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-Bü ük Taarruzun y .. .. .. 
yıldonumu 

ve 
oo~u manevralcrı 

Türk ordu
Uugüıı ~u ,,ığıu;t~tur~ Afyonkara-

sunun on altı sene evve gererek 
h i den taarruza ~ 

hisar cep es n lstilAsından 
Türk 'atanın• <lilşnıan 

:"JldönlinlU<lür. 
kurtardığı günün > ınan tstan· 

Bu taarruz yapıl(lığı bza Anadolu· 
k ·a ile bera er 

bul \'e Tra > 
1 11 altında idi. 

·ansı ;rabancı şga 
nun > .... klıııehir hattının 

k aııısar - .-.s ' Afyon ar dli~an or-
d me,·kl tutan . 

gerisin e ed beri buralannı tah· 
dusu bir slentl c~Uşmaıt ordusunun 
kim ctm ş · d 

Tli k ordusunnn me\"CU n-
mc\·ru<lll r . ib ri . 

b ti adet ,.0 teçhizat ıt a > • 
na nls e e B 

kat tlstiln bulunuyordu. un-
]e kat 1 ba.-nte merkesl 

başka dlftdDl -r 
dan dcdetJerinc galebe eden 
Avrupa ri addi ,.e manc' t 

dc,·Jetlc m 
garp J rl ile düc;mAn ordusu· 

.u )cu-rvet e ' . 
bU"'ll d yardımcı 'ıızlyctinl 
nun arkasın a 

h , aza c•liyordn. 
mu a Ttlrk ordusu 

Biiylc hlr ,·azlyette ek 
rnız hareketine geçm 

lçln blr taa a ·aUnden geçml· 
klmsPnln batır -re h > mec;hur aske 

\ ·nıpanın en ·. 
yordu. • ' rl Anadolunun ortasın-
ri muharrlrle remberle· 

ft.an n111hasara,. 
ela h~r tara k milletini or-
ri llo 111kıştırılan Ttlr • t havasız bir 

1 b raber nlha>e 
fltısn i e c bir insanın te· 
hosln""a haı•sc<liJnıiŞ '"·ahi· . .. b A't ıması a 
neftus edemlyerek o • x-ınt tah· 

.. Up gl<ltC«'~ 
11 nften olarak son 
min ediyorlardı. in nnu-

f ştfıı l\fiJll l\fUdafaa tari:ln stM 
tnlmaz bir hAdisesi olan 26 Ağu 

Romanyada bir l 
suikast 1 

BÜ
'- 25 (A.A.) _ yoyvoda ve 
Aj,~· N 'd 'nm aa.bık birinci kral müşaviri oı a 

kalemi mahsus mUdtlıil Jan Gaspar. 
diln gece Timizoara - Bükre;, ekspre-
. . yataklı vagonunda bir suıkaste 

sının b' . Gas 
maruz kalmıştır. Haydudun ırı • 
par, uyumakta olduğu bir sır~da. mu. 
maileyhin kompartimanın~ gı.rm~ ~e 
kendisini boğmağa teşebbüs etmıştir. 
Uykudan uyanan Gaspa:·, üzerine re· 
volverle ateş etmiş ise de haydut bu 
revolveri onun elinden alarak <?.aspa. 
rı ağır surette yaralamıştır· Muteca • 
. · pencereden atlamak suretile kaç· 

\ ızdan evvel Gasparm üzerinde bulu. 
ma . t' 
nan 45 bin leyi gasbetmış ır. ------
Yarın memleket ilAv.eJerimlz

tlen b rincisim veı ıyoruı : 

Denizli ilaverniz 
~ .,,,.___, 

Bu güzel yurt köşe~i~. 
b··t·· güzeJli~&. tarıhı. u un . . , 
kültür haı·eketlerı, zıraa 
ve sanayii ile canlandıra 
caktır. -

11122 taarruzu h<i> le bir zamanda, 
htivle inanılmaz bir şekilde oldu. Ve 
na~ıl lnanılmnz bir şekilde başladı 
fı;:e gene inanılmaz bir tarzda sür'at
le lnkt~at ederek birkaç gtln içinde 
askerlik tarihinin kaydetmediği bU· 
>;ik l.ılr zafer ile nihayet buldu. 

:r.unun için büyük taarruz, Atattlr
kiln yUksek şahsiyetlerinde tecessüm 
cclen Türk askeri dehAsıru tarih sa
hasın<la kıyamete kadar yaşatacak 

bir hl\dl c olarak kalacaktır. 
Bu sene 26 Ağustos böytlk taarru

zun yıld()nilmünü kutlarken o taar
ruzun kahramanı olan ordumuzu 
.DIPnlm dallalmda maaena .....,,.. 
tinde gört11omz. Ba manzaranın 
kalplerimize rnrdl(;I iftihar hisleri 
içimle me ut olnyoııız. 

Türk ordusunun her nıemlekctte 
olduğu gibi her sene mutat mevsim· 
)erde mane,·ralar yapması pek ta
biidir. Doğu mane,·rasının maksa
fh <lR hncldlzatmda bundan başka 

bir şey değildir. Ancak Dersim da(;
larınclıı )&pdnn mane,ralarda blr 
husu~iyet ar,-nırsa bn da Türk ordu· 
sunun hıırki emnl.> et ile beraber 
dahili cmnl) «'t bakımından da eı 

bliyUk istinat noktası hnlunduğunn 

gösterme ldlr. C'umhul'lyct kanun· 
)an karşısında ne imtiyazlı bir fert, 
ııe d~ lmtlynzh bir mmtaka bulun
nıadı!tını bütün clhana llAn etmesi
dir. ASDI US 

Basın istihlak 
koopratifi 

Dün Hasın Kurumunda 
nizamnaınesı konuşuldu. 

Bay Sadri Ertem 

Kav ıttan başl:ımak üzere basım işle 
g .. . k 

rinde kullanılan maddeler uzerıne u. 
rulması kararlaştırılan ist:hlak koope. 
ratifinin İktisat Vekaletince haz rla -
t lan projesi, dün Basın Kuru. 
nunda yapılan bir toplantıda tetki~ 
ve müzakere edilmiştir. 

Bu t~plantıda Matbuat Umum Mü
dürliığünil Bay Sadri Ertem, İktisat 

(Sonu Sa 6. Sil S) 

navemlzle beraber 

Yarın 24 syafa 

., ~. Telgraf ac!resl: Kunm • YifinlJuı 
Telef. 2103 (Yazt) 24370 f idare) 

1 Sayısı heryerde 
i 100 ara 

Orta Av,.upa lıô.diseleri lıakkında 

İngiltere birkaç güne kada 
hattıhareketini bildirecek 

Londrada Başvekilin başkanlıQın 
da mühim bir toplantı yapıldı 

Başvekil 
dün Elazığa 

vardı 
Coşkun tezahOratla 

karşılandı 
Malatya, 25 (A.A.) - Başvekil 

Celll Bayar, refakatinde bulunan 
zevatla birlikte bu sabah saat 12 ·de 
Maln.tyaya vasıl olmuş, binlerce halk 
tarafından tczahUratla karşılanmış· 
tır. 

Başvekil, şimdiden mamurlyet 
manzarası arzeden ipllk fabrikası

nın bitmiş olan krsımlarlle mesken
lerin bir kısmını ziyaret etmiştir. 

Fabrika martın son haftasında bü
tün teslsatlyle işleyecek ve Uç bin a· 
mele talıştıracaktır. 

(Sonu: Sa. 6, Sil. 5) 

Çinliler 
bir çok trenleri 
yoldan çıkardı 
Şanghaydaki bütün 

Japon tayyareleri yakıldı 
Hongkong, 25 (A.A.) - Yantze'nin 

cenup sahilinde Japon kuvvetleri Şa.. 
he civarında bulunan Pakioshana mü· 
temadiyen hücum etmişler ve hiç bir 
netice elde edememişlerdir. 

Bir Japon kıtası Çinliler tarafından 
t.im,unen imha edilmiştir. Japonların 
zehirli gaz neşreden mermileri yüzün. 
den Çinlilerin zayiatı da çoktur. YanL 
zenin şimalinde Çinlilerin mukabil ta· 
arruzundan sonra muharebe sahnesi 
Tsienshan'ın yakınında ve §arkına in. 
tikal etmiş ve siper harbi halini al • 
mıgtır. 

Kuıkiangda bir Japon petrol deposu 
Çin tayyarelerinin bir havai akını ne
ticesinde iştial etmiştir. 

Hongkong, 25 (A.A.) - Japonların 

bazı büyük §ehirlerle demir yollarını 
işgal ettiklerini ve nüfuzlarının şehir 
ve demir yollarının bir kaç kilometre 
ilerisini geçmedığini nazarı itibara a. 
lan seyyar Çin kıtaları baskın yapmak 
suretile Piuhan, Poiping, Tsientsin, 
Peiping - Mukdcn. Peiping - Sui • 
yuan, Tintsin - Poukov şehir ve hat
larını tahrip ederek bir çok. trenleri 
yoldan çıkarmışlardır. 

(Sonu Sa. 6 Sil. 3) 

ispanyada 
3S Frank o la) yaresl 

dU~UrUldU 
Barselon, 25 (A.A.) - Müdafaa ne 

zaretinin tebligi: 
Şark cephesinde cümhuriyetçilerin, 

Kordobanın şimali şarkisinde Devila • 
belt ovasında ve Fanjuanandaki mev_ 
zilerine duşmanlann hiıcumJarı. tama. 
mile tardedilm:§tir. 

Estramadure cephesinde cümhuri • 
yetçiler, Penalsordrc mıntakasında Bcr 
meja dagını zaptetmişlerdir. 

Mcnterrubie mıntakasında, kıtaları. 
mız ilerle:nege devam etmit ve Zujar 

(Sonu Ba. 6 Bil. U 

Londra, 25 (A.A.) - Dün sabah, 
Bay Çemberlayn, Halifaks, Sir Jon Si 
men ve Horas Vilsonun yaptıklan top 
lantıda Çekoslovakya ve İspanya 

meseleleri görüşülmüştür. 
Lord Halifaks dün aynca Bay 

Gvatni de kabul etmiıtir. 
Havas muhabirinin öğrendiğine gö

re, Orta Avrupa hakkında Alman zi
mamdarlannın hattı hareketi hakkında 
Londraya gelen haberler, tatmin e. 
dici mahiyette bulunmaktan uzakta • 
dır. 

Dilnkil topl:ıntıya eebep te bu key. 
fiyettir. Londradaki kanaat, müteyak. 
kız bulunması lazım geldiği ve önU.. 
müzdeki haftalann kritik olmasının 

muhtemel bulunduğu merkezindedir. 

İspanya meseleleri halckında ise, na. 
zırlar, Frankonun mukabil teklifle. 
rinin tadil edilcbilip edilemiyeceğini 

öğrenmek Uzere ademi müdahale ko • 
mitesinin toplantısından evvel, Bur • 
gos nezdinde yeni bir te§ebbüs yapıl. 
masında mutabık kalmı§lardır. 

(Sonu: Sa. 6 Sa. 3) 1ngiliz Baıvekili Çenherlayn 

Iktı od kilinin 
beyanatı 

istihsalatımız ka ite itibari:e 
memnuniyet vericidir. 

Evvelki gün §ehrimize gelmit olan 
iktısat Vekili Bay Şakir Kesebir, dün 
iktısadi mevzular üzerindeki tetkikle. 
rine başlamı§tır. 

Vekil, sabah öğleye kadar deniz 
müesseselerinde meşgul olmuı, her bi. 
rinin ayn ayrı müdürleri ile konuşa. 

rak her müessesenin ayn ayn ihtiyaç 
ve dileklerini sormuş, bazı lüzumlu 
görülen işler için talimat vermiştir. 

Şakir Kesebir. ögleden sonra ayni 
suretle tetkiklerine devam etmiş, saat 
15 de dördüncü Vakıf hanına gelerek 
dördüncü kattaki Türkofis direktörlü. 
güne çıkmıı. burada saat 18 kadar ka 
tarak muhtelif işlerle me§gul olmuı

