin temaşaya değer yerlerini görüp 
gezdikten sonra memleketlerine döne
ceklerdir. 

Sıhhat Vekili 
L\nkarada 

Ankara; 1 telefonla) - Sıhhat ve
kili HulCııi Alatq bu sabahki trenle 
şehrimize geldi. Vek.::.:t ileri gelenleri 
tarafından karplandı. 

Öğretmen alleslnde 
eeı iki kayıp 

/ıtanbul 04relmenleri Yardım Gemiye. 
tinden: 

lstanbul 37 net ilkokul 8Aretmenlerinden 
Müverfdet Erdem ile Silivri Selimpaşa o
kulu öğretmenlerinden KAzım Çardaklı)-ı 
maalesef arannzdnn ebediyen kaybettik• 
ailelerine ve saym arkadaşlarımıza tazi: 
ycllerimizi sunarız. 

KURUN-
ı\UONB Tı\Rfl-"ESJ 

lılemlebı Memleket 
tctnd• dııındo 

Aylık 96 156 K11-
S a11ıı. 260 426 • O aylık 475 8:ıl0 • Yıllık IWO 1600 • 

Tarilesınden Ralkan BlrJiRI tçln ayda 
otuz kurut düşülür. Posta blrliı1ine sır. 
miyeo yerlere ayda ;yetmlt beşer kuruş 
zammet.lıllr. 

Ahnnt kaydını bildiren mektup we 
telgraf Ocretlol, abone parasının posla 
ve)'a bank11 ile yollama Ocrellnl idare 
kendi Dıerlne alır. 

Tnrkluenln her poda merke:tnde 
l!URUN'a abone vazılır, 

Adres deQiştirme ClcreU 2!ı kuru,tuı . 

... -.,-8 ;··U ... l .. nı ....... ! .... 2.;\ğ~~;~;·: .. 3·;:~~~~~~··1 
1 Sııh Çarşamba 5 

8 nci ııy - Gün 31 ! 
=;C~e~m=a-zi=il~la~h7lr=1~3~5=7~====;:6~-====~7== j 

Rumt Tcmmuı 1353 20 21 j 
Hızır sünil 89 90 : 
Gün doğuşu 4,57 4,58 S 
Gün batışı 19,25 19,26 i 
Sabah namazı 3,13 3,13 : 
Öğle ,. 12,20 12,20 
ikindi ,, 16,15 16,15 
Akfam ,. 19,28 10,27 
Yatsı • 21,1:> 21115 
lmsdk 2,55 2,57 

: 
1 
i ···-······· .. ---·__.......·--·····--· ... _,___ .. 

15 Yıl Evvel Bugijn: 
Müvazenel maliye encümeni bugün içti. 

ma ederek Ziya Göluılp'm refikasına kay
di hayat ıartile makluan elli, kerimeleri-
111 leehhnllerlnı kadar otu:ar lira verilme
ıint lı:abul etmiıtir. Krmır perşembe giinii 
heueti umamiuıue ar,:olanacaktır. 
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Bu gün'ı<ü musikimiz 
hakkında bir konuşma~ 

Cstad AbdOlkadııre g~ıre. 

ir musiki mektebıne 
şiddetle ihtiyaç var 

v • ıwı~san bedrettnn •azan • ıru._. 

Musiki Ustadı 

Tanınmış musiki üstatlar.n.ızdaıı 
bay AbdUlka.dirin Cerrahpaşadaki 
evinin salonundayız. üstat küçük 
yaştanberi musikimizle meşgul olm~ş 
ve bu vadide bulunduğu oda bir mı
ler meydana getirmietir. Bulunduğu 
ve bu vadide cidden unutulmaz 
eserler meydana gteirmi9Ur. Bulun· 
duğuınuz pdıı bir misafir kahul 
salonundan ziyade bir mu -
siki mUzesinl andırıyor. Duvarda; 
keman, tambur. def gibi ınusiki alet
leri .. TürlU musiki gruplarının r~ 
simleri. Sağda bUyUkçe bir kuyruklu 
piyano ve etrafında notalar. Duvaı:ın 
bir kcşesine dayanntıf duran bilyilk 
bir salon radyosu.. .. 

Bay Abdülkadir az sonra gulerek 

içeriye ıirdi ve: 
- Siıi GOk beklettim galiba dedi. 
_ Estağfurullah; biz sizi rahatsız 

ettik,. 
Şuradan buradan, fUndellk ga-

zete havadislerinden konuttuktan 
sonra söz musikiye intikal etti. 

- üstadını dedim. Son zamanlar
daki musiki mUnakaealarına ne der-

~nb? . 
- Bu mesele öyle zannedildiği gı-

bi kolay bir i!J değildir. Maalesef mem 
leketimizde son ıamanlarda bu işe 
bihnkkın vukuf peyda etmlıı kimseler 
azalıyor. Bunu önlemek lAzmı. Mem
lekette muıtkl sanatkarı yeti§tinne
lidlr. 

ÇUnkU; musikl, tabiatten doğnıu~ 
olduğu için tabii bir ihtiyaç ve nıh 
gıdasıdır. Her millet kendi musikisi -
ııe günden güne ilerlemesine çalışmak 
mecburiyetindedir. Maalesef birçok 
yerlerde musiki§lnaa yetiftirilmediği 
için bittabi ora musikisi de inkıraza 
do~ gitmektedir. 

Hakikaten musikişinas yeti§ebfl· 
mek için çok prtıar lazımdır. 

Evvelce yapmış olduğum seyahatler 
neticesinde Hind ~e Arap mUBikileri· 
nin tamamen Türk musikisi olduğu· 
na §ahit oldum. 

TUrk musikisi Tilrkistanda maale· 
sef elan iptidai vaziyettedir. Hind 
musikisi ise oldukça tekemmUl etmiş
tir. Burada bizim makamlarımızın 

isimleri değiettrilmiı. güfte v.e şive 
farkları vücuda getirilmiştir. 

Musiki ise; yalnız güfte ve ıive 
farkile musikimizden ayrılmı§tır. 
Makamlarımıam isimleri değigtiril

miş ise de ekser makamatımwn 11e

yirleri tevafuk etmekte ve bazı ma
kamatımızıp seyirlerinde baaı ayrı
lıklar ve ehemmiyetsiz perde farkları 
görülmektedir, 

Azerbeycan ile lran musikisi dahi 
tamamen Türk musikisiılir. Bunlarda 
da yukarıda söylediğim uf ak bazı 
farklar mevcuttur. 

Bizim musikimiz· TürkiartJlnı Hind, 
Arap, Azerbeycan 

1

ve tran muaikile
rinden daha ilerlemig bir musiki oldu 
ğu halde hayli zamandır bagıboe bıra
kılmış olduğundan maalesef gUnden 
güne inkıraza doğru yürüyor. Bunu 

kurtarmak llzımdır. 
Bay Abdillkadfrin yüzüne baktmı 

Ahdülkadlr 

ö?Jcrı dolmue n~ve ediyordu: 
g M. iki için belki bir faydası olur 
di; bi~siki yılda ikmal edebilmek ~ 
mile bir musiki kitabı vUcuda gelir-

meğe başladım. 
- Radyo musikimiıi na.sıl buluyor-

sunuz! k Türk ınusikl ıs-- Radyomuzun 
d gu·· nden gUne uıul okuyanlar-

ının a ··ruyorum 
çoğaijnakta olduğunu go · 
Bununla beraber usul ile okuya.nlar 
da yok değildir. Bunlardan bazıları
nın eserlerin tavır ve ağırlıklarını ve
remediklerine her gece sabit olmak-

tayım. 

Meghur Vagnerin söylediği bir sö
zü burada ,Wylemek isterim. 

Vagner· t:ef dorkestst.izrin vazifesi 
değnek s;llamak değildir, Eserlerin 
sürat ve ağırlıklarını tayindir.,, 

Bu söz hakikaten sok doğrudur. 
ÇflnkU pir eaerin usul ve nağpıelerln• 
göre sUrat ve ağırlığına riayet edile
mediği takdirde o eser ölmüş sayılır. 

Mesela piyasa ederek )'!irümek ve 
tabii bir halde ve süratli süra.tli yü
rümek ve koşmak hep başka başka 
hareketlerdir. 

ÇünkU koşarak piyasa edilmez ve 
bu hareketi yapana herkes güler. 

Bugün radyomuzun bazı noktal~~
dan esaslı surette ıslah ve tekemmülil 
ne çalı§lllak lazımdır. 

Radyomuzda daima sık sık on, on 
be§ fasıl tekerrür et.ınekte ve halk ise 
gerek makamlar, gerek eser itibarile 
her zaman için değişiklikler beklemek 

tedir. 
u 'kimiz on be§ fa&ıldan ibaret de-
.usı . . f 

ğildir. Bugün doksanı mütecavıı a.-
sıUarımız mevcuttur. Radyomuz her
halde bir musiki kurumu asma~ı
dır. Turk musikisi binlerce eserın 
notalanna maliktir. 

Kurumda muvaffak olanlara diplo
ma vererek radyoda. çalııtırm&k lbım 
dır. 1 _ Besteki.rlarırnısı nasıl bu uyor-

sunuz ?. v 

Biru dli§Undü· Sonra anlatmaga 

ba§ladı; . k d' 
-Güzel prkı bestelıyenler, yo ı-

yemlyeceğim .. Fakat yine makamla.-
seyirlerine vukuf hasıl etmeden 

rın k besteliyenler de var. Halbuki 
§&l' ı "k' izi Ü beetekirhl<; bugün musı ım n . m : 
h. bir ~ubesini teşkil etınektedır kı 
b:subenin ilk, orta '\'e yüksek dev

rel;ri de vardır. 
Yalnıı küçük uıullerle eser beste· 

lemek ilk devirlere aittir. 

Bazıları layemut klhik eserlerimi
ı.c itir ediyorlar, bu da ilk okul m.~
zunlarının orta okul t~slline bile lu-

örmeden lise ve unlverslte ders 
sum g . tf 
ıerine itiraz etmesi gibıdlr. ıraz 
denler kıymetini verebilmek !Sartlle 

:emal klr, durak, iyin gibi kıymet-
11 ese;ler besteyebilmelidir ki itiraz 
etmeğe hakları olsun .. 

Yeti u mok işi de bir fllU&llim işi
dir. Bu işe vukuf peyda etınlı mual-

o o çent 
kadrosu 

Doçentlerin tamaml
le Unlverslteye bağ
hınmasınaı çahşıhyor 

KUltUr Bakanlığı üniversitenin 
doçenı kadrosu etrafında tetkikler 
yapmnktadır. Kadronun tasfiye e
dilmesi ve doçentlerin mUnha~ıran 
Unh·erslteye bağlanmaları istenmek-

tedir. 
Şimdiye kadar doçentlerden bazı. 

}arının ilse ve orta okullarda HA.ve 
dersi aldıkları gibi bazılarının da 
kısa bir müddet doçentlik yaptıktan 
sonrn daha fazla gelirli bir milessc
sc ile anlaşarak Universlteden ayrıl
dıkları görUlmUştUr. 

Doçentlere önümüzdeki seneden i
tibaren muayyen bir mUddet çalışma 
mecburiyeti de konacaktır. 

----<>--

Vail kampları teftişe 
~ıkıyor 

Vali Bay Muhiddin Üstündağ bu 
yıl ıehrimlzln muhtelit semtlerinde 
açılan çocuk kamplarını bugünden 
itibaren teftişe çıkacak ve kampla
rın çatışma durumu etrafında aıa.. 

kadarlardan izahat alacaktır. Bay 
Vali, ilk olarak Florya. kampına gi
decektir. 

--o-

Et fiyatları 
Et fiyatlarında, kontrol komtsyo. 

nu tarafından yapılmış olan tenzlllt 
dünden itibaren tatbik mevkflne gir
miştir. Şehrlrdekl bUtun kasaplar, 
nark azami fiyat olduğu halde bun
dan daha aşağı flyflta et satmamış

lardır. 

Vali Muhiddin üstUndağm sByle
dlll vaçJJll• et Jyat. arı gelecek a7 
fglnd_. daha ta•la ucu•lamıt buluna-
caktır. Buna ıebep olarak, her eene 
olduğu gibi şebrlmlıe felmekte o
lan kasaplık hayvanların bu ay sar 
tında çoğalacağı gösterllmekt13dlr. 

lim az olduğu için }:>ugUn musiki§inaa 
yetl§Dlemektedir, 

Musikimizi bu vulyetten kurtar
mak için eıulı bir temel \ilerine te
sis edilecek bir rnualki mektebine bir 
muaikl federasyonuna ihtiyaç vardır. 
Bu suretle federasyona i§tirak edecek 
okulları, musiki cemiyetleri ve musi
ki heyetleri muayyen bir program 
tahtında çah§malı, musiklginas ve 
mualllm yetiştirmelidir. 

Musikimizde nuanslara dikaat 
ederek fennen asli kimseler yetiştir
mek icap eder. 

Gerçi ıfmdiye kadar ıayanı takdir 
olan Münir Nureddin, ve Safiye gibi 
aevki tahUla nuanılara. riayet ederek 
o1'uyanlar varsa .da bu mesele maale
sef fenni bir uekil alamamııtır. Mui
kirnir.de nuaMları fenni bir 8Ul'ette 
tatbik edecek ö(ret.men yoktur. Bu 
husuaı.. Qğretmenlik yapacak zatın 

muhakkak surette Türk musikisini 
iyi bilmekle beraber garp musikisinin 
armoni, daha doğrusu tabirile "ilim, 
ahenk,, kısmına da vukufu olması la
zımdır. 

- Armoniae iyi netice verir mi? 

- Elerlerimi&fn tamamen bll§tan 
başa armonize edllme6lnln tamamile 
aleyhindeyim. Sebep de melodinin 
ruhunun tamamen kaybolmasıdır. 
Çünkü bizim musikimi&in ve makam
ıa.rımııın perdeleri ile garp muslkiıi
nin perdelerinin adet nisbetlerl bir 
değildir. 

Tilrk musikiai başkadır; garp mu
sikisi yine ba§kadır. 

Hulasa ola.rak ounu söyleyebilirim 
ki notalarımızı nuanslara göre yazıp 
tatbik etmekten ba§ka çare yoktur. 
Musikimizin korunmMI ve ıslahı için 
bu prtlar etr..emdir.,, 

Esnaf 
hastahanesi 

Bütün esnafın yardımiyle 
30 ağustosta açılıyor 
ao ağustosta büyük bir tören ile 
Hastahanenin her ihtiyacile bütün 

ihtiyaçları hemen hemen temin edil
mlj gibidr. 

Hastahanenen her ihtiyacile bütün 
cemi~·ctlcr meuul olduğundan hasta 
hane geniş teşkilatı ve tesisatı havi 
bir sağlık yurdu haline gelmiştir. 

En son olarak lokantacılar hasta .. 
hanenin sofra takımını, otelciler zU
caciyc e§yasmı, kasaplar 950 lira sar
fı ile diyatcrmi al tini ve kabul sa
lonunun hasır koltuklarını, fırıncılar 
ve yapı yapıcılar perdeleri §ekerciler 
cemiyeti de 60 liraya 8 adet karyola 
temin etmijlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi de esnaf 
hast ·\ anesinin ihtiyaçlarının bir kıs
mını kar§ılamak Uaere 1600 lira ayır
mıı ve bu parayı dün birleflk merkez 
heyetine göndermiştir. 

--o-

Ağır cezada bir 
duruşma 

Hocapap maliye §Ubeai veznedarı 

iken makbuzlar ve veme defterinde 
tahrif at yaparak 571 lira ihtil la.l eden 
Salmin muhakemesine, diln ağır cer.a. 
da. devam edilmi§t.ir. 

