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Uzak Sar ·a H mi? 
Sovyet Rusyayı Japonya ve mançoukoya karsı kasten 

tahrik siyaseti kullanmakla it~am edıliyor. 
Temps gazetesi ne yazıyor? 

Paris, 7 (A.A.) - Havas nynı znmnndn du tt!dbirler 
Ajansı bildiriyor: alınıyor . Fakat vakit kozn-

Temps gazetAsj Japonya- nmak ve işleri hiril tirmt-k 
nın ve Sovyet Rusyanın va- için her iki tarı:ıftn çareler 
ziyetini tetkik hasrettiği bulmak hususund& hiç to fa 
başmnknlesinde diyor ki: kir olm ıyan bir diplomasinin 

((Bazılarının oz çok kısa bunun mennbiinden istifnclc 
bir znmonda goyri kabili iç· etmeğo azmetmiş görünü. 
tinap t elakki ett ikleri hir ynrlur. 
Rus _ Jııpon harbi öyle bir M. Nisi Sovyet Rusyayı 
ergüzeşttir ki bunu ne vahim JJponyn \'e Mançukoya kar. 

mali ve iktısodi müşkülAtln şı kasten tahrik siyaseti 
çarpışan Joponyo, ne do So- kullanmakla itham eJivor. 
vyet rejiminin idamesi için Tokyo hükumetini • şid. 
sulha kot iyen muhtaç bu- detli tedbirler olmoğa , e 
lunnn Rusya kolay kolay Rusyn ile bütün müzakne-
göze nlomaz. Müzakereler, leri kesmeğe koror veı·miş 
münnknşolar ynpılıyor ve olduğunu ihsas ediyor. 

Araplarla 
Yahudiler yine ~iı ibillerine 

girdiler. 

T. D. T. C. 
Umumi 
Katipliğinin 

iki tebliği. 
T. D. 1'. C umumi katip

liğinden: 

ıs Ağustos 1934 t~ a<·ı

lncnk ikinci Tiirk dili kurulta-

yınn rıza olarak iştirak Pde_ 

ceklerin 15 temmuz 1934 
akşa mın .ı ve dinleyici ola. 
rak gelmek istiyenlerin 

temmuz onuna kad:ır 

mürucnnt\n isim ve ndre

slcrini LildirmPleri jltln 
edilmiştir. 

Bu müddetlerin hepsi de 

bitmiş ve kurultayın nçılmn 

sına pek az ınman kalmış 

olduğu halde gene müraca

atlar vuku bulmaktadır. 0-
nümüzıleki kum müddette 

cemiyet kurultoyın çalışma 

pru~ramını hazırlamak ve 
davetiye! ri dcığıtmok işleri. 

lı: uğrnşmıyn mecbur oldu
ğundan nrtık bundan sonra 
no iştiro k nn (\e tez için 

Hadiseye bir Yahudlnln sarho-
1\ulu sebebiyet verm ştır. 

Vahim bir ihtilACı n çık
ması ihtimali hakkında bir 
hüküm vermeden evel To 
kyo hükftmetmin resn i te
teşebbüslerini beklemek lA. 
zımdır. Çünkü yarı resmi 
mahiyette meıtbuat haberle
rını hA.diselere tlıknddünı 
ettiği bu defa görülrnü:or. mürn<'rıat edilmemesi rira 

Bu suretle hareketin saiki olunur. 
Paris, 7 (AA) - )1atin 

gozAtosinin Kostontinden al
dığı bir habere göre orada 
sarhoş bir Ynlıudinin sebep. 
olduğu bir hlldiso Araplarla 
Yahudileri biribirine geçir
miş vo kanh kavgalar olm· 
u tur. Kavgalarda 20 kişi 

ölmüş, 300 kişi nğır surette 
yaralanmıştır. Şehrin ha lıc::ı 
(Devamı ikinci sayfada ) 

ya nazik oıüzokereJeri göz T D. C. unıumf kiltir-
önünde tutorak korşısuı duki· lif? inden: 
ni korkutmak olnhilecPği : 1 - Osmı:ınlıcncian Tür_ 
gibi bozı nüfuzlu unsurlıırm 
bizzat Japon lıükumet•n iu 

terflddüt göstcr\lıği hnltı 

hareketi ittihaz için tazyik 
etmek te olnbilir. 

Ancak şurası muhakkak 
ki, bu yolda Mosko' odn hiç 
(Dt>vamı üçüncü soyfoda ) 

=========-====,ı:::::ı============~ 

Mareşahn cenazesi kaldırıldı 

Hitler nutkun4a harbin feci su
rette neticelenmesinde Hinden
burgun suçu olmadığını söyledi. 

Tansnberg, 7 (A.A.)-Mo. viisat vtl büyüklüğünü hisse-
reşal Hindenburgun cenazt:' diyoruz.» 
mera~inıi esnasında hoş pa M. H itler Mareşalın 
pas Marc nim vasiyetname- hayatını anlatırken dunynnın 
inde o.vııen şu t:özlerin ok- doğduğu zamanki 8 iyusi 
unduğu~u söylemi tir: vaziyetini çizmiş gE>nç llin· 

«Ölünciye kadar sadık ol » d~nb~rgun içinde büyüdüğü 
M. fiiller irntettiği nutukta s~yns.ı şarLlnrı gözden ge-

horbin feci sureti nctir.cle- çırmış '\'e demıştir ki: 
nmesinde Hınderburgun hir cdlındenburg daima Alma
suçu olmadığını ve fnkot .. yamızın hizmetinJe hulun. 
bu neticenin politikacıları muştur. Conernl ,.0 Kolordu 
mnhk<ım ettiğini söylemi- Kumn~danı olorak 54 yaşı-
tir. nda hızmctten çekilmi~ fo.-

Berlin, 6 ( A A ) - Re- knt dünya harbi patladığı 
ich tag meclisinin Hinden. vakit imparator bu harpten 
burg şerefine oktottiği iç- asla mesut olmıynn bu ada. 
timadn M. Bitler demiştir mı i. bnşma çağırmıştır. 
ki: EğP.r o zamunlar siycısetimi-