tur. 
Vekil, Türkofiste bulundugu sırada 

kendisini ziyaret eden Brilksel sefiri 
Bay Cemal Hüsnüyü kabul etmiı, kcn 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 
~~~~~~~~~~-

lktiaat vekili Şakir K...wr 

rtfai~enin ona ıncı 
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lngilizlere göre; 

Güç nüanslar 
Andre Mo.urolı'den: 
Umumt harptenberl Fransanın 

Saint - Cyr askeri mektebinde bir in
glliz mualllm vardır ki bu zat tale
be le rine !ngillzce okuttuktan baş.. 

ka tngiltereye gidenler için rlayetl 
Hl zrmgelen bazı ince ahlft.kl usulierA 
ve A.detleri de öğretmektedir. Bu u · 
su l ler zahirde ehemmiyetsiz şey] er 
görüntir. Fakat münase bette bulunu 
lan İngilizleri memnun etmek nokta.. 
smdan her halde blllnmesl ve tatbl· 
ki faydalıdır. 

Profesör Pik karın kıskan
dığı bir teşebbüs 

Leh:stanh bir arm 28 bin metreye 
çıkmağa hazırlanııor 

Bu ingilizce mualllminln bel11baş. 
lı nasihatleri şunlardır: 

Hir !ngiHze misafir olan kimse 

Lehistanlı bir 
tayyareci dünya • 
tabakasının dışı • 
yı çeviren hava 
na çıkarak gök boş 
ıuğunda yirmi se -
klz bin metreye 
yükselmek teşeb • 

Porto şarabını içerken ctgara içme- oüstindedtr. 
meğe çok dikkat etmelidir. Zira bu Bundan evvel st-
tarLda hareket etmekle siz Porto lk· 
ra m eden tngllize şarabın pek nefin 
olduğunu ve şarabın nefasetini ciga
ra dumanı ile karıştırmak fstemedt
ği n izi ifade etmiş olursunuz. 

Bir lngillz lle konuşurken muha,.. 

ratosfer tabakası • 
na çıkmak için ilk 
ıeşebbllsU Belçika -
1I Profesör Pikkar 
yapmıştı. Profesör 
oa.lonla on altı bin 

ta hınızrn sigarını yakmak için cl-
metreye kadar çık· 

garanızı hazırlamanız bir nezaket 
tı. Daha fazla yUk

kaldeıtdtr. 

Münasebette bulunduğunuz lngi· 
ll zin sanatı ne ise ondan ve memle 
k c tlnden bahsetmek muhatabınızın 
boşuna gider. 

tngnterede bir otele inildiği za. 
man kapıcıya, resmi elbise He bulu" 
nulduğu zaman, bir şflln, sivil kıya
fette bulunulduğu zaman altı pens 
verillr. 

sekliğe çıkmak 1 .. 
çin giriştiği teşeb • 
bils ise yarım kal .. 
mış, yaptığı bir 
tecrübe esnasında 

balonu yanmıştı. 
Amerikalı bir 

tayyareci de gök • 
yüzünde yirmi iki 
bin metreye çık -
mıştı. 

Lehistanlı tayyareci Markyevtç Jod 
madrğını bir suretle anlarsanız evin ko ve arkadaşlarıbütUn bu rekorları 
sahipleri ağız açmadıkça bu bahse kırarak 2s bin metreye yükselmek 
temas etmek doğru değildir. 

Eğer bir lngillzln şatosuna gidi
lir de size verllen odanın tekin ol-

Preveze muzafferiyetinin 
yıldönümü 

BUyUk TUrk denizcilerinden Barba. 
rosun Prever.ede kazandığı zaferin 
400 üncü yıldönümüne tesadüf eden 
28 eylfilde yapılacak merasim progra
mmı hazırlamak Uzere, dUn ~abah va. 
li ve belediye reisi Bay Muhittin Us. 
tilndağm ba§kanlığında bir toplantı 
yapılmıştır. 

kararındadırlar. 

fer tabakasrna yükselmek tecrUbesi· 
ne ilk defa olarak kendisi teşebbüs 
ettiği için b usahayı kendisinin 1htl
ettiğl için bu sahayı kendisinin ih· 
tisası haline koymak ve bunun Uze
rinde yalnız kendisi çalışmak iste
mektedir. 

Şüphesiz ki Lehistanlı tayyareci 
ve arkadaşları, yapacakları balon 
seyahatinde profesörün sözünü din
lemlyecokler ve tecrübelerine girişe
ceklerdir. Fakat, profesör Plkkıırın 
da bu tecrilbelerde bulunmıyacağı 

zannolunuyor. 

mindeki bu balonun son hazırlıkları 
da tamamlanmış, alçak seviyelerde 

, olmak şartlyle, uçuş tecrübeleri 
yarıılmıştır. 

"Leh yıldızı" bir iki hafta sonra 
havalanacak ve doktor Markyevir 
Jedko ile arkadaşları 28 bin metre
ye çıkmak teşebbüsü ne yükselecek-

i :terdir. 
J Doktor Markyevi~ bulunduğu bir 

beyanatta şu izahatı veriyor: 

- Bu sefer balonla yaptığımız bu 
teşebbüsll daha sonra tayyare lle 
yapmağı düşUnUyoruz. eııphesiz kl 
bunun ic;;tn 1tı.usust blr şekilde yapıl· 
mış tayyarelere ihtiyaç T"ardır. Fa
kat bu, bugün 1çln değlJee hile, !8-
tikbalde mUmkUn olacaktır. 

"Stratosfer taba.kasında tayyare 
ile daha yUkseklere çıkmak kabll
dlr. Bllbas11a 30 bin metreyi g~tik· 
ten sonra. tayyare saatte 800 hattı 
ııt>oo kllometre ıifüratle gidebHlr.7 • 

Doktor Markyevlç '28 bin metre7e 
c-ıkma.lt ıctn ıg\rletllt bu tetebbU&tı?ltl 
mabadı aklt:ında da funları ~y'lU.
yor: 

- GökyUzUnde yerden 28 hın met· 
reye yükselmek, bir çoğunun zannet
tiği gibi, yalnız bir rekor meselesi 
değildir. Tayyarecııtkte birçok r e
korlar, sırf rekor olsun diye kırılır. 
Şüphesiz kl bu suretle tayyareclltk
te varılan terakkller mühimdir. 

"Fakat, bizim 28 bin metreye çık
mamızdan asıl maksat, kozmoğrafya 
tetkikleri yapmaktır. 

"Bu kadar bir yüksekliğe çıkılın
ca dünyayı uzaktan bir kurs halin
de görmek kabildir. O zaman karşı
mızda. blr güneş, bir ay ve bir de 
dünya görUlecektlr. Hava. taba.kası· 
nın dışında bulunduğumuz içln gü

ingiliz siyaseti
nin inkişafları 
İnglllz siyaseti eski dünya.da. oldu

ğu glbf yeni dünyada da faallyetle 
çalışıyor. Sulh içln olduğu kadar 
harp ihtimaline karşı da çalışıyor. 

İspanyada ecnebi gönilllUlerin ge
ri alınması ltln yapılan !nglliz plA.nı 
ile Çekoslova kyada eski lnglliz na· 
zırlarından mıncimanın tetkikleri 
birinci nevi sulh faaliye tlerinin bl· 
rer misalidir. İngiltere bir taraftan 
Orta A vrupada, dlğer taraftan Ak· 
denizin garp mmtakaaında sulhu 
muhafaza. etmek isteyor. 

Fakat bu tarzdaki gayretlerin bo
şa gitmesi d.e mUmküııdür. iBlr gün 
birdenbire harp tehlikesi meydana 
tıkablllr. Herkes sabahleyin gözleri
ni açtılı zaman tsntıne geçilmez bir 
feltket manzarasını görebilir. 

hte tngilterenln aHA.blanma prog
tammı bir daklka bırakmayarak 

mtitema.dlyen harbe baıırlanması 

bunun ıctndlr .. Fakat aon günlerde 
bazı m\lhlm bldlseler g6aterdl ki ln
glltere nıtistlı.'k'bel harp lçln )'alnız 

slllhlartnı artırmak suretiyle çalış· 
mayor, aynl umanda bir harp ihti
.rnaUne lkarJI kendisine menfaatler 
buluror. Suıh l!teyen memleketle
ri bitaraf Taılyette bulundurmağa 

ehemaıt19t verlror. 
1ngtltere Fruıu. Ue anlaştı, Ya· 

kın Şarkta ve Balkanlarda sulh un
suru olan devletleri malt mfizahare
tlyle tutuyor; nihayet şimdi İngiltere 
ile Amerika. arasında da siyası bir 
yakınlık başladığını görUyoruz. 

ŞUphe etmemelidir ki Amerika 
Cumhurrelsi Ruzvelt'in son defa. 
söylediği nutuk içinde tnglllz sfya
setlnln yeni dUnyada kazandığı bir 
siyası zaferdir. Ve İngiliz Kralı lle 
Kraltçesinin gelecek sene içinde A
merikaya yapacakları seyahatten 
bahsedildiğine göre bu siyasi zafe
rin bundan sonra daha mUhlm inki
şaflar göstermesi de ihtimalden u· 
zak değildir. 

••• 

Toplantıda kolordu deniz kumandan 
lıklarından birer mümessil, Beyoğlu, 
Beşiktaş kaymakamları, deniz ticaret 
mildUrü, parti murahhasları bulun
muştur. O gün karada ve denizde btL 
yük tören yapılacaktır. Dün progra _ 
mm umumt hatları üzerinde görüşiil· 
müştür. Belediye reis muavini Bay Ek 
remin başkanlığında bir komite prog. 
ramı hazırlıyacak, büyük komisyona 
verecektir. 

Markyevi~ Jodko hem bir tayya
reci, hem de kozmoğrafya bahisle
rinde saldhlyettar bir a.limdlr. Tay
yareci t\.Hm, 28 bin metreye yüksel
mek fçln, Profesör Pikkarın balonu 
gibi bir balon kullanacaktır. Bir iki 
haftaya kadar yapılacak olan tecrii 
beye Profesör Pikkar da davet edil
miştir. Fakat Belçikalı a.ıım bu te
şebbilsll hakikaten İtendlsl tçtn bir 

rekabet saymakta, Lehiı:ı tanlı mes
lektaşlarını şiddetle muaheze etmek. 
tedir. 

Doktor Markyevic Jodkonun bu 
iş için hazırladığ balon çok btıyUk· 
tür ve profesör Pikkarınkinln birkaç 
misli vardı. Balonun mihveri 120 
metredir ve içi 124 bin metre murab
baı bava almaktadır. Balona bağ
lanacak olan sepet de içine on klşl 
alabilecek bir büyllklilktedlr. Balo
nun sepetinde hava tertibatı da pro
fesör Pikkarın balonundaki gibidir. 
Yalnız bu usul biraz daha tekft.mUl 
etttrilmiş ve bazı yeni na.veler yapıl· 
mıştır. 

neşin ışığını bize nakledecek bir va----------------

Profesör Plkkarın itiraz ettiği ci
het doktor Markyevlç Jodkonun, bu 
teşebbüsünde kendisinin usullerinı 

taklit etmesidir. 
İlim herkesin olduğuna göre, biı 

yeni usul herhangi birisi tarafından 
tatbik edilebilir. Bu daima böyle 
olmuş ve fen, bu şekilde llerl cmiş· 

tir. 

bir hücumbotu 
Casus Lavrensin hazırladığı 

p an çok iyi netice verdi 

Yeni 
Fakat, Profesör Pikkar, Stratos-ı 

fnglltzlertn meşhur casusu LA.v
rena bundan iki, üç sene evvel · bir 
motosiklet kazasında öldUğU zaman 
evinde yarım kalmış bir mektup 
bulmuşlardı. LA.vrene bu mektubu
nu bir mühendise gönderecekti ve 
şunları yazmıştı: 

"Maketiniz mükemmel. PJAnları

nızı iade ediyorum. tik modeli yap
mağa başlıyablllrslniz. Bankadan 
namınıza 100 İnglllz lirası gönderi. 
yorum ve yakında daha fazla para 
701lıyacağım. ÇUn kU oı'taya, hükti
metln dikkatini celbedecek blr ma-

kine koyacağımıza emfntm." 
LA.vren~Jn bahsettiği bu makine, 

bir harp gemltıinin yirmi, otuz metre 
kadar r anına yaklaşarak torpil a
tan, son derece silratli mini mini bir 
torpltodur. 

LAvrensln mektubu bulununca İn· 
gil1z Bahriye nezareti derhal o mü
hendisle temasa geçmiş ve ilk maki· 
nenin tecl'Ubesl geçen gün yapılmış
tır. Tecrübeden o kadar iyi netice a
lınmıştır ki İngiliz donanması için 
bu torpito motörlerden birçok sipa. 
rlş edilmiştir. 

"Gvizda Polsl'"•ı" (Leh yıldızı) is-

sıta yoktur ve etrafımız karanlık i
çindedir: 

' 1Bu karanlık mmtakade.n dUnya-
o 

yı istediğimiz şekilde tetkik kabil-
dir. Dünyanın hava tabakası dahi· 
llndekt kozmik hA.diseler ise ancak 
böyle bir yerden tetkik edilebilir." 

Doktor Markyevtçtn teşebbUsU l
lfm dUnyasında e.lAka. He karşılan. 

mıştrr ve tecrübe merakla beklen
mektedir. 

Müsavat mı, 
Hürriyet mi? 
Eski Fransız Başveldlle

rlnden Flıınden, nutuklarını 

''Mllsavat mı yoksa hllrriyet 

mi?" ismiyle bir kitap halin· . ,,, 
de neşretmek iizcredlr. De-
mokrat birliği partisinin lide-

ri bu kitaba tuh·e ettiği bir 
başlangıçta bugünkü mesele. 

Jerden h:tztlnrını hüytlk bir 
vuzuhla güzden geçirmekte· 
dir. 

Fı·n.mıada k&bine buhranı
nın gene başgfister<llği bu
günlerde esld Başvekilin bu 

yazısından bazı kısımları 

naklediyoruz: 

Faşistliğe ve naziUğe muarız olan 
mahafllde bunlar demokrasi aleyh
tarı idareler olarak gösterlllrken, is-

teyerek veya tstemlycrek, fakat ta
rlht bir hataya diişülüyôr. Demokra-

sinin esası, mutla.ka seçim Uzerine 
müstenit bir ldare değildir. Birçok 

cihetlerden nazillk ve ttalyadaki fa
şistlik mesela İngiliz parlA.mentariz
minden çok daha demokrattır. 

Şüphesiz ki bu ldarelerde hUrriye· 

Yazan : IFDandeın 
tin yerine mecburiyet konulmuştur. 
Fakat bu mecburiyet mütesavi bir 

mecburiyettir ve belki ollgarşik hü

ktimetlerdeki bazı hürriyetlerden 
daha. demokratiktir. 

Buna mukabil demokrasinin esa· 
smı hürriyet olarak kabul edersek 
parUmento idaresi başta gelir. Çün

kil bu tarzı idare ancak birçok hUr
rlyetlerin hepsiyle birlikte kaimdir: 

Tefekkür hllrrlyetl, matbuat hUrri
yetl, içtima hUrrlyetl T.s ... 

Fakat dünyanın ve daha ziyade 

Avrupa dilnyasının maddt ve mane

vt tekAmUlU, bilhassa harpten sonra
ki bilyilk buhrandanberi insanların 

kalbinde hürriyete ayni yeri mi ver
mektedir? 

Fransa en şiddetli faşist veya Hit

Jer aJeyhtarı partilerin vaziyetini 

tetkik etmek faydalı olur. Bu parti
ler bu tdarolertn usullerini tenkit e

derken ayni usulleri teklif ediyorlar 

ve gene ayni ueu1leri kullanıyorlar. 

. . . !talynda ve Almanyada mat
buatın kontrolü, M. Leon Blumun 
Franscıda matbuata tatbik etmek 18· 

ted1ğl kanun şeklindeki usullerle 
başlamıştır. 

Sosyalistlerin ve komünistlerin 
kongrelerinde ve neşriyatlarında. u
mumi dairelere, mahkemelere ve 
orduya cumhuriyetçi bir hava ver
mekten bahsolunduğu zaman, ttal
yada ve Almanya.da olduğu gibi, 
memurları ve devlet adamlarını si
yasi fikirlerine ve partiye olan sada
katlerine bağlamak istemiyorlar 
mı? 

O halde faşizmle fa~izm aleyhtar
lığı arasında ne fark var? 

• . . Ekseriya bahsetmiş olduğum 
ye~i llberallzme gelellm: 

Fertlerin biriblrleriyle olan müna
sebetlerine halkın kuvvetinin en az 
bir şekHde müdahale etmesi lAzım. 

dır. Fakat bizim tezimiz şudur: Bu 
müdahalenin bir muvazenesizlik ha
linde vaki olması ıa.zımdtr. Milletler 
arası ticarette nasıl gllmrilk usulü 
kabul edilmiş bulunuyorsa, mllletler 
mUnasebatında da lçtlmat himaye 
mıııt hayatın muvazenesi için lAzım
dır. 

Mesele para ve iktısat hürriyeti
ni, çalışma. hilrrlyetınl kaldırmak 

veya tahdit etmek, yahut bu hürri
yetlere mani olmak değildir. 

Htirrtyet zayıfları kuvvetlilere ter. 
keden ve umumt kuvveti en fazla. cü
retkArlara bırakan anarşi demek de
ğildir. 

Şunu işaret etmek lAzımdır ki, 
son zamanlarda, müdahalesi görülen 
yerde, bllhnssa malt tazyikini veya 
para üzerindeki hA.kimiyetlni icra et. 
tiği zamanlar, devletin muvaffak 
olduğu ieY yalnız ferdi kendi men
faatinden mahrum etmektir. Vazife
sinden hariç olan işleri ele alarak, 
kırtasiyecilik kollarını her tarafa u
zatarak, şuna buna nizam koyarak, 
devlet mmett tahrip etmektedir. 

Yeni doğan bir fikre veya tekrar 
tesis edilen eski bir hayale gör~ 

fert, malı ile ve canı ile devletin hiz· 
metine tA.bidir ve devlet onu istediği 
gibi kullanablllr. ' 



MAHKEMELEADE 
katil Maksudun dün 

muhakemesine başlandı 
KatiJ açhk grevi yapıyor 

iki genç Sarayburnu 
sahillerinde bir canavar gördü 

T 1 başın·) bibiadl! tarafından muayene ettiril· 
Geçen pazartesi gUnU ar a 

d i ı karısı meslne karar verdi. 
a Sait adında bir sebzec Y TtL!N GENÇ KARISI NE 

Ervehe ile evlonüiğtne kızarak ta· KA D!YOR? 
Tüysüz simsiyah deri-

banca ile vurup öldilren Maksudun 
dün gee valdt ağır cezada mubak.e· 
mesine başlanmıştır. Cinayet tahki
katını idare eden müddeiumumi mu
avinlerinden B. Fehmi tahkikatını 
üç gün içinde bltirmiş ve dUn de 25 
şahit, tabanca ve maktuıun vucudun· 
dan çıkarılan kurşun ve raporlarla 
birlikte katili mahkemeye sevket· 
mlştlr. Milddeiumumt Fehmi iddia
namesinde Maksudun suçunu 460 D· 

el maddenin 4 Uncu bendine uygun 