Suçlu geçcµı celsede delilik arazı 
göstermiş ve mU§ahede altına. alın
mıştı. Tıbbi adlinin bu hwnısta mah
kemeye gönderdiği raporda Sal
min cer.al ehliyeti haia bulunduğu bil
dirilmekte idi. 

Rapor okunduktan sonr,a suçlu so
rulan suallere cevap vermemiş ve ba
zı gayri tabii vaziyetlerde bulunduk
tan sonra, kendisinin bu sucu ljilcmE>
diğini, meselenin bir yanh§hktan doğ
duğunu iddia ederek tekrar tıbb1 ad
lice muayenesipl iatemiftil'. 

Hakimler lıe~i ba.ı talebi red ve 
~bitlerin cıelbl için davayı talik et
miştir, 

~ 

Balkon antantı 
posta pulları 

Balkan Antantı konseyinin mem
leketimizde toplanması münasebetf
le, teda-vülo çıkarflmış olan "Balkan 
Antantı posta ı;ıulları'' nın mübade
le mUddetl temmuz sonunda niha
yete ermesi JA.zımdı. Bu müddet, is· 
tek fazla olması yüzünden aiustosun 
somınıı kadar uzatılmıştır. 

..,....-.o-

Esnaf cemlyetle
rlnln bir teşebbUsO 
Birleşik esnaf cemiyetleri yardıuı 

heyeti, 30 ajuıtosta esnaf hastahane
sinin yapılacak kil9at reami mUna.se
betile fakir ve yoksul esnaf çocukla
rından 200 kişiyi sünnet etmcğ'e ka
rar vermiştir. 

......-0--

Esoafıo muayene 
cUıdooları 

Eenaf ın muayene cUzdanlan iki 
aydıınberi deği§tirilmekte idi. Öğren
diğimi1e göre kayıtlı olan 87,200 es
naftan 22,QOO U muayene ve sıhhat 

cilllıdanı almıştır, Geride kalan 15 bi
ne yakın etınaf da bundan sonra pey
der~y cezalı olarak belediye zabıta 
momurları tarafından tesbit olunduk 
a cüzdanlı rını alacaklardır. 

Cüzdan f ~ln mUracaat etmiyen es
nfın en mühim kısmını beraerlerin 
teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

PUllia OcreJlerl 
Otomobillerin pllka. ücretleri kaldı 

rılarak bunun yerine benain ücretleri 
ne ZAm edileceği yaıılnu3tı. Belediye 
tetkiklerini ikmal etmemiftlr. 

Alakadarların verdikleri izahata. 
göre plaka ücretleri ipka edilerek 
benzin fiyatlarında ucuzluk yapılma
!!I muhtemeldir. 

Tenıizlik 
işleri 

Avrupaya numune 
makineler sipariş 

ediliyor 
Şehir sokaklarındaki temizlik ame

liyesinin daha muntazam ve sıhhf bir 
§ekilde yapılması için temizlik alet
lerinin motörlcştirilmesine karar ve
rilmiştir. 

Temizlik işlerine ait Avrupadan 
nümune makineler getirilerek tecrü
beler yapılacaktır. Bu tecrill:c.1 rden 
muvaffakiyeUi neticeler alındığı tak
diroe derhal kdfi miktarda. makine 
sipa.ri§ edilecektir. 

Gemi komiserleri 
vazifelerine başladı 

Akay idaresinin bütün vapurlarda. 
bulundurmağa karar verdiği kemi ko
mlserleı! dUnden itibaren yeni va.zi. 
felerine başlatılmııtu. 

Gemi komiserleri vapurun fenni it-
terinden baıtka geminin temi~ennıesi
ni, yolcuların vapura girerken çıkar-

ken uygun yerden çılonalarını7' vapur· 
da. a-erek polis gerekse mürettebat 
arasında çıkacak ihtillfların halli ve 
inzibatın teminine memurdur. 

--<>-

Maktu llJat 
he~ırlığına doğru 
Maktu fiyat 1~lerine ait ha.ztrltkla.

ra devam edilmektedir. Yiyecek niad 
delerde maktu fiyat uaulU tatbık ooıl 
diği gibi belediyeye yapılan bir mU-

racantta. kundura, şapka. gibi giye
cek satışlarında da usulün tatbik edil 
mcsi istenmektedir. 
~ 

Liman işleri 
tktısat Veklletl tarafından, t tan

bul limanının idari ve inzibati 1 l · 
rlnl tanzimi fçin baaırlanması isteni
len nizamname projesinin tetkikine 

deniz tlaarQt mUdUrlUIUnde başlan
mıvtır. 

DUn yapılan toplantıda deniz ti
caret mUdUrU FUflt Necdet, gümrük 
ba,mUdilrU :Muatafa Nuri, muhafaza 
başmUdUrU Hasan, emniyet işleri be

şinci 11ube mUdUrU Hasan ŞükrU ~ e 
Jlmaıı işleri mUdUril HAmlt Saracoğ
lu bulunmuşlardır. 

Projenin tetkikine önUmUıdekl 

pazartesiye devam cdllecektlr. 

-<>-
Haplsaoe bloosı 

Hapishane pinasmın tarihi olup ol
madığını tetkik etmek Uaere vali Mu

hiddin üstilndağm reisliği "3tmda 
toplanan komisyon bu~ de ikinci 

toplantısını yıq>acaktır. Komiffyon 

toplantıdan sonra. ha.piıdıane binaaı

nın bulunduğq. yere gidecek ve maalıl 
linde tetkikat yapacaktır. 

-0--

Mağza ve dllkkAn· 
ların Uj{le tatlll 

DUkkan ve mağazaların reami dai
reler gibi öğle paydosu yapmaları hak 

kında. ticaret odası tetkiklerine bMla 
mıetır. Mağazaların ve dükk&nla.rı ka-

parunaaına ait incelemeler eylUle ka
dar devam edecektir. 
~ 

Perakende nakllyat 
kalkıyor 

Belediye per~kcnde n&kliya.t itleri
ne nihayet vererek }>ütün nakliyatı 
bir elden idareye karar vermi3, tetkik 
lere b~lamıgtır. Bu auretle hamallar 
vesair nakliyat lglerile ufraoanla.r bir 
araya gelerek büro tarafından idare 
edilecektir· 

BUro nakliyata ait 'esastı bir tarife 
vUcuda getirecek bu suretle f azl{l üc
ret istenmesinin de önUne geGilnılg 
olııcaktır. 
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Asri Robenson 
Yazan: Ferdinand Ossendovskl 

Çeviren : Nebil S. Altug 
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Nihayet bu hayal de kayboldu ve 1 
.Mongolların karşısında, elini ufka 
doğru uzatmış bir vaziyette duran bu 
esrarcngi~ Kalmoktan başka, bir §OY 

• 
111

-f !kalmadı. Laina ! 

sinden geçiyordu. BUtUn haydutlar, 
kilelik ve uzun tUyIU atlara. binmiş· 
ler, Uçer Uçer ilerliyorlardı. Üzerle-
rinde mavi üniformalar, koyun deri· 
sinden kaputlar vo başlarında faro 
tllyUnden başlıklar bulunuyprd~. 
Hepsi de tepeden tırnağa müselltth: 
tılnr. Yabani yabani ba:ğrişurak, 
karmakarışık sesler çıkararak Uer
llyor, yon arının üzerine tesadUt c • 
den Çin dükkı\nlarına ve Rus ko· 
!onlarının evlerine haris ve aç göz
ıu bakışlar atıyorlardı. 

' -~:;. •·.' ··~ iıa-;bC! \i'e ;.aThrf ... isti~l etme. 
:~· .... : ·a~n (eriye· gclm~Yürl~ ·Mücadelede 
-~ .. ..._~ S~n\ie' sfiin.le be~aberiırl, iliye bağır. 

.b .a •.• .. ' . 
• dı. 

ı. Taarruz yeniden başladı. Mongol. 
la.r kudurmuşçasına saldırdılar, yüz. 
Jercesi öldü. Fakat şevkleri kırılmadl 
Ye (kobdo) nun kalbine kadar girdL 
ler. O zaman, uzun zamandanberi u. 
nutulmuş olan ve Avrupa şehirlerini 
tahrip eden barbar zihniyet, yeniden 
canlandı. (hun boldoun), alayının ö. 
nünde, kızıl bayraklara sarılmış bir 
müselles taşıttırdı. Bu, aehri üç gün 
için, askerin keyfine bıraktığına işa... 

retti. Şehirde, derhal katliam ve yağ. 
ma başladı. Şehir yakılarak, kale du. 
varları yıkıldı. (hun boldoun), (ouli. 
assoutai) ya gelerek, oradaki Çin ka. 
lesini de yakıp yıktı. Bugün, bu kale. 
nin yıkılmış mazğal ve kulelerile, 
yangının harap ettiği bina ve kışla 
harabelerine hala rastlanmaktadır. 

(Ullyojutay) a Yardığımızda, (Sa· 
it) bize can sıkıcı bazı haberler ver· 
dl. Ona, kızılların, (Kazngrandi) 
kunotıerinl (KoşugBl) mmtakasm
da rahat bırakmadığını haber ver
mişlerdi. 

(Salt) Kızıl kıtalarının cenuba 
(UliY,ojutay) a doğru flerlemelerin· 
den torkuy~rdu. Şehirdeki iki Ame
rikan ticaret evi hesaplarını kapa· 
mıştı. DUtiln tanıdıklarımız, şarktan 
gönderilen (çahar) müfrezesine rast 
lamamak için, icabında derhal şeh· 
rl terkctmek ilzere hazırlanmışlar
dı. 

Pakat, ht\.dlselerln değişmesi lhtl· 
malini düşünerek, bu milfrezenin 
muvasalatına kadar beklemeyi ka· 
rarlaştırdık. 1kl gün sonra, Çinll 
bir (Hunguz) un kumandasında f ki 
~Uz (Çabar) haydudu şehro J::irdJ
ler. Reisleri, uzun kolları dizlerine 
kadar inen, suratı güneş ve rüzgltr
dan sahtiyanlaşmış, alnında ve ya· 
nağında iki derin bıçak yarası bulu
nan, zayıf, uzun boylu llir adamdı. 
Suratındaki ynralardnn biri gözü
nlin birini tamamll~ kapatmıştı. Dl· 
ğeri, bir şahin gözfi gibi keskin ve 
naflzdi. Başında faro tüyünden örUI
müş bir başlık bulunuyordu. 

"Çahar,, müfrezesinin kumanda -
nı, gece sokakta rastlanmak istenll· 
mlyecek kadar kaba ve suratsız bir 
herifti. 

MUfreze, kale harabeleri içinde 
kalmış ve halen Çin komiserliğine 
karargAhlık >nzlfcsi gören, yegftne 
binaya yerleşti. Daha. geldikleri 
glln, (Çahar). lar, kalenin sekiz yUz 
metro kadar yakınlıklarında bulu -
nan bir Çin ticaret evini (Dugun) 
soymuşlar, Çin komiserinin karısı -
na, {alçak) <llyc hakaret etmişler 
dl. 

Mogollar gibi, {Çahar) tar da bu 
hususta haklı idiler. (Uliyojutay) 
a geldiği zaman, Çin komiseri Vang 
T.saotsun) Hrt vo ti.dete uyarak, bir 
Mogol kadını ile evlenmek istemiş, 
yeni (Salt) de komisere yaranmak 
fcfn, ona milnaslp ,.c gUzel bir ka· 
dm bulunmasını emretmişti. Az 
zamanda. böyle bir kız bulunarak 
komiserin (Yamen) nine getirildi. 
En elce muhafız kıtası kumandan -
lığı vadedilen kızın erkek kardeşi -
ne de, yeni komiserin karısına he -
diye ettiği (Pekin) köpeğinin dadı
lığını yapmak dUştU. 

Şehirde ev soymalar, arbedeler, 
zevk vo sefahat devam ediyordu. 
Müfrezenin bir an evvel (Kobclo) 
uun daha garbrndaki bir garnizona 
ve oradan da {Urinnhal) ye nakli 
için (\~ aug Tsao - Tsun) bütlin nfi
fuzunu kullandı. 
Soğuk bir sabah, (Ullyajutay) sa

kinleri, yataklarından 1calktıklnrı 

'akit karakteristik bir lıaYn içinde 
cereyan eden bir manzaraya şahit 

oldular. Müfreze şehrin ana cadde· 

Müfrezenin başında, tek gözlll 
{Hunguz) şeri yilrUyor, hemen o -
nun ardından beyaz kaputlar giyJn· 
mlş üç süvari, bayrakları taşıyor ve 
muzlka ,·azl!eslni gören büyük, se
def borulara U!Jüyorlardı. 

(Çahar) lardan biri, şeytanın lğ· 
vasma dnyanamıyarak atından at
laclı ''e caddo Uzerlndekl Çinll dük -
kl1nlarmdan blrlslne daldı. Hemen 
arkasından dUkkı\n sahiplerinin ses 
leri Işitllıneğe başladı. (Hunguz) 
sesleri işiterek hayvanma bir yarım 
çark yaptırdı ve dükkll.nın kapısın· 
dakl (Çahar) ı görllnce vaziyeti tah 
mln etti. Derhal ntını oraya doğru 
sUrrlil. Kalın sesi ile neferi yanına 

çağırarak, kamçısını, bütün kuvve -
tllo suratına indirdi. Askerin yarı
lan yanağından derhal kan fışkır
mağa başladı. Fakat (Çahar) hiç 
sesini çıkarmıyarak, atına atladı ve 
sıradaki yerine yetişmek Uzero atı· 
nı sürdü. 

(Çahar) lar geçerken şehir halkı 
evlerine saklanmış, bu alayın geçi· 
şlnf, pencere aralıklarından seyredl· 
yorlardı. MUfreze şehirden hll.dise 
ve gürültü çıkarmadan geçti. Fakat, 
şehirden dokuz kilometre mesafede 
bir şarap kervanına rastlaymca, aç 
gözlUlüklerl galebe çaldı ve kerva • 
nrn üzerine çullanarak yağma etti
ler vo fıçıların toğunu boşalttılar. 

(Tuşgun ı .. ama), (Kargana) el· 
varında bu müfrezeyi bir pusuya 
llüşllrerek, hepsini öldürdü. (Çahar) 
ovaları, (Tuba) lnyılnrındaki So· 
yoteları fethe giden muharip CYla.t
larını bir daha göremlyecektir. 

l\lilfrezenin (Ulyasutay) ı terket· 
Uği gün, şld<letli bir kar fırtınası 

başladı ve bütün yollar kapandı. Diz 
boyunca kara gömülen beygirler, 
çabucak yoruluyor ve ilerlemek is· 
temiyorlardı. Birkaç Mogol snvarl
sl, iki günde ancak kırk kilometre 
katetmek suretile ve bin zorluk ''e 
milşkilU\tla. ('Clyosutay) a varabil· 
mişlerdi. BUtün kervanlar yol üzerin 
de konaklamak mecburiyetinde kal· 
dılar. Mogollar, günde on altı IH\. ylr 
ml kilometre kateden öküz veya 
yatlarla blle seyahat etmek lstemt-
·yorlnrdı. 

Develerle yola çıkmaktan başka 
çare yoktu. lt"'akat, şehirde hem kft.· 
fi miktarda deve yoktu, hem de 
devecller, en yakın şimendifer is -
tasyonu olan (Koukou - Hoto) ya 
varabilmek için katedilmesi icap e· 
den iki bin kllometreye ynkm yolu, 
yapabilecoklerJnl ummuyorlardı. 