((Reisicumhurun hastalı- zin idaresi do ıs ·ori idare· 
ğı haberi muhterem ihtiya_ miz gibi dahiyane olsaydı 
rm sihhntı hakkında mil- Almnnyamızın tarih huzuru_ 
yonlnrca Alman kalbini en. ndn uğradığı zilletlerin ~n 
dişeyc sevketti. Bu ihti- ağırının önüoe geçilmiş ola-
ynrın b zim zamanımızda caktı. 
bir de' l t reisinden çok Hinden hurg ikinci defa 
yü sek bir manası vnrdı. olarak i ten çekildi. {u ·at 
O, bizim hepimiz için Al- 1925 senesi nisanının 26 
man millotirıin inktir ıncı günü ikinci defa olarnk 
olunmıyocnk kudreti- iş bıışınn ve bu sefer AL 
nin bir ifadesi idi. Aziz man milletinin jd.ıre ine ça-
öluye son ihtiramı yapmı· ğırıldı. Rn eyi Alman mo.-
ya hnzırlandığım11. bu anda zisile hepimizin emeli olan 
nümune olacak hayatının en eyi Alman iııtikbnlini ıi-

rkçeye söz karşılıkları tar
nmn der~isj odilo neşredil

moktc olun eserin sekizinci 
fasikülü de çıkmıştır. 

2 - Bu fasikül Y"di for
madır. (T) hnrfınden <Z) 
harfinin sonuna kadar ol

an kelimeler bu fasikül
de yer hulmuştur. 

3 - Ankaroda Mebus 

beyef.-.ndilern dnğıtılacak 

nüshalar B. M. M. U. 

kıitipliğine gönJnilmiştir. 

4 -· Ccmiyı tin kol ve bö

lükleri aznsındon olanlara 
verilecek nüshnlar cemiyetin 

merkezinden imza mukabi
linde nlınacsktır. 

5 - 1 tanbuldn kondıleri

ne mektup göndıuilmiş olnn 

zatlar devlet matbaası satı§ 

yerinden kendilerine ait nüs

haları nldırnbilirler. 

6 - Ankara ve lsta nbul
dan bnşkn yerlerdeki Z1tlnr 

bulundukları yerin manrı f 
memurluğundan kendi ad· 
lo rına gönJcrilen nüshaları 

alacaklardır. 

7 - Tarama dergisinin 

Türkçeden Osmanlıcaya söz 

karşılıkları 9 ve ı;onraki 

fasiküller de neşredilecektir. 

Dokuzuncu fusikül yakın· 

da çıkacaktır. 

minde birl!-lştirmiş olan Hin· 

denburğun tarihi meziyetle

rini beyecJnl ve mmnotle 

kaydedıliyorum . Hindenburg 

ölmemiştir. O, milletimizin 

ölmiy(>cekleri arasında Alman 

devh•tinin ve Alman milleti

nin ebedi hamisi olarak yo
şnyacoktır.» 

Vilayet idare şefleri kongresi toplanıyor 
Gongrede Vilayetin idari, iktısadi işleri görü• 
şülecek ve bilhassa 935 senesinde yapılan 
nüfus saJ1ımı hakkında kararlar verilecektir. 

Resnıımı7. \ ıla)el ıılar gcrtıını Halkc\"I oıııırıde bır arada gö tormektedlr. 

BunJan beş ay evel vi- Huber uldığımıza göre, vi- !135 senesinde yopı\acak nü-
14yetin davetila kaza koyma: ldyet ikinci defa olarıık bir fus sayımı işini görüşecek ve 
kamları, nsıhiye müJiirlcrı kongre yapılmasına karar bu hususta ıttihazı icabeden 
ŞMhrimizde kongre hıılınde v rmjş ve iıl ıre şeflerini bu tedbirleri teı;pit edecektır. 
toplanmış vildyt·tin id ri ik- greye çağırmıştır. Kon- Kongreye ıdare ŞP.rlerin-
tısadi ve içtimai ı leriııi is- gre ılk topluntısını 1 Eylfil den maada merkez kazaya 
tişari mnhiyPtte görüş ·rek günu lln kevınde yapııcnktır. bağlı nuhiye ve köylerin 
bu hususta güztJl kararlar Kongra vıltiyctın ıd.ıri vo muhturları do iştirak ede-

verrnişti. ıkııs .di işlı>rıni ve b lhrı HO 11dt>cı·kt•r. 

El aziz 6 Eylül panayırına hazırlık 

. . .. . evcut pavıyomlar hemen he-
ıstasıyon~ 10 agustos gu- psi tutulmuş gibidir. }' alnız ga-

nu açılıyor. zino icin 145 bin liı a sarfedıldi. 
Maliye YB Mafıa Vakili eri dün İzmir, s· (A.A.) - Ponayır murabbalık kısmı şehir ba. 

Ankaradan hc. reket 6tlller. saha ında inşaat hummalı hçesi holine jfrag olunacak 

Elaziz, 8 (A.A.) - Şıme-
1 ndefer istasiyonu on ağustos 
cuma günü saat 12 de aç· 
ılacaktır. 

Ankara, 8 (AA.} - Na
fıa ve Maliye Vekilleri bu 
akşam 2 ı de Kayseri · Adnnn
Fevzipıışn battı tarikilo 
hususi trenle Ellizize hıı-

re ket Pttıler. ElAıiz istasiyo
nu 10 Ağustosta saat 16 Jn 
açılacaktır. Açılmn resmi iç. 
in Vekil beylere Devlet De 
miryolları umum müdtiriı 

ile rüesa ve müdirnndıın ba
zıları vo her iki vekt\let 
hususi knlem müdürleri re· 
fakat eylemektedir. Mütenkıp 
iiç gün hattın ve o havolıdı:ı 

bulunan inşaatın ve Ergcıni 

bakır madeninin teftj'lijlE\ ge
çirilecektir. 