görmüş ve hakkında. ölilm cezasının 
Yerilmestn1, ancak karısının Salt Ue 
aH\ kası olduğu şeklinde ortalıkta ce· 
reyo.n eden detllkodunun da hakkın· 
da esbabı mubatflte sayılmasını ıs-
temiştlr. 

Katil Maksut ynkalandığındanbe
rt aradan Uç gUn geçmesine rağmen 
hiç bir şey yememiş, ve açlık grevine 
başlamıştır. Kendisine ısrarla ye· 
mek uemesi hiç değilse bir bardak 

" ' M ksut süt içmesi söylenmiş, fakat a. 
su dahi tçmlyerek grevine devam et· 

ınlşttr. 

Maksut mahkeme salonuna alın-
ı ·e titrek adım

dığı zaman ~ole hals z" 
larla yürüdil. suclu yerine oturup 
gözlerini bir noktaya dikti, öylece 

kaldı. 

Kararname okundu. Buna göre 
vaka şöyle cereyan etmiştir: 

Arnavut tebaasından sebzeci Sai
dl öldürmekle suçlu Maksut pazar
tesi gUnU sabah sa.at 10,6 da Tarla
başında Altrnbakkal sokağına git· 

. saJdi gözlomeğe başlamıştır. 
mış ye UklU b glri 
Sait biraz sonra sebze Y ey . . 
le elmiş ve oradaki evlerden bıri· 

g tınak ıctn durmuştur. Bu 
sine mal sa 
sırada blr otomobll geçmiş ve Salt 

k uzere beygirini kenara 
yol verme b ;r, ba 
alırken Maksut arnavutça ae;~ra • 

. .. "Jkmıa ve belindekı toplu 
ğıra önune-.. v ekerek tetiğe basmıştır. 
tabancayı C e Sait 
Fakat tabanca ateş almamış v 
fırsattan istifade ederek hemen bey· 
girinin yularını çekip hayvanı 
kendine siper yapmış ve sonra var· 
hıziyle sokağın başına doğru koşm~
ğa başlamıştır. Maksut peşini bıra . 
ınamrş ve arkasından iki el ateş et· 
mis. Fakat isabet ettirememiş ve 

~ rken at· 
Salt Pelesenk sokağına sapa 
tığı uç kurşundan biri Saldln a~~; 
sından vücuduna saplanmıştır. 
kurşunu vedilcten sonra eııerlle kar· 

· l tır ]{a· nına basmış ve yere yıkı mış · 
tll bundan sonra tabancasını bir k~· 
nara atarak kaçmağa başlamış, saıt 
de sendeleye sendeleye kalkarak ar· 
kasından koşmuş, fakat köşebaşına 
gelince yere yıkılmıştır • 

tddlanamenln okunmasından son
ra reis, katile kalkmasını söyledi. 
Maksut babasının. anasının adları· 
nı 38 yasında olduğunu söyledikten 
so~ra, re~ls cinayeti nasıl işlediğınl 
anlatmasını söyledi. Malrnut: 

- Ben şimdi blr şey söyliyemem, 

vekil tutacağım, dedi. 

Reis: 
- sen şimdi bize anlat da sonra 

gene yPltll tutarsın. diye tekrar bi-

tap etti. 
- Anlatmağa halim yok. Konuşa-

mryorum. 
_ Ama bu senin hnkkında ty! ol· 

ma.z. Haydi söyle, nasıl öldiirdUn, Sa-

id!? 
- Söylediın. ya, konuşı.ı.mıyorum, 

ağzım tutuluyor, hastayım. Blr dok
tor getirip beni muayene edin. Ken-

dimi bilmiyorum. 
ttl Bunun üzeri· 

Reis gene ısrar e · ö ledi · ne Maksut sadece şunları s Y • 

- Ervche l{arımdır. Arnavutlukta 
idi. Kaç gün veya kaç ay evvel gel· 
dlğinl bilmiyorum. çunkU okumam. 

Yazmam yok, cnhlllID · 

Mahkemeye getirilen 25 şahit a
raeında Maksudun uğrunda cinayet 
işlediği 21 yaşındaki karısı Ervehe <iof(, 

de vardı. Çok mliteessir görünen Er· 
vehe, kendisiyle konuşan bir arkada
şımıza demtştlr ki: 

li hayvan nerede? 

- BJr Arnavutluğun Görce kasa- • 
basındanız. Maksut lle 6 sene evvel 
ben 16 yaşında ; iken evlendik 
kendisi orada rencberlfk yapardı. 
Az para kazanırdı. Aradan bir sene 

geçince: 
- Karı. dedi. Bu iş böyle olmıya-

eak, ben 1stanbula gideyim. Orada 
çok iş varmış. Para kazanayım. 

Ve kalktı, gitti, buraya geldi. Gi
diş o gidiş. Aradan tamam beş sene 
geçti. Bu müddet zarfında bize ne 
bir mektup, ne bir haber yolladı. Ni
hayet 6 ay evvel kalktım, iki karde
şimle beraber tstanbula geldim. Bu· 
rada olan bab::ı.mın evine gittim. 

- Niçin doğruca kocanın evine 
gitmedin'? Yahut kendisine haber 

vermedin? 

Slrkeetde Yenlpostahane cadde-j 
slnde Yıldırım terzihanesinde kalfaı 
Şevketle bir arkadaşı evvelki akşam 
bUyük korku geclrmişlerdlr. Vakayı 
Şevketin ağzından dini.yelim: 

"- Blr fabrika. arkadaşımla. ev
velki akşam saat yediden sonra. Sa
rayburnuna gittik. Sahilin Ahırkapı 
tarafında soyunup denize girdik. 
Burada sur ve blrkaç eski ve ha.rap 
bina vardır. Bazı akşamlar burada 
denize girerim. Denizde bir mllddet 

- Ben mi, o benim geldiğimi pek 
AlA beni gl>ren hemşerilerlmlzden 
duymuştu .. Gelip beni alaydı. Hal
buki hiç aramadı. Beş ay daha ge· 
cince artık dayanamadım ve Beşik
taş sulh mahkemesine müracaat e· 
derek dava açtım. Sulh teşebbüsü a
kamete uğrndı. tıa.m, aldım ve hu-
kuk mahkemesine müracaat ettim. kaldıktan sonra çıktım. Pantalonu-

mu giydim. Çoraplarımı elime aldı
Bunu etraftan duyan kocam çok 

kızmış, kendisine: 
- Öyleyse al karını. bak, demiş

ler. Fakat buna yanaşmadı. Bu sıra
larda Sait beni görmüş, beğenmiş ve 
babama gelerek: 

- Sizin kız, kocasından boşanmak 
üzere imiş. Boşanınca kendisiyle ev· 
lenmek istiyorum, demlş. Babam ra
zı olmuş ve kararlaştırmışlar. 

Maksut, benim karıma da.ha bo
şanmadan göz koydu, diye, Saide i· 
çerlemiş, kendisinin ta. memlekette 
dedesinden kalma bir toplu taban
cası vardı. lştE) onu alıp zavallı Sat
di öldürmüş. Sait daha 28 yaşında 
bir dellkanlı idi. 

Katil Maksudun m uhakemestne 
ağır cezada bugün de de\·am edile· 

cektlr. 

Zafer bayramı 
Program teshil 

edildi 

30 Ağustos tayyare ve zafer bayra· 
unasebetile o gün şehrimizde ya. 

mı m b"t dil 
pılacak merasim prograd~ıil to.st~ eH • 

i ve alakadarlara bil ır mış tr. a-m Ş .. 
mrla.na.n programa gore: 

1 
_ lstanbul komutanı _sabah sa~t 

S.30 dan 9 a. ka.dıır askeri bırlik ve mu. 

essese &mirlerini, 9 dan .9.30 a k~~~ar 
vilayet, belediye ~e sivıldteşke u e: 

agıv tebrık~tı or u uman 
rin yapac . 
d nlığında kabul edecektır. .. 

a ,,. asim kıtalal'l saat 9 da u. 2 _ ı.u.er . . 
. ·t eydanında kendılerıne ay. 

nıvcrsı em 
rılan kısımlarda yer a.la.caklara_ır. 

3 - Saat 9.45 te komutan geç_ıt res· 
. . t• k edecek kıtaıarı teftış ede. 

mıne ış ıra 

cektir· . b' 
4 - Tftişten sonra kıdem.sız ır 

subay bugliniln ehemmiyeti ~akkmda 
bir nutuk söyliyecek ve bile.bara ge. 
neral buna karşılık verecektir. 

5 - Saat 10.45 te geçit resmi başla 
yacaktır. . . . 

6 _ Kıtalar Taksim abıdesıne gı. 
deceklerdir ve abide cniinde hep bir. 
den bandonun i(3tirakile istiklal mar
şı söylenecek. abideye çelenkler kona. 

caktır. 
7 - o gUn tam saat 12 de Selimiye· 

den 21 pare top atılacaktır. 
Hava kurumunun bütün kolları da 
ece Hava kurumu haftası içerisin· 

ğım sırada yUz metre kadar ilerden 
bize doğru bir hayvanrn geldiğini 

gördüm. Bunu evvela. manda zannet
tim. ÇünkU Gillhane hastahanesinin 
ilerl tarafrnda bazı defalar manda a
rabaları görmilştuın. Hayvan evve
lA yavaşça geliyordu. Fakat sonra 

Sağltk kadrosu 
noksan 

75000 talebeye 5 
doktor hakı)or 

lstanbul ilk okul talebe ve öğretmen 
!erinin sıhhi durumile meşgul olacak 
sağlık ispekterlerinin mıntakalo.rı tes 
bit edilmiş ve alAkadarlara. bildirilmiş. 

tir. 
Yeni şekle göre, Eminönü kazası: 

Doktor Huh'.lsi, Fatih kazası doktor 
!hsan, Beyoğlu kazası doktor Ragıp, 
Beşiktaş kazası doktor Halil, Çatalca 
ve Silivri kazaları da doktor Envere 
verilmiştir. 

Bu gün İstanbul ilk okullarında o. 
kuyan talebenin sayısı 75 bin olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yetmiş 
beş bin talebe ve yine bu miktara ek 
olarak da iki bin öğretmenin sıhhi du 
rumile meşgul olmak için beş doktor 
pek az gelmekle, icap eden ehemmiye. 
tin gösterilmesine maddeten imkan 
bulunamamaktadır. 

Bundan b~ka doktorların ekseriye. 
ti dahiliyeci. doktorlardır. Diğer bazı 
kulak, burun gibi hastalıklarla meşgul 
olan mütehassıs doktorlar yoktur. Yal 
nız bir göz doktoru mevcuttur. Bu va.. 
ziyet karşısında mevcut doktorlar kad 
rosunda değişmeler yapılması icap 
etmektedir. Kadroya yeni doktorlar 
ilave edilecektir. Bu hususta tetkikler 
yapılmaktadır. 

---<>-
Teftiş fişleri 

Ilk tedrisat ispekterlerinin tanzim 
edecekleri ö~rrctmenlerin teftiş netice· 
lerin dair fişlerin esasları KUltür Ba. 
kanlığı tarafından tesbit edilecektir. 

Bundan başka ispekterlerin harcı. 

rahları da kendilerine çek usulile ve
rilecektir. 

---0-

tlkokullarda kayıt kabul 
İlk okullarda kayıt ve kabul işleri. 

nin tedrisatı iptidaiye meclisinin ka. 

hızlaşıp da 20 metre kadar yaklaşın· 

ca bunun bir manda olmayıp pek ga
rip bir hayvan, bir canavar olduğu

nu gördüm. Boyu llç metre, ön ayak
ları çok kısa, tUysUz, kuyruksuz, 
simsiyah bir hayvandı. Boyunun yilk 
sekliğl 60 santim kadar vardı. BU· 
yült dişleri görUlUyordu. Birkaç met
r e k a lıncaye. kadar arkadaşım hay
va nı görmemişti. Fakat iyice yakla· 
şıp da tehlikeyi görünce ha~·kırdım . 

Arkadaşım başını çevirince canavarı 
gör dU. Bımlm feryadım tizerine hay
, ·nn da ağzından köpUkler çıkare.rRk 
bir kaplan gibi bağırdı. Biz kenara 
çekildik. Hayvan ileri gideceği yer
de birden sura doğru atıldı. Bir yan
dan bağırıyor, bir yandan da ayak· 
lnriyle tırmanmak 1steyordu. 

üzerine doğru birkaç taş attım. 

O, mütemadiyen bağırıyordu. Kor· 
kudan arkadaşımla olduğumuz yer
de donup kalmıştık. Hayvan sura 
çıkamaymca geri d6ndü. Tozu duma
na katarak uzaklaştı, gitti. Yıkık ev· 
lerln nltmdaki mahzenlere girdiğini 
tahmin ediyorum. 

Hayvanın, oraya atılan at ölUler!
nl yemek Uzere denizden çıkmış bir 
hayvan olması kuvvetle muhtemel
dir. Oradaki Bizanstan kalma mah· 
zenlerde yaşayan bir hayvan da ola· 
bilir mi? diye düşünüyorum. Netice, 
çok korkulu anlar geçirdik. Hatta. 
hayvan uzaklaştıktan sonra elbisele. 
rimiıt a1amadnn kaçtık. Meseleyi 
poli se haber verdik. Bir mllddet 
sonra kala balık b~r kafile 
gidip elbiselerimizi aldık." 

halinde 

Pazarhksız 
satış 

Kunduralara konacak 
etiketin şekli konuşuldu 
P8.21arhksız satı~ kanununun meri. 

yet mevkiine girmesi yaklaşmış oldu. 
ğundan bu mevzua ait bütün hazırlık· 
lar hemen hemen tamamlanmı~ gibi. 
dir. 

Dlin de, şehrimlızdekl ayakkabıcılar 
Çarşıkapıdaki cemiyet merkezinde top 
lanarak satılacak olan kunduralara 
konacak etiketin §eklini ve ihtiva e· 
deceği yazıları tesbit etmişlerdir. 

Bu etiket üzerinde malın cinsi, diki. 
şi, derisinin nevi, imal tarzı ve fiyatı 
nı gösteren mecelleler bulunacaktır. 

-0--

0K ATIŞLARI 
Okspor Kurumu tarafından ter. 

tip edUcn ve her cumartesi günü Ok· 
meydanında yapılan ok atışları ya· 
pılmryacnktır. 

30 Ağustos Kurumun senei devri· 
yosl olduğundan o gUn lı;:ln büyük ha. 
zırlıklar yapılm::ı.ktadır. 

gun görülrnUştür. Bu hususta icap e. 
den hazırlıklar yapılmıştır. Her oku. 
lun hangi semtteki mahallelerden ta· 
lebe alacağı tcsbit edilmiştir. 

Misafir talebeler 
~h~imizde bulunan Polonyanm Le. 

ga unıversitesi talebeleri, dün sahalı 
Floryayı gezmeğe gitmişlerdir M' 
safir talebeler cumartesi günü. me~: 
leketlcrine döneceklerdir. 

Tokatta eğitmenler kursu 
açılacak 

Tokat valisi B. Faiz diğer vilayet. 
lerde olduğu gibi Tokatta ta bir eğit. 
m~nl.~r kursunun açılmasını istemiş ve 
Kültur Bakanllğına başvurmuştur. Ba 
kanlık bu hu.susta tetkiklerine başla· 
mıştır. İlk tedrisat umum müdürü 
Bay İsmail Hakkı, 1~..ısyadan dönüşün. 
de Tokada uğrıyarak bu hususta tet. 
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Muamele 
vergisi 

maktu vergiye tabi 
olanlar tesblt edildi 

Muamele vergisi mevzuu etrafında 

bir müddettenberi ıehrimizde tetkik.. 
lerde bulunan varidat umum müdürü 
Bay İsmail Hakkı ve Zekiden mürek
kep heyet tetkiklerini ikmal etmiş

tir. 
Aldığımız malumata göre; ağaç sa. 

nayiine mensup 34 esnaf zümresinden 
14 i ma'lttu, geriye kalan 23 zümrenin 
de vergiden muaf tutulmasına karar 
verilmi~tir. 

Maktu vergiye tibi olan esnaf ara_ 
sında marangoz ve doğramacı esna. 
fı, vergiden istisna edilen esnaf ara. 
sında da ağaç torna ve oymacı aımh 
bulunmaktadır. 

Maktu verginin takdirini yapmak 
üzere marangozlar cemiyeti reisi Bay 
Alaettin Kunt ile umumi katip Bay 
Fuat Tezerden mürekkep bir kom.is _ 
yon seçilmiştir. 

Komisyon birkaç gündür piyasada 
tetkikler yaparak maktu vergiye tabi 
esnafın i~lerile meşgul olmağa başla. 
mıştır. 

Vergiden istisna edilen 23 zümre 
esnaf arasında beş beygirden fazla ma 
kine ve işçiden fazla işçi kullanan 
müesseseler defter tutacaklardır. Di _ 
ğerleri tamamile vergiden ve defterden 
muaftır. 

Diğer taraftan dün marangozlar 
cemiyeti, öğleden s.:>nra kendi cemiyet 
merkezlerinde bir toplantı yaparak 
partiye bağlanmaları mevzuu üzerinde 
görüşmüşler, nizamnamelerine yeni bir 
madde ilave etmişler, ve hükumetin 
muamele vergisi etramda marangoz _ 
larm yapmış oldukları müracaatı na _ 
zarı itibara almmasından dolayı mem. 
nuniyet beyan eylemişlerdir. 

• Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
Yugoslavyadan yeniden 3500 baş da. 
mızlık koyun ve koç getirmeğe karar 
vermittir. 

Bunlar için vekaletçe kontenjan 
müsaadesi verilmiş olduğundan koyun 
lar bu hafta içersinde memleketimi. 
zc getirilebilecektir. 

Pcnnste 
Karısı yüzüne kaynar su 

döktü 
Sirkecide Demirkaprda oturan Ah _ 

met dün karakola başvu,rmuş, bir se. 
nedenberi ayrı yap.dığı karısı Muaz. 
zez tarafından yüzüne kaynar 5 d" u 0-
küldüğünü iddia etmiştir. 

Muazzez yakalannu~. Ahmet hasta_ 
neye yatırılmıştır. 

B1StKLET DtlŞtlNCE tJÇtt DE 
y ARALANDI - Yorgi isminde b" 

b• ~- ır 
genç ısııdetic Fenerbahçeyc giderken 
komşu çocuklanndan 13 yaşında Halit 
v_c on yaşında Hasam almıştır. t.tç ki_ 
şı tramvay yolunda giderle.rken vat. 
man Hasanın 133 numaralı tramvayı 
çarpmı~. bisiklet devrilmiş üç"" d 
muhtelif yerlerinden yaralanr~ıştır~ v: 
ralılar tedavi altına alınmıştır. 

ALACAK YtlZtlNDEN - Galata
da Kalafat yerinde oturan Nazım d" 

1
. • ~ 

po lSC •• .. .. muracaat etmiş, bir alacak 
yuzunden Çoruh otelinde sakin Davut 
tarafından bıçakla üç yerinden ağır 
surette yaralandığını iddia etmiştir. 

Y~ralı hastaneye kaldırılmış, Davut 
elınde bıçağı ile yakalanmıştır. 

BtR DENiZ HIRSIZI YAKALAN. 
DI - Ayakapı iskelesine bağlı ve ke
reste yüklü Hızır kaptanın yelkenlisi. 
ne evvelki gece deniz hırsızlarından 

Mehmet girmiş, karaya bağlı halatı 

keserken kaymakam Hasan tarafından 
görülmüştür. Kaymakam hırsızı yaka
lamak isteyince Mehmet kaçmaya te. 