Bir kere daha beklemek mecburiye· 
tinde idik. Neyi? ÖlümU mil, yoksa 
kurtuluşu mu? Bu vaziyetten bizi 
ancak enerji ve kuvvetimiz kurtara
billrdl. Arkadaşımla beraber, (Salt) 
in, Kızılların gelmelerinden korktu· 
ğu {Koşugl:>l) taraflarında bir ke -
şif yapmak U~ere, yanımıza bir ça
dır, bir soba ve bir miktar yiyecek 
vo Icecek alarak yola çıktık. 

YAÔIŞTAY 1l<"'H.1Tl) 
l\.ucük grubumuz dört süvarl ile 

lıngajlarımızı taşıyan bir deveden 
ibaretti. (Bayagöl) vadisini takiben 
şimale {Tnrbogatay) dağlarına doğ
ru hareket ettik. Yol çok taşlıktı vo 
kalm bir kar tabakası ile örtUIU idi. 
Develerimiz, yolu koklayarak, ya -
vaş yavaş Ucrliyor, dcvecflorin bay
vnnları yUrUtmek için çıkarttıkları 
ohh, ohh sesleri sık sık işitiliyordu. 
Kaleyi ve Çin (Dougoun) nunu ar· 
kamızda bıraktık. Dağın eteğini d6· 
nerek, sığ bir dereden geçtikten 

Festival 
~u akşam 
başDnycr 

lstanbul belediyesi tarafından ter
tip edilen festival bu akşam başlıyor. 
Geçen senelerde Balkanlardan getiri 
len milli raks heyetleri bu sene yok-
tur. 

Bunun yerine Romanyadan "Tana,.. 
sa,, revüsü getirilmektedir. Bu revü
de 40 balet 40 artist vardır. Bu revü 
Parisin Foliberjer ve Kazino dö Pa
rlnin dünyaca. meşhur revüleri &Yll:J'In 

' dadır. Festival programında spor ııa;. 
roketleri de büyük ·bir yer alme.ktadır. 
Boğaz.içindeki iki büyük yarrş, deniz 
yarışları da vardır. Bu yarışlara Bal
kanlardan ve Mısırdan tanınmış yü
zücüler iştirak edecektir. 

Bundan başka dünya güreş şampi
yonu Cak Şeri de gelecek pazar günü 
Taksim stadyomunda Kara Ali ilk 
müsabakasını yapacaktır. 

Festival komitesi tarafından hazır 
Janan programı peyderpey neşredece
.ğiz. Bugün dört günlük eğlenceleri 
yazıyoruz: 

Bu akşam Kara.gümrükte orta oyu
nu ile festival açılacaktır. Naşid bu 
akşam Kanlı .ı: 1igan oynayacaktır. 

Yarın akşam Üsküdarda '.Kız kulesi 
parkında Nasid ve arkadaştan tara
fından Pembe kız opereti oynanacak
tır. 1 Ağustos saat yirmi bir buçukta 
Üsküdarda Bağlarbaşında Hale bah
çesinde Leblebici Horhor oynanacak
tır. 

5 ağustos cuma gecesi Taksim be
lediye bahçesinde Şehir tiyatrosu sa
natkarları tararfından Sözün kısası 

komedisi temsil edilecektir. Diğer ta
raftan Romanyalı kadınlar tarafından 
hazırlanmış orijinal el eserlerini ihti
va eden bir sergi de açılacaktır. 

Eşyalar, festivale iştirak edecek 
olan Romanyalılar tarafından getiri
lecek ve sergi Beyoğlu Halkevinde 
ktınıJacaktır. 
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Bir aile denize 
döküldü 

Edlrnckapıda oturan Nimet , kar· 
dcşleri Cemile, Recep ve dayıları A
dil Sarayburnundan bir sandala bi· 
ncrlerkeIJ. dalgaların tesirllo sandal 
denilmiş, hepsi denize dUşmüşlcr, 

etraft_an yetişenler tarafından kur
tarılmışlardır. 

lUr !'landnl da ortnsmdnn bölündü 
- Recep kaptanın idaresindeki Ars
lan nıotörü dUn buz almak lizere mez 
bahaya giderken EyUp hizalarında 

2912 numaralı sandala çnrpmış, or
tasından bölmfiştür. 

Sandaldakiler motör tarafından 

kurtarılmışlardır. 

Bir snbıknlı yankesici l nknlnııdı 
- Babaeskili Mehmet isminde biri· 
si birkaç gün e~"Vel Taksimden ge
çerken ceketinin iç cebinde bulunan 
296 lirası çalınmıştı. Emniyet ikinci 
şube memurları tarafından yapılan 

tahkikat neticesinde yankesicinin 
sabıkalılardan Hırt Ali olduğu anla· 
şılarak yakalanmış, çaldığı paralar 
meydna çıkarılmıştır. 

Bf lklct çarptı - Suadlyede Noter 
sokağında oturan elektrikçi Mah -
mudun oğlu Yaşar bisikletle Bağdat 
caddesinden ıgoçerkeıı GG yaşıııda 

Reşide isminde bir kadına çarpmış, 
yere yuvarlanan kadın muhtelif yer.; 
lerlnden ağır surette yaralanarak 
Haydarpaşa: hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

---<>-
Ecnehi profesörlerin 

tUrkce imtihanı 
Önllmilzdeki ders senesi başından 

itibaren Unh crsitede tedrisata baş
lıya! ı 3 yılı dolduran yabancı pro. 
:fcsörlcr tUrkçe öğrendiklerine dair 
imtihan vereceklerdir. lmtlhan so
nunda muvaffak olan profesörler 
dersleri yeni ders yılı IJaşından iti
baren tilrkçe Yereceklerdlr. 

sonra, dağa tırmanmağa başladık. 

Çıkış zor Ye tehlikeliydi. Develeri
miz, tehlikeli vaziyetlerde daima 
yaptıkları gibi, kulnklarıuı sık sık 
oynatıyor en emin yolu dikkntlc seç 
mlye çalışıyorlardı. 

(Arkası Yar) 

Bursa ikincisi Duraspor takımının Istanbuldaki mt 

Topkapılılar ma~ı 

_J \,A.-ı ~~lljQ;~JJ!~~! 
.. ~~., .. 

Bursalı ve Topkapılı fudbolcülcr maçtan evveL •• 

Pazar günü Karagümrükteki fudbol 
stadında oldukça ehemmiyetli müsaba
kalar yapılmış; Topkapı klübü tarafın
dan bir maç yapmak üzere şehrimize 
davet edilen Bursa ikincisi Duraspor 
klübil misafiri bulunduğu Topkapıh
larla karşılaşmıştır. 

Oyunun ilk kırk beş dakikası karşı
lıklı akınlarla ve tamamen mütevazin 
bir şekilde l.!ereyan etmiş ve bu devre 
golsüz olarak bitmiştir. 

1kinci haf taymin ilk dakikasından i
tibaren Topkapıhlann ağır, basmağa 

başladıktan görülmüş ve nitekim on
ların bu •listünlüğil derhal semeresini 
vermiştir. 

Topkapılrlar biribiri üstüne üç sayı 
kaydetmişler. Bursalılar da buna bir 
gol ile mukabele etmişlerdir. Bu arada 
Duraspor lehine verilen bir penaltıyı 
Topkapı kalecisi kurtardıktan sonra 
itanbultu fudbolcüler Kamilin ayağile 
C::>rdüncü gollerini atarak maçı 4-1 ka
zanmağa muvaffak olmuşlardır. 

Galip Topkapı takımı yakında Bursa 

sya gidip bu maçın revan§DU orada oı 
niyacaktır. 

Durapor-Topkapı arasındaki müsl 
bakadan evvel Karagümrijk ile ŞahiJ 
spor klübleri karşılaşmışlar, bu müsi 
bakayi baştan sona kadar ha.kimiye 
altında cereyan ettiren KaragümrU) 
lüler ikiye karşı dört golle galip gc 
mişlerdir. 

Ayni stadda EminönU Halkevi kt! 
pası maçlarının finali de oyr.arumştr1 

Fin111ist; Halıcıoğlu ve Altıok 1düb 
]erinden; Altıok, zayıf bir takrmla sa 
haya çıkan Halıt.:ıoğlu ekibine karı 
hiç de muvaffakiyetli bir oyun çıkanı 
ır.amıştır. 

Eksik Halıcıoğlu on biri, §Clyam tak 
.dir ve enerji ile çalışarak -bir de pen 
altı kaçmnalanna nğmen- Altıoklu· 
larla 2-2 berabere kalmağa muvaffal 
olmuşlardır. z 

Beraberlikle biten bu maçtan aonrl 
puan itibarile ön safta olan Hahcıoğh 
birinci takımı ~minönll Halkevi kupa 
sını kazanmıştır. 

Fransa bisiklet turu 
italyan Barteli birinci oıcıu 
Takım itibarile de Belçika başta geliyor 

Aylardanberi devam eden Fransa 'bi
siklet turu nihayet bitti. Dünyanın en 
tanınmış bisiklet şampiyonlarının iş
tirak ettiği bu muazzam koşuda 4550 
kilometrelik 21 merhaleden ibaret me
safeyi İtalyan koşucusu Barteli ferd i· 
tibarile yapılan tasnifte 148 saat 23 
dı-kika 12 saniyede birincilikle bitirme 
ğe muvaffak olmuştur. Belçikalı Ver
vake ikinci, Fransız Koson üçüncü, :Jel 
çikalı Viser dördür,ı.:ü olmuşlardır. 

Takım itibarile de Belçikalılar birin
ci, İtalyanlar ikinci, Fransızlar da di

çüncülüğü almışlardır. 

Yukardaki resimlerde bugün düıaya
nın en zor yarışında 'birinci gelmiş olan 

Bartcliyi, büyük yarışını tamamlar ve 
.dostları tarafından tebrik edilirken gö 
rüyorsunuz. 

Diğer resimde ise, koşunun en g:.iç 
bir sırasında bisikletten yuvarlanarak 
ağır surette yaralanan zavallı talisiz bi 
sikletsi Mallet kendisine yardıma koşan 
bir başka musabıkla beraber görünü· 
yor. 

Ordf oo bedelleri 
Limanlarımızdan diğer roemle· 

ketlero sefer yapan yabancı vapur 
acentelerinin mal sahlpleri9dcn faz. 

la olarak aldıkları ordino bedelleri 
meselesi etrafıııdakl tetkikler yeni 
bir safhaya girmiştir. 

.Acenteler. alı\kadnr makamların 
suallerine verdikleri CO\ npta, 1!! ku
ruşluk ordinoları 75 kuruşa kadar 
satmalarını bir hizmet muknblll o· 

larak göstermişlerdir. Ayrıca, baş.. 

ka mcmlcktlcrdc acentelerin antre-

ııolnrı bulunduğu, burada ise antre
ııolarııı bir nevi inhisar altında oldu
ğu ve bu yüzden de konlşmento ve 
or<linoların tercüme edilmesi zaru
reti doğduğunu söylemektedirler. 

Bu gibi vaziyetlerin önüne geç
mek üzere Denlzbankta bir tercüme 
bürosu tcşklll istenmektedir. 

Ayvnlığın iki klübü kapandı 

Bunlardan bir· 15 seneli~ 
bir örnre malikti 

Ayvahğın iki fud ol klUbü de son 
zamanlarda kapandı. Bunlardan biri o
lan idmanyurdu on ibeş senelik ömre 
malikti. İki takım da Balıkesir mınta
kasında çok defa birincilikler kazan
nuş gerek Ayvalıkta ve gerekse Midil
li.de Yunan takunlarile maçlar yapOUf" 
tardır. 

Rivayetlere ve dedikodulara inan
mak lazımsa Balık.esir nuntakasında re
kabetten korkan bazı salahiyetli zeva
tin bu kapanma işinde rolleri olmu§· 
tur. Yurdumuzun her tarafında sporun 
bütün şubelerinde şayanı dikkat ilerle
meler ve inkişaflar olurken Eğemizin 
en şirin ve sınai bir şehrinde sporun ö
lümü acınacak bir haldir. Binaenaleyh 
b:itün Ayvalık halkınm, bilhassa kah
velerde vaktini öldünneğe mahkQm o
lan gençliğin bugün için en şiddetli ar
zusu spor hareketlerinin tabii mecrası
nı almasıdır. 

Ortn tedrisat 
dlrektörll 

Şchı im izde bulunan orta tedrisat 
dlrekt6rfi Bay Avni Bursa vllAyett. 
nln orta tedrisat vaziyetiyle meşgul 
olmak Uzere dün Mudnnyaya hare· 
ket etmiştir. 

Bay A\ nl Bursada bir hafta kadar 
kalacak, bu müddet zarfında Bursa
nın kliltür ihtlyaclyle meşgul olduk· 
tan sonra tekrar şehrimize dönecek. 
tir. 

ikmale hazırlık 
Eminorıu 1/all.cvlrıdcn: 

Ortaokul 'c Jı clerde tıırıh, coğrnfya, 

)Urt, fizik, kım~a, lıboloji feııbilgisi ve 
ınntcrııntik ~rupl:ırıncfon ıkmalc kalan ta
lebe) i lı zırlnm k üzere kur lnr açılması 
kıırıırl:ı tmlrnıştır. lhli) acı olan talebe
nin 6 Agııstos ıl,sıırnııın kndıır ııdlarını E
vimiz sr'krctcrh ine ~azdmnnları rica O· 
lunur. 
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Kesı. k baş CJ•nayeti· mıındlğtnden dah_a 1,ES3Slarının hiç bir;nde muvaffak 

.. va~i n1ikyasta oldugu , 

d 
aııhı~ılıyor . 1 o amamıştır 

m ah k eme e Şehrimizde tanmm•ş bir ticarcilia- \' H ZH n l iJ2>" ~. lf' 0 a l1'i! ~ ® n 
nenin de alakalı bulunduğu büyül< Eskı Başvekil 
döviz kaçakçılığı ctrafın<la tahkikat 
bitirilerek müddciumun1iliğ:e Yeril

ı.ı.rın :ılım kabiliyetlerinin yüzde 30 
,Lz..tldı;;ıııı M. Spinastan dinliyelim. 

Katil kullandığı bıçağın Arap 
hocaya ait olduğunu söylüyor 

tevkif edildi Osman 
Ava.sköyünde, Mehmet ismindeki ı 

arkadaşını öldürdükten sonra, bıçak
la başını gövdesinden ayıran ve elin
de kesik kafa ile yakalanan katil Os
man hakkındaki jandarma tahkikatı 
sona ermiş ve kendisi dün adliyeye 
getirilerek sorgusu ikinci sulh ceza 
da yapıldıktan sonra tevkü edilmiş
tir. 

Cinayetin ilk tahminler hilafına, 
bir kadın yüzünden işlenmediği anla
şılmıştır. 

Osman iki jandarma refakatinde 
adliyeye getrilince derhal sorgusuna 
b~lanmıştır. Harekatı· anormal bir 
insanın tavırlarına benziyen katilin 
sol göz altı iyice çürümüştü. Başı us
tura ile traş edilmiş, ı:ıart br::rıkları 
yanlara sarkmıştı. 

Hakim, adet olduğu üzere sorguya 
katilin künyesinden başladı ve sıra ile 
adını, soyadım, babasının smini sor
du. 

- İsmim Osman, soyadımı bilmi
yorum, niifus kağıdımda vardır. Ba
banım ismini de bilmiyorum. Asıl ba
bam ben küçük iken ölmüş, annem 
de '.Adem baba evlenmiş. Anam babam 
Selanikli imişler, ben nerede doğduğu 
mu bilmiyorum. 