Amerıkada işsizlik 

Atlantıç. City. 9, (A .A ) -
Amerikan iş reisi M. Vıllinm 
Crecen beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

- Hususi sanayiiu hallet. 
mek mecburiyetinde olduğu 
başlıca mesele sekiz milyon 
işsiz iş bulmaktır. ı~ bulm
ak hususu snnayiin kendi 
menafıi iktizasındandır. Bn 
nklnr para ile doludur, kr_ 
Pdı vardır ve malzemede eyi 
bir haldedir. Eğer saneyiic· 
iler iktısndıvntı i<lare eden 

"' 
ııciz olduklarını itiraf eder-
lerse i~çiler hnlkn zaruri 
mevaddı temin için başka 

usuller derpiş edeceklerdir. 

bir surette devam ediyor. Pı.ırınyır işi bittikten sonra 
inşaat içın şimdiye kadar Belediye bu işle me~ğul ola-
bolediye tarnCınılan kırk bin caktır. 

lıra sarfödildi. Bu paranın ---===-:ıı--==--=-==--

145 bin lirası paviyondaki 
gazino İçindir. Panayır için 
giizel bir park halinde tan· 
zim olundu Sovyetlorin 
paviyonu bitmek üzeredir. 
::>ümerbnnk ve inhisar pavi· 

yonu ıçın parkın göze en 
ziynde çarpan kısımlarında 

yerler tahsis edilmiştir. Mev· 
cut pnviyonlnrın hemen hepsi 
tutulmuş gibidir. Pano.yır 

mnbnllinin arkasındaki ynn
ğın yerinin elli bin metre 

Amerika da 
Kuraklık 

Zarar bir milyon dolardır. 
Nevyork, 7 { A.A.) -

27 milyonluk nüfusu ihtiva 
eden bir sabada Alet halini 
ik~isop eyliyen kuraklığın 
baıs olduğu zarar bir mil
yon dolar tahmin edilmekte
dir. 10 eyalnt daha tehlike 
oltıudadır. 

Ruslar a Sıhhat 
Yaptığımll ma~lar~an iki- üsteşan Zongul~aUa ame-

ncisini ~e kaybettik. lenin vaziyetini tetkik ediyor 
Moskova, 7 (A.A.) - An Zolguldok, 8 (A.A) _ Sı· 

odolu Ajansının hususi muh sıhnt ve içtimai Muavenet Ve· 
oh rioden: kıılcti muateşarı ve sicil mü-

Buradn bulunan Holkevi dürü şehrimize gelerek ame_ 
takımı ikincı maçını yapmış le vazivetini tetkik ve tefti• 
vo bire iki mağltıp olmuştur. ediyorl~r. ~ 
S ha ıt-lıık ve ~omurla. ör- ı===========--== 
tülü idi top kontrolunu imkıt- çı·n de 
nsız bırakıyordu ve bu nok-
tu esııslı şekilde aleyhimize 
olmuştur. Bu akşam güreş Vaziyet fenalaşıyor. 
müsabakaları yopılacıık on-
dan .s~nrn Sovyet adi spor Asilerin boşaııtıkları yerlere 
sorvısı ta.rafından şer fi miıo askerler giremiyor 
verilPcek ziyafette hulunocn_ Sidna, ( flındistanda ) 7 
(!ız Yarın nkşom Lelingrada ( A.A )- Royter Ajansı mu-
lınreket ediyoruz. hobirinden: 

istrınbut, 7 ( A A. ) - Çın askerleri henüz Vas· 
On Ağustos cuma giinii mo- korn girmemişlerdir. Çin 
dn yüzme havuzunda Vokit orduları asilerin hosaltıklnra 
gazetPsİ tarofındon yüzme araziyi iş~ole muvaffak olun 
musabakalnrı tertip edilmiş- duklnrı cihetle vaziyet güçl-
tir. eşmiştir. 



___ laz!a:._.·.2._ ____________________________________ __;Tn~R-K_n_a_ı __________________________________ _,;;.-:.:=:;.:=:-

M. Mossolini diyor ki: 
Avrupa devletleri bugiJn 1914 
dekinden daha ziyade kuvvetli 

olarak müsellahtırlar. 
B .. sı· riy• t rı y pl ığ ı er lı ii 

yi.ık harbin zuhurun.tan 
yirmı sene ı-onrn h ıllfl A \'
rupan n tftli ' e mu k nd,\nat ı 

o hnrple ve o hnrbi bitiren 
sulh muhadeleri ahkAnıile 
tayin olunmaktadır. 

1919-20 muahedeleri bugün 
A vrupada üç muhtelit siyasi 
ku·net , üç muhtelif fıkrf 

cereyan, üç muhtelif görüş 
hAkımdir ·ve bunlar t şsğıda-

ki gruplarla temsıl edilmek
tedir. Yani evvelA bir taref
ta ıaulh muabedelerinden 
faydalar Ye hatta bazı ah
valde hadden nşırı 'o çoğun 
fa.kinde faydalar elde eden
ler bulunuyor. ikinci grup 
harpteki mağlObiyette arazı 
kaybetmit ve siyasi cezala_ 
ra çarpmıı olup ıulh mu. 
abedelerine kartı mücadele 
etmektedir. 

Üçüncü grup - her ne ka 
dar galiplerden ise de- 19 9 
stattisünden Avrup:ın ı n t ek
rar kurulması sıynsetini in
kiıaf etmesi lAzıw gelJi~i 
fikrindedir. Nıhayet bitaraf
lar da Yardır ki, bunlar bıl· 
hatıl& Cenevrede nüfuzlarını 
üçüncü grup lehinde ve ona 
temayül ederek kullanmakta
dırlar. 

Versay ıibniyetini muha
faza etmiş olan galipler şöy 
le diyorlar: Yenay, beşeri

yet tarihinde son sahifeyi 
tetkil eder, ve Veraay sulh 
muahftdeei, kimıenin ilitemL 
yeceği bir ıaheıerdir. Bu 
grupun parolası: [Mevcudun 
muhafazası] dır . 

Mağhlplar şöyle . diyorlar: 
Cihanı müteeHir eden içli· 
mai ve manevi fenalıkların 

me1ulıyıt ve kabahati sulh 
m11abedelerine eit&ir. Bu g
rupun pıtrolas· : (Sulh mu
abedelerinin Reviıionu] dur. 

Üçüncü grupun parolaaı 
iae şudur: [Sulh muahed
lerinden hak ve adalet 
esaslarına muvafık olan he
rşeyin mahfuz kalmaıı ve 
fakat her şeyden eve) 
cihan ıulhunoa muhhfaza 
Ye temin edilmeıi ve A vru
pa medeniyetinin inkıraz 
tehlikesi hAmıl olan harpt
en çekinilmesi suretile 
sulh aıuahedelerin;n tetkik 
ve temyizden geçirilmesi]. 

~uahedelerden istif ad~ 
~tmiı olan gal ipler grupu 
Fransa tarafından idare! 
edilmektedir ve Fransa sulh 
muahedolerinin bekçisi 8 .fa 
tile ne gibi bir rol oynamak 
niyetinde olduğunu bilhas~a 
Bartunun Tuna boyu seyah
ati i't katiyıtle ifa le edil
miıtir. 