şebbüs etmiş, peşinden birkaç el silah 
atmak suretile yakalanmıştır. 

KISA YOLDAN G1DECEKM1Ş -
Trenle Uzunköprüden İstanbula ge. 
len Ahmet, tren Kumkapıdan geçer. 
ken yavaşladığı bir sırada atlamak 
istemiş, başı taşlara çarparak ağır •u-
__ ..._ --. ...... 1a .................. ____ _ 



Nmin}J-t 26 ACUSTOS 1938 

oe RriMLi Kız 
No.38 \'azan: Niyazı Ahmet 

- Ne var acaba Hasan?. 
Hasanın sesi titreyerek cevap ver. 

di: 
- Seyide bir §ey olmuş galiba. Ya. 

hut askerler geldiler. Ne olursa oL 
sun sen Adnan olduğunu söyleme. 
Besi seni Kazım sanmış. 

Adnan anlıyordu, ki ağabeysi Der. 
simde seviliyor. Buna hayret ediyor -
du. Kazımı niçin seviyorlardı. Gerçi 
kendisine de birşey yapmamışlardı. 

Fakat onu daha ç.ok koruyorlardı. 
Şimdiye kadar gördükleri, duyduk.. 

,ları onda şu kanaati uyandırmıştı: 

Dersimliler büt~n hayatlarım tabia -
tın kucağında geçirdikleri için tabiat. 
lan da vahşidir. Kendilerinden olma. 
yanların düşmanıdırlar, onları her ne 
denirse densin kendilerine düşman sa 
yıyorlar. Şimdi serbest gezen ve us -
landığmı söyliyerek hükumet hesabı -
na çalışan bir aşiret reisinin şu sözle. 
rini bir daha hatırladı: 

- Jandarmalardan korkuyorduk. 
Onun i~:n onlara düşmanl:k ediyor öL 
dürüyorduk. Ben de Pertek köprüsün 
de bir kaç tanesinin başını kesmiştim 
Ne yapalım, cahillik vardı başta. 

Bunu söyleyen aşiret reisi şimdi 

uslandığını anlatmak istiyordu. Uslan
mış mı idi? . Bunu tahmin etmek müş
küldü . 

Adnan böyle düşünürken gözucu i. 
le Hasana bakıyordu. Dersimli, ye
rinde oturamıyor, tüfeğini kucakla
mı'i• her ihtimale karşı hazır bulunu -
ycrdu. 

- Hasan, bize hücum ederlerse ne 
rapars•n?. 

- Canımı kurtarmak isterim .. 
- üzerine gelenleri öldürür mü. 

sUn? 
- Öldürmez olur muyum? 
Besi karanlık mağara dehlizlerinden 

bir rüzgar gibi boşluğu yararak iki 
arkadaşının bulunduğu yere daldı. 

Basana: 
- Ali Şiri, kansını, adamlarını öl. 

dürdiiler. Seyit çok üzüntüde. Ağlı

yor. Kolum, kanadım kmldı diyor. 
Hastalandı. Ben işi anlamaya gidiyo. 
rum dedim. Şimdi buradan çıkıyoruz. 
Çabuk çıkalım. 

Adnanla Hasan zaten hazırdılar. 

Besi bütün sözleri bir dakika içinde 
söylemiş ve derhal hareket etmişti. 

Adnan, Gülçub4ğu sormanın bu va.. 
ziyet karşısında mümkün olmadığını 

anlıyordu. Hızlı adımlarla yürürler
ken etrafa bakınıyor, belki tesadüf e
derim diyordu. Nereye gideceklerini, 
k~ndisinin ne yapacağını bilmiyordu. 
Besi tanınmamıştı, fakat diğer Der
simliler cnu tanıyabilirlerdi. 
Kazım olmadığını anlayınca, acaba 

ne yapacaklardı. Besi himaye etmezse 
hali feci olurdu. ~ürürken bu genç 
Dersimli kadına bakıyordu. Onun 
hakkında çok şeyler duymuş olduğu 

için olacak, Gülçubuğu ilk gördüğü 
vakitki gibi sukutu hayale uğramadı. 
Besi cidden güzel bir kadındı. 

Çok yol yürümediler. Birkaç saat 
sonra Besi Hasanı yanına çağırdı. Ba. 
zı talimat verdikten sonra Hasan ar • 
ka"\ma bakmadan uzaklaştı. 

Şim<li Adnanla haşhaşa kalmışlardı. 
Adnan, tahlil edemediği bir hissin te. 
s:ri ile adeta titriyordu. Dudaklarım 

ıs rıyor, adalelerini geriyor ve bu gü. 
lünç halini atmak istiyordu. 

Oturdular. Besi genç delikanlının 

yüzüne dikkatle baktı, yüzüne biraz 
daha yanaştırarak b:ıktı. Gözbebekle -
ri bir anda büyümüş, ateşlenmiş. )iİ

zünün <lerisi kızıllaşmıştı. 
Garip b:r hayret nidası çıkardıktan 

s~nra: 

- Sen, sen . diye kekeledi. 
işte bu Adnana cesaret vermişti: 
- Evet, güzel Besi ben Kazım de-

ğilim ama. onun da yabancısı değilim. 
Kazım benim kardeşimdir. 

- Adnan bey, tanıyamadım ... 
- Demek Kazımı görmek istiyor. 

dunuz çok. 
- İstiyordum, hem çok görmek is. 

t:yordum. 
- Çok istiyorsan onu da yapa. 

nm .. 
- Nasıl?. 

- Gider bulurum. 
- GeJir mi? 
- Onu bilmem .. ) 
Besi, dudaklarını buruşturdu: 
- Gelmez .. O bizim düşmanımız. 

dır. • 
- Dersimliler ondan korkuyor mu? 
- Korkarlar .• 
- Fakat Kazım jandarma yüzbaşr. 

sıd rr. Sizi ordu sarmıştır. 
Besi cevap vermedi. Düşündükten 

sonra: 
- Kazım, dedi çok merttir. Gözti 

korkmuyor hiç. Sen de öyle misin Ad
nan Bey .. Seni görmüştüm, Seyidin 

Manisada üzüm bayramı 
neşeli geçti 

Hereke üzüm bayranıı da 
4 eyDülde yapı acak 

Izmir, (Hususi muhabirimizden) -
Manisa valisi Dr. Lütfi Kırdar tara.. 
fından hazırlanan Manisa üzüm bay • 
ramı, bu sene de neşe içinde geçmiş, 
Başvekil ve vekillerimizin de bayrama 
iştirakleri hem halkın sevincini arttır. 
mış, hem de memleket meseleleri üze. 
tinde faydalı tetkikler imkanını ver. 
miştir. 

üzüm bayramına, Manisamn bütün 
kaza ve köylerinden yüzlerce bağcı iş.. 
tirak etmiştir. ihtiyar, genç, ~luk ço 
cuk, davul zurnalarla köylerinden gel.. 
mişler,. rengarenk elbiselerile; defne 
dalları ve bayraklarla süslenmiş Ma -
nisa sokaklarına ayn bir hususiyet ver 
mişlerdir. 

Başvekil, refakatinde iktısat Vekili, 
Şakir Kesebir, Adliye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu, saylavlar, umum müdürler 
olduğu halde Manisaya gelmiş, istas -
yonda ve yollarda coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Manisanm imar ve güzelleştirilmesi 
ile yakından alakadar olan Bay Celal 
Bayar, vali Dr. Lütfi Kırdar ile şeh. 
ri gezmiş, yeni stadyomu, kitap sara. 
yr, enstitü binası ve sair yeni eserleri 
beğenmiş, valiyi bu hayırlı ve faydalı 
mesaisinden dolayı takdir etmiştir. 

Başvekil, Manisarun mermerlerini de 

halinden tanıyamadım. 
- Ali Şiri kim öldürdü? 
- Bizim adamlanmıt öldürdil o. 

nu. 
- Demek Seyit Rıza ona çok acı • 

dı .. 
- Acıdı ama, ben acımadım. Ali 

Şir işlerimizi bozuyordu hep. öldüğü 
iyi oldu. Kansına acıdım. Kahraman. 
dı. 

- Genç mi idi?. 
- Gençti.. Elli yaşındaydı. Koca. 

sını öldürenler de ' ikisini öldürmüı. 
- Demek iyi tüfek atardı?, 

Onun kadar kimse iyi atamaz-
dr. 

(Arkası var) 

tetkik ederek, üzerinde durulur ve 
çalışılırsa, mermerlerin Manisaya ile -
ride mühim bir varidat kaynağı olabi
leceğini söylemi§tir. 

Halkevinde bağcıların da bulundu. 
ğu toplantıya Başvekil riyaset etmiş, 
memleketin ekonomik durumu, ü. 
züm rekoltesi, Egeye has olan bu mah-

sulün karşı pazarlarda değe~ ile 
satışının temini meseleleri görüşüL 

müş, mahsulün daima iyi yetiştiril. 
mesme itina gösterilmesi lüzumu üze. 
rinde durulmuştur. 

Parti salonunda verilen öğle ziyafe. 
ti de çok neşeli geçmiştir. Halkevi 
korosu "Üzüm bayramı şarkısı,, nı 

teganni etmiş, köylü kızlanmız ve zey 
bekler milli uyunlarını oynanuşlardı.r. 

Üzüm bayramı, saat 14 te başlamış. 
txr. Bayram münasebetile yaş ve kuru, 
çeşitli üzümlerin teşhir edildiği sergi a... 
çılmış, Başvekil kurdelayı keserken: 

- Bol para, bol neşe 1 demiştir. 
Vali Dr. Lütfi Kırdar da bir nutuk 

had etmiş, ikinci üzüm bayramında 

Başvekil ve Vekillerin bulunmasından 
Manisa1ıların sevinçlerine tercüman ol. 
muş, üzüm bayramının gayesini anla. 
tarak demiştir ki: 

-'' Bugünkü sevinç, üzüm bayra , 
nurun olduğu kadar, bütün enerji ve 
hayatiyetinizi sarfederek vücuda getir
diğiniz iktisadi kalkınmanın her yön.. 
den verdiği saadet ve refahın da bir 
remzidir.,, 

Bay Celal Bayar, sergide köylü kız
larının ikram ettikleri üzümlerden aL 
mış, bir arada fotoğraflar çektirmiı, 

iri bir salkımı tutarak : 

- Şu nefis mahsulle bir fotoğrafı -
mı alınız; diye foto muhabirine emir 
buyurmuştur. 

Başvekil, Manisadan ayrılırken ıu 

J 
hitabede bulunmuştur: 

-" Aziz Manisalılar; 
ötedenberi bildiğimiz ve üzerinde 

durduğumuz bir mesele vardır: Üzüm 
ve üzümcülük! ttzüm, insanların ferdi 
hayatında kuvvettir, milli ekonomide 
de servettir • 

Ben, ikinci defa olarak bayramınıı. 
da ve aranızda bulunuyorum, bu zev. 
ki tatıyorum. Bayram münasebetile si. 
zin ıçın daima refah, neşe ve saadet 
dilerim. Bize gösterdiğiniz sıcak hüs
nü kabulden teşekkür etmezsem vazi
femi noksan yapmış olurum. Misafir -
perverliğin en büyük derecesini 
gördük. Teşekkürler ederim; Allaha 
ısmarladık! .. ,, Kont, bu mektubu aldığı vakit, Pa

ristedir. Çok beklemesine hacet kal. 
madan, ikinci bir mektup bu seferkL 
ni de Londradan tanıdığı biri gönde· 
riyor ve bu mektupta da eğer kont, 
Havgvits - Refentlov, Londra ki
bar mehafilinde bundan böyle de mev. 
kiini muhafaza etmeğe değer veriyor· 
sa, ''Londra sosyetesine mensup bir 
centilmeni tabanca karşısına çıkmak 

üzere davet için hemen Londraya geL 
mesi icap ettiği ileri sürülmektedir; 
Bu suretle hareketi, 5eref ve haysiye. 
te karşı borçlu olduğu da ilave edili· 
yor. 

VERVOZONON 

tün imdat. zilleri hep birden çın çın ö. 
tecek, muhafızları ayağa kaldıracak; 
şayet ayakta değilseler! Sonra, müs. 
tahdemlerin evden çıkmaları, artık 

memnudur. Akşamları saat 10 da bü
tün binanın kapıları kilitlenmektedir. 

Nöbetçiler devriye geziyor, Mütehas.. 
sıs ajan, her şeyin yolunda olduğu 
hakkında munta1.aman rapor alıyor. 

Celal Bayar, gene alkışlar arasında, 
yaşa avazeleri ile uğurlanmışlardır. 

Aile skandalı! Amerika gazeteleri, 
derhal Avrupaya muhabirler salıyor. 
lar. Barbara Hutton ne eder ve ne der. 
se, Kont ne yazıp çizer ve ne yolda 
tehdit ederse, hepsi, kabil olduğu ka
dar geniş ölçüde neşrolunmak sureti. 
le etrafa yayılıyor. Resmi çekilen 
kont, somurtkan bir çehre ile poz ve. 
riyor, resmi çekilen Barbara Hutton, 
mazlum bir sima ile poz veriyor; res· 
mi çekilen çocuk, gülüyor! 

Kont Havgvits - Refentlov, karısı 
ile başa çıkabileceğini ve Londra sos. 
yetesine mensup bir centilmeni düel. 
loya davetle karşısına çıkarabileceğini 
sanmakla yanılmıştır. Şim.di Hutton, 
ailesi, sahneye çıkıp planı bozuyor! 
Mütehassıs ajanlar, avukatlar, detek
tifler. bütün bunlar, harekete gec;irile. 
re~. hep:i de Avrupaya, kontun ya~a. 
dıgı Parıse. c:ocukla annesinin barın
dıkları Londrava !"~ Iclrr~vor!ı r. Kont, 
~ocu~ almak istejindcdir. Anne, şöy. 
le diyor: 

Çocuk, benim • ·:ır·...- ·1 a k~lr,.. ... k r. 
Kont. <;o<'uğunu dmak istedit':ini tek 

l'arl•"nr .\m :-ri'urı a\'l'k ~ ' 1'.ır . h.,:'ırı -
yor!ar: 

~ 

En ~&1i"i1güını lko~Oaıru · 

Yazan: Celfil ~<O>D 
- Çocuk kaçırma planı! 
Ve dahası; hatta, kendisi konte. 

se karşı tehditler savurmamış mıt~ır? 
Ve hatta bir silah taşıma vesilrnsı ile 
bir tabancası yok mu kontun? 

Kontesi, şu sırada kocasını gör • 
mek enterese eder mi? Barbarayı hiç 
bir suretle enterese etmiyor, kocası· 
nı görmek! O, kocasile Londra sos. 
yetesine mensup bir centilmene dair 
sohbet etmek niyetinde de değildi! 

Amerikalı avukatların aklına, bü • 
tün bu vakıalar gczönünde tutulun. 
ca yalnız bir çıkar yol vardır, o da, 
Kont aleyhine İngiltere mahkemele • 
rinde dava açmak .. Karısını imha et. 
meği, çocuğu kaçırmağı tasarlıyor, di. 
ye, Kont, Paristen Londraya ayak ba
sıyor. Kendi tabirilc bu Maymun ti. 
yatrosu oyununa son vermek kararın. 
dadır. Fakat buna muvaffak olamıyor. 
<:iin1cü !n~iliz polisi. kendisini tevkif 
ediyor. Kontes, açtığı dava ile bu ba
şarıyı göstermiştir. 

Muhakeme neticesinde. Kontun ka. 
rısmı ve çocuğunu tehdit edip etme. 
diği ortaya konulan hükümle belirti
lip anla!)tlacak. Regent's Parktnki e. 
vindı:- kilit1er de~i <>tir ili yor, Sebep? 
T<rıntta e\·in anahtarı bulunmaktadır. 
Mütehac;<;ıs ajan, yeniden kuvvet gön 
dNilcrı>k, mevcut muhafaza teşkilatı_ 

Tefrika No. 17 

Günün birinde Vulvört milyonların.ı 

konac..ık olan "Y eryÜ;;:ÜnÜn en zengin 

çocuğu,, 

LENS 

trik firması, evde yeni teçhizat vücu. 

de getiriycir, bu suretle en ihti}atlı"a 

yapılan bir taarruzda bile, bir yaban_ 

Kont Havgvits - Refentlov, Londra. 

da mahkeme huzuruna çıkarılarak, a.. 
çılan davaya göre sorgu, sual karşı. 
sında kalıyor. Kontes, mahkeme salo· 
nunda şahit olarak görünüyor. Koca. 

sı, kendisini tehdit etti mi? Çocuğu. 
nu kaçırmak istiyor muydu? Birden· 
bire mahkemede Londra sosyetesine 
mensup bir centilmene dair bir çok 
şey, bahis mevzuudur. 

Derken, ikinci muhakeme celsesin. 
de ... Kontes, mahkemede gözükmü. 
yor? Vekili, müekkilesinin iddialarını 
geriye aldığını, davasından vazgeçti-

ğini anlatıyor. Muhakeme, olduğu 

yerde duruyor. Kont, karısının çocuk. 
la birlikte oturduğu Londradaki eve 
artık adım atmamağa söz veriyor, bu 
noktayı taahhüt ediyor. Karı, koca 
birbirlerinden ayrılmağı kararlaştır. 
mışlardır. Kesenkes mi? gibi! Forma· 
!iteler halledilinciye değin, bekleyiş 
safhası! 

Barbara Hutton, yeryüzünün en zen 
gin kadını ve Lens, yeryüzünün en zen 
gin ~ocuğu, Londrada ağır silahlı de. 
tektifler tarafından beklenilen, tehli. 
ke zilleri v. s. techizatı her akşam mu
ayeneden geçirilen ve yüksek dıvarla.. 
rı kendilerini ihata eden sağlam bir 
kalede. mahsur ve mahpus gibi oturu. 
yorlar. Hala. şimdi de .. ve ya ıvorlar! 

Bayram bütün gün devam etmif, 
Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu zey. 
bek oynamış, spor müsabakaları, peh. 
livan güreşleri, türlü eğlenceler akşa 
ma kadar sürmüştür. 

İktisat ve Adliye Vekilleri akşam 

İzmire dönmüşlerdir. Gece, Manisalı • 
ların bağcılara spor klübünde ve orta 
okulda verdiği ziyafet de neşeli geç.. 
miş, fener alayları tertip edilmiş, gar. 
denpartiler verilmiştir. 

üzüm sergisinde, Manisa ve köyle -
rinden elli müstahsil yetiştirdiği iirü. 
nü teşhir etmiştir. Birinciliği çoban 
isaköyü almış, bir kükürt tulumbası 

hediye edilmiştir. 

!kinci gelen Karaoğlanlı köyüne 
göktaşı tulumbası, üçüncülüğü alan 
Kepenekli köyüne de bir Bandrrma ta
kımı verilmiş, hediyeler vekillerimiz 
tarafından tevzi edilmiştir. 

HEREKE ÜZÜM BAYRAMI 

İzmit, (Hususi) - Körfez sahille. 
ri, dört eylülde Herekede yapılacak 

üzüm Bayramına hazırlanmaktadır. O, 
gün, başta valimiz Hamit Oskay ol
mak üzere, binlerce insan ve davetli 
Herekenin yeşil kıyılarında yapılacak 

bayramı kutlayacaklardır. 

Bu arada Ziraat Vekili Faik Kurt. 
oğlunun da üzüm bayramına 
rica edilmiştir. 

iştiraki 

Tavşancıl, Gebze, Yarımca, Kara, 
mürsel, Değirmendere ve sahil boyu -
nun nefis ve eşsiz Çavuş üzümleri, n 

ün, ba ta valimiz Ham· 

• 



Görüp düşOndOkce 26 AQustos 