Katil Adem babanın kim olduğu 
hakkında da anlaşılır bir şey söyle
memiştir. Osman üç ay evvel asker
den çıkmış. yirmi bir yaşında. oldu
ğunu söylüyordu. Oturduğu yerin ad
resini şöyle tarif etti: 

- Aksarayda, karakolun yanında-
ki camiin köşe15inde a.blam Emineııin 
tutfu#u bilyUk ·ev. 

- Ablandan babanın tdını sorma-

dın mı? 
- Sordum ama, unuttum. 
- Şimdi ne i5 yapıyorsun? 
- Define arıyorum! Bir tarlam 

vardı, 150 liraya sattım. Arap hoca, 
define bulacağız diye benden bu pa
raları aldı. 

- Nerelerde define aradınız? 
- Uzuncaovada. Tarlayı sattıktan 

sonra Mehmetle ben define aramağa 
başladık. Bana, hocalar söyledi defi-
• ne bulacağız diyerek paralarımı aldı-
lar. 150 lira bitince Salahaddinden de 
20 lira torç alıp Mehmede verdim. 

Arap hoca. Mehmedi bana, zama
nın Muhammedi diye tanıttı. buna bi
at edecek, inanacaksın dedi. 

Osman bir şey söylerken diğer bir 
bahse geçiyordu: 

- Uç gün derıiz kenarında şimen 
difer köprüsünün y~nmda bir yer 
kazdık, su çıktı. Kocamustafapaşada-
ki bir evde de define aradık, burada 
dıı. bir şey bulunmadı. Bunları, Arap 

h_oca. ~~i Me~!k}e,tJe ., ~;-ıı:ber Y~.J?t1f · 
K1?:!!J~~~.a~8:~.a :fiolj,s b.i~ A. ~~': 
l .• ~ !5~flbırıılc'tjla:ı;1_ . ,-c.. , - ,l • 

:.>,. 1 ·~.,~me .. tJ>~, ~Y.~lit
Y ..... ık i:Ur, dmme 'bldu~u· s<bı: 
l ., : ~~an. a/!zrı bir ~meı1tn. 
yan~ ;oı<Bfi~ va~mış.· Gitti~.. ~ 
Mfh~~~t\t~~f, aijre · t~ot
dti~. ~a ablam ·onu istemiyordu. 
Yolda giderken yorulduk ve bir araba 
tuttuk. Arabada Mehmede, bu sefer de 
dı::-finc bulunmazsa ben Bandırmaya 
gideceğim ,dedim. Borçlular beni sı
kıştmyor, hem ablam da seninle ko
n uşmamı istemiyor. Senin verdiğin 
emir üzerine ablamın şapkasını ve 
açık elbiselerini kestim. 

"Mehmet tekin değildir. Bir gün 
onu gücendirdim, hemen o gece rü
yamda, gicip kendisine tarziye ver
diğimi gördüm. Aman dikkat et, onu 

darıltma!,, 
Mehmet bu hadiseyi ima etmek is-

tiyordu. Bunları söyledikten sonra 
gözüme bir yumruk vurdu. Sonra ne 
yaptığımı bilmiyorum. 

- Sen onun kafasını kesmişsin? 
bıçak kimin? 

- Bıçak Arap hocanındır. Kılıf1 
yoktur. gazete kağıdına sarılıdır. Bı· 
çak kağıda sarılı arabada karşımıır 
da duruyordu. Onu hiç yanımızdan 
ayıramazdık. Bazan Mehmet bazan 
da ben taşırdım· 

- Bıçağı oradnn nıı alıp başını 

k~stin? 
- Allah bilir! 
- Yoksa orada duruyor mu idi? 
- Allah bilir. Üç gün yer kazmak 

tan avuçlarım kabarmıştı. 
Hakim, sorguyu kafi. görerek suç

luıı.un tevkifine ve evrakının müddei
umumili°'e iadesine karar vermiştir. 

I:> 

14 yC:Jşında bir kız tecavüıemi 
uğradı 

Kolonyacı Salih isminde 35 yaşların
da bir adam. küçük bir kıza taarruz su
çu ile o:.irmü meşbu.el mahkemesine ve-

rilmiştir. 
Aroşak isminde ve 13 yaşlarında bu

lunan kızcağız, gece saat 21 sularında 
Taksim Abdülhak Hamid caddesinden 
geçerken, kolonyacı Salih önüne çık-

mış: 

- Gel, demijtir. Sana kolonya, e
sanı vereyim. 
Aroşak buna aldırış etmemiş ve yo

luı,a devam gitmek istemişse de Salih 
bırakmıyarak: 

- Korkma senden para alaı.:ak de
ğilim, senin kız kardeşini de tanırım; 
onu da bana yollarsın, seninle de anla-

şırız. 

Kızcağız bunun üzerine pek haklı 

olarak lrrzmış ve: 
- Utanmıyor musun? Çekil önüm-

den, demiştir. 
Salih, bu sözlere fevkalade içerlemiş 

Aroşakı kolundan tutarak, küfürler e
derek döve döve caddenin nihayetine 
kadar sürüklemiştir. 

Hadiseyi etraftan gören apartıman 
kapıcıları derhal koşmuşlar, bu sırada 
Aroşak da bayıldığı için Sal•h korkarak 
kaçmıştır. , 

Mahkemede dinlenilen şahidlerden 
kapıcı Narbet şunları söylerriiştir: 

- Bu adamın dükkanına hep küçük 
kızların geldiğini görürüm. Ancak içe
ride neler olduğunu bilemem. Onlara 
hep parasız olarak esans ve kolonya ve 

rir 

miı::U. 
A.nca.k, tahkikatı ~·aımnlar taraiw 

dan, kaQa.kçılığm )'flnl. 'bir aaflıa3ı gö
rülmüş ve müddelum.umlliğiıı de ba· 
ZI hususların derinleştirilmesini iste
miş olduğundan tahkikat evrakı müd 
deiumumilikten geri alınarak bu nok 
talar hakkında yenniden incelemelere 
başlanmıştır. Tahkikat derinleştiril
dikçe, kaçakçılığın yeni yeni safha
lar arzetmekte olduğu söylenilmekte
dir. 

( Kısa haberler ) ---
• Pazarlıksız salış kanununun tatbiki 

iı;in hazırlıklara devam olunmaklatlır. 
Usul evvelli hububat ile sebzeye tatbik e
ılilecck, sonra her iki, üç ayda bir diğer 
ınatltlclcr üzerinde p:ız:ırlıksız satış ınua

ınell'si yapılacaklır. 
• Topk:ıpıda, şehir planına göre, büyük 

hir ınc) don :ıı;ıl:ıc:ık ve şehirden ı;ıkan 
yollar hur:ıılıın ııyrılacaktır. 

• Ankanı • l l:ınbul - İzmir tayy:ıre se
ferleri l.ıu sene yıırnl:ırnıyaraklır. Hava 
pos~ahır111a gelecek sene, lııgiltereye sipa· 
riş edilen tannreler geldikten sonra baş.. 

laııacaktır. 
• Eğlence yerlerinde yapılan tenzilat

tan sonra pnz:ır günü bu gibi yerlerden bir 
çoğu teftiş edilmiş, tarifelerindeki tenzi
liıta riayet edip etmedikleri kontrol olun

nıuşlıır. 
• 1stanhul sokaklarına yeniden 2000 e

lektrik l.inılı:ısı konulmuştur. Nafıa Veka· 
leli ile yapılan temastan sora 2000 lamba 
daha konulacaktır. 

• Adliye vekiıleti, ağır ceza suçlarında, 
Avrupanın birçok memleketlerinde olduğu 
gibi, jüri usulünü tatbik etmeyi düşün
mektedir. Şimdiki halde, bu usulün tat
bik edilip edilcnıiyeceği tetkik olunmak-

tadır. 
• S:ınayi umum müdürlüğünde ayın on 

bcşintle ynpıl:.tcak bir toplantıda molörlü 
vasıt:ıların h:ınlo(i maddelerle işletileceği 
meselesi görüşülecek ve benzin ve petrol 
yerine havaııazı kullanılması teklifi tel· 
kJk olunacaklır. 

• Belediye, Cırpıcıdan Bakırköye su ge
tirecek, bu suretle Bnkırköyünün su ihti
yacı tam:ımiylc karşılanacaktır. 

• Knclıköyüncleki sulara teşrih havuzla· 
rı yapılarak miktarları da artırılacaktır. 

• l\fecidiyeköyü ile Ayasağa ,.e Binici
lik mektebi arasındaki yol yayalara, sü\'a. 
rilcre ve otomobillere mahsus olmak iizere 
üçe ayrılacaktır. 

• ?\akil vasıtıılarınd:ı kullanılan benzin 
ve mazot yerine havag:ızı kullanılarak kö
mlirlerimiıılen istifade edilmesi düşünül· 
mekleılir. Bunun için 15 Ağustosta Anka· 
rada bir toplantı yapılacaktır. 

• Vekiller Heyeti tarafından hazırlanan 
tnliıııatnaıneyc göre arazisi olmayan bü
liin köyliilcre, ur:ızi tevzi edilecektir. 

• Denizbnnk'a bağlı Akay idaresinin Al
manyada Knıp fabrikası tezgahlarında 
inşa edilmekle olan vapurlarından ilki de
nize indirilmiştir. 

Bütün tesisatı tnınamlanmış Olan g('ıni, 
yakında menılekeliınize mütevcccihan yo
la çıkarılacaktır. 

- Bunların, demiştir; bana hep ga
rezi var. Kızı ve diğer kız kardeşleri
ni tanırım. Kendisi bana musallat ol
mak istedi. Bunun üzerine kolundan 

Mehmet bu sözlerime kızdı: 
"-Artık Bandırmayı falan düşün

me. Bana iman ettinse ettin, etmedin ı 
ı::c Mehmet Emini düşün. Bana ima
nın yoksa bu hadise iman etmen için 
l:afidir. Sen benim kulumsun, bana 
it:ıat edeceksin!,, 

_ı..ı. \: 1 
!' -ı:~~ -~E.,i:•al lisesinde;l bu ~. n:: mezun o!an geneler .dün aralarında Lir top-ı 

Efz define ara~ğa. gitmeden C\'

veı, Mehmet :En'.iin ismin le· bir hr\'llı l 
bt.na ıu n lan söylo ıni(ii: 

kntı · ya:1::nı~lar ve sa=ıt üçte öğrc~ ~e:-ılc. irı; bi4' 'ay ziyafeti vermişlcrcfa. Res:m-

Jc ı:ıe::ı ın ol ın gen(i taL:beler görülüy:'r. 

13. l•'lıındcıı 

E:.1.t Fı-aıışı~ BaşueTviUcrin
clen FJaııi!.cr yeni eski Ba§Ve
kil Blumun -0 oomanlci siyase
tini tenkit eden bir makıale 
neşretmiştir. Malumdu.r 1...-i, 
Flaııden siyasi akideler itiba
ril.o Blumun sosyalist parti
sine mıth{llif bir 7;ıa.rli §Cfidir. 
Bu. cihet~, Blu1ruın sosyalist 
hilkünwtini, onım 8iJPSet prog 
ramın00ki erosları biror bi
rer cıe alamk tenkit etmc1cte
dir: 

"Halk cephesi,. nin umdelerinden 
bazılarını alalım: "Ekmek, sulh, hür
riyet,,; "hür, kuvvetli ve mesut bir 
Fransa,,; "zenginlerden para tahsil 
etmek,,; "937 sergisi işçilerin f aşiz
me kal'5I zaferi olacaktır.,,; "paranın 
kıymetini ne fazlalatmak, ne düşür
mek,,; "ekim kabiliyetini artırmak,,; 
"ihtiyarları tekaüde sevketmek.,, 

Ekmek mi; 935 de ben Başvekilken 
kilosu 1 fr. 60 santim idi. Bugün işçi 
ekmeği 2,85 e alıyor, yakında da 3 
franga alacak. Buna mukabil, hiç ol
mazsa çiftçi memnun mu? Hiç de de
ğil. Tamamile sosyalist bir eser olan 
buğday dairesi fazla buğday mesele 
sini halledemedi ve buğdayın bol ol
duğu bir sene ekmek bahalı olacak. 

Alını kabiliyetini artırmak mı? üc
retlerinin aşağı yukarı yüzde 10 nis
betinde artırılmasına mukabil memur 

işaretler: 

Köyün 

l' .. ı aııırı m· düşürülmesi, ne yüksel 
tılm 'Sl mi 't lki senelik halk cepaesi 
hük6metiDdea aoma parama lııdıla 
nıu ka.ybettL J.l'raDm leJremc!eM 
altın stoku t.şağı yüan JUi ,..,a 
·azaldı. Bugün sterlini 178 franb. • 
ları da 36 franga alıyoruz. (Halbuki 
ondan evvel sterlin 75 frank, dolar da 
15 franktı). 

Bütçe müvazenesi mi; bu mUvaze.. 
nenin tahakkuk etmediğini bir tarafa 
bırakın, bütçe gittikçe daha fazla a
çık vermektedir ve bunun ne zamana 
kadar devam edeeeği malfun değildir. 

Mesut bir Fransa mı; bunu her yer 
de arıyoruz, fakat istikbal hakkında 
endişe besliyen yüzlerle k&r§ıl8.§1Yo

ruz. İşçiler için i..~izlik dün ne kadar 
tehlikeli idi ise bugün de onları o ka
dar tehdit ediyor, belki de daha faz. 
la. lş sahipleri için sermaye ve gelir 
mütemadiyen azalıyor; buna mukabil 
hayat bahalılığı günden güne a:rtı
yor. 

Bütün Fransayı: refaha eriştirecek 
olan 937 sergisi halk cephesi hUk'fl· 
metinden evvel 300 milyona. çıkar tah 
min edildiği halde 1500 milyona. mal 
oldu ve en aşağı yarım milyar açık 
verdi. Faşizme karşı çarpışanlar için 
ne büyük bir zafer! 

Sulh mu; bugün kim iddia edebilir 
ki Fransa halk cephesinden evvelkin
den daha. kuvvetlidir, daha. iyi 
teminat altına alınmıştır; Milletler 
cemiyeti parçalanıyor. Müşterek em
niyet, karşılıklı yardım: Halk cephe
sinin bu iki parolasından bütün dün
ya kaçıyor. Fransa ne İtalya ile ba
rışmıştır, ne Almanya ile. 

Avusturya kayboldu. Çekoslovakya 
tehlikede. Sosyalist partisine kalsay
dı İspanyaya müdahale edecek ve har
be sürüklenecektik. Silahlan bırakma 
ve enternasyonalizm taraftarları miit 
hiş bir s.iWılanmaya sürüklediler ve 
komşularımıza karşı yumruk sıkar 

bir vaziyet alıyorlar. 
Fakat Fransız milleti, maskeler ve 

yalanlara rağmen hakikati biliyor, 
yarın daha iyi bilecek. 

yolu 
Yazan: Sadri !Ertem 

Köyün yolu Refik Ahmed Sevengi
lin hikayelerinden mürekkeb bir cild
dir. Refik Ahmed gazeteci, münekkid, 
hoca, romancı ve hikayeci olar!lk perde 
perc!;: şahsiyeti tebarüz .eden insanlar
dandır. Onun hakkında bu perde, per .:~ 
inkişaftan bahsedişim sebebsiz değildir. 
Çünkü öyle insanlar vardır ki, hayat
larının illC gününden onların var.aı.;ak· 
lan son menzil hakkında bir hüküm 
vermek mümkündür. Sanki bu adamla
rın ön;ıürleri bir şimendüfer r,ayıJ1a 

benzer. Ray1ann nereae başlayıp n~re'· , . . 
.de .n1.hay,çt ):uıJdq,ğ1111;u• kafa: yorma,.dan 
natırlil~ız. · Refik ~m~d ·kendi hayaj'i 
kadrosu içinde mecra~inı kendisi tıp~ı 
bi'i- de~e gibi1tayin etmiştir.. . : 

Onu ga,zeteci olarak itk tanıdığım zı 
man, ed~i :t~dkL<l yaza~~ğmı,· yaJ1i. 
roman ve hikaye sahasına atılacağını 
hatırlamamıştım. Yirmi sene kadar ev
velki çocukluk g':.inlerimizde başltyan 
arkadaşlığımızda Refik Ahmedin bana 
verdiği intiba müstakbel şair ve eski 
edebiyatı iyi anlayan bir çocuk zeka
sı idi. 