Mafhlplar grupu kendileri 
İç i n başl ıca istinadı Alman
yada buluyorlar. 

Üçüncü gurup ltalyu ve 
İngiltere tara fınılon temsıl 
t>dilmPktedir. ltulya ve log 1-
tore, coğr afi vazıyetın ve t ı. 

rihi inkış.afm sevk ~ e ı lcası 
deniz ve kar.ıda muvazeney e 
t esis zaruret vo sebeplnıle 
bu büyük meselede müşter
eken hareket etmektedirler. 

Yukarıda zikredilen gurupl
arla işaret edıl ı n nokta ı 

nazarlarında ıebatlıı ıırara 

Ya:an: BENIT MOSSOLJNI 
mecbu r ol du kl:ı r ı ' e tmıh 

<liı amıkinin istilz:.m t·tlığ ı 

ş kılıl<> t.ıılj ltıt jl{ hu no -
ktai noza r l ar ın dE> ğİ tır ilnı 

yeceğini fars ve kabul c-t 
mek için ortnda bir sPhep 
yoktur. 

Fransa kendisini sulh 
muahedelerinin hAmisi ıav
maktadır. Uakikatle ise Fr
ansa yalnız RPvisionu tehi
re ve onun muslihane safha-
larını müzakerelerde az 
çok uzatmoğa muvaffak 
olabilmektellir. Fılhakika 

sulh muahedeleri ucubesi
nin kaç maddesinin tatbik 
edildiğini yahut değiştiril
diflini tespit etmek enteressar 
birşey olurdu. Bizzat resmi 
Fransa ve Fransız hükQm
eti: Sulh muahededelerinin 
değişmı•z şeyler olmadığı

na ve kıymetlerini kaybed
eceklerine ve onları kurtar
mak hin on oyi tabiyenin 
o ınu o bed leri yeni ve ha
kiki ohval ve vaziyetlere 
tedricen uyduğuna kanaat 
getirmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. 

Ben öyle zannediyorum ki 
küçük itilAfa kartı vaki 
taahhüdatı mani olmasaydı 

Fransa müzakerelere giriş
mek suretile mevcut ahval 
ve 9eraite uymak yolunu 
ihtiyar ederdi. Fakat Kü. 
çük İtilMt an bazıları siy
asi varl ı klarını bazıları 

dn arazilerini iki misli halta 
üç misli artmıt!ardır . Bina
enaleyh bunları her halde 
Statü~oyu muhafaza etm-
ek istiyorlar. Fakat 
bizzat küçük itilAfın 

içinde de voziyet bir vah
det ve istikrar göstermiy
or. Mesel4 Har iciye Naz-
ırı Benee, Tituleskudan 
daha az muannit gibi 
görünüyor. Filhakika Çekos
lavakya Hariciye Nazırı za
zaman zaman:Revision ioıkA
nlarının hava almaz bir sure_ 
lte kapalı olan kapılar ı nı taze 
hava cereyanlarına açmakla 
zevkiyap bulunuyor. 

Kezalik mağlup devletler
in d~ vahdetti ve toplu bir 
vaziy ... tleri yoktur. Nasyonal 
eoey alis'1er Almanya da ikt
idar mevkiine geçinciye k a
dar c,Koridor » meselesi AL 
men siyasetinin ana davası 

gibi görünüyordu . Alman
Leb itilAfı bu meselenin ha
lıoi 10 sene iç·in t a lik etm
iştir ve bu suretle t ehlikeli 
ıhtiJA( bertaraf edilmiıtir. 
Al.sas Loren hakkında Bitl
er tarafından birçok defa
lar tek mana lı feragat ifade 
olunmuştur. 

Sar meseleıi 1935 kAnunu 
sanisinde vukubulacak ro
yıAma tevdi olunmuştur. A. 
\'Uslurya meselesi yalnız 

Avuslurynya ait oi r mesele 
değı l. n~ nı zamanda bjr A
vrupa meselesidir. Avustur
ya müstskild ır vo bundan 
sonra da müstakil bir devlet 
olarak kalmalıdır. 

Alm .ı nynda baz ı mehafı,jn 

taraftar olduğ'ıı şı:ı rkn doğru 

itti so plı1nı gunJen g üne 
daha ziyade unutulmakta dır. 
llug enberg muhtırası t ekzip 
odilmiştır. Rusya daima kuv-

,. ................ ~··•••r.r••·········································· .. ·• 
! ŞEHIAVEMOLHAKATTA 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Merinos Vliyet 934 bütçesi tasdik edildi. 

Hakkında Bütçede 390QO lira ta•arra 
Hakkmda ı~tkikit yapan hı- edildi Bu paranın yol ve maar · 

yat tef kikatım bitırdi. ·,ı . t h . . J..rs iJ ala 
Ziraat Vekalet i tarafından l erıne Q SlSl uf R yO'fı 

merinos mıntakasında tet - Vilayetin 934 senesi büt- yet verilmiıtir. 
kıkata memur edilen müte- çesi lli tHdika iktiran et- Daimi encümen tasar 
hassı~ heyet vilAyetimizde- miş ~e . bütçe dün vilAyete edilen bu 39000 lirayı yol 
ki tetkikatını bitirerek Bur- gelmıştır. marif işlerine tahıis etm 
saya g~çmittir. Heyet viJ4- Bütçe üzerinde vek4letler düşünmektedir. 
yetimizden maada merinos taralından ehemmiyetli bir 
mıntakasına dahil bulunan değişiklik yapılmam ı ş yal 

Çanakkaleye de getmit vilA- nız Maarif VekAleti tahsisa. 
yetimizde olduğu gibi ora_ tından 30000, Nafıa Vekaleti 
da da mera, çayır , ağıl gibi hissesi bakayasından 22000, 

koyunculuğa ait işler hak- vilAretler evinden 9000 ki 
kında mRballen tetkikat yap ceman 61000 lira tasarruf 
mıt bulunmaktadır. Heyet edilmiştir. Bu paranın 22000 
Bursadan sonra Ankaraya Jirllsı diğer düyuna ildve ed-

m. massolini 

vetleniyor ve ihmal edilmi
Yf cek askeri bir devlet ha
lini alı y,pr. 