"TurkkUŞU,, 

anaçlayor 
Yazan: S. Gezgl!" 

·· ·· e guzel Dünkü gazetelerde gozum 
bir haber ilişti. Fakat bu güzel haber, 
layık olduğu yere konmamıf, ilk ba-

En büyük zaferin ilk adınıı 
bugün atılnııştı 

Gün ağarıyordu. 1 dilnyanın gözleri açıldığı zaman,, ate. diltman eline geçmw ile neticelen.'di. 
Büyük Başkumandan, milletini kur. ıe ba§layacaklardı. 

. b" hale ackul-kışta seçılecck, çarpıcı ır 
tarmaya azmetmi§ asil Türk, Kocatc- Saat 5,3-0 
pede idi. Dahi Türkün, Türk milletine ebe. 

Bu, çok ağırdı. llk günün zaferi, 
yalnız zayiat venniş olmakla kalmama. 
1ı idi. Trnaztepede Türk bayrağı dal. 
galanmalı idi. mamıştı. "f 1 Kimbilir belki geç geldiği, sahı e er 

· • bö le dizildikten sonraya kaldığı ıçın, y 
. b üze] haber, 

olmuştur. Ne ıse u g . . 
"Türkkuşu,, kamplarında 11mdiye ka ; 
dar on bine yakın uçuı yapıldı~ :ı. 
bu on bin uçuıta tek bir kaza bıle 
madığını bildiriyordu. 

Dalgınlık tedbirsizlik, insan kafası-
' ki bir na yaradılııtanberi çullanan es 

dü•mandır. En umulmas yerlerde, en 
:s •• •. den kanlara 

küçük bir gaflet yU%un 
uğrar dururuz. 

1 
1-

sağlam toprak üstUıide, çatı ar a . 
. ihtimali tında bile yüzde birkaç kaza 

varken havada, on bin uçuıun kaz:a-
11z g~mesi büyük bir §Cydir. • 

TJ- a dakikadan dakikaya değiıen, 
~v ' · ekler 

çılgın rüzgarlarla savrulan, fUD! -
ın1 la Parçalanan 

le yırtılan, yıldın ar ta ._ 
tehlikeli bir meydandır. Buna dahayy 

·• 1 rin ve renin kul yapısı motor e . 
' . 'ki ·ni eklersenız, bilmem nelerın eksı en 

hl 'k "hf ali ansızın göziinilz'de ço
te ı e ı ım d ld teki-
talır. Her gün yeni b~r ıno ~ e are

"J d" . de göstcrıyor, iri taYY mu e ışı degv ildir 
ler eksiklerden kurtulmuı · 

h man beklenen 
şu halde bir kaza, er za .. 
bir hadise gibi dütUnillebilir. l b 

ın1 sarsı maz e-
Fa'ka t itte raka ann . 

d On bın u-
ligati önümüzde uruyor. b 

ımamıt Hem u 
çu§ta bir tek kaza o . • . ilot 
kazasızlık, usta uçmanlar, pışkın p -

d değil, henüz kanat alııtı-
lar arasın a Ç k-

ku•lar arasındadır. ocu 
ran yavru :ı 'da ı 1 r 

d b··yu"k isti t ı o u -
lanmız ne ka ar u . 
lana olsunlar, batardıklan ıer~fli ne-

. alnız onlara veremeyız. Akıl 
tic~yısa, f ~u neticedeki baılca haklara 
Te ın • 
allat emreder. 

kt. ki kamplarda ho -Bu ıu deme ır, 
' d ler idare mevkiinde bulu. 

calık e en , .h 
b. bir .emniyet vasıtasını, ı -nanlar, ıç 

~etmiyorlar. Uçuflan, kuuıa yap. 

k 
. ·ın insan gücünün en ıon kerte

nıa ıç ' 
sine yükseliyorlar. . 

.. büyük gerçek halıne gi-Bugun, en 
. h 1.·kat var• Yurt korunma. 

J'en bır a&l • İ 
e en birinci silahtır. ı-

sında tayyar , ç· fuklan Habe§ 
anyol poligonları, ın u . ' .. .. 

p ·1~"' kuvvetinı butun 
baskını bu Sl cuıin k 
açıklığile gösterdi. Şu halde yapm~ 

. sanlmalan gere • 
isteyenlenn .ona 

tir ı · · · de . d n tayyare erımızı 
Çok geçme e v B. rtot ordusu. 

kendimiZ' yapacagız. ır p · 
na ıhtiyacımız olacak. ~u kamp:r: 

b .. "k ordunun ılk mang 
te o uyu d anlıyo 
yetittiriyorlar. Son harpler en k -
ruz ki orada kanat alıştıran yavrilu ~§-

' 1 kend erıne 
lar, artık anaçlamıı ar, . 
güvenilir bir hale gelnıiılerdır. • s. Gezaın 

tekrarlanacaktır. · fr 
Kocaeli bölgesinin üzüm yeti~ ~ • 

bili. ti biltun 
mekteki kudret ve ka ye 
memleketçe ve bilhassa tstanb~l .~c 
Ankaraca mal<lmdur. Piyasada goru • 
len ve sofralarımızı süsleyen üzü~~r, 
münhasıran körfez sahillerinde yetııır. 

Kocaeli vilayeti, yenilecek üzilmle • 
rin daha randımanlı ve ıdaha nefis ye
tiıtirilmesi için gerçekten güzel ~lıt
makta ve umumi harpten sonra son -
miye yüztutmuş bağcılığı ih~a etm~k 
için hiçbir fedakarlıktan çekinmcmı§-

tir. 
Herekede tertip edilen bayramda, 

nefis üzüm yetiıtiren müstahs~le nak
d. mükafatlar verilecek ve aynı zaman 
d: bağcılığın mıntakamızda .en m~im 
bir gelir kaynağı olduğu ızah edıle-

cektir. 
]. ·· ,._'eri ya• olarak evvc-Kocae ı uzunu ,. . 

En büyük zaferin ilk büyilk adımı di mukadder, sükQn ve saadet temini 
atılacaktı. ıçın lüzum gördüğü kanlı harp, kah 57 inci alay, atcı etmeden, yalnız 

Türk erinin göğüs, kol, ve süngüsü i
le bunu temin etti. Trnaztepe, 26 a. 
ğustos gecesi şanlı bayrağımızı dalga. 
lan dırdı. 

Kocatepe, düımarun cenup cephesi- raman topçulann hep bir ağızdan ateı 
nin en mühim noktalarına en yakın püskürmeleri ile baıladı. 
yerdi. Bir sene o toprakları muhafaza Mehmetçikler mevzilerin kilidi ye -
edenler, Türk askerinin önüne mevzi. rinde olan Tınaztepeye ilerliyorlar. 
terini çelikle kurmuılardı. En büyilk dı. 
kumandanlar: Bu ilerleyiıi Büyük Türk, ıu aade 

_ Mevzilerimizden kut uçamaz. kelimelerle anlatıyor: 
diyorlardı. "Saat albda Tı~ye hücum va.. 

Bqkumandan da, düıman mevzile • ziyetinde, hücum meaafeaine yaklaınuı 
rinin ne derece tahkim edilmiş oldu. bulunan piyademiz 3nünıdeki telör • 
ğunu biliyor, hatta oraları "son zama- ıüleri kenneğe ve bertaraf etmeğe lü. 
nın birer kaleleri,, ne benzetiyordu. zum ıömıiyerek ayağım kaldırdı ve tel 
Fakat gene o Baıkumandan biliyor, örgülerden bacağını aıırarak atladı 
inanıyordu, ki Türkün imam karıısın- ve orada bulunan düpnan neferlerini 
da fethedilemiyecek hi;bir kale ola. süngüleri ile tamamen tepelelikten son 
mazdı. Hele dii§man böyle milletin ra Tınaztepeyi iıpl etti.,, 
bağrına basarak ilerlemek istediği bir Evet, eti delen, parçalayan telör. 
anda: güyü Türk neferi ayağını kaldırıp aş. 

Vaziyet ıu idi: mış ve süngüsilnü Türkün kudret ve 
Birinci ordu, Aksaraydan Dumlupı. dehşetini göstererek kullanmııtı. 

nara kadar olan bütün düıman mev. Bu ilk taarruzun ilk saatinde elde 
zilerine taarruz edecek, süvari kolordu edilen muvaffakıyet, "mevzilerimizden 
•u bu taarruz grupunun sol cenahın - kuş uçmaz,, diyen düşmanı tatırtmı§
dan içeri girerek düşman ordusunun · tı. 
arkasından faaliyete gcçec~kti. Düıman kuvvetli idi. Askeri, cepha. 

Karanlık bir gecenin kanatlarını si. nesi fazla idi. Motörlü vesaitin hiç.biri 
per .ederek düşman mevzilerine yak. .eksik değildi. Yapılan mukabil ve çok 
laprak yerleıen topçularımız ''bütün tiddetli hücum Tınaztepenin tekrar 

26 ağustos günü ilk taarruzdan §aşı 
ran düşman Afyonun cenubunda Ka _ 
leciksivrisi ile Akarçay arasında mu • 
kabil taarruzlar yaptı. Fakat hepsi de. 
fediliyordu. Çünkü Başkumandan bu. 
radan taarruza g~ilmesi ihtimalini 
düşünmüı, ve tahkim edilmesi için i • 
cap eden emirleri vermişti. 

Bir İngiliz erkanı harbi 26 ağustos 
günü alınan yerler i~in verdiği raporda 
şöyle :demişti: 

"Eğer Türkler bu mevzileri dört bet 
ayda işgal ederl~rse bir günde isliat 
ettiklerini iddia edebilirler.,, 

Zaferden sonra Büyük Millet Mec. 
lisinde İngiliz erkim harbinin bu sö. 
zünü hatırlayan Ulu Önder, şöyle de
mişti: 

''Fakat Türklere bu mevzileri iakat 
ebndc için üç dört ay değil, bir aün 
de değil, yalnız bir saat kili gelmiı • 
tir.,, 
He.r zaferde, her itte olduğu gi.. 

bi... Niyazi Ahmet 

Filistinde polislik yapan 
bir İngiliz muharriri geldi 
Türkiye hakkında yazılar yazmak isteyen 

Rocer Kor ney ile bir müıa~<at 
Dün şehrimize, bu ~·ne kadar bizce 

malOm olan !ngiUalerla tolund 
farklı bir İngiliz muharrir gelmiıttlr. 
Bizim bildiğimiz İngilizlerin ekserisi, 
hal ve harekatı ağır bir takım insan. 
Jardır. Bu lngiliz, gayet hareketli ve 
durmaksızın çevik işaretler yaparak 
konuşan bir adam .. Bizim bildiğimiz 
lngilizler, seyrek gülerler. Bu İngiliz, 
bol neşe içinde ve hiç bir nüktenin 
zevkini kaçırmadan kahkahalarla gü· 
lüyor. 

Yine bizce malum olan İngilizlerin 
çoğu az konuşur, fakat bu İngiliz ba. 
§ından geçen ve durmaksızın yazma· 
ta olduğu maceraların neresinden tut
sanız dalına §&yanı dikkat bir vaka 
halinde karşınıza çıkan hikayelerini 
anlata anlata bitiremiyor. 

BiltUn bunlardan b~ka, ekSer ln • 
giUzlerde nadir görUlen bir felsefi ka. 
naat. bambaşka bir hayat görilşU var 
ki, bizim eski tabirle "bir lokma, bir 
hırka hayatta bir insan için kifayet 
eder,, tarzında hulha edilebilir. 

Kendi ırkı ve ananesi içinde bir is
tisna teşkil eden bu lngilizi Londra o. 
telinde gördUm. 1stanbula bizim hak. 
kmıu.da yazı yazmak için gelmi§. Adı 

Rocer Kortney ! 
_ Gueteci misiniz? diye sordum? 
Kendisine bilyllk bir kabahat atfe· 

diyonnuşum gibi: 
_ Asla, dedi. Hiç bir ~an gazete. 

el olmadım ve olmıyacagım da.. Ben 

U lli!·m. Kitap yu.arın1. Aylık mec. 
m e ı d . tk· 
mualarda tefrikalar neşre erım. ı 
kitap ne!'!rcttim. lki tane de neşretmek 
üzereyim. · 

mofon plağı gibi, ses alıp nakletmek· 
ten ibarettir. Ben. kahvede oturan, 
sokakta yUrUyen adamın hayatmr o. 
. nun saadetini, felsefesini, yaşayıomı, 
tatil günlerini nasıl geçirdiğini, ne • 
Ierden hoşlandığını hullsa bulundu
ğum memleketin insanının, bir insan ı 

olarak nasıl hususiyetleri haiz bulun. 
duğunu göstermek istiyorum. Ben son 
defa Filistin ahalisi hakkında yazılar 
yazmak 'il7.ere Filistinde iki sene po. 
lislijc ettim. 
.Muhatabamın hikayesi, gittikçe en· 

teresanlaşıyordu. 

- Polislik mi? dedim. 
- Evet ya.. dedi. İki defa bomba • 

lanmak tehlikesi atlattım. Dört defa 
pusuya düşmek endişesi geçirdim. Bu 
iki sene içinde Arapça da öğrendim. 

- Pekllft, sizin muharrir olduğu. 
nuzu, Filistin hayabnı yakından tet· 
kik maksa.dile polis hizmetine girdi • 
ğinizl kimse farketmedi mi? 
-Hayır. 

- Arayıp, soran yok demek? 
- ihtiyaç anında böyle olur. O za. 

manlar Filistinde dahili karıgıklıkla 
vardı. Fazla efrat kaydediyorlardı. Bu 
arada girmi§tim .• Yalnız orada iken, 
tahrikat yapanların en ~rlusu olan 
lraklı (Fevzi Kavukçu) ile buluşama
dığıma esef ediyorum. Maama_f ih bu. 
radan İraka gideceğim. Orada ise eli. 
nl sıkmak ve müthiş nişancılığına rağ 
men beni kaçırmış olduğunu göster -
mek üzere kendisine -latife yollu
bir görünmek niyetindeyim. 

- Buradan İraka gidiyorsunuz öy. 
le mi? Türkiyede ne kadar kalacaksı. 
nız? 

ve gazetecilikten kaçındğmr, yalnız 

kitaplar ve tefrikalar )"SP'•kla itti. 
gaI eden bir mUellit oldufunu aöyleı
ken, timdi gazetelerle tefriki mesaiye 
tenezzill ettiğini göeteren bir ip.. 
rette bulunuyordu. Sorduğu suale şa. 
fi bir cevap verecek mevkide olmadı
gmı, için·gazetemin sahibini, bu arzu. 
sundan malfunattar etmekten başka 
bir şey yapamıyacağımı söyledim ve 
İngiliz gazetelerine neden yazmadığını 
bu suretle kazancının daha artabile. 
ceğini ve gazetede çalışmanın kitap 
yazmağa. mani olmadığını söyledim. 
O. yine paranın ehemmiyetaizliği lsbat 
etmek üzere: 

- Benim, dedi. l!ıtiya!'lanm gayet 
azdır. Dehşetli kanaatk&rmı. Bana, si
garam, yiyeceğim ve akp.m üstü 
bir kaç kadeh rakı kifayet eder. 
Bunlar temin edildi mi, an gibi çalı. 
§ırnn. 

- Rakıyı o kadar sever misiniz? 
- Evet. Arabistanda, bilhassa L 

rakta içki olarak dalına rakıyı tercih 
ettim. 

- Demek istikbalinize ait bir endi· 
şeniz yok. Günü gününüze ku.amp ye. 
mek istiyorsunuz. .• 

- insanlar çalışırsa daiına kaza • 
nır. Ben. ha.yatımda fazla istemediğim 
zaman, ıhtiyacım derecesinde kazanç 
temin et~im. Hırsım yok. Bu böyle 
olunca, hıç aç kalmıyacagıv ma em· . 

ınım. 

- Hayatta hiç bir ihtirasmız mı 
yok? 

- va:. ~ayatı görmek ve tanımak .• 
işte. bu ıhtr:asladır ki 19 yaşında iken 
Afrıkaya gıttim. 

- N~ . yaptınız.. Asker olarak mı, 
madencılıkle mi, yoksa büyük avlarla 
mı, hayatınızı kazandınız? 

itfaiyenin on 
altıncı yıh 

İtfaiyenin 16 ıncı yıldönümil diln 
itfaiye merke.z binasının bahçesinde 
kutlandı. Bina ve bahçe bayraklarla 
d~nanmııtı. Bayta vali olmak üzere 
voıli muavini ve belediye rei• muavin
leri, şehir meclisi azalan, belediye er
kanı ve birçok güzide davetliler gel _ 
ıniıti. 

İtfaiye bandosunun çaldığı iatikW 
marşile merasime ba§landı. Bunu vali 
ve belediye reisi Bay Muhittin tts
tündağın ıu kısa ve veciz nutku takip 
etti: 

"- Söz, yatayan mahltlbt arum. 
da insanın yerini t.ayin elden ve vuıf .. 
landıran, fikir ve duygulann tezahürü 
ne bir alet olmak itibarile tüpbeaiz 
ki çok güzel bir teydir. Sonra bu .öz 
malm:ıızın ve canımızm muhafazasına 
ait olan vasıtalara taaııQk edince daha 
çok gilzel olur. Fakat kanaatimce sö
ze mevzu tC§kil e~n it. tözden de 
güzeldir. İfte biz timdi burada itin ha 
tında ve emrinde bulunuyoruz. Vakti. 
le bu memlekette çok bUytık acılara 
mal olan yangınlara kartı milc:adele et 
mek vazifesini omuzlarına yüklenen 
itfaiyemiz artık bugün teklmül vı 
yükselme devrelerine varmak üzeredir. 

Onu hakiki bir meslek: haline r.:etir. 
mek için yıllardanberi aarfedilen ~me. 
ğin karşılığını almaktayız. İtfaiye mes 
lek kurslannın §imdi ikinci •ene me _ 
zunlanna şahadetnamelenni verece • 
ğiz. Ve onlan alkışlamakla mahzuz 
olacağız. Hemen tatbibt.a geçmek i. 
çin eize birkaç aöz arzetmek ilzere it
f aiye mensuplarından bir a.rkac!ap 
ıöz veriyorum . ., 

Valinin nutlıcundan IOllra bu sene 
itfaiye mektebinden birincilikle çıkatı 
Nasib arkadaılannm hissiyatına ter ,, 
cllman oldu. Sonra itfaiyeciler bir ıe
çitresmi yaptılar. 

Davetliler, itfaiye müzesini, mekte. 
bini gezdiler. Limonat.a ve paetalarla 
izaz edildiler. 

Bu ıene mektepten 26 itfaiyeci me.. 
zun olmuıtur. Nasih birinci, Muzaffer 
ikinci, Ramazan üçüncüliikle çıkımı _ 
tır. 

- Ne azap .• Daima orada mı kalı. 
yor? 

- Hayır. Muhtelif yerlerde bana ll. 
tihak eder. 
Hayatı bu derece istikrarsız bir ce

reyan olarak kabul eden bir lnaamn 
bu hususiyetini bittabi garip göremL 
yordum. 

- İngiliz guetelerinden niçin Def. 
ret ettiğinizi sormuştum, dediın. 

- Nefret ederim, dedi. ÇllnkU yar 
dığmızı çevirir, kendi istedikleri kalı. 
ba sokaı:ak neşrederler. Bu ben.im ifl. 
me gelmez. Meseli Lord BiverbruJtua 
gazeteleri bu nevidendir. 

- Şu halde onun bqhca gazeteat o
lan Deyli Ekspresi hiç de iyi bulmu. 
yorsunuz? 

- iyi bulmadığım halde okurum. 
Yamıklan hakikat olmasa da entere. 
sandır. 

- Bütiln İngiliz gazeteleri alsce 
böyle midir? .Meseli. Taymia? 

.. - Ha, bakınız, Taymisin yudığı bil· 
tun şeyler doğrudur. Onun htlkQmet 