O şair olmadı, şiirlerini neşretmedi, 
sanıyorum ki Divandan Fecriatiye ka
dar hafızasını istila eden eski şiir kül
tü~ü onun şairliğine bir mania teşkil 
ettı. Gazetecilik onun (reel) duyğusu
~u kuvvetlendirdi. Yüz.de yüz realite 
ıle yapılan uzun bir temas onun tenkid
ci ve hikayeci şahsiyetini tebarüz et
t!rdi. 

Son zamanlarda artık edebi tenkid 
yazmıyor, ve bilhassa tiyatro münek
kidliğinden sarfınazar etmiı gibidir. 

Hiltaye ve roman sahasını td..:rube e
diyor. Hikaye ve roman &abasındaki 

ilk tc.'.:rübeleri umulduğundan daha 
feyizli oldu . ..Romanın ve hikayenin tek
niği değilse bile muhtcva~nı kuvvet· 
lendirecek canlı bazı unsurlara Refik 
Ahmedin mizacı, hayat t~lakkisi bol bol 
malzeme verecek bir depo vazifesini 
görmüştür. . 

Cümlesi üstünde düşünen, tekli 'ka
dar mantiki olmasını istiyen ve dünyayı 
oldukça hekimane bir çift gözlük ar
ka.mdan seyreden Refik Abmliı 
şanmış hayatı, bilhassa bu hayatın.,, . 
ceralarım bir çok kaynaklardan · 

mcğc, iıitm<ğc muvaffak-~, 
Bir roman ve hikaye için en m '· · ' 

bir malzeme deposu olan bu mal~ ' 
h!kayelerini, romanlarını çıkartma r 
sımler halinden kurtarmıştır. · 

Köyün yolu, ile Refik Ahmed roman 
dan sonra küçük hikaye tec11:lbcıine 

girmiş bulunuyor. 

Gerçi küçük hikayelerden romana 
geçmek insana daha normal gibi geli
yorsa da romandan ktJçük hikayey,e 
geçmek kilçük hikayenin daha dar kad
rosu içine bir hayat parçasını sıkıştır
mak zaruretinden dolayı daha usta, da
ha melckeli olmayı belki de tabii ha
le sokuyor. 

Köyün yolu ·böyle bir tecrübe izle
rini taşımaktadır. Hikayelerde mesele 
il_e y~z.ılış arasındaki mutabakat, ~
sıyetını perde, per-sie açarak izhar e
den dostumun son merhalesinde ol
ğun bir sima göze çarpıyor. 

SADRlERTEM 



vye ayyare erı 
Dün Japon topraklarını 

bardıman ettiler 
bom-

a ay 
KalJıl şler 

a 
dün 
erdi Moşkova; 1 (A. A.) - Tas ~jan 

amdan; 31 temmuz tarihinde Japonlar, 
Hassan gölünün garbin.de Sovyet hu
duduna tecavüz etmi~lerdir. Japonk. , 
beklenilmiyez: ·bir sırada top ateşi aç
mışlardır. Japonlar geceleyin Sovyet
lerln hudud muhafızlarına biJ.:um et-

Tokyo; 1 <!'>-· !'>--) - Ha;rbiye neza
retinin istihbara~pta pazaran, 300 Sov 
yet askep 31 teJ:ll11!!-1l da saat 17 de iki 
tankın müzaheretfü: mukabil taarruza 
geçmi§lFr ve fakat Japon topçularının 
endahtt karŞJSIJlQ~ pcat e!1ni§lerdir. 
SoVYet k~vvetled, to11 bataryalannm i
anesile saat ıs ~ tekrClf taarnua geç
ınişler ise de bır saatlik bir ınuharebe
aen sonra yeniden ricata mecbut olmuş 
lardır. Sovyetler, 30 maktul verıni§ler
dlr. 

Tokyo; 1 (A. A.) - Saat 13 ele Ko
;re ordusu erktnı harbiyesi tarafından 
neşredilen bir ~cbliğd~ eıcümle §(jyle 
denilmektedj.ı:-: 

"Paza;r günU Çang J{uteng ve ~at
aaspiııg civannda ~e Japon .ahil kıs
mında Japon Mançuko So:vyet kıtala
n arasında vuku ,bulan :aıi.isademeler 

hariç olmak ü~ere bütUn Mançuko Sov 
yet hududunda p~~e kadar sükOnet 
ihlil edilm.i~.'' 

Harbiye ııezareti namına söz aöyle
mcğe 14lfilıiyettar bfr zat ~ başlan
gı:cm~beri Sovyetlerin muntazam kı
talarla değil hudud D)Uhafı~larmdan 
milrekkeb hususi mlifrezeJ.ede müsa
demelere gi~ştjklerini beyin etµüştir. 
Tien~; 1 (A. A.) - ~ ıÇınden 

Ne bilhassa Şapıideıı Mapçukoya gön
derilen takriben ~ bin ıq.§i~ Japon 
kuvvetleri dört ~nbcri Tien5ia is
tasyonundan geçmektedjr. 

Diğer cihetten öğrenilpiğiııe göre, 
Dairene asker nakleder:ı. bir. kas tı:-en 
gelmiştir. 

Moekova; 1 (.A'. A.) -
Havas mllhabiri bildiriyop 

. Sovyet-MaJlçu hududundaki yeni hi 
diseyi izam etmemek bahsinde Moske
vada bariz bir arzu mevcud bulunması 
na rağmen kuvvete müracaat edilt.i.:eği 
hakkındaki Japon tehdidine karşı son 
günlerde B. Litvinofun "Sovyetler bir
liği hakkmı }Jer türlü tehdidlere rağ
men müdafaa edecektir" cevabı hatır· 
l3tılmaktJdır. Mo~ova~ajğ Jr~p.aat, U
zak Şarktaki Kıztlordu genel kurmayı
nın muhtemel olarak lüzumlu tedbir
leri alacağı merkezindedir. 

q'okyo, l IA. A.) - Dömei ajansı 
bildiriyorc 

İmparator bu sabah harbiye nazın 
ttagaki ile erdu g.enel kurmay başkam 
prens Maninu huzuruaa kabul etmiştir. 

Harbiye nazın ltagaki, bilahare bah 
rlyc nazının ziyaret eylem.it, bunu mü
teakip uzUJı müddet hariciye nAlzrrı ile 
gö~mijı v.e Jlihayet öğle yemeğini 
baJy~kij prena Konoye ile bidikU ye
p:uJtir. 

İyi hab~r alan mahfillerin .umumi ka 
~aatince, Sovyet· Mançu jıududunda1d ha 
dise,, diplomatik yolla halledilmelidir, 

Japonyanm. Moskova büyilk elçisine 
.Çan~uf enkteki hudud hadiseleriqiR mus 
libane bir surette halli bahsin.de yapıl
makta ol~ ve 20 temmuzda talik edi-
len " k ..:ı----r· muı-a Cf'Y'u;.ı~ yeniden başlanrnast-
nı B. ~itvin?f~n taleb etmek isia tali
mat gonderilmıştir. 

Tokya; 1 {A.A.) - Dömei ajansı, 
Kvantung ordusu gen~l kurmaY!nrn 
bugün saat 20,30 da çıkardığı aşağıda
ki tebliği neşretmektcdir: 

"Sovyct tayyareleri, bu~ öğleden 
sonra iki defa Çankufcng üzerinde uç
ınul ve ilk hattaki Japon kuvvetlerine 
bomba ve makineli tüfek ile hücum et
miştir. Maamafih zayiat olmamıştır. 

Saat 14.30 da, Sovyet ağır bombardı 
man tayyareleri, filo halinde, Tiumen 
nehrinin eenub kısmını üzerinden hu- ı 
dudu ge_sıajfler ve Kore arazisine gir-

mişlerdir. Bu tayyareler, K.ohinin çenu 
bunda Knsayo civ~pıda demir yolu 
hattmı bombardnnan etmişlerdir. Sovı
yet tayyareleri, bilahare Keçko köp
rüsünü de bombardıman etmi§lers~ de 
ı.:id.di hasarı mucip olmamıştır. 

Saat 17 ye kadar, ikisi Jangin cenu· 
bunda olmak üzere beş Sovyet tayyare 
si olişürülmüş olduğu sarul~ır. 

Maaınafih ~' tafsilit gelmeınijJir.'! 

Tokyo, 1 (A.A.) - Döme1 j.Jan,ı 
plldlriyor: 

Bugün harbiye naıJrı 1tagaJıtnfJ1 
riyasetinde blr~ok Japon qk.ed şef
lerinin lştlraklyle yapılan tev}lıılft.d.e 
konferans, Sovyfitler Blrlfği tııhrik
kp.r vazlyetınd9 devaiff. ed~r,\le, Sov
y~t - Mançu hududunda şJdd,etU su
rette pareek~ş karar vermiştir. ff:on
fprans, bijndan başka, ~tm.dtıık 

h!dtselerin cereyanını dikkatll su. 
rette takibi v~ her tttrıu tahrikten A.
rl bir hattıhareket 1ttlhazmı tekar
rUr ettirmiştir. 

!okyo, 1 (A.A.) - Havas muha~ 
J?JrJ bjldtriyor: BugUn Sovyetlerin 
1aRtığ! eombardımanlar, Çankuten
gln. Japonlar tarafı;ı:uıan geri alın· 

,mas1~J karşı te~ahür olarak tel!kki 
§dllmektedir. Bildirildiğine göre, 
_bugüpdep. itibaren Japonyanın Sov
y~t ~ay1arelerinln hücumlarına en 
hlyade maruz kalmaaı muhtemel 
Fqkµokalett~ _geceleri bUtiln ışıklar 
ıt4d~tl! l>lr kp9trole U.bi tutulacak
tır. 

TOKYODA MtlŞAH1TLE2 
NE DİYOR?, 

Tokyo, l (A.A.) - Tokyodaki po
litik mu,ahitler4' glk'e, Çenkufen.g 
hA.dlsesl, aşağJdakl iki meseleyJ kati 
sqrette ortaya atmaktadır: 

ı - Bu, bir Rus - Ja.pon Jıarblnln 
başlangxcı mıdır! 

2 - Buna. rağmen, Çin • Japon 
~arbl devam edeblllr mi? 

Havas mubabirl, bu iki suali, ha· 
rlçiye ~ezaretinln ısf'.Uhlyettar blr 
ııahslreUne sormu1'tur. 

fiU. zş.t, cevaben demiştir ki: 
j;;ul]J ye )larp ihtlmall~rf aYJ].i nis

bettedJ1. Her ~ey, Sovyetler Blrlt
iinln hattıhareketine bağlıdır. Ö· 
nUmf.izde!~ Jki veyahut il~ glln kat'ı 
ma.JıiY.9tte olacaktır. 

.J~pq&ya, anlaşmazlığı miilrnfü pir 
mahiyette bırakmak için eHadeu ge
leni yapmaya, ıı.ımetmlştir. Ordu· 
muz, tahrikten icaçıQmakta..dır. Tay 
yarelerimtz, Şovy~t tayyarelerine 
karşt mukabll hl.i,cuma kalkmamak· 
ta.dırlar. Sovy.et teyyarelert, yalnız 
tayyare toplariyle dUşürülmUştür. 

Bununla beraber, Çankufeng mese
lestnln 4e Jsbat ettiği glb1, sabrımı
aın bir hudıığl! vardır. 

i!lğe• J>tr Ru!!I - Jııvpn pafbi baş
larsa, ~ Çi1'~kl barek~tJ durdur
mıyacaktır. Japonya., Sovyetler Bir
liği He mahaaama halJ.ndQ iken da.
hl, Haııke<>ya doğru flirüyilşe de
vam arzusundadır v.e dpv.ıım edebi
lir . .Japenf'a, SovY.et hududunda, 
Manç11 e.re.zlslnl müdaf.a3 için lbım 
gelen ku-Hete maUktır. J3u esnada 
Çln hn~ :6.e 2eyrlni ta.1dp edecek
tir. 

akşam sona 
~ntakya; 1 (A. A.) - AnadoJu a- ı 

jansınm hususi muhabiri pildiriyor: 
Kayıd işlerine J:ıu akşam bUtii.tı büro 

tarda nihayet verilecektir. 

Ke>misyon bu kararını ilan ve ikinci 
~tlntp.hib nalllZed)erini 3-8 tarihinden 
f3-8 ıarihipe W:adar ~.nıcaata dav~t 

etmiştir. Bu karar artık yazdecak mün 
teP.!b kalmamasından değil komisyon
ca kayid müddetinin bu suretle tahdi
dine lüzum görülmil§ almasından mli
tevelliddir, 
Kayıd işlerine Türk-Prans1z teşriki 

mesaisi içinde tekrar başlandığı tarih~ 
tenberi bütıün müntehibler istisna;ız 
Türk listesine yazılmışlardır. 

An.kara, 1 (telefonla) - Bttraya ge
len haberlere göre, Hatayda Türk halk 
~rtitJııhı orıaru olan Hatay ıazetcai 
24 ternnuu tarihli sayısında Suriye as
kerlerinin J{mkhan ıruntakasındaki pa
Zl Türk vatanda~lanna tecavüz ettikle
rine .dajr olan malfun ve meysuk bir ha. 
peri neşrettiğjnden dolayı kolonel Ka
lenin ~mri ile bpattmlmı§tır. 

Filistiılde ıedhişçl19rin 
divanıharbi faaliyette 
Çarpışmalar devam ediyor 

Kudüa 1 (.A,A.) - TJJlkqjsıı civa-
rında kurşunla. öldürüleu. i1'i a.r.abm Sıhhat 
cesedi bulunmuştur. Elbiselerine iliş-
tirilen bir kağıtta bunların asilerin V k • 1 t • • 
pivam harbi tarafından verilen lcarar e a e 1n1 n 
üzerm~ ku.r§®-a dizildikleri bildiri!- f ı · t • 
m~ktedi.r. BiJ." ıniiddett~nl>eri ~~~yan aa ıye 1 
Men bu gibi hadiselerin tekerrUri.in
den ibaret olan bu vakadan asilerin 
te~kil8.tJarmı ıslah ettikleri anlaşıl

ma~. 