Haklı sebeplere dayanarak 
en ziyade Reviıion istiyen 
devlet Macar i ıtandır. lto ıya_ 
nın bu bapta aldığı vaziyet 
yalnız milli sebeplerden do
layı değildir. ltalya aynı 
zamanı.la sulhu temin ve 
tarsin edecek olan halk ve 
adalet esaslarından da mül· 
hemdir. Trianon ıulh muahe
deleri Macaristanı bütün ma 
nasile boğmuştur ve boğul. 

muş MacRristan yaşıyarnaz 

ve Trianon sulh muahedesi
ni tanıyamaz. Franııılar 

dahi bu vaziyetin do· 
ğru ve haklı olmadığını ve 
bir harbe yaahut Milletler Ce-

dönecektir. ilmiş mütebaki 39000 

Müteha8818 heyetin vilAy- lirasının bütçenin diğer 
etimiz dahilinde yaptığı tetkik fasıl ve maddelerine ilAvesi 

ıeyahatine ittirak eden vilAyet için daimi encümene salAhi· 

miyeti paktının ı9 uncu 
maddesinin tatbikına müncer 
olacağıDl takdir ediyorlar. 
Bununla beraber bu madde
nin tatbiki bana Problemat. 
ıpue bir mesele gibi görülür. 
Ben, Trianon muahedesi Re 
visiona tAbi tutulmaksızın 

Tuna havıaaında 81 veya 
çok devamlı bir mütareke 
yapılabilirae de fakat bir 
mü1&leba yapılmıyacağı 

kanaatindeyim. 
Diğer mağlup dealetlerden 

Türkiye Sevrt m;.;adeıinin 
Reviıionu meseltsini ıildh 
kuvvetile kendisi için temin 
ve iıtihıal etmiıtir. 

Revlıion meselesinde Bu
lgariıta nın vaziyeti daima 
çok ihtiyatlı olmaktır. 

Netice- Muahedeler ahktl · 
mı nın mahfuz tutulması hu
susundaki ıırarım bu moa
hedelerin Revisiona tAbi tu
tulmaaı hakkındaki talep 
ve dava ile tevhit edilerek 

beytar müdürü Behçet, ıs

lahı hayvanat müfettişi Feh
mi, mücadele reiıi lsmail 
Hakkı beyler dün Bandırma 
dan şehrimize dönmüşlerdir . 

Dığer taraftan vilAyet ba
ytar müdürlüğünden merinos 
hakkındaki noktai nazarı 

sorulmuttur. 

Otomobillerin f irın muı
yenesi yapllıyor. 

Şehirde işliyen otomobil. 
lerin firen muayenesi yapıl
maktadır. Muayene müddeti 
bugün biteceğınden bundan 
sonraki müracaatlar kabul ed
ilemiyecek muayeneye gelm. 
iyenler hakkında kanuni 
muameleye girişilecektir . 

Şimdiye kadar müracaat 
eJen otomobilin yirmi iki 

fren muayenesi yapılm ışıır . 

Villyet idare hayalinde. 
VılAyet idare heyeti dün 

mektupçu Hilmi beyin riya. 
setinde toplanarak memurin 
muhakematına ait itlerle 
meıgul olmoıtur . 

hemabenk bir vaziyete ıoku- ı· k. k d b' k• ı· • 
iması Avrupa siyasetinin en 

1 
1 ar eı lf oy uyu 

büyü.k ~e.~eıesi~ir. 19ıs ~~- ı yaraladılar 
nberı bulun dıkkat ve ıtı- ı • 
nalar ve Avrupa siyasetinin iki gün evel Büyükboı-
gayretleri bu meseleye tev~ tancı köyünden Halil oğlu 
cih olunmuştur. Bu mese- Mehmet ile Çayırhisar kö-

lede tebarüz eden iki pren
sip yekd;ğerine yalda9t ı rıl
mazsa Avrupa sükun bula
mıyacaktır; galiplerin mese
r rPt li ve Amiraoe sesleri 
mağlupların protesto ye şL 
kdyetlerini susluramıyacak
tır. 

Londra, Roma yukarıda 

söylendiği gibi Avrupa mu
vazenesi uğrunda aynı s iya
seti takip etmekt edirler, ya-
lnız tabwt ve mizaç farkı 

yünden Mehmet oğlu Etref 
ve kardeşi Fahri arasında 
çıkon bir kavgada iki kar

deı Mehmedi döğmüşler ve 
ağı r surette yaralamışlardı r . 

Bıref ve Fahri vako yı 
müteakıp JJnderma tara( ıı 
dan yakalanarak adliyeye 
teslım edilmişlerdir. Tahki
kata dt vam edilmektedir. 

löpaklırin itlafı 
Belediyeıce şehirdeki köp-

dolay.sile bazı ihtilAClar va- eklerin ı tl ıHına devum edıL 1 
rdı r. Hakikatte de muvez(.\ne 

1 

mokledir . Şimd iye kadnr 
politikası güçtür. Zira mi'. epi köpek öldürülmüştür. 
hinı menfaatler yekdiğer ile =~="-"""'== _ 
ihtilAf vo tezat halinded ir 1 d ı r . Unutm ı yal ı m kj Avrupa 
vo muhtelıUıkirler müşkülAt devleti ri bugünel914 dekin
ve udemi mu(avakat vallisinde- den daha ziyade kuvvetli 
dir . Bununla beraber (mu_ oh rak mü ·llahtı rlor ve an 
vaz~ne politikas ı ) sulhu cak Londra - Roma Diago
şimdİ) ~ kadar temin eden ' nal bir müsadı•ınayi ve bin
ve l:ıundın sonra dahi t l'min netice bir feliketi menede
edecek olan yeıgAne politika· bilir. 

Spor: 

Mmtaka kongresi 
Brı l ı teııir idman mıntakası 

S"n.elik kongresi 24 ağustos 

da toplanacaktır. Kongre iç
in hazırlık yapılmaktadır. 

Birliklileıi tebrik 
~uhterem hemtehrimiz 

Ali Hikmet Paşn Hz. idman-

birl iği kulubüne gönıfordiği 

bir telgrafta Alteyı yenmek 
suretile kaıanJığı muvaCfak
ıyetten dolayı birliklileri te
brik eıfr 

• 

KüçOtlerin maçı 
ldmangücü ikinci takımı 

İdm:ı nyurdu ikinci takımı-

na bir maç teklif elmit ve 
bu teklif Yurt tarafından 
kabul edilmittir. Yort ve 
Güç küçükleri bu cuma ka. 
rşılttşacaklardır. 