~~~tesi olduğunu söylerler, ama, de. 
gıldır. Taymiste bir havadis belki iki 
~Un so~a çıkar, fakat doÇu çıkaca.. 
gına hıç şüphe yoktur. Deyll Telgraf 
gazete8i de öyle .•• 

- Taymis guetesi son mmanlard& 
Türkiye için fevkalAde bir nUaha çı • 
kardı. Gördünüz mil? 

- Yok canım. Çok enten!B&D.. Se. 
yahatte olduğum için görmedim. 

- Onu bir defa gömen geçirecek o. 
lursanız, memleketimi7.de geçirmek lr 
tediğiniz zaman zarfında tetkik ede • 
ceğiniz mevzulara bir hayli eeu ve L 

nahtar elde etmi§ olursunuz. 
. 'nde ve bilahara tetkıklerle, 11 yurt ıçı . 

A Y
a Mısıra sevkedilecektır. 

vrupa , "'dd t .. ümlerimizin uzun mu e 
Çavu§ uz d durmak 

d ki ve taze bir şekil e 
ayanı ı .. kılacak. 

kabiliyeti bunu mümkun 

tır. bagy cılar 
Kendileri ile konuştugum ' 

· y · .. u·· m bayramın
vilayetin tertip ettıgı uz 
dan çok memnundurlar. . . 

Herekedeki üzüm bayramına ıştırak 
H d Pau ve tzmıt-

ede:ekler için ay ar -r- • k 
1 tahrık edılece 

teıı tenezzuh tren erı 
li olacak tir. Bavram guıel ve ne 

_ Sizi başlıca neler alaka.dar eder? 
_ insanlar·. insanların hayatı .. Ben 

bunun için insanlar arasında y~ama· 
ğı tercih ediyorum. Meseli buraya gel 
dim. Otelde oturuyorum. lstanbulun 
ve TUrkiyenin bayatı hakkında ne gö. 
rUr ne anlarım .. Hiç .. Yazacağım şey
ler.' bir takım tahminlerden ve bu gil.. 

ne kadar gazetelerde çıkmı!'j geli i gU. 
zel reportajJardan ibaret olur. Mese
li bUyilk bir İngiliz gazetecisi geliyor, 
bır otele iniyor. öteden beriden bir kaç 

y buluyor. Sonra. gidip bır kaç ma. 
kale çırpıştırıyor. Bununla bir mem. 
Jeket öğrenilir mi! Onların yapbiJ gra 

- Benim burada kalışım keseme 
bağlıdır. Doğrusunu ısterseniz, şimdi 
o kadar param yok. Zaten ben paraya 
kıymet veren ve o kn.dar maddeye dile· 
kün bir adam değilim. I imi paraya 
tercih cderım. Lakin bir insanın y~a. 
ması da. lazım. Burada kaldığım müd. 
detçe bir mıktar para sarfedeceğim 
de muhakhk .. Bunu kısmen olsun 
mesela Türk gazetelerine yazı yazmak 
suretile tem:n edebilir miyim acaba? 
Mesela lngilizler Türkleri nasıl bulur
lar ve daha bir çok diğer enteresan 
mevzular etrafında yazılar yazsam .• 

lngiliz muharriri, burada, bir tena. 
kuaa dUtilyordu. As önce guetelerden 

Af - Hepsini yaptım. 22 yaşımda iken 
rikada. kendi bulduğum bir altın 

madeninin idare mildürU "d" ı ım. 

- Altın madeni mi? 

- Evet. Fakat bildiğimiz bereketli 
altın damarlan ve külce'erinden iba
ret b"r ı::ey de"'ıl de, kayalnnn içerisin. 
de tesadUf edılen karışık bir altm ma. 
deni idi. Sonra İ§letilemedi. Zaten bir 
yerden bir yere gidiyordum. O mace· 
ra da geçti, gitti. 

- Evli misiniz? 

- Evliyim Kanm !nsUterec1t. 

lngiliz muharriri B. Rocer Kortııeye 
''bir hayli de zahmet ve zaruretten 
kurtulursunuz,, diyecektim. Fakat i
leri gidemedim. Zaten o, yeni, yepye. 
ni bir eey anyordu. BUtlln muhattir. 
ler "yeni,, peşinde. Fakat Türkiye hak 
kında yazacağı şeyler, ne kadar yeni 
olsa, bugUne kadar teslim edilmiş ha• 
kikatlerfn bir derece daha ilerisini kaJ 
detme1cten bqka ne olabilir? Başka 
bir şey yazmağa cUret ettiği takdirde, 
garazkirlık değilse, kısa lörUtllllilt 
olur •• Benim aldım bu kadar eri-HIKJa:r ,,_ ... 

r 
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~~~~~~~~::::==:=======:::::::::::::===::::::=::==:::::::~~=IS pa n ya da -
Başvekil 

Fransız Başvekili' 
Hattıhareketinin milli müdafaa 

ihtiyaçlarına dayandığını söyledi 
Parls, 25 ( A.A.) - KomUnlst fır

kası, kabul etmiş olduğu bir karar! 
suretinde "btltnn demokratları iç\l
mat reformlara dokunulmasına ma
ni olmak ve cumhuriyetçi kanuna 
riayeti mecbur! kılmak için her za
mandan ziyade müttehit bulunma
ğa" davet etmekte ve bllhassa parlA
mentonun fçtlmaa davet edilme,slnl, 
kırk saatllk lş haftasını vUcuda ge-

tiren kanuna Vfl bütün içtimai kanun 
lara dokunulama.yacağıiun resmen 
ve alenen na.n edUmeslni ve her tür. 
ıu şahst h!kfmtyet temayUlUnttn red 
ve takbih olunmasını istemektedir. 

Karar sureti, halkçılar cephesinin 
tarsln edilmesine daveti mutazam
mın bir fıkra. ile nihayet bulmakta· 
·dır. 

Parls 25 (A.:A.r- Dun akşam top
lanan cumhuriyetçi sosyalist btrli
ğl bürosu, BB. Frosar ile Ramadler
nln jestlerini tasvip ederek kendile
rine samımı itimadını bildirmiş, bl
lAhare BB. Demonzle ve Pomaret'yt 
.dinleyerek bunların şimdiye kadar 

takip edilen sosyal politikadan inhi
rafa müsaade etmlyeceklerl hakkın. 
da.ki kat'I azimlerinden kaydı ma
lQmat eylemiştir. Parti, sosyal po
litika bahsinde herhangi bir istika.
met değiştirilmosini kabul etmtye
cektir. 

Parla, 25 (A.A.)' - Dun akşam iç
tima eden halkr,ı toplantı parla ko
mitesi, kabul ettiği bir karar sure
tinde, B. Daladiyentn nutku 11ebe
biyle amele arnaında hasıl olan hoş
nutszl uğa tercüman olmakta, sosyal 
kanunların Qzerlnde münakaşanın 

mevzuubahis edllemiyeecğinl bildir· 
mekte ve Parls mıntakası amelestne 
birlik tavsiye etmekte ve btltUn pro
testolara vd yapılacak bilttin toplan
tılara iştirak etmemelerini talep ey· 
leınektedir. 

Parts, 25 (A.A.) - Ra.dlkal sosya
list partisi bUrosu lSnUnde izahat ve
ren Başvekil B. Daladfye, hattı ha.. 
reketlnln bilhassa milli mndafaa ih
tiyaçlarına dayandığını bildirmiş ve 
Alma.nyadaki asker! hazrrlıklar hak 
kında. mufassal malftmat ita eyledik
ten sonra demiştir kf: 

"Bu sebepten dolayı, memleketin 
potansfelini fazlalaştırmak mübrem 
bir ihtiyaç halinde bulunmaktadır. 
Kırk saatllk hafta prensibinin ve 
diğer soııyal kanunlar prensiplerinin 
değlştlrilmesl katlyen mevzuubahis 
değildir. Fakat, bllhassa mlııt mü
dafaa için işleyen btittin endl.istrller
de, daha fazla istihsal elde etmeğe 
başlamak ınecburlyetl vardır. Sul
hun ldamesl, Fransanm daha fazla 
kuvvetli olmasını icabettlrmektedlr. 
Bunun için de kırk saatlik hafta ka· 
nununda ufak bazı tadila.t yapmak
tan başka çare mevcut değildir. 

Fransa, A vrupada kırk saatlik haf· 
tayı tatbik eden tek memlekettir. 
Halbuki diğer memleketler, harp en
düstrisinde haftada altmış saat ça
lışılmasına müsaade vermektedir. 

Havas ajansının aldığı malilmatn 
göre, radikal sosyalist partisi zımam 
darları, bu cuma gUnU sollar temsil 
heyeti tarafından lüzum gösterilmez 
se, parıa.mentonun mutattan evvel 
tQp}a.ntıya ça~ırdmaıu hakkındaki 
teklife aleyhtar bulunmaktadır. 

iktisat Vekilin;n beyanatı 
_.. Başlara!• 1 incide 

msile uzun bir mliddet görüşmüştür. 
Bay Şakir Kesebir, kendisini görmek 

isteyen bir kısım tücc.'lrlan da ka _ 
bul ederek dertlerini dinlemiJ, bunla
nn halledilmesi için sureti mahsusada 
meşgul olacağım kendilerine vadet. 
İnlıtir. 

Vekil, bunldan sonra gazetecileri de 
'kabul ederek muhtelif iktısadt mev. 
zular üzerinde hasbıhalde buluntnuı • 
tur. 

Bay Şakir Kesebir, ıaat 18 de Dör
aüncü Vakıf hanından çıkarak, bera-• 
berindeki zevat ile birlikte do~ruca 

bir motörc atlayarak Beşiktaştaki 
Deniz Ticaret mektebine gelerek ak • 
tam geç vakte kadar orada tetkiklerde 
bulunmuş, bu yıl mektepten birinci ve 
ikinci derece ile mezun talebe ile 
görü~müş, mektep idaresinden mekte.. 
bin bu yılki randımanı hakkında ma. 
lQmat ve izahat istemiştir. 

öğrendiğimize göre; bu yıl mektep
ten mezun olan gençler arasında birin 
ci ve ikinci gelen talebelerin tktısat 

:Vekaleti tarafından Avrupaya gönde • 
rilmesinc karar verilmiştir. 

Bu gençler, Avru.pada deniz ti-:are
tini tahsil edeceklerdir. önümüzdeki 
senelerde mekteb~n randımarurun 

arttırılması için mektep tedrisatında 

icap ettiği taktirde bazı tadilat yapıla
cak, yeni mütehassıslar getirilecek-
tir. 

" 
İktisat Vekili Bay Şakir Kescbir, 

( lan bazı mıntakalan ile Trakya, Mar. 
mara, yayla mıntakalarmda. kurak
lığa maruz kalan yazlık z.eriyat hariç 
tutulursa, bu sene umumiyetle istih
salıltmıız gerek kalite, gerek miktar i. 
tibarile memnuniyet verici olmuştur. 

An.karadan İzmire giderken ziyaret 
ettiğim Eskişehir ve Af yon ahalisile 
Ege mmtakasınm Gediz, vadisi ve Ka 
raburun istikamet! başlıca mahsulle. 
rinde bu farkı gösteriyordu. !zmirde 
al!kadarlarla yaptığımız temaslar ü
züm rekoltesinin geçen seneye nisbet. 
le takriben iki misli olacağını, incirin 
geçen seneden az fazla olmakla bera.. 
ber daha iyi kalite beklendiğini, tütü
nün miktarca. geçen seneden yüzde 25 
noksan olmasına mukabil büyük kıs. 
mnını geçen seneden daha yüksek ka. 
litede o).mak itibarile kıymetçe geçen 
sene.ki rekolteye tekabuI edebileceğini, 
pamuğun hem miktarca yti?,de 20 faz
la, hem kalite itibarile geçen seneden 
çok iyi olduğunu, hububat, palamut 
gibi mahsullerin geçen senenin iki mis 
lini bulacağını, zeytin mahsulünün 
bereketli görilldüğüntl tesbite imkan 
verdi. Muhtelif memleketlerle olan ti. 

c:ıret anla~masının satı§I teshil ede. 
ceğini nazarı itibara alan ihracatçıla
rımız yeni faaliyet mevsimini emni • 

yetıe kar§ıla.m.akta ve müstahsil hal. 
~ı~ız. da mahsullerini De§e ve kuvvct
lı umıtıerle toplayıp hazırlamaktadır. 

Bu seneki fuar, geçen senelere nis 
betle hayli tekAmül göstermiş ve ! -
mir He Ege mıntakası için bilhassa ~ 
turizm baknnmdan büyük faydalar 
vadeden bir vasıta hizmetini görmeğe 
başlamıştır. 

Başvekilimin fuarı açarken söyledik 

Çinliler 
(Ust tarafı 1 incide) 

Şanghay, 25 (A.A.) - Çin ordusu. 
nun seyyar cUrutamlan Uç gUn evvel 
Şanghaya sekiz kilometrelik bir me. 
safede bulunan Japon tayyare karar 
galıını bir gece baskım neticesinde 
zaptetmişler ve karargah.ta bulunan 
bütün tayyareleri yaktıktan sonra er. 
te.sl sabah hareket üslerine avdet et. 
m.işlerdir. 

Tsientsin. 25 (A.A.) - Bir baskın 
neticesinde Şantung'un merkezi olan 
Tsinana giren seyyar Çin kıtalan bü
tün Japon garnizonunu imha etmiş • 
Ierdir. Bu kıtalar Japonların erzak ve 
cephanelerini de imha ettikten .sonfa 
Tsinandan kendilerine adetÇe faik J a. 
pon kıtalarmm gelmesi üz.erine şehir
den çıkarak cenuba doğru gitmişler. 
dir. 

Hongkongı, 25 {A.A.) - Yangt.se. 
nin şimalinde Susungda cereyan eden 
şiddetli bir muharebe neticesinde Ja
ponlar sahada binden fazla ölil ve Uç 
sa.Ma topu terketmişlerdir. Diğer ci. 
betten Şantunğ ve Kiangsuda bulunan 
Çin kuvvetleri sıkı bir teşriki mesaide 
bulunarak bu iki eyaletin yalnız bil.. 
ytik ~birlerini ve şimendifer hatla
rım iımal eden Japon kuvvetlerile mü. 
cadele etmektedirler. 

ZEHtRLt GAZLARDAN ÖLEN 
· ÇtNLiLER 

Londra, 25 (A.A.) - Londradaki 
Çin eefirl, dün hariciye nezaretine 
gitmiş, ve orada Lord Halifaksa Japon 
kuvvetleri tarafından Kiangsinin §i
malinde boğucu gazlar kullarulma.k.. 

ta olduğu hakkında malumat vermiş • 
tir. 

Japonlann bilhassa ağuGtos ayının 

yirmi ikisinde Hençuang civarında 
Çin taarruzlanru tardetmek için bo • 
ğucu gazlar kullanmış oldukları söylen 
mektedir. 

Harekata İ§tirak etmiş olan iki ta .. 
burun bütün zabitleri ve neferleri, 
üç kişi müstesna olmak üzere telef 
olmuıılardn. 

Orta Avrupa 
(Baş tarafa ··l incide) 

Lord Halifaks, Lord Plimutu kabul 
etmiştir. Sanıldığına göre, Lcrd Pli • 
mut, ademi müdahde komitesinde 
temsil edilen memleketleri?\ delege .. 
Ierile görüşmelere devam ed~cek ve 
bunla.n kendisinin tavsiye ettiği u .. 
sule iknaa çabıacaktrr. 

Londra, 25 (A.A.) - Rünci.man 
heyetine dahil bulunan ve dün Londra 
ya dönmüş olan Bay Gvatkin, bu sa~ 
hah yeniden hariciye nezaretine gL 
derek Lord Halifaks ile görü~müt-
tür. 

Bu görü~meye maliye nazırı Sir 
Con Simon da iştirak etmiştir. 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli Meyl 
yazıyor: 

İngiltere, birkaç güne kadar, Av • 
rupa hadiseleri hakkında hattı ha_ 
reketini yeniden bildirecektir. 

Bu beyanat, çok sarih bir teminat 
§eklini alacak ve İngiltere, Çekoslo .. 
vakyaya karşı taahhütleri dolayısile 
Fransa eğer bi.r anlaşmazlığa girmek 
mecburiyetinde kalırsa, Fransaya 
müzaheret eyllyeceğini tesbit edecek • 
tir. 

Deyli Eksprea diyor ki: 
İngiltere hükumeti, Alman gazete. 

terinin Çekoslovakyaya karııı hücum _ 
lanna bir nihayet verecek mahiyet
te tedbirler almağa karar vermi~ b~ 
lunmaktadır. 

Finansyal Tııymis diyor ki: 
Sir Con Simon, bu cıunıırtesi günü 

Çekoslovakyada Lanarkda söyleyeceği 
nutkun mühim bir kısmını orta Av-
rupa 
tir. 

meselelerine tahsis eyliyecek.. 

bugün de akşama kadar muhtelif ikti
sadi meseleler üzerinde etüdlerde b~ 
Iunduktan sonra işlerini bitirdiği tak.. 
tirde akşam ekspresile Ankaraya gL 
decektir. Ayni trenle Türkofis ikin. 
el reisi Bay Nihat Odacıoğlunun git.. 
mesi de muhtemeldir. 

ler gibi Kemalist rejimi ekonomide ta. da yeni iştiraklerle ehemmiyetini ar. 
hakkuk ettirdiği inkılabı maddi eser. tıracaktrr. 

VEKİLİN BEYANATI ler halinde gösteren fuarı bu maksat. Senelerdenheri bu eseri vUcude ge-
tstanbul, 25 (A.A.) - lktısat Ve • la muvaffak olmuş kabul etmek lazım tirebilmek için İzmir vilayetinin. tz

kilimiz Şakir Kesebir, bu gün Ana. dır. mir belediyesinin ve fuar komitesi ile 
dolu ajansına. aşağıdaki beyanatta bu- Şimdiden yedi ecnebi memleketin iş bütün alakadarlarının sebatlı ve vu. 
lunm.u.ştur: tirakile beynelmilel mahiyeti kuvvet- kuflu çalışmaları semerelerini verme. 