Son alınaJl habel"lezıe göre, uiler 
bir yüksek kumanda heyeti ta.rafm
dan idaJ'e edilmektedir. Bu heyetin 
~iı:uie partiy,;ı ibaııet edenleri takip 
etmeğe memur hllSl.lSl bir polis ~ki
!Stı bulllllmaktadJr. 

lbiruer f ev kala.de bir mahkemenin 
huzuru.na. çıkarılı»akta.dır. aıı ınah
kemenin ke.raı1arı kabili iataııa! de
ğildir. :Merkezi Cenin dağlık mmtaka. 
smda Fanta. isminde bir kasabada 
bulundu~ JJ()ylenen asiletjn uınuml 
ka.ıwgahrodQ. J.stihbarat casusluk ve 
nakdi ye.rdnn btirola.n bulunmakta,. 
dır. Bu münefrit kumanda. heyetinin 
nıevcu,ı!.iyetl tethişçiler ta.rafından 

yapılan taaruzl~rm s~rab.atmı izah 
~~~ktedjr· 

Ge~en hafta l!Km.U tatili esnasında 
Filiştinin bütüIJ mıntakalanndaki te
Jef on gatları sistematik bir §ekilde · 
tahrip edilmiştir. Hayfad§.n öğrepildi
ğine göre, petı:ol borusy. mahrecinin 
muhafazası içiıı yeniden bazı: tedbir
ler alınmıştır. Cumartesi günü kral 
Jorj caddesinde bir 'bomba patlama
sı üzerine 4: §ÜpheU arap tevkif edil
miştir. 

Kud& ! (A.A.)' - Nasır.anm ce
nubunda askeri kuvvetler 1.le silahlı 
bir çete ar4slJlda şiddetli bir çarpış
ma olmuştur. Yedi tethişçi ölmüş ve 
v~ bir !ngUJı i§}terj YMalıµımı.§tır. 

Ziraat aflşlerl 
"l\nkara (Telefonla) Zıraaat vekileti 

k<Syliller için nc'bat hastalıklarına dair 
resimli ve açık izahlı divar afişleri yap
tırmağa karar vernıijtir. Bu afişler y;ı
kında tamamlanacak ye ~öylere gön
derilecektir. 

Ankara; 1 (telefol}la) - Sıhhat ve
kakti memleketin muhtelif yerlerinde 
hastahane ve bakımevleri in~ası faali
yetine devam etmektedir. Bu meyanda 
1?37 de in~ma başlanan Trabzon nü
mune hastahanesinin 150 bin liralık 
kısmı bitmiştir. Bu sene de 450 bin li
ralık kısmı ikmal edilecektir. Bundan 
başka Elazıkta 96 yataklı cuzzam has 
tahanesinin inşaatına ıda devam edilmek 
tedir. 96924 liralık tahsisatr gönderil
miştir. Heybı::liada verem sanatoryo
munun 100 yataklı pavyon inşaatı ey
)ill nihayetinde bitecek bu suretle sana· 
toryom kadrosu 250 ye çıkanlmıt ola
cakt?r. Haydarpa~~ nilınune hastahane 
sile İzmir emrazı sariye ve Zonguldak 
hastahanelerine de birer pavyon ilave 
edilecektir. Ayrıca l stanbul akliye ve 
,asabiye hastahanesine bir merkez pav• 
yonu ile <Jiter bir paryon ilaye cdilmiJ
tir. 

Bu sene de teferrüata aid }:>in'!}ir ya
prlacaktır. Bu sqretle hasta!iat).enin kad
msu ıso.o .rataktan ~ooo e 5lkarılnırJ 
olacaktır. Aynca Erzurum hastahane· 
sinin kadrosu bir pavyon ilave edilerek 
yüze çıkarılmıştir. ManiEada yeni.den 
bir doğumevi ye Kon_yada ikin'.:i lıir köy 
ebe mektebi açilmı§tır. 

Ucuzluk karşıs1nda hileye 
sap11n esnaflar 

Ankara; 1 (telefonla) ,_ Belediye 
aou go;inlcrde tanzim ~ttiği ucuzluk ta
rifelerinin tatbjkatta bazı hilelere ·ve
sile teşkil ettiğ;nt gö.-ıılüş ve ttiJidl ted 
birler almak lüzumunu hi~etmiştir, 

Esnaflardan bir kısmı yeni tarifenin 
tatbiki müoası:betile porsiyoo rpikıdan-

ru a.zaltmak te§ebbtisilnde bulunmuştur. 
Belediye bu gibiler hakkında detj:ıal 

takibat :"!lpmış n bu l'tali1' teokerri:irU 
tal}dirinde bugi.iA aknan ceftdan maa
da ticarethane~inin kapanacağım ken
tlilerine bildjrmittk. 

Ren mıntakasındaki 
Alman istihkamları 
Buralara 200.000 kişinin 
nakledildiği bild.riliyor 

.YlJN4N1STANDA. liOKÜMETB 
SADAKAT VE İTİMAT • 

AUna, 1 (A,A.) _. Hıny& ve Glri
din blitün diğer şehir ve köyleri de 
da.bil olmak üzere Yunanistanın her 
tarafından hükfı.mete sadakat ve 
~Ukran telgrafları ı~lm.ekte'dır. 

Gazeteler, eski ıı,detlere döp.me • 
mek azmini, milletin daha sarih bir 
surette ifade etmesinin imk!nsızlı
ğmı tebarj.lz etUrmektedlr. 

Katimerlni gazetesi ba~makale -
sinde diyor ki: Londra; 1 (A. A.) - Ren mıntaka

sındaki .f\lman istihkamları hr.Jckında 
Taymis pzetes.inin Bertin mui.abiri .di 
ğc;- mahallerden bu istihkfunlara 200 
bin kişi nakledildiğine dair ~erlinde 
baZl şayidbr dolaşmakta oldu~un~ bil
dirIJtektedir. 

Muhabir §Öyl~ demektedir: 
"Söylenildiğine gere müteah~dler 

amele bulamadığı için yapı en.düstrisin 
de işler durmuştur. Garp hududu •üze
tjndeJtl i.s~ihkam !şlepne ~vµi ola• 

rak cephane fabrikalıinmn faaliyeti art
mıştır. Diğer cihetten yapılan propa
gandalarla efkin umumiyeye d~mo:ı:ra
silerde ban büyük kuvv~tlerin Alman
yaya kaışı ihtiyati bir harb a~ak is
tedikleri bildirilmektedir. Propaganda 
ile silahlanmanın hararetle devam et
mesi Alınan efkan umumiyesine Sü
detler meselesinin dostane bir şekilde 
hallini ümi.d etmenin d9ğru oJmıyacağı 
kanaatini verm!§tir.ı' / ......-

- ;ı._;- -

Muyaffakıyetslzliğe ug-rayan Han
ya isyanının müteveffa mlif~vvikl 

Plastlrasdır. Yunanlstana bütün düş. 
man}arının mecmuundan daha fazla 
fenalık yapmış olan ve palen ya Pa
rlste, yahut baıJka bir yerde bulu· 
nan Plastirasm etrafında kendisine 
hayran bir zümre mevcuttur ve PHts· 
tiras Yunanistana karşr yş.pılan sui 
kastlerin bareekt noktasını te,Şkll 

etmektedir. 

Yahudi 
meselesi 

-2-
(U 8t tam/\ l>irincldı!J]1 

Jeşlk Amerika cumhuriyetlerine Ya
hudi muhacırı yerleştirmek mtimkttn 
olmıyaca~ anla.~ştır. Zira raJ· 
nız Amerika.da mevcut olan işsizle
rin mik~!'J b~giln on milyonu bul· 
maktadır. 

Fakat Al.manya.dan kBA;an Yahu· 
dllcrl 7erleştirmek işinden başka bir 
ge ~uııit iVihucJ4 ~eş_eleSl vardır 
ki bu da :Y&lıu.dller lçJ.ıi FlliStlnden 
ayrı olarak bir millt yurt bulmak 

meselesidir. 

Öteden.beri Fillstini bir m1llt J1111i 
yapmak Yahudilik llem.lnln ideaUr· 
di. Son s~ııel.,rln ve bilhassa son 
günlerin bAdlsclerl bu.raya 7erle.,c;miş 
olan Yahudileri bekleyen Akıbeti aı
çıkça göstermiştir. Flllstiııin yerli 
ahalisi olıın Araplar buraya gelmiş 
olan Yahudileri yaşatmamak için 
en ~anlı ve ~lddetll vasıtalara milra
caat etmekten bile çeklnmlyorlar. 
Meşhur Yahudi imparatoru Sultan 
SUleYJl!an.m '°~ zamanda bir ~ocu· 
de umumi Yahudi meselesi vardır.ı 
ğa sahip çıkan iki kadından ha.ııgi• 
sinin asıl anne olduğunu anlamak 
için çocuğu kılıç ile ildye bölme1' 
teklifi kabilinden olarak tnglllzle
rln Yahudiler ile .AJ'p.plar arasında
ki mttnaza.ayı kesmek için Fillstl.nl 
~rçalamak Uzere hazırladıkları pl'O" 
je de muvaffak olacağı hJç benzemı.. 
yor. Onun için Yahudilere Filistin• 
den başka. §ark:i A1rikada mtru bir 
yort bulmak fikri ortaya ~ş bu· 
lunuyor. 

Siyonizmln babası sayılan Teodor 
Hem ytrmıncl asrın lpttdalarmda 
FlllstJnde bir mll11 Yahudi yurdu 
kurmak üzere AbdilllıAmit nezdinde 
yaptığı teşebbUslerden bir netice el· 
de edemeyince Londrara giderek İn• 
gillz hUkfımetJnhı mttzaheretinl is· 
ternişt!. O zaman İngiliz ~ömürge 
nazırı ol&J! şimdiki İn~ Başveki· 
linin }:ıabası Jozet Çcmberla~ Fills• 
tini bir milli "fahudi yurdu yapmak 
tu.cripe mubaJJf değilse de o vakit 
~<let!m J>nna imkAn göremediği 
i t in Şarki Afrika.da btr Ifillli"'Yalılı-

di yurdu YHPıwtk teklifinde })ulun· 
nm-;;tur. Bu teklif 1008 senesinde 
toplanan .siyonist kongresinde mtt· 
znkere olunarak Şarki Afrlkada bu 
mıtl{Sf\t ile tetldkat ynparak 1905 
k:>ngresine bir rapqr vermek üzere 
bir komite tcşkilln~ ~arar vermiştir~ 

ı~akat bu arada doktor Heni ölmllş, 
bnnda9 iOnra toplanan Sironjst kon· 
gresi de Şarki Afri}':ada bir milli Ya. 
hudi fY!ı!u kurmak teklifini b~yük: 
bir ekseriyetle redde~~!· ~un
dan ~ b\itJi.Jı siyııJJ!Bt hareketi1 

gene Fj~tJnda yurt J""DJJUJk ~trıdm .. 
da topJanıımtır. N~ret nmnmi 
harp ~hıde 0$UUl.nlı imparatorluğn
mm ~ ıre Fillstinin lngillz 
rr andlJSI altına ge-.;mesi üzerine 191 '1 

JJ•Ilur 'bey~ameşt ilo Yahudilerin 

nıilli emelleri tahakkuk eder gibi 
g••riiıtJtlüştb. O gti.nden bugüne ka.
dnr f>aşlayan tecritbelerin acı netice
si ~imdi Mtadadır. 

MilH bir Yahudi ~ıı kurmak 
için otuz beş ecne uğraşıldıktan son· 
Ta 'f ahndilerin bn emellerini tekrar 
şarki Afrika.ya çevirmeleri Filistin 
idealinin tahakkuku imkAn~ 
it.irat etmekten başka bir feT değil· 
dfr. 

Bnnwıla berab~r Avrııpanm muh· 
telif me~eketlerlnden çıkan veya 
~ıka.nlan Yahııdileri,ı Şnrki Afrika.. 

da gerçekten sükiinetl~ otur!Lblle
cckletj. bil' mllll rnrt J?nlunae'!k 0-

ltll'S~ bu muvaffakıyet bli)'tik Ya
hudi i.mppatoru tiultan Süley.gıanm. 
saltanM hndutlarmd•n y,ll.Zg~meğe 
mukabil mıun altm hazlnetertne Jw.y 
nftk 9~11 efsan~n otır ilk~sı lmşfe. 
di Lmiş bulun~.Aktır,, 

ASIM US 

11 yaşındaki katil 
Diyarbalurda 11 yaşında Hasan 

isminde btr socuk ayni yaşta arka
daşı Abmedl çakı il~ k;ı.lblnden' ya,. 

raJıyarak öldürmüştür. İki kti~ük a
rasındaki kavga. bir_ ka!:e..l!Z yüzün
den çıkmı~tır~ 



'f•ıei~a{ta kmar hareKe,ieri 

Kasaba hastahktan 
tamamiyle kurtuldu 

cuda getlrllecekken yeni hükümet 
konağının e~telde inşa edileceği ha
beri, faaliyeti durdurmuştur. Nite
kim, CJimhurlyet ıpeyıJ~ıAID pıa.~f 
~aptırıl m ıt :ve belediye blitçesln4• 
Ş37 malt yılından ıa bin Ura artı
rılarak bankaya konmu' olduğu hal
de bu haber .cloJayıslyle çalışmayıaı 

Mid;y,;ıt, (Hususi muhabirimiz· 
den .) ...'.. Midyat, Uçebaylığa B. Akif 

~ . .. 
Rabmi Kocaman-
QjlpnpJ1 ta1iP.iQ.· 
.deıı 11oura sen bir 
jnkişa.fa nıaıhar 

olmuştur. Şayanı

takdir idarecileri· 
mizden olaq Koca
manofl}l bir bu~uk 
sene gJJ:!i Juıta. bir 
müddet ıarfnıd~ 
l!lclrata Je9l Yit 
JfHl~~Rl hlr ~ebre 
vermek nıuvaff~-

Midyatm tı~ebnyr kıyetlol 'österıitış 
B. Akif ltahml ve biltün Mi<!Y!tll· 

larm sevgi ve say
gılarını üzerinde toplamıştır. 

devam edllemlyor. 
SayıJl idareclqln faall1etl f&lnız 

k~za merkezine inhisar e)"lemlf de
illdlf. Kazara bdlı köylerden yüz
de yetmişinde köf tnnunu tatbik e
pUmJş YA kö~J~r bJJ ka.11uı:ıl• btr~ok 
yeniliklere kavuJmyş, ?ıflpJ{lt -=- Sa
-.ur, Midyat - idil umumt şoselerin
de tamirat devam etmiş, !öf!erde 
bekçi te~killtı vUcuda getirilmiş, 
gizli nüfus meydana çıkarılarak kU· 
tuğe ~aydolunmuş ve Oşmanlı impa
ratorluğunun kurul~uğu tariht~nbe· 
rl asker verıneıııiş köyl~rde derin 
bir ·vat~n ve ukerllk ~ev~t uyandı-
rılaııştır. 

B!JgilnkU belediye dairesi doı.ru
dıın doğruya Koc~mano~lunun ese· 
rldir. Değil kaza, bir~ok vUlyet 
merkezlerimizde emsaline tesadüf 
edilemiyecek milkemınel!yette olan 
bµ bina güzel ve muhteşem şekil- ~--~----------
de tefriş dilmiş ve önu bir park ha- Hocacihan köyünde 
!ine getirilmiştir. Bel~dtye parkı bil- öh1ürülen kad1n 
hassa akşam üzerler! kalabahktan ~eçilmez bir manzara ta~ımaktadır. Kal İl kim 
Kocamanoğlunun işe başlamasın· l q 

dan en·eı kasaııa bir mezaı-1ık ve KoeasJ ile "nnesl m • 
ağıl halindeydi. Ölüler, şehrin içine K Q N Y A ( H U B U S 1 ) -
J!a.dar sokulan kabristanlara gömil- Geçenlerde merkeze bağlı ve 1a-
lilr v~ P~f ~vJıı ~Hif Y§ ııJJrlarJpJ kın Qlan Hocacibau kUYilD4~ bir ka
barmdıracak bir ahır ve ağılı bulu· dınm ölü olarak bulunduğu ihbar e
ourdu. Halbuki, her iki şeklJn umu- dilmiş ve Adliye ba,diseyg tıerhal el 

mi sıhhat üzerinde husule ceUrdiğJ koymuştu. 
t~sir çok menflydi. Kocamaııoğlu Son Jilnler,a kadır esraı, ve ka-