Maçln heyecanlı ve güzel 
olacağı söylenmektedir . 

V ıllyet Baımü~en~isliği 
Vildyet Bat mühendisliğ-

ine Mersin baş mühendis i 
Hur9it bey tayin ed ilmiştir. 

Belediye icraatı 
107 Numarall Ayvalık oto 

mobili sahibi ile darbali ot
eli karşısında kebapçı Hasan 

efendi hakkında belediyece 
tı;ı hki kata gi rişilmiştir. 

Otomobil sahibinin karnesiz 
şoför kulland ı ğı ve kisilmsi 

)Azım gelen bağaj ını kestirme. 
diği ve kebapçının da müşle. 
rilerine satmak üzere yaptığı 
şerbete kar kattığı anlaşıl 

mıştı r. 

Hırsızlar tutuldu. 

Küpeler nahiyes inin Kuz. 
ören köyünden Alı karısı 
SelimeRin yolda önüne geç. 
erek ziynet a ltı n ların ı çalan 
Pelit ~~i k köyünden Ahmet 
oğlu İbrahim ve !smail oğ 
lu Ali tutulmuşlardır. Hırsızlar 
Jün a'lliyeye verjlmiş!ordi r. 

Yeni lyııhk kıymık111 
Yeni Ayvalık kaymak• 

Hüınü bey şehrimize gel 
ek vildyetle temaa etmit • 
Hüsnü bey vazjfesine bat 
mak üzere dün Ayvalığa 
tmittir. 

Konya vil4yeti idare he 
azalağ ı na tayin dilen eeki 
ymakam Rasim bey bogi 
lerJe Konyaya giderek ye 
vazifeıine ba9lıyacaktır. 

İtalyan 
Kıdım hı~kmdam. luı 

iminin f ıkri nıdir7 
Matmazel Elena Go111\ il 

sssolini ile mülAkatta bul 
muş ve ıtalyan kadını ha 
k ındaki fıkrini ıormuıt• 
Mussol ı ni kendisine ıu oe 
hı ve rmiştir: 

- Birçok kadınlar iktiaa 
buhrandan dolayı dıtnrı 
iş görmeğe mecbur olduk 
arı için kendilerini m 
zur görürüm. LAkin kad 
nın esas vaıılı 
anneliktir ve muhiti, eak 
gibi ev olticaktır. Paıiıt b 
ktlmeti, bugünkü ltalJ 
kadınlarınıD eıki Ro 
kadınları gibi bütün haya 
tlarını evde, örme ve dok 
uma itl~rile geçirme1İO 
istemiyor. Hüktlmet kadınl 
ımızın , kocalarının ve 
erkeklerin mütemmim 
uzuvu olmaları arzu edı 
yor. 

Faşiıt rejimi 
dınını umumi ha1at 
uıakl•ttırmıyor. Sendikal 
da bırkaç kadın mem 
vardır. ileride korporaıyo 
nlara da kadınları alabi 
eceğiı. Bir kadının bu gi 
memuriyetlerde bulunma 
olacak bırkaç evnfı h• 
iz olmasına bağlıdır. Reı 
dairelerde ve hattA nez• 
etlerde bile memur kadınl• 
mevcuttur. 

Kanunlarımız, İtalyan k 
dınlarını himaye ediyor. 
nanla beraber, Faşiıt r~ji 
ltolyan kadınların ın tam 
nasile anne olmasına ve 
tabii meyilde bulunma11 
bütfin kodretile çalıııyor. 

Elena Casset bu muha 
reden sonra, ltalyan kadı 
ına da ir şn mütaleada bul 
nuyor: 

ftalyan kadını balodan b 
şlanmıyor. Yalnız tiyatrol 
ra ve sinemalara devam 
iyor, ltalyan ka,lını çok 111 
hafazakAr ve dindardır . M 
ınleketine çok bağlıdır. F 
şist. rejimi kadın için 1116 
him leJbirler alm ı ş ve k 
dınların yüksek Yasifeıio 
neden ibaret olduAunu g&ı 
term i ştir. F ;.ı:- i st idaresi it . 
yan kadın ına ceki vazifeler 
den maada lıaşka yazafel 
de vermişt ir Faşiet reji 
zevk ve eğlence kadını is 
miyor. Neslin deTamına 
çoA'almosına yarıyan 
hir uzuy olmasını diliy 
Bundan dolayıdır ki F11f 
rejimi. ltalva kadınıntp cib 
güzellik müsabakalarına 
tirakten menetmittir . 



İ AGUSTOS 

Uzak 
Şakta 
Harg mi? 
( Üst tarafı birinci sayCada) 
bir teşebbüs vuku bulmamıı 
ve böyle bir teşebbüsün 
yapılacağı diplomatik vasıta 
ile de bildir ilmiştir . 

Japonyanın Mançukoyu a
l41r.adar eden bütün mesele
lerin hallinde fevkellde ala.
kadar oldoğnna ve himaye 
ettiği bu yttni devletin tanan
ması meseleıinin de Japon· 
ya siyasetinin bolli batlı 
dütüncelerinden biri oldu
ğuna ıüphe yoktur. 

Bir Ruı - Japon ihtil&Cını 
fiien veya Mançukada olan 
bitenler intaç edecek değil
dir. Herıey bunu göıteri
yor. Ancak Mogoliıtan mea
elei mevzuubahaolduğu tak
tirde dir ki, itler çare bu
lunmas bir tarzda bozulmak 
tehlikeaini göaterebılir 

Ruılar dıt Mogoliıtana 
hlkim bulunuyorlar. Japon· 
lar daha doğrusu müttef ık
leri Manç11rıliler i1e k.endı
leri için hakiki bir menfaat 
tetkıl eden iç Mançuri jehol 
ve cahar yolu ile ditlerioi 
geçirmıılerdir. 

Maamafıh bugünkü vaziy
et.ta Moıkova ile Tokyon
un bu meselede de hır su
reti teniye b11lam17acaklar ı 
muhakkak değıldir. Ve bitta
bi bu eureti teniye Çınin 
zararına olacaktır. 