(Uıt tarafı ı ineme) 
istasyonunu g~miştir. 

Göndeza cephesi, 25 (A.A.) - Ha. 
vae ajansı muhabirinden: 

Uç gUndenberi Göndeza cephesinde 
hava muharebeleri yapılmakta ve mu.. 
harebelere bazen adetleri elliyi bulan 
birçok tayyare i!}tirak etmekte. 
dir. 

Ctiınhuriyetçilerln adedcn dQn olan 
tayyareleri, iki gün içinde düşmanın 
33 tayyaresini dü~ürmüşlerdir. 

Madrit, 25 (A.A.) - Estramadura 
cephesinde, hüki\metçiler, Puebla dö 
Alkoser mmtakasında mukabil taarru
za geçmişler ve yeni mevziler ve bil -
hassa Fermeja tepesini zaptetmişler-

dir. 
Monterubiyo d<S la Serenada ellmhu 

riyetçiler ileri hareketlerine devam et.. 
mişlerdir. . 

Hük{}metçiler, dün akşam Alkauta-
rilla kar§ısmda mevki a!ıP yerletmit
le.rdir. 

Alikant, 25 (A.A.) - Fran'ldstlerin 
tayyareleri, bu sabah Alikantın kırk 
kilometre cenubu garbisinde ve sahil
de k!in Torrevieja kasabasını bom.. 
bardıman etmiş ve mitralyöz ateşine 
tutmuştur. 

Bombardıman neticesinde yirmi be§ 
kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmrştır. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Halld 
bankası ve Ankara Halk .sandığı bet 
eylül pazartesi günü başvekil Bayarm 
huzurile ve mera&imle açılacaktır. 

TAPU MUDURLERt ARASINDA 
Ankara, 25 (Telefonla) - Kırklar

eli tapu mO.dürlUğüne Tekirdağ kadas 
tro mUdüril Mustafa Candan, Amasya 
tapu müdürltiğüne Kırşehirden Feh
mi Gürün Kır~ehir tapu müdürlüğüne 

1 ~ ah' 
Edirne kadastro müdürii tbr ıın 
Yılmaz tayin edildiler. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Bandır
ma hükumet tabibi Emin Esat Sagun 
Van sthhat müdürlüğüne terfian tayin 
edilmiştir. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Hakkari 
vilayeti merkez 'kazasına bağlı Kaval 
nahiyesinin merkezi §imdiki bulundu
ğu Kaval köyünden kaldmlıp ayni na
hiye çevresindeki. Piya.ni~ köyüne 
götUrlilmüştür. 

TİCARET UMUM MttDURU 
tzmir, 25 (HusuGi) - Ticaret u. 

mum müdürü Bay Mümtu yann Is. 
tanbula hareket cdecel:tir. 

tZMtRDEKt MUSABAKALAR 
tzmir, 25 (Hususi) - İzmir muh -

teliti ile Kastamonu taknnx arasında.. 
ki maçı 2 - O İzmirliler kazandı. 

Kastamonu • İzmir güreş müsaba -
ka1armda 5 - 3 İzmir güreşçileri ga.. 
lip geldi. 

tlZOM PİYASASI ACrLDl 
İzmir, 25 (Hususi) - Uzüm piya. 

sası bugün borsada büyük merasimle 
açıldı. Memlekete, müstahsile bayırlı 

olması yolunda nutuklar söylendi. 
7 - 11 numara 14 kuruştur. 5260 

çuval üzüm satıldı. ihracat yarın baş.. 
lıyor. Borsa heyeti gece bir ziyafet 
verdi. 

(Usta tarofı 1 incide) 
TaahhUtlerlni vaktiyle ifa etme

yen bazı ecnebi müteahhitlerin bu 
teehhUrUnden dolayı vaki olan gecik. 
me Başvekilfn nazan dikkatini cel
betmiştlr. Bu husus hakkında. iza
hat almış ve direktifler vermiştir. 

Müteakıben Ela.zığa hareket eden 
Başvekil, Malatya halkı tarafından 

coşkun tezahüratla uğurlanmış ve 
yolda Tunceli umumt müfettişi Kor
general Aptullah Alpdoğan tarafın
dan tsttkbal edilmiştir. Korgeneral 
mıntakast hakkında izahat vermiş
tir. Yolçatı istasyonunda. Başvekili· 
mizl bekleyen Erg&.ni bakır madeni 
umum mildürU, Başveklllmizi maden 
tesisatının bUyUk bir sUratle tamam
lanmakta olduğunu ve cumhuriyet 
bayramında llk bakırın çıkarılması 
ıctn şevk içinde çalışılmakta bulu
nulduğunu söylemiş ve bazı izahat 
vermiştir. 

Elazığ, 25 (A.A.) - Başvekil, be
raberinde Aptullah Alpdoğan olduğu 
halde saat 17,15 de Elazığa muvasa· 
ıat etmiş, istasyonda mfllt müdafaa 
vektıt General KA.zım Özalp, Uçt1ncil 
umumi müfettiş Tahsin Uzer, Di
yarbakır ve Elazığ valileri, ordu er
kA.nt ve istasyonu dolduran binlerce 
halk tarafından istikbal edilmiştir. 

-----~~~~~~~~~--:-----

Basın istihlak 
kooperatifi 

(~st tarafı l inc~de) 

Vekaletini Bay Saınet Ağaoğlu tem
sil ve milzakere Bay Sadri Ertemin 
başkanlığında ce~yan etmiştir. 

Toplantıda İstanbulun bütün gün
delik gazetelerile birçok miClllualan 
ve matbaacılarla tabileri hazır bu
lunmakta idiler. 

47 maddeden ibaret olan projenin 
27 maddesi 4 aaat silren bi.r müzake
re ile ve cüzi tadillerle kabul edilmiş

tir. 
Kooperatifin adı mah~ut mesuliyet

li Basın Ittihlak Kooperatifidir ve 
rr.abadı ortaklarının kağıt ve diğer ba 
ısı maddeleri ihtiyaçlannı temin et-
mektir. • 

Ancak kağıttan başka bir madde üze
rinde iş yapabilmesi umumi heyetin 
mahsus karanna bağlıdır. 

Kooperatif c, Tilrkiyenin bütün ga -
zete ve mecmua sahiplerile matbaacı. 
lan ve tabileri ortak olabilecekler
dir. 

Her azanın hissesi 500 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

Ni.ı:amnamenin kalan maddeleri ö
nilmüzdeki pazartesi günü saat on 
dt>rtte yine Basın Kurumunda topla
nılarak müzakeresi bitirilecektir. Der. 
hal imzalanarak ve hisselerinin dö~ 
te biri bankaya yatırılarak müsaadesi 
istihsal edilmek üzere hükllmetc tak.. 
dim olunacaktır. 

Kooperatifin eylül sonunda faaliyete 
geçeceği umulmaktadır. 

A--<.!Je.r w..,~. u ı..ı.ı.u ~ .... ua.ııa 011 ura uc...ıeı tauıuıu e_ ı ~n P. • •• uc. •• 1;.; y:.ıngın 

yerinde Kemalpaşa mahallesinin Gazi caddesinde 55 inci ada ve 1446.14.52 ha. 
rita No. lı 0,87 santim yüzlü, 8,70 metre murabbaı sahalı arsa ilgili olanlar 
arasında satılmak üzere açık artırmaya. konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 lira. 53 kuruşlwc 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12.9.938 pazartesi günü sa.at 11 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (5837) (B) 

lobisorlar Umum MUdürlilğüoden ı 

Bir makina 
mühendisi isteniyor 

İdaremiz müskirat fabrikalar şube si tesisat kısmında. istihdam edilmek 
ve ayda 225 lira ücret verilmek üzere evsa.f ı aşağıda yazılı bir makine mü. 
hendisine ihtiyaç vardır. 

1- lstanbul yüksek mühendis mektebinden veya muadili bulunan bir ec. 
nebi üniversite veya yüksek mektebinden mezun bulunmak. 

2 - Makine mühendisliğinde ihtisas yapmış .ve laakal_ t!ç se~e çalışmış ol-
mak, 

3 - Yaşı otuz beşten yukarı olmamak. 
4 - Askerliğini yapmış olmak, 
5 - lstihdamma mani Slbhi bir hali bulunma.mali. 
Bu evsaf ve şeraiti haiz olan taliplerin evrakı mtisbitelerile ve çalıı,tığı 