iik iş olarak kasaba 1'ahlllndekl me· raohk görUnen bu acıklı vak'anın iç 
zar ve ağılları kaldırdı. lkt ldlomet- yUzU, C. !rlüddeiumumiliğinin yerln
re mesafede islAm ve hırlstiyan Türk de yaptığı esaslı tedkikler ve bunu 
ler için iki ye,nl mezarlık tesis etti. taktb eden otopsi ve hazırlık tahkl
ve kasaba dahHlne hayvan sokul- katile aırlaşılmış bulunmaktadır. 
ması yasak edildl. Halk ~ariırte a- Hocaclhan Köyünden Ali adında 
ğJllar yapmağa mecbur kaldı ve Mld bir sahsın e~i olan 22 yaşlarında 
.va&: Jitı. ~u. a,,yı~ ~~ f•~ff'Alff lfJl•~ı~uil ~aatat4 J;ı.
,.e kurtuldu. fıl olm~ttuı;. l"•j'ılUl ,ıoffJdt ,t• 

füığef li kaymakaµJ ctfJdelerJ ııw Fetbl7enlD boJ.azı sıkılmak suretly
kaJ~mmI!fJ jle bjFJ}kt~ dö,,cUkteR le öldllrUldUJU neUceslJle yarılmıı • 
başka açtırdığı cumhuriyet .:ı:µeyda- tır. 
mna Büfük önderin bir bUstünü dik- Tedkllt ve tahklklerln ıeyrl ve so-
U ve temizlenen bataklık sun1i bil' n11, ijffiilrilleR Fetkl31eBla eti .A.U ne 
göl tıpllnİ aldı. H~lka vakti bildir- Alinin anası Şerifeyi suçltJ göster-

mek üzere bir canavar dUdüğü getl- mtştir. 
rHcll, temizlik ~e ışıklama teşkHAtı Gerek Ali ve gerekse ana11 Şerife, 
gen!şletudi; bekçi teşkHlt' takvtyct hA.disenin başka şekilde Gereıran et
ol unda; mHU kültürü ~aymak ::v-~ tiğlnl söylemişler ve baika mahlJ,t
sp6ı- hareketlerini uraaclırmak H te olduğunu ~öaterı:qek lstemı,1er • 
canlandırmak ınaksadtyle {A),fm td- dlr. Fak~t adi! ve tıbbi tedtdider 
mJl.D) adh pir klüp aı;ıldı ve nihayet v•k'aoın bir cinayet e•~rJ oJduj'µnu 
belediye bütçesi on bin Ura fazlasi- ortaya çıkarmış ve bu kanaati hasıl 
l i 

A etmlstir. s _uçlu oğul ve ana mahke~ 
e Y rmi üç bin lirayı çıkarıl~'· , 

Kasabada daha birçok tesisat vü· meye verilmişUr. 

Jandarma Genel Komutanllğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan' 

ı - B'* taaffi•• V•ttB't hetJI ıuuttt kı1met ttleileB i,i X i,i Xll i. il. 
eb'adında vasıflarına uyguD kuru pil 8-8-938 paıortesi ı~nü saat onda pa 

zarlıkla ııatın alınacaktır. 2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu pazarlığa glr-
k ruııuk ıenıinat makbuzu 

mek istey~nJerln altmış seklı lir~ Jlt MllJ üç 'U 
veya banka mektupla1'iyle birlikte bu saatte komisyona başvurmaları. (2669} (j734) 

Jpndorma Oen~I K.-mutonlıi• Ankarıt 
Selınaıme Komis~onundapı 

ı - .Uir ~pesine hlr ura IUYQltt blcll,.D vuıf ve tırııelloe UJ&UD on 
iki bin beş yUz e~mek torbası ı . 8 - 938 salı ıilpil saat onda kapalı zarf 

eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
ı - Şartnamesi parası~ olara.~ koıplsr.ondan -.1ınp.bllecektlf. Bu ~Jt-

atıtmeye girmek isteyenlerin dokuz yüz otuz yedi buçuk liralık i!lç temi
nat ve kanun ve ~artollmede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını 
belll .Jlln lila&t dıPkuza kadar kQmisyo ııa vermif olmaları. 'f~U) UfiP.) 

alkanlarda yeni ve mesut 
bir devre açılıyor · 

. ('lJat tm-afı ı incide) 
devrinin mukaddemesi olacaktır. Bu 
teşrlkl mesal mllletlerlmizin refahı 
ve Yarımadada sulhun takviyesi ı
cın masruf olan gayretlerimizin mu
kA.tatı olmakla beraber. pmumt sulh 
ıotııe de kıynı~tll bt{ xardun oı~ce.Jı

fevkalid~ bir ~ ~dırmı§tır. 

tır. 

Harbiye na.ıırı ıe~eral Doskalov. 
subaflara, ktlçilk au'baylara ve erlere 
a.nlaşmanuı imzasını bildiren bir teb
liğ n~etmlştir. Tayyareler, Sofya tı
zerinde uçUfl&r ya~" ve Bulf&r 
renkle;Jlıl kf~ ~ 8 ltJDa 
namel~ ~ ~ 1' ''Wi: 

METAKSAS anl'F~ _. ~bı•uıt fev:
ka.IAde lıeY.~ ~Udu ~fopm•gBkıttıl&Qa Metaksu 

Batvı:ılıll ve Hariciye Nazı" 
ATlNA 

lJalkau Aııtantı Ue Bulg~rlstan 
arasındaki ltlllfın imzası mn.nase
beU)"le göndermek lfıtfunda bulun
ın ue olduğunuz naziklne telgrafı
nızdaq flplaıı ekselA.nsınıza Jıara
r~tl~ ıtşelt!Ur edertm. DUnyada 
Balkan Antaqtının hakiki atmasını 
gösterecek ve onun prestijinin art
masına h8.dlm olacak olan bu sulh 
tein~ ~kseltnsınız kendilerine has 
olan btıytık otorite ile riyaset buyur
muşlardır. Cumhuriyet hUkfımeU 
namınp. ve kendi namıma ekselA.nsı
nıza en aamlml ve hararetll tebrik
lerimi arzederfm. DUn imza f?dilmlş 
oJau mUhlm a'ktln bütUn Balkan An
tantı d~vletlerl tıe Bulgaristan ara
sında bir vllak ye iti~!~ !!asına 
mllJtentt yeni bir devrenin muka.d
demeslnl teşktl edeceği ve bu suret
le Yarımadada sulhun takviyesi çer
çeveııi dahll1n4e UJ!!Uml sulh i~ine 
mUesair bir yardım olacaiı kanaaU
ııize tamamlyle iştirak ederim. 

DR. ARA8 

B. Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Hariciye Vekil} 

ANKARA 
Bulııarlıtan lle Balkan Antantı 

arasında aktl hususuna son derece· 
~e yardımınız dokunmuş olan ttilA.f
nameyl Balkg.n Antantı dalmt ko
misyonunun haleı:ı reisi sıfattyle B. 
Metakeas tle imza. etmiş olduğumu 
eks~l!nsınıza btldirmekle bahtiya-

rım. 
ııaneneı- J'&rclımınıs4aa dola" 

ılze hararetle tpfekkllr ederken 
Balkan Antantının ıutJı mefköreıl
ne mşrJıuıJnttnln J»!r dellllnl teşkil 
edecek olan bu mesut hAdiseden do
layı sevinç dqym,Jcı .. yım. Şuna ka
nlim kJ imza etmiş olduğumuz akit, 
Bulgaristan ile bUtUn Balkan Antan
tı devletleri arasıpde. yeni bir vifak 
ve itimat esasına müstenit bir teş
riki mesaJ devrinin pıukaddemesl o
lacaktır. Bu teşrlkl fllesat millet
lerlmlzhı refahı n Yarnrıadııda sul
hqn takyly@ıl için masruf olan gay
retlerimfıin milklfatı olmakla kal
mıyacalt ayni zamtı.nı:la unı.ıımi sulh 
!§IJH! de Jprınetll bir rardımı doku

tadır. 

4nJ8flllaııı8 ~ qı~tllt; 
Y.azdı~ b.\f ıuaplq ~ ~ 
diyor ki: 

Bulg•riıtaıı. :mlUeU. ÇUU~~ 
ve Umitlerinin ve devletin istikbalinin 
esasını teşkil eden askeri kuwetleri-

ni ~ı~ ·~~~ ~G\K ~tk bak
kını tam olarak ibru e~itUr· Bu 
eser., buıun Selamtke, Bulnrlstanm 
konıeularma karıı takip ettiği sulh 
ve uzla.ama politikam sayesinde vücut 
bulmuştur. ~ulgar~ l>u iyi mü
nasebet doAluk ve iş birliği poµtika
sma. ko~q devletler, ı~ ~yet 
v.e temayüllerle cevap vermişlerdir. 

İl birliği yolmıda bu kaJ.1Ilıkçı iyi ni
yetler Yugoslavya !1' daimi dostluk 
paktının imzasını f!oğunq~. Bu 
gUnkU azıJaflll&d& Yugoslav.ya ile im
zalanan pa.ktm, T-Urklye, :Yunanistan 
v• Romanya ile ihtili.flı meselelerin 
halli iqill iyi nlY'41eriı\ ~ l>u komşu 
memleketlerle çok dolltane milnasebet 
lerin if adt ~ttiii yakl~~ ~iti~a.
smın mahsu1Udür. 

Bulgaristan için tarihi ~l!Ul bu h&
dise ile, majeste Borisin yüksek ida
resi altında, Başvekil Köee lvanof ta
rafından parlak surette bü)iik bir 
Bulgar politik ınuvaffaklyeti de elde 
edilmig bulunmaktadır. 

Akp.m, Univeraite gençliği, ~in 
sokaklarında. V! !Er!! !!l"f..Yt ön\i4lcı. 
büyük l!ir fener alayı tertip et.mit.
tir. 

ATlNA GAZETELERlNlN 
NEŞRİYATI . 

Gazetelerin Selam~ ~lllıtbifl,rl 
tariht Jıadise için, baynldula .W.: 
JJıil Olf'Jı ~ lıa.Jlımm DiUl B8.fV9'" 
~ı ıı M~ "~ :pµtpr BaiviÜtili 
B :Köse lvaııofa göaJteıı:liği ~vkallde 
hararetli hüsnü kabulü bütün safaha 
tile bildirmektedir. 
G~teler, V ıµ-dar 1'a.pışQlda ııq 

Başvekilin tellkkisinin bilhassa. sami
mi mahiyetini de tebarüz ettirmek
tedir. B. rKDse İvanofu burada Bol~'"1 
antantı d~vletlerinin elçi v~ koruşoloa 
tarından ~aada, bütün ~eri ye llllil 
kf yilksek memurlar, ilniv~i~ rek· 
~rtlı esle~ mu:1!_14ripler ve mil)! gen~
hk ve dalla ijıge.r teeekküll~ reisleri 
kar,ıla.mış ve beş Balkan devl~inin 
marşlarını salan bir muzıka başta ol-

KOSEİV ANM" mak Uzere pir, 1:.ılıbHf piy~e Blµgar 
BaşvekilinJ selAmlg.mı§tır. 

nacaktır. 

EkseJA.ns B. Köselvanof tn.ıza. töreni, 9'tı.t 18,30 da vilayet 
Bapekll :va Har!clye Nazırı konağında, gayeı sanılmt bir hava 

SOFY A içinde, Yu~ayya elçisi B. Lezaro.. 
Balkan Antaııtı ne bulgarlstan a- viç, Romanya ~lGt.i B. Filotti, Tiirld

rasındakl ittılfın imzası bA.disel me- ye II!._,81ahatgilzan B. Samıı,n ve bu 
sudesl münasel>eUle BelA.nlkten gön- devletler kQJl.SOloslarmm huzuru ile 
dtiırmei \jitfund~ bulunmuş olduğu· ya;;ı:ıf;ır. 
DUZ n·rııJ1'lne t11l1r1,fta.1ı 4Q\&YI gk- dç 19nr1 flmRfmYi iJ~l'a~ 
ıellnıınrea hararetle teıekkUr ede- edllml~lı'. :a. K6- tvaııcııf kaclekinl 
rlm, m1ıj~ l!ıJepler U&}Jnm ~JhhnH ...... Ve 

l~e~ diplomatik mUzalierat yollle ae
rı bır hal tekline doğru; ilerlemekte
d~µ-. Burada., Seli.nik itilAfmm M.aca.
rıstan ve Küçük itillf arasmda aylar 
danberi devam eden milzakereleri ko
laylıµjtıracağı Umit odilmektedir. 

B:Q"1JV ANOll' 
SQ .. T,ıYA DOND1' 

Sofra. ı ıA.A..) - BapeJdl JCO
•etvaııof. :refakatlndekl zevat ne 
berıber bugün öğle ilzerl, baf•Dlt•· 
ıa bf'yraklarla sllslenmlı olan Sofrı-
1a ıelmlştlr. Başvekll, lltasyon4a. 
1'ralm bir mUmessm bUtUn nazırlar. 
paı:IA.mento riyaset 4lvaıµ bal~ 
Balkan Ant~ntr mUmesslllerl, etoı: 
leri, Sofy! beledtıe reisi ve btıWn 
nez~retıer fllksek memuflan ta...., 
~ında:q kar;ılanmıitır. Hf'llt, Bane
klle bUyUj tezahuratta bulunmuı ~e 
Başvekll ıe~rln yol}arındaıı geçer
ken her: tarafta fil~detll ıur~ıte 'al· 
~ışlanmıştır. 

FRANSIZ QAZllTJl1Ll!lR1tllN 
NESnl'Y.A.Tl 

farla, 1 fA.A.) - BtıUln ıazeteltr 

pıaneetlerlqde, Balkan .A.ntanu lltt 
}\ulgarlsta~ arasındl\. imzalanan u· 
ltışınanın eheınmlyetln1 tebarllz ıt
Urmektedir. 

Jurnal gaıetesl, bu meaele7e tall
ııs @tılJ.J ;y~zıeınd!! ezcUmle diyor 
ki: 

Bu anl&ŞllUL tıe Balkan Antantı 
devletleri, Bulgaristan, Nöyyl mua
hed~slnh~ \endişlne koyduğu ku· 
yndu kald\rmışlardır. Bulgarlstaıun 
aillhtan tecr\dl, evvela. doğrudan 
doğn1ya komşularını alA.ka.dar eder. 
Jtf ademkl pulgaristanın bUtUn koın· 
euları bu n11a~stıı, lttlfa~ eylemişler
dir, Fransaqm buna karşı hiç bir 
itirazı yoktur. 

SeUnUt -nla~maŞ,ıt hakkiyle Av
rupanın şarkında sulh eserine mU· 
ltt~ b•f ı-trtlım v-. 4k4enlı devlete 
lerl arasmda uzlaşmaya dotru mU· 
Jılm blf p.dııq te1A•1'l olunablllr. 

GOnlük 

~~!?!~ 
Saat U .30 Pllkla Tilrk ıuuşikisl, H.iO 

:yayadis1 15.115 Plakla l'Utk mq§ikisi 15.30 
Mdhtelif pllk neıriratı~ 16.00 SQn. 

AK§All NEŞRiYATI: 

Saat ıs.sq ffaflf mllzik: Tepeba,1 Bel .. 
diye bahcesinJlen P,akJeq.1@.15 Konferan': 
Kadıköy Jlalk "vi pamın1': ~e\·ke\ Salih, 
(Çocuk hastalıkları), ~9.55 Borsa baberı..
fl, 30.fl~ Saat ann · (irenviç rasathane~ln· 
deq pakten, V~dig füz" Yll l!rkadatları "' .. 
rafından Türk musikişi ve hallt şarkıları. 
20.40 Hava ra}\on1. 2Q.43 Ömer Rıza t>ot 
rul tarafından arabca söyle, 21.00 Saaaf 
ayan: ORKESTRA: t - Grek: silvit aJJ._ 
rfyen. B - 6ann: Extas. • - Glinka: Kra• 
k9'bak. :U.3Q Muzaffeı: nkaı: :ve arkadaf'" 
ları tarafından Tilrk muslklııi Ye hali IU.• 
kıları! 22.10 Müzik ve varyete: Tepebqı 
Baledıyı bahçeıiııdeıı ıı.aklen, 22.50 Soa 
baberlec nJ ,rleıi IJÜq~ QCOIUID• 28.fttt 

. Saat ·~~: SON. ' 

Bu mUnasebetle gerek cumhurl- Et~ •lJl•Unbı Hfahımıa l. B. 
ırot hllkllmeU nimma 'erei ke.n.Ji Meta~ da majeate BoıiaiJJ. ııhhJ!:nanııma ekıellnıınıaa en hararetli tine w BuJgıap milletinin refahına ka- lr-=:1=,~~~1111111!!!!!!~---~-.; teşekkilrlerlml arzetm'k ve aynl za- dehini kaldırmış ve bun{ian IOnra m. Q R 5 A 