Bınaaleyb uzak tarkta hır 
ibtilAf ç kmak uzak olduğ
una dair olan rıvayeılerı 

biyük bir ihtıyat ve ıoj'
ukkanlılıkla lr.arıılamak ic. 
ap eder. 

İki memleketinde de kar_ 
şılklı olarak giritmiı bulu_ 
nduğu ırıütkiıl ve dolama
\:h aiyaaette kendiıine da
ha &tuh st bir haraket te
min maksadına matuftur, 
Japanya ile Rusyanın sulhu 
boımağa Vt! galıbi ıçiııde 

teıirlerıni hiçbir kimıenin 
şimdiden keıtirmeyeceği Lir 
sergüzeşte atılmağa karar 
vermiş oduklarını hüküm 
ettirebilecek ortada hiçbir 
delil yoktur. 

TORKDILI nin tefrikuı No:3 

arapla 
Yahudiler 
arasında 
\Üst tarafı birifü·i ınyfada ) 
caddaainde dört büyük bina 
yanmııtır. M&halli hukümet 
örfi idare i)dn etmiş ve be
lediye reisi saat 20 den sonra 
solr.oğo. çıkılmasını men<>tm 
eğe karar vermiştir. 

MüıellAh askeri devriyeler 
kavgo mahallınde dolaşma-

kta Ye ıükılnu muh· 
Lfasa etmektedir. 

lıarikıda Pırı ıesılısl 
Vaşington, 6 (A.A) -

Ayan meclisinin bankalar 
ancümeni bankacıların rolü 
ve yedi milyarlık ecnebi 
eıhamının Amerika piyaıa
ıına sürülmüş olması htıkk· 
ında g.ıyet iddetli bir ra. 
por netretmi~tir. Bu repord,l 
bankacılar tarafından Ame-
rikan hamillerinin menafıine 
karıı en ufak bir alAka bile 
gösterılmiş olduğu kayded
ed lmekte ve Morgan Bvnh. 
kuhu Company, Nutıonal 
City Bank,Oıllon RMıl Com
pany ve diğer birçok b ın. 
katarın muamrlelerini ı •V. 

maktadır. Bu r por kong~r
enin gelecek kanunusanide 
taaarrufu korumak için ta-
nzim edeceği yeni kanunn 
eaas olacaktır. 

Hı~lya + lomıdi + T rıjedl lakı la -

Orijinal Bir Yazı .•. 
Yazan: MEHMET TUtRUL 

Neyae, makale kısmını so sun. Bir posta tayaresi gıbi 
na bırak.tık . Bunları orada. muntazam işliyen mağazan, 
izah ederiı. ) aşkın fırtınaıile param prır. 

R~jisörün sesi: - ( Kari, ça olabilir. 
aanmalr.i, rejisörün seıırıı IAkin, dınlemedin, kuzum 
seyirciler itiliyor Hayır, dinlemeılin benı . 
onu, yalu z ıahnedekıler du. l,te bugün .. 
yabiliyorlar. Çunkü, rejısö- Salih bey - Evet. bugün 
rün başlanğ'ıçtu nlduğu gıbi bir deli, bir müflis, Jaha 
ıert konuşmıyor . Fı- doğrusu bir vicdansızım 
ııltı halinde söylüyor, her değil mi? Çocuklarım, karım ... 
dileğini .. Rejisörün ıözlerL RPjjıörün sesi - Dikkat 
ne de mani olduk. Affeder- Salih bey, çocuklar m. der-
sin. rejiıör hey!. 1 ken birdenbirP. urper w se-

Salih bey sakinıin . Ya sin titresin . Haydi bu keli-
valJ yovı . anlatırken heye- meleri tekrarla . 

canlan ak, hareketlenecek, Salih bey - Çocuklarım, 
havalan k "~ nihayet bir karım. (Gözleri yaşarır. Kı 
balon gibi paılıyncaksın.. ~a bir iiktlt. SPsi boğuk. 

Ooktnr, sen de araıla ııı- laşır. 1 Ah, onları ancak 
rado. söze karış, daima na- ~imdi düşünebıliyorum .. 
ıibat vermiye bak.. Bir kaltak. (dişleri g.cır· 

Doktor - ~ann söyh•miş- dar) bir orospu İ\'ın. nnaman 
tım, Salih .. Kaç ti fa: Aman 'iÜtü kadar tPmiz olan karım 
dostum. bu yaştan sonra aş- ve \"Ocuklarımı 1hmal ettim. 
lr.a tutulursan işinden olur - Onların kalplerinde biç 
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Sn, hava ve muhtelif nu~yva ve hayvanatı ehliyesile n•efhur 
bulunan Bahktlsir-Kütahya şimendifer hauı üz~rinde Dursunbey 
kazasında ilk defa açdacak olan panayır 10 ağustos 934 cunıa 
giinii başlayarak 14 ağustos 934 sah günü hitam bulacaktır. 

men k ıymeıinin yüzde 75 ini 

bulmaJığı takdirde arttırma 
( 15) gün ıonraya kal

acaktır. O gün en çok art
lıranın üz~rinde barakalar.ak-

kapanmıyacak yaralar açtım. tüpü ile beraber kınalar, 
Yaz ı klar olsun bana... neticede bütiın bir omur 
Doktor - Neyse, şimdi, yıprottığın o mikrop ıilAhı 

müteeHir olmanın, afllayıp elden gıdince, ıen naaıl olur 

8 zlamanın sırası dPğıl. Gider· ı da, ~ _şfıni Y_?k ~den~ere k~
sin evine. çocııklarını, karını rş, ıcınde muthış bır kın 
derin şefkatinle, ha.halık nr- duymazsın!. 
zular;nla kucaklarsın. işte, kadının izzeti nefsi 

Salih bey Ah, doktor, de böyledir. O, bir defa m.a~ 
karımı bilmf'zsin ••. ((arım... hvoldu, kırıldı mı. tımarı 

o beni. kotiyyen arr tmi. imkansızdır, sonra onun ... 
yecektir, doktor. Ah, çılılıracağım, doktor, 

Doktor, Joktor, ıöyle, çıldıracağım! .. 
hen r.c yapmalıyım, şimdı?, Rttjısöriin Rasi - Salıh 
Perişanım, doktor... bey rıc t ederim, Sıılıh bey, şu 
Bu vaziyetım beni timarha <cDoktor!» hitaplarını yer-
ne ahırlarına sürükliyecetir, inde sarfet ... Yerinde kullan .. 
doktor. Doktor - Hayır sen böyle 

Doktor - Kuzum ııeler kalaoıazeın, muhakkak, ka
ılü§ünüyorsun? Kabahat se- rınla barışacakıın . 
nde idi, zRten. Niye, billür Fakot, ondan evel, bana, 
bir 808, şakrak bir kahlr.a. gu çılgınca aevdiğin kadınla 
ha kadar t •ınız olan kırını nasıl Lanııtığını anlat; 
bıraktın? •. O neteyi söndür- cok merak ediyorum zira .. 
dün:•. • ' VP. dostum; yazık Sende, elektrik kı\ ılcıml 
değil mi şımdi ona?.· ar hasıl edebilen hu kııvve;,t, 

Lakin. attetmittir eeni na11l bir teymiş bakalım 
o. 