müesseselerden verilmlg bonservislerile birlikte memurin şubesi müdürlüğüne 
~~~~'1rar.a.denizlnkuralrt.a.nmllt.Mtll.Allr...tL..1...Jıınrıaia..ala.n...fı:ı.aı:--'1it.tikı:~b1L..sa~a.cıa.~2~a...ı:ıaaı.aııııısIIr~~~~~~~~~~--1-nllll'"&GOil8.I.ıa.ı::ı....a.aı.ruı ....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



1- KURUN 26 AGUSTOS 1938 

ıstanbul oefte~da_~hgından 
. .. .. - Beşilctaş, Üsküdar ve Kadıkoy malmtidurlUklerinden: . .. 

Eyüp, Fatih, Emınonu, ~yogi~, 1. 1 t şrinievvel ve teFinisani 938 üç aylık maaşlarının tedıye günleri 
Mütekait ~ul ve yetımlerın ey u ' ~adıköy malmüdü.rlüğünden Beyoğlu malmüdürlüğünden Üsküdar malmüdürlüğünden Eyilp malmüdürlüğünden 

TARİHİ M''lk: yetim Askeri yetlın Mülkiye yetim Askeri yetim 
u ıye · .. 1 · ··t k ·tı · tekailtleri ve mütekaitlerı ve tekaut erı ve mu e aı en 

Mülkiye yetim Askert yetim 
ve tekaütleri ve mütekaitleri 

Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri ve mütekaitleri 

5-9-938 Pazartesi 
6-9-938 Salı 
7-~38 Çarşamba 
8--~938 Perşembe 

9-9-938 Cuma 
10-9-938 Cumartesi 
12-9-938 Pazartesi 

TARİHİ 

~9-938 Pazartesi 
6-9-938 Salı 
7-~938 Çarşamba 
8--9-938 perşembe 
9-~38 Cuma 
10-9-938 eumartesl 
12-9-938 Pazartesi 

ve 
1
_

200 
1-400 1-300 1-400 

201--400 401--800 301-800 401~1100 
401--600 801-1200 801~1200 1101-1700 
601-800 1201-1600 1201-1500 1701-2300 

801_.1000 1so1~2000 1501-ila 2301-2900 
l001-1200 2001-2400 Avans 2901-i!A 
1201-il~ 2401-ilA 

Beşiktaş Mnlmüdürlüğü.nden 
Mülkiye yetim Askeri ~e~ 
ve tekaütleri ve teks.iltlen 

201--400 25l -650 
1-200 1-250 

401-600 651~1050 
601~00 1051-1400 
soı-1000 1401-1650 

1051-il! 1651-2200 

EminönU malmUdürlüğünden 
Millkiye yetim 
ve tekaütleri 

1-500 
501-:-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501-il~ 

.! 

Askeri yellin 
ve tekaütleri 

1--500 
501-1200 

1201-1900 
1901-2600 
2601-3300 

3301-11! 

1-300 1,....350 
301--600 351-900 
601-800 901--1400 
601-1100 1401-1900 

1101-1300 1901-2400 
1301-1550 2401-2900 

H 

2901-3300 
MUlkiye yetim 
ve tekaUtleri 

1-450 
451-900 

901-1350 
1351-1800 
1801-2250 
2251-2700 
2701-ilA 

. ' 

1~0 1-150 
51-100 ıs1~aoo 
101~150 301-450 
151-ua. 451-600 

601-na 

Fatih malmüdürlüğünden 
İkinci kişe 1 inci kişe 

Askeri yetim Askeri yetim 
ve tekaUtlert ve tekaütleri 

3001-3450 1-450 
3451--3900 451-900 
3901--4350 901-1350 
4351-4800 1351-1800 
•801~250 1801-2250 
5251--5700 2251-2700 
l'J701-il! 2701-11! 

B k dan alanlar cilzdanlarını ayın birinden itibaren mensup oldukları mal mUdtlrlUklerlnden alacaklardır. 
1 _ Maaşlarını Eınlak ve E~am ua ane:~lerde kiı;elere müracaatla maaşlarmr almaları llzımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatm hitamında verilecektir. 
2 _ zat maaşları sa~iplerinmd: i~aren başlanacak ve on ikiye kadar devam edilecek ve öğleden sonra s~at on Uçte başlanarak on altıda nihayet bulacaktn-. 
3-Tediyata sabahleyın saat 9 

Fuad KöpriUll 
. 'ki ilim kon-

isviçre ve Belçıkada ı . . . ·ı etmek üze.. 
grednde Türkıyeyı temsı lki .. ·ıa evve 
re profesör Fuat J{oprü . . 
akşamki ekspresle Isviçreye gıtmıŞ-
tir. 

Şirketin yeni bir vapuru 
. . · kendi tez.. 

Şirketi Hayrıye ıdaresı, . _,w _ 
. . . ve yerlı mıı.u-e 

gihlarında Türk ışçısı 1 ..... 75 76 nuınara ı 
me ile inşa ettıgı ve daha. 

bunlardan vapurlardan sonra, - karar 
büyük yeni bir vapur yapmaga 

verrn.iştir. imdiki 74 nu. 
Yapılacak olan tekne ş ~-~ t 

·olacaktır. ~aa 
maralı vapurun aynı amlan. 
için icap eden bazırlıklaı: t.a.n:ı imdi· 
mış gibidir. Şirketi Hayrıyenın ş ı 

di tezgahlarında yapın ş 
ye kadar ken . bil .. ğünü teşkil 
oldug-u teknelerın en yu 78 . urun numarası 
edecek o!an yenı vap 

olac" ktır. d tamanıen 
Bu vapurun in~ın a kull 

Türk işçisi ve yerli malzeme anı. 
lacaktır· 

Yeni Asır 
- tzmirde intişar eden Y~ ~ır ~ 
fikirniz 4i yaşını idrak etın;ştır;J!ı 
rik ve uzun muvaff akıye 

temenni ederiz. • 
Taksim bahçesindeki 

eğlence 
::ırf . Samatya kamunu ta . 

Ha.Ik P ıs; cumartesi akşaını 
rafından 27 ~tos üzere Taksim 
sabaha kadar surın~k wl ce bah. 
bahçesinde tertip edılen eg ~n .' -

. akcıam festival komıtesı tara 
çenın o tt , .. zerine 3 ey. 
fmdan angaje ediımesı u kılmıştır. 
ıuı cumartesi ak{ıamtna bıra 

Sanayi umum müdürünün 
dünkü tetkikleri 

Şehrimizde bulunan sanayi umum 
· d sana nıüdürü Bay Reşat, beraberın e . 

yi müfettişlerinden Bay Etem, yazma 
ve dokuma kooperatifi reisi Bay Y~: 
ya Yılmaz olduğu halde diln sabah og 
leye kadar bütün esnaf cemiyetlerinde 

. . . snafın dert ve 
kooperatıflen gezmış, e 
diklerini dinlemişlerdir. 

Sanayi umum müdürii bir aralık es 
naf hastanesine de uğramış, yarını 
saatten fazla burada kaldıktan sonra, 
Istanbul sanayi müfettişliğine gelmi§-

tlL . 
Sanayi umum müdürü hastanenın 

tertibatını son derece iyi bulunduğu • 
nu aıakadarlara söylemiştir. 

Umum müdürün başkanlığın!da oda
da öğleden sonra bütün kooperatiflile
rin iştirakilc yapılması mı:_karrer o. 
lan toplantı ekseriyet olmadıgından bu 
ayın 31 inci günü olan perşembeye 
tehir edilmiştir. 

~ 
ımG0:{ KALKACAK VAPl~R~!,R 

,. V urun n<lı Gıltıgı yol 
.)nnı np Mudanya 
lô.30 sus 
8.15 Trnk 

19 Snnclct 
l O F.rzıırum 

F!andırma 

Karabiga 
Mersin 

GEi ECEK V.\PURl,AH . 
' tzmıl 

lG.15 
11.15 
22.1;; 

11.30 

Uğur 

Sus 
Trak 

Mudan~·a 

Bandırma 

ııBnrlırına 

Bandırma 

Yüksek Ziraat Enstitüsü KarP>aDo zaıırfF usu Dile eksıo~m<e DU6rıu 
•• •• v •• Kayseri C.H.P. ilyUokurul Başkanlığından Re k tor 1 u g un den I l - Eksiltmeye konulan jş: Kayseride yapılacak halkevidir. Keşif bedeli 

105243 liradır. 
Bu yıl Ankara. Yükaek r.iraat Enstitüsü ziraat, veteriner, fakültesine kız 

re erkek orman fakültesine ya.In.ız erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya· 
~ısız tal~be almacaktır· Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uy. 

mak gerektir. 
1 _Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtiha.nmı vererek ba. 

kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasmı almıa bulunmak l!zmıdır. 
2 _ Istanbul Universitesinin fen fak:Ulteainden naklen gelecek olanlar 

lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fak:Ultesinde muvaffak 
olmuşlarsa orada. okudukları sömestrlerden ikisi kabul edilerek veteriner 
ziraat ve orman fakUltesinin tlçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak veterfa 
ner fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestresinde oku. 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenle. 
rin ziraat stajını yapmaları gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den a.ı;ağı ve 25 ten yukarı ola.· 
maz Nehari talebe yüksek yaş ka.ydm a bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulunun raporu lazundır. 

5 _ Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık 
muayenesinden geçirilerek ertiklerini n lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göstermiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat f akfiltesine girecek ta le be An karada orman çiftliğinde sta.j 
görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilme.si için 
yapılacak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira. aylı~ verilir ve y~ta~ yer para..ı:ız o. 
tarak çiftlikte sağlanır. "Stajyer tale benın yemesi ve ıçmesı de enstıttlde 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.,, 

7 - Parasız yatılı talebesinden 21ta j veya okuma devresi içinde her ne su. 
retle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya 
cezaen çıkarılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verilecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır: 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda. yazılı rapor~an başka ~se ve ol· 
gunluk diplomasını veya tasdikli suretlerinı, nüfus kagıd~ı, polıs .. ve~a 
uraylardan alacakları uzgidim kağıdını, orta m~k:~p .v~ lıselerde gormuş 
oldukları sile! dersler hakkındaki ehli yetnamelerı ılıştirilerek el yazılarile 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Anka. 
rada yüksek ziraat enstitüsil rektörlU ğUne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak. ~tedikierini • bildir. 
ıneli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan_ yetışt~e. vey~ ~ırat sa· 
natlarla a!akah bir aile çocuğu bulunup bulunmadıgını da bıl~ı~elidır. 

9 _Pulsuz veya usulii dairesinde pu1!arımamış otan ve S JDt'l maddede ya 

2 - Bu işe ait şartname ve evrakı saire şunlardır: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B: B - Eksiltme ~esine ek §8.rt.nam.e. 
B - Mukavele projesi, 
C - Baymclırlık işleri genel oartn am.esi, 
D - !Keşif cetveli, silsilei flat cet veli, metraj cetvelldlr. 
E-Proje vesair evrak . 

lstlyenler bu prtnamelerl ve evrakı Kayseri pa.rtl başkanlığında göreollir. 
ler. 

3 - 19-8-938 tarlb.inden itibaren bir ay_ müddetle eksiltmeye konulan 
bu kurağm ihalesi 19-9-938 pazartesi günü saat 11 de vila.yet parti mer. 
kezinde ilyönkunıl tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için şimdi 50.000 liralık iş yapmış 01~ 

duğuna. dair bayındırlık vekaletinden alınmış ehliyetname ile cari senenin 
ticaret vesikasını ibraz etmesi ve bir ınUhendis veya. fen memuru bulunması 
şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 6265 liradır. 
7 - Teklif mektupla.n yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evveline 

kadar parti başkanlığı sekreterliğine makbuz mul{abilinde verilecektir. Pos. 
ta. ile gönderilecek mektupların nihaye t ihale saatinden bir saat evvel gelmiB 
olmalan laznndır. Postada. vulrubula.cak gecikmeler kabul edilmez. (5804) 

zılı kAğıtlarm 11!.iik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır, 
10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde ba§ vuranlar 

ara.smdan pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocu. 
ğu veya arazi sahibi veya. hayvan veya orman ihtisaslle alA.kalı yer ve tesisat 
sahibi veya sahibinin çocuğu ola.nla.r tercih olunur. Edebiyat kolundan yalnız 
pek iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edileeek talebe diploma derecesine v• 
baş vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zira! staj ve tahsil müddetin ce okutulan yabancı dil, almanca ve in.. 
gllizcedir. Fakültelerden m~ olan talebeye ziraat mühendisi, vet.eriner 
hekim, orman mühendisi ünvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmeule n evvel yukarda yazılan yabancı diller
den imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak ı;ıarttn-. 

1, 2, 3, üncülükle mezun olan talebeye mük8.faten Avrupada bir tetkik se. 
yehatı ya.ptınlır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, veteriner fakültesine 40, ve orman fakültesi. 
ne 40 aza.mi talebe alınacaktır. 

13 - Cevap lstiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
14 - Baş vurma zamanı ''22 ağustos 938 ten eylfUUn 30 uncu günü ak· 

şamına kadardır. Bu11dan sonraki baş vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677). 
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•8 ,SEYTANIN KUKLALARI 
~~- -~~~~ 

mıştı. ve hepsinin de ambar binasına. gfrdiklerl 
anlaşılıyordu. Ambardaki ışılı: durmaksızın yanı

yordu. 
Her halde çit'tllk binasındaki odalar, bu ka· 

dar kişiyi alacak kadar bilyilk olmadığı için bU
yilk ambarda toplanma.le muvafık görUlmUştU. 

LA1dn ntcin toplanıyorlardı. Bu işin içinde 
her halde bir iş vardı. Gecenin bu saatinde bir 
kôy içinde bu kadar ehemmiyetle ve sessizce ak· 
tedilen bir toplantının her lınlde esrarengiz bir 
sebebi vardı. Hele bir kadının da bu toplantrya 
karışması, sezilen esrarı daha karışık, daha derin 
ve karanlık bir hale getiriyordu . 

MUfettiş Bad bunları düşünüp tahUl etmekle 
meşgullten, yanıbaşmdan komiser Consun kısık 

sesini işitti .Komlsor Cons mustartp bir halde: 
- Ey, şimdi no yap::ıcağız? diyordu. Rutubet 

benim lliklorlme işleyor. Eğer kendimizi muhafa.· 
f:'decek bir yer bulamazsak, ben burada romatiz
maya. tutulacağım. 

Milfettlş Bad ,sadece: 
- Amma da kendini düşünüyorsun ha .. dedi. 

Senin kadar mızmız bir adam görmeaım. Biraz 
neşeni muhafazaya çalışsana ... 

- İyi ama, nasıl neşemi muhafaza edebile· 
ylnı. üstadım? Durası da insana neşe ve saadet ve
recek bir mevki ya Allah için ... 

ŞEYTANIN KUKLALARI 

eğdi ve sustu . 

Soğuk bir rilzgl'tr esiyordu. O havada. orada 
öylece bekleyip durmanın bir faydası olmryacağı. 
na komiser Cons ka.tıyen kaniydi. Fakat bu ka. 
naatını kendisine sakladı. Çünkü, tmlrln kafa· 
smda bir fikir tamamen ~erleştlğl zaman artık o . 
na karşı itiraz etmenin manasız olduğunu tecrilbe 
ile öğrenmişti. 

Bir yerden büyUk bir saatin on biri oaldığı 
işitildi. Tesadüfe bakınız kf, hemen ayni saatte 
tlftllğln bUyilk k1llt11 kapısının ardından bir ses 
geldi. O kadar kuvvetli bir ses değildi. Fakat bir 
kapının açılıp kapanışın ıandıran bir gUrUltll ol
muştu. 

Müfettiş Bad tepeden tırnağa kadar dikkat 
kesildi. Fakat bu ses bir daha tekrar etmedi. 

Derken birdenbire, karanlık içinde bir ışık 

fışkırdı. Bu ışık,' yüksek ambar binasının üstünde
ki dört köşe pencereden gelmişti. 

Devamlı surette yanan kuvvetli bir ışık ... 
Müfettiş Bad, bu ışığın geldiği istikamete he

yecanla. bakıyordu. Demek ki köylillerln söyledlkA 
Jerl bilsbUtün boş bir takım şeyler değildi. 

Ozborn veya bir başkası, çlftlfk binasından 

ayrılarak ambara gltm!ştı. 
Şişman mUfettlş, dUşlincell bir tavırla ~enesl· 

mln nd..-________ ............. asıdı. Slmdl ıcerJslnde ıeık yanan bu bina.da 
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• • e ı ayrı ye 
Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - elektrikli 

71ve.74 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 
Saat 14.30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka. SAZ HEYETİ 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORKESTRA Si 

/vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmıg Glorya pastahanesi taraf'mdan 
:ier uhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyUltUlmüştür. 

Bilet ücretleri her iki vaour için 75 kuruştur 

1 
noGAZlÇt L lSEU ·;Rt DİREK'TÜHLUGU.SDE:\': 1 
Orta ve lise kısımlarınto son sınıf bütünleme sınavlarına 1 eylill ve diğer sınıfların bütünleme sınav

larına f eylUlde başlanacaktır. AlA.kadarların ffi(>kt<>ho ınüraC"aatla programları öğrenmeleri.. . ---------------·· 
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Ana ilk orta lise smıflarile fer ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren başlar, 
~ ed~ tal~be okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 
kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylUlde, diğer sınıflar da 7 eylı'.il
Je ba.şhyacaktır. tstiyenlere tarifn ame gönderilir. 

Telefon: 20530 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Aylık EV DOKTORU blltUn hazırlıklarını tamamladı. Bu nefts aile 
mecmuası şimdiye kadar görUlmemig bir nefasette çıkacak ve mtl. 
kemmel fotoğraflan ile sUıılU faydalı yazılan blltUn okuyucularını 
teshir edecektir. 

EV n 
!Ik sayısını elinize aldığınız zaman sıhht mevzuların bu derece ca
zip eekilde takdim edilmiş olmasına siz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV DOKTORU bUtUn güzel
liğine, bol ve cazip fotoğraflarına rağmen yalnız (10) kuruşa sa-

tılacaktır. 

EV DOKTORU (Yedl
gUn) oeşrlyatındaodır 
Bayllnlze şi mdiden 
sipariş ediniz 

I-lduemWnPqa~h~fu~~aın~aki~hammurdai~si~n şartume ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiii•••••~ 
ve projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambu tesisi işi her ikisi birden ka. lstanbul Sucular ve Küuısuz 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştu r . 

ıı - Keşif bedeli tahammur dairesinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda an. Meşrubatçılar Cemiyetinden 
bar tesisi işinin 707.30 lira ki ceman 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat temi· Nizamnaınemize bir fıkra ilavesine dair idare heyetince arzoluna.cak tek. TAKSl~I BAHÇESi 

28 Ağustos tarihine kadar Filipidisin 
Yunan opereti oynayacaktır. Bu gece Fi. 
lipidisin gala gecesidir. 

natı 1131.15 liradır. lif hakkında bir karar verilmek Uzere umunli heyetimizin 29-8~38 pa· 
m - Eksiltme lo-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de zartesi günü saat 15 de Belediye civarındaki Esnaf cemiyetleri birleşik 

Kabataşta levazım ve mubayaat eube sindeki alım komisyonunda. yapılacak. merkezinde toplanacağını bildirir ve mukayyet azanın iştirakini rica 

t~ 1 ri~ Türkiye lı Bankaıı A. Ş. Dlreklörlıibün. 
den: IV - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar leva. •••••••••••••••••••-••••••••~ 

zım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir başmüdürlüğünden alınabilir. 
Bankamız kuruluşunun on dördüncü yıJ. 

dönümüne rastlayan 26 Almıtos 1938 cu
ma sünü htanbut, IJeyoAlu, Galata şubele· 
rimizle Beyazıt, Kadıköy, Üsküdar ajan. 
larımızın kap:ılı bulundurulacağını sayın 

Tt dl·~erli müşterilerimize arzeyleriz. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fennt evrak ve vesaikini ihale 
~nUnden 3 gUn evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca 

.. ............................ .. 
mUnakasaya f§tirak vesikası almaları lAznndır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile V inci maddede ya· 
zılı ehliyet vesikası ve yüroe 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mek. 

tubunu ihtiva edecek olan karalı zarfla rm eksiltme günü en geç saat 10 a ka. 
dar yukarda adı geçen komisyon baş kanlığma makbuz mukabilinde verilme· 

lslanbol Kahveciler, Kıraathaneci ve 
Mevadı kDullye satmayan Gazlnocülar 

Cemiyetinden 

MUHASEBECi si lazımdır. (5730) 

Nizamnamemize bir fıkra ilAvesine dair heyetimir.oe arz olunacak teklif 
hakkındaki bir karar verilmek üzere umumi heyetimizin 29-8-938 pa. 

8ın:ıt bilyük bir şirketin muhasebe tşle· 
rini idare eden bir muhase!Jeci boş za
manlarında sınat, ticari küçük iş erbabı

nın da defterlerini ~e bilançolarını en eh. 
Ten ilcretlerle tanzim edebilir. Muhasebe· 
el A. B. S. Habere mür:ıcant. 

I - Şartname ve projesi mucibine e Eskişehir baş müdürlük binasında 
yaptırılacak kalorifer tesisatı işi 22- 8-938 tarihinde ihale edilemediğinden 
açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiş tir. l

zartcsi günü saat 14 de İstanbul Belediyesi civarında Babılli caddesi 
10 No. da Esnaf Cemiyetleri birle§ik merkezinde toplanac:ığını bildirir ve 
mukayyet azanın iştirakini rica ederiz. 

meye konmuştur. II - Keşif bedeli 2833 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
m - Eksiltme 1- 9-938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 13 te 

Kabataşta levazım ve mubayyat şubes indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
11 _ Muhammen bedeli beher kilo su 13.85 kuru§ hesabile llOS lira ve m 

vakkat teminatı 83.10 liradır. SATILIK HAN 

Asmaallında 58 numaralı Lazh:ını acele 
ıatılıktır. Fazla tafsilAt için lst. Ankara 
caddesinde 105 numarada i lan Bürosuna 
müracaat.. 

IV - Şartname ve projeler 14 ku ruş bedel mukabilinde inhisarlar leva. 
zım ve mubayaat şubesile Eskişehir ba.şmildürlilğünde alma.bilir. 

ııı - Eksiltme, 10-9-938 tarihi ne rastlıyan cumartesi günU saat 12 d 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. V - İsteklilerin kanunen kendiler inden aranılan vesika ve yüroe 7,5 gü· 

venme paralar.ile birlikte eksiltme için tayin edilen gün Ye saatte yukarda adı iV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen şubeden alınabilir. 

Sahibi : ASDI US 
Nef1'17at ~llidilrtt Refik A. SevengU 

geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5782) 1 V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 8000 ktlo gaz yağı açık eksilt. 

u $F!VTANTN ınnn,AT,Anı -
neler cereyan ettiğinı oğl'eıııuek bir bayll cnteı·e. 
san olacaktı. 

Müfettiş Bad şimdi bu merakını tatmin ede· 
cek bir yol arayordu. Komiser Consa, kendisini 
takip etme&I için bir iki kelime fısıldadıktan son
ra, çiftlik arazisine girmek Uzere yavaşça ilerle· 
d l. 

Kapı kilitli idi. Fakat etrafı çepeçevre kuşa· 
tan sert ve yüksek çalılıkların zayıf görünen bir 
noktasını Bad gözüne kestirmişti. 

Nitekim önce ayakları, omuziyle bu çalıları 
tazyik ederek, ufuktan başlayıp, kocaman vUcudu
nu sığdıracak kadar bUyUyen bir aralık açtı, gir
di. 

Onun kocaman vücudunun girdiği yerden 
komiser Cons bittabi kolaylıkla sığıyordu. Komi
ser Cons da üstadını takip ederek ikisi birden çift· 
llk dahlline glıunlş oldular. 

Bu sırada uzaktan bir otomobil sesi geldi. 0-
tomobllin sesi gittikçe yaklaştı. lşıklarr, yolu ta
rayordu. Derken gelip çlftll~ln dış kapısı önünde 
durdu. 

Erkek veya kadın olduğu farkedflemtyecek 
derecede aarıhp sarmalanmrıı biri dışarı çıkarak, 

IEapıam bir aoktaıına Y:ılkiııet:. Oradan bir zlla 
bastığını gösteren htr harekette bulundu. 

Derken çiftlik btnaaınııı içinden biri beJlrdi. 

- .KUUUNwı k.lt ap f')klinde roman tefrlbaı -

Otomobilden çıkan adam tekrar içeri girerek 
arabayı geriye doğru tahllk etti. Sonra otomobil 
çiftliğin içerisine girdi. 

Arkasından çiftlik kapıları tamamlyle kapan· 
nıadı. Kilitlenmedi. Bundan, haşka bir takım ziya
retçiler geleceği anlaşılıyordu. 

MilCettış Dadın bu tahmini doğru idi. Zira, a· 
radan kısa bir zaman geçtikten sonra, ayak sesle
ri işitildi. Bu ayak seslerinin de sahibi görUldU. 
Bir kadm! 

Kadın sUratıo kapıdan içeri daldı. Karanlık· 
lar içerisinde kayboldu. Ancak, bu kadın geçer· 
ken, müfettiş Dadın burnuna güzel bir koku çarp
tı. İyi ve fena da olsa. kadınların kurtulamıyaca· 
ğı bir huy! Güzel ve mUessir koku kullanmak! ... 

Fakat bu kokunun şayanı dikkat tarafı, ka· 
dınların böyle bir hususiyeti olmasında değildi. 

Bu kokuyu miitettiş Dad bir kere daha duymuştu. 
Düşündü. Hafızasını, hatırasını yokladı. Evet. Bu 
kokuyu, Sir David'ln evinde duymuştu. Sir Davf· 
din evine girdiği zaman, ilk defa olarak merdi. 
,·enlerden bir gölge halinde inen ve bir odaya es· 
rarenglz surette girip kapanan kadının geçerken 
bıraktığı kokunun ayni bir koku ... 

AMBARIN ESRARI 1 
lloyl çiftliğıne, Mister Ozborn'uıı nılsaflrl o· 
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ERTUCRUL SADİ 
TEK TiYATROSU 

Bu gece (Bebek) d 
BAY ALDATIRSA 

Cumartesi (Yeşilköy) 
Pazar (Büyükdere), 
Salı Taksim Allıntep 

Z AY 1 
1933 senesinde Selçuk kız sanat enstltn· 

sünden almış oldulum 172 No. Ju tasdik· 
nameml zayi ettim. Yenisini alacağımdaıı 
esklııinin hükmü yoktur. - 113 No. lu lh· 
aan Kural. (V. P. 2566) 

SATILIK VE KİRALIK 

Ortnköyün -havadar mahallinde Boğaza, 
Marmaraya, Köprüye fevkalAde nezaretli 
mükemmel çiçeklik, camlık, meyvahk, ha• 
vuz, JAıne, tenvir edilmiş akar sulu bahçe

yi havi on iki odalı kArıJir hane mobilyalı. 

mohilynsız acele satılık ve kiralıktır. İs

teklilerin Ortaköy Palanga sokak 25 numa· 

rada Hasan Tahsin Gürsoya mfiracaaUarı. 

DOKTOR 

I YUSUF P. Eczacıollu 
Hildavendiglr caddesi 55. Sirkeci. 
Hergiln: (10 .. 12) ve (14 . 18) 
arası hastalarını kabul eder. 