mand~ Bulgaristan ile Balkan Au- !tın Hıltvekil, ayrı a.yn Balkan mU~ ıı .. --tantı azasıpqap QJan devletler ara· t~iklerinln müm~illeri ile müşabih Ank•r• 1·8·9~ __ _. 
§Jııd& itimat esasına mUstenlt yeni ~meıuıil~~ teati etm;.,..;~. Hl11lırında 1Jıldıa tıarett olanlar ..._ 

l 
d i 1 kt ~144 r'inde muamele ıörenlerdir. Rakam-

blı: teşriki m~sa ElYTe§ açı ma a (le~, HuJp,r .ijqvekili R Köse !va.. lar snnt 12 de kapanıı aafış fiJatlanılJI'. 
oldu~unu dUşUnmekteu mütevellit n~f ~refine büyük bir ziyafet veril- Ç E K L E R ___ _. 
sevinçlmi söylemek isterim. mı§tlr. • 1.ondra 6 30 • Pnı '811 

neŞ Balkan devletlniJl göstermiş BtJKijEŞTmıq 4Jil'1T _10m ' N~Yfor• 125 09 • Ma!J!'14 6 20 
oldukları karı;;ıhklı anlaşma zihni- BU ~!! • P~ı1ı 8 '8 • YfJlP ptll 

d 
kr .. 1 (A.A,) - Selbik itilifı- ! MilillO 6 6876 41 Du.lan.•t._OI. 8A 

yeti, emlnlm ki, Balkan Yarıma a- nnı . MAi "" .. "' .... ~~-r"-=' ... ım..,.•nma.sı Btıkrette bilbaaaa • Cenevre ~ ıtQ ı oıarq o• 
~mı da sulhu ve ıttmat esasına müste- 1\ıfaae.riatanla mURaaebatm ftM"mal bir • Anuıterdem~ aı • Be'8!'Jd ı~ı 
nit teşriki mesaiyi takviye et- hale gelmesi yolunda mUhim bir ma- • a,rııp 606§5 • Yokobam;86191S 
ıne~ suretiyle umumt sulha hAdim sebak şeklinde tel!kki edilmektedir • Brüksel 21 8125 • Stokbolm 81961S 
olacak bir esere vucut verecektir. Maamafih klnunusani D84: de kral. ' Mina 1 185 • l\foskova 286725 

DR. ARA8 Bo · • Sofyı 1 68 Vl1ana 
rısin kral Karolu Bilkreşte resmen 1.,____ ı.tlkrazlar 

SOFYADA BUYUK ~T ziyaretinndenberl Romanya _ Bul--

Sof 1 B 1 j b
'ld' · ri Q- • 1933 T. Bor 1 98 l • Erıranl tıtlk. 

ya - 9 ıu a ansı 1 myor: stan mfuıasebetleri mUsait bir şekil • • .. 11 l S. Rnurum 
NöYfi muahedesiı;ıin askeri madde- d.e inkişaf etmiştir. Romanya ve Bul- !t ., " 111 S. Bnurum 

Ierini iptal eden anla.pıanın i~sı rıstanda ekalliyetlere kal'§l tatbik edi ·~!lllll!llE!!fe!!k!!!t!lli!!lfll!lle91r ... vlll!eııııırl!l!!Iİııımll!le .. m~i~•~U~r~.--.: 
h&beri, Sof ya.da büyük bir ala1'& ve len rejtmdeıı mttteve~ ihtillflı meae r 
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1 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve . 

ıihramia 

renkleri 

tecriibe ediniz. , 

Ori kadın da dokuzu tenıeroıe uy- -
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri sunt "makyaj görmü§,. bir §e

kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret .. Chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inla· 
l~p yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bi! renkleri esaslı bir tarzda mezcet. 
mek imkanıru vermiştir. Artık yüzü
nüzde plAkalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet veriniz ve bugün. 

Artık sizi y<qınızdan fazla ih· 
tiyarlam~ gösteren ve yitünüzde 
"Plakalar,, halindı yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir güzellik 

1 
mütehassısının dediklerini oku
yunuz: 

den Tokalon pudrasıru sihramiz renk 
!erini tecrübe ediniz. :Yüzünüzün biı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına d<J 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldi~inı 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tabii bir gü 
zellik temin ediniz. 

r-nYANLARıN'---1 
1 nazarı dikkatine: 
J Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 1 büyük bir kıymeti vardır .Onlan bayiinize 

-ı= iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, -~ 
ayni zamanda kıymettar mükafatları bu

= lunan Tokalon müsabakasına iştirak hak-

i kını veren bir bilet takdim edecektir. 1 
~ ..-.ııı.nnınıırnıııuııııııımnıııunıptnllllnııuııımnıııımııımımııııuııııırmıınıııııııırmıırınırıdllııtllrmnnıııınınıııl 
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~OlANT 

Nafıa Vekaletinden: :---••••••••••n•n•••-••••n•-•--•• .. ••••,.,."-
1 

lzmir - Aydın hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında fnşa .==.i 

olunacak takriben 7350 metre uzunluğunda bir varyant ile takriben on ki
lometre uzunluğunda ray ferşiyatı ka pah zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 18·8-938 tarihine tesadüf eden perşembe günil saat 11 
de vekA.let binasında demlryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bede 11 beş yüz seksen sekiz bin liradır. 
3 - :Muvakkat teminatı 27270 liradır. 

Küçük Yaşta Büyilk 
Sinema Yıldızı 

Meşhur 

ŞBırOey lr<eMJP>D 
Türk Y avrularma 
Hayatını Anlatıyor 

Bol resim ve bol yazı ile 
Üç renkli bir kapak içerisinde 

Pek Yakında Birinci 
Forması Çıkıyor 

Bütün müvezzilerden isteyiniz. 

4 - Eksiltme şartnamesi, İnuka vele, projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, vahidi kıyasi flat cetveli, takeometre plA.m, 
takeometre profili, ahşap traversle ray ferşiyatı, talimatnamesi, ·çimen- : 
to normu 91 B. numaralı kllrglr inşaat tipinden mürekkep bir takım mü- S 
nakasa evrakı yirmi dokuz lira kırk kuruş bedel mukabilinde demiryol- j 
lar inşaat dairesinden tedarik edilecektir. ; 

5 - -Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numai·alı arttırma, ek- .... - ...................................... --............ . 

siltmc ve ihalo kanunu mucibince vermeğe mecbur oldukları evrakı ve ve-
:=:ikalarını 938 senesi için muteber her tlirlil nafıa işlerine veya demlryollar 
inşaat işlerine.gireceklerine dair nafıa vekAletinden verilmiş müteahhitllk 
vesikalarını muvakkat teminatlarını, ve flat tekJifini havi kapalı ve mühlir
IU :z.arflaı:ını ınezkür kanunun ve ek slltme şartnamesinin tarlfatı daire
sinde hazırlıyarak lS-8-938 .taril:ıinde sant ona kadar makbuz mukabilinde 

1Iu\N 
lslanbııl ·f- üncü l\'oterinderı: ./ 
Beyoğlumla Kordela sokağında Kayseri 

aparlırnıınının 11 sayılı dairesinde mu
kimler l\lina Andoniııdis ve Kleoniki İsti-

Demlryollar İnşaat Dairesindeki komisyon reisliğine tevdi edeceklerdir. koğlu nra1arındıı evlenme akdı rnukar-
( 2749) (4893) 

Matbuat emekdarları 
İşçilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve ·Miisamere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 
Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, "dans 
müsabakaları ve zengin program 

"Matbaa işçileri Birliği" işbu müsamereye herke.in 
ittirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucus 
yapbğı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe temin 
eylemiştir. 

Biletler Caltaloğlu yokuşunda Birlik merkezinde satılmaktadır. 
I 

Mahallesi Sokağt N o.su Cinsi ' Aylık k:ttl 
L!raKi 

Galata Yenicami Fermeneciler 118 DUkkft.n' ' 1 15.00 
Taksim Firuzağa Sıra serviler Ahşap e\ , · 4.00 
Tophane 

,.,.-- 154 
.... _ 

Boğazkesen Apartıman altında dllkk!n 7.00 
{ 

154 Apartımanrn ı. el dairesi •• . 11.00 . ,, 
,, : ., 154 ,, 2 .. 13.00 
,, ,. 154 " 3 •• 14.00 
,. .. 154 " 

,! .. 14.00 

t• \ ., 154 ,, ö H 6.00 

/ -. ./ 
Yukarıda yaz.ılrvakıf mallar 31 - 5 - 939 sonuna kadar kiraya veril 

mek Uzere beş gün mllddetle mlizaye desi uzatılmıştır. 
'İhalesi 4 - 8 - 938 çarşamba gU nll saat 11 de yapılacaktır. tstekUle 

rln Beyoğlu Vakıflar MildilrlilğU Aka rat şubesine gelmeleri. ( 4957) 

Deniz Yolları işletmesi 

izmir ilave Sür'at Postası 
İzmir Fuarı münasebetiyle 4 Ağustostan itlbaren mevcut pos

talara ilft.veten 1stanbuldan her per_şembe saat 11 de bir vapur 
kalkacak ve cuma sabahı saat 10 da Izmlr'e varacaktır. Bu posta. 
dônttşte tzmlrden aynl glin saat 16 da kalkacak ve cumartesi saat 16 

"'t~n htanbula varacaktır. Bu ilAYe postalar 1ZM1R VAPURU tarafın
dan yapılacaktır. tstanbuldan pazar günleri kalkan tzmfr sUr'at 
postaları da badema saat 11 .de kalkacaktır. 

Belediye Su~ar idaresinden: 
Usküdar, Kadıköy ve havalislne claha fazla su verebilmek için ~ebeke

de yapılması kararlaştırılan bazı ıslrt lıat Ye tevsiat sebeblle 4/8/938 Per
şembe gilnü akşamı saat 19 dan erte si Cuma sabahı 7 ye kadar Elmalı su· 
larını kesmek mecburiyeti hasıl olduğu saym hallrn bl1dirilir. (·5013) 

Motörlü Kara Nakil Vasıtaları 
Sahiplerine ilan 

1 - Motorlu kara nakll vasıtalarının senelik muayenlerl 15 a.!1'ustoı 
1938 tarihinden 15 birinci teşrin 038 tarihine kadar olo.n müddet zarfında 
yapılacaktır. 

2 - Muayene için evvela. Beledi ye Fen İşleri MüdürlliğU Müracaat ka· 
lemine müracaat ederek bir giln almak rn.zımdır. 

3 - Muayene gününde evvelden haber vermeden mazcretslı; olarak 
gelmlyenlerden 10 liraya kadar ceza alınır. · 

ı. 

Devlet Demrrgolları ve Limonlar: işll"t11:e · 

Um11m idaresi ilanları , 

4 - Muayenelerde kusuru görü itip plakaları sökülen vasıtalar iklncl 
muayeneye geldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal etmemişlerse 
:~~n•işg~e~s~q(;b~iye~ ~·v~füklerin-Oen dolayı 5 lira ceza aırn;r;ıi_a~. ~ 
.re UçUncU ~:µayeJ!l:ıye ~ev)«:!lunnrlar~ :r~ı,"' ~>r -l~i~~ 

, 1 ~ 5 :;- ~yen_enin .su.!etl ie'rasm.a da1r mufassal ve mat6u tai~'ıi:~,ı:ı~re~ 
1~11''.lftfil~~. ote>ttı.ob1lia~ta1arma, şoförler cemiJ·etlne daf1tıı!w'.fş~lttı,ıt2 

f 4it~nbul Beledivesi ilanları 
~ .. • .. .ı ... t. l,~"Htol•l l H.w:ıU 1 ..... v ltad kıra tauhJ&J th.dıt;U •uı .. t• ,,, U\,. a \.&J..iÜ,}"1-

Z AY 1 ,. 
5250 sicil ::\o. arabacı <'hliyelaamcmi za

yi eltim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hiikınü yoktur. - Alımcf. (26323) 

lıoy ıuahalJcı-;iııJekl deniz hamamı yeri, !J3!J - ~40 - D41 seneleri mayıs so-
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartna- ~!!!!!!~~~~~!!!!!!~~~~31! \ 
mest levazım nılidürlüğünde görülür. Bir senelik kira için 9 lira ilk temi- DOKTOR 1 

ııat yatırılması ıa.zımgelir. Bu deniz hamamına iki sene için istekli olanlar YUSUF P. Eczacıoğlu 1 

·gu,lf(bı ~taımı.ı.ğa ge~~1:· ' r niüı;a9a at sahibine de n~rillr. " ~ : ); • .,. 
.L~~ı,w:.ih: dt~qe t ik edilme si ehenımiyctlo rica olunur. ~1'!J: 
~ ' • • • lo ""'ı~ 
f;ı~ ~ ~) ",,/ ~~,) '(~ ~fV,~ 

Türk Hava Kuruntu . 
Büyük Piyangosu J 

f. '-4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir .. ·J 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır~ 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 

Satına ima Komisyonundan: 
1 - Bir tonuna yirmi altı lira paha bicileu üç yüz ton Sömikok 8·8-938 

18 ve ne sene için istekli olanlar da 27 liralık muvakkat mektup veya 
makbuzlarlyle birlikte 8 - 8 - 938 pa zartesl günü saat 11 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (B.) (4759) 

Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. pazartesi günü saat on ikide ·kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Hergün: (10 - 12) ve (14 • 18) 2 - Şartnamesi parasız komisyon dan nlmabl1ecek bu eksiltmeye glr-
arası hastalarını kabul eder. 1 mek isteyenlerin beş yüz seksen beş liralık teminat makbuz veya banka 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~-~~~~~~~~~~~~mek~bunumuh~~mek~~annıeng~belllgtinsaaton bko kadark~ 
Sahibi ASIM US ~eşriyat mUdi.lril Refik A. Sevengil misyona. vermiş olmaları (2560), ,(4735) 