Salih bP.y --- Çocuksun 
doktor.. Ondaki izıetinefiı 
ynrasını sarmak, iyi etmek 
mümkün değildır, artık . 

Scmm ıumelerce tecrübeden 
eonraki bir ketfiai alıp, 

Salih Rey- nasıl mı tanı

dım nasıl mı? uzun .. uzun ... 
Ooktor Uzun muzun an

lat .. 
Salıh Bey - Peki. . An· 

latacağım. •• ( Biraz ıtikut. 

Çünkü, naıarları dııarı dal-

mıştır .• lkiıi de koltuklarını 
bir birine yanattırırlar .•. 

işte; Salıh bey ökıtirdO ... 
Baş1ıyacak gibi, yutkun

uyor.,. 
Sözleri, Doktorun, tece11üa 

lü hPJbek !erinde.. Bıtlaıh:) 

Yaşayışım üzerinde, yapratıcı 
ıen1.1 )erden itiyatlardan fazla 
tesir ynpon bu kadını. lstan· 
bul - Bandırma yolculuğun 
da tanımıştım .. 

Onun, ilk görüıümde ha
rukulAde güzel nı:fıı bir 
mahlQk olduğunu, derhal 
anladım. 

Rejisorün sesi- Salih bey 
o manzorayı. kartında gör
ruyormuşsun gibi sözlerinin 
Jümenini yavaş, ahenkli, ih
tizazlı, hiddetli, aakin kull
an .. 

Salih bey- tanışmamıı da 
çok tuhaf olmuştu·. Güver
tede idim.. Deniz, onun ba
kışı kadar ışılı. ve maaab idi .. 

içimde anlışılmaı, sebep 
ıiz bir sevinç yardı ... 
R(\j isorün sesi -Şiirden hoı
lanmadığımı bilirsin sahte Sa
lih bey ... tasvirleri kaaa keı •. ) 

Salih bey-Dalgın, ellerim 
arkamda bağlı, vapurun ar. 

ka tarafına dotru Jilrü· 

4-18'1 

olanlar Blbiıeoi !fref ıfeM
iye mOraeaat etsinler. 

yordum.. Dütince, psl
erime bir dttlgınhk perde
yi çekmıttı •. Vaparun tam ar
ka tarafına geldia Te 
bir demire tutunarak, ıı
zlerim denizde, - bil•İJ• 
arum neyi - döttlniy
ordum. Birden bire, ya
nı baıınıda, bana hitap 
eden, ince, tiir doha hir 
kadın sesi iıittim.. Batımı 
çevirdi~im 11man, o bir 
az evvelki, harikOllde ba
lduğum kadını yanım•• 
görmiyeyim mi •. 

Doktor - Tabii, binlıa 
bire ne olduğunun farkına 
varamadın (Ve giili•Hr •. ) 

Salih bey - bu aeı bau 
demiıti ki: 

•- Afederıinia, efeaclim. 
Yarım aaaHır, baraclua
nıı .• Göıleriniı ıalarda bir 
yere aaplanmıf, dlflatlJ· 
oraunus.. Mldahale mi· 
aasebetıizliktir. Fakat, Koy. 
koyu dütünmeni• beni .. 
möteeHir eHi. 

4' -- Vah, vah hanı• 
eft'ndi. dedim; aiıi, bu gi
ıel gecede miiteeuir et-
ti ğim e müte11ifim •• Ne di
şüodüiiime gelince de.,• 

{De•aaı •ar 



Sayfa: 4 TORK DILl 
= $ Ww+W «tt<»I ..-s wwwmı:mı& 

NELE 
• 

~ah Mehmet ma~duınu Puseyin Avni ticarethanesi 
' Band1rmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahat 

otelidir . . 
1:ne e l 

ııiu Balıke:-ıirdl' y~gftrw satiş .'eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur . 

. \GF.\ FOTO~~H.\F ~IAKİNELEHİ 
Ycrl ı yaş n'h l>irçocuk tır fn.l:ın ıl hi gıyret 

kolaylık]n ~.ullanılır. 

35 Kr. 

Bahk.t~sire 27 kilometre nw afede nıuııtazam 
bir şd e ilP merbut ha va, su ve giizcJ halıçeleri -
lr. meşhur okrn KepsiH nalıiyf>; rıwrkeziude nj!u-
sto!;t:rı 18 nici cumartm;İ ~liuii açılncak '"'~ beş 
giin de ' 'alll edecektir. 

Panayırda lıer ciu damızlık ve k:ısaphk hay 
vanaı bulunacaktır. Panayırın kurulduğu mahal 
vasi ça) ırlıkla tatlı su nıcmhalcırı olup gEllecek 
olaıı hayvanaı ~alıipleri hayvaularınm iaşesin
de nıli kiihit cekmivecekl(•rdil'. . . 

Paııayırda her ne,·i eş~ a vt-. f'Jntia alış veJ'İŞİ 
ya pıla~t{k tır. il a riçtPn glllılct·I.. t iitccnr Vtl esnaf 
mallerirıin hiisııli ımıhafaza ve kf'ndiJeı·inin esbabı 
i...·tirahatleri nin temini rnaksadile ayrı 3) ı·ı maha
ller ihz1r vp lwr tiiı·Iii ihtiyacları da temin ed-
ilmiştir. 4 - 151 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmittir 

A kerı Satın Alma 
Komisyonundan: 

4 100 

9 AGUSTOS 

aarif Oteli 

A VU AT 

BAL1KESİR VİLA YE1' MATBAASlNDA RASILMIŞ1'1R. 


