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FRANSIZ ORDULARI SAR VE MOZEL DE 
SÜR'ATLE İLERLEMİYE BAŞLADILAR 

Ruzvelt Bit'!lraflık Kanununun Kanada için De 
Tatbikını Emretti, Romanya Asker Topluyor 
Kanada Da Dün Akşam Şark Cephesinde Harp 

Şiddetle Devam Ediyor • 
Almanyaya Harp/lan Etti 

.... . ... ,.. 

Almanlara Har
bi Kaybettiren 
Büyük Bir Zafer 

Alnıanıarın harbi umumiye alt en 
ıdyade iftihar etlikleri blr zalerlerl 
\>ardır, ti • da (Tanenberr) zaferi
dir. 

Bu Z&leria birkaç cihetten levkati .. 
delikleri vardır. 

Evveli harbi umumi başla.nl'ıcında 
llllSlar Şarti Pru!Y&Ya 11<1 koldan iki 
b' UYllk ordu Be saldırarak AJmanla-
l1n &eklzincl ordusunu ideti ba~kma 
ufratmqlardı. Almanların sekizinci 
Ordusu bu baskından, ik.l Rus ordu
tunu ayn ayn tepeUyerek kurtulmak 
hnkinını bulmuşken, Alman tuman· 
elanı <Prıttvltz) in becerlkslzlli:I ve 
lıorhklıi:ı :riiaünden, bilakis bir ara· 
hk iki ltus ordusu arasında kıskaç 
difteri arasıaa clrmit rlbl tehlikeye 
düşıııüştü. 

Saniyen bu kl!jkacın iki afıının ka· 
Panınaı. tehlikeleri arttıi:ı sırada Al
man kumandanı azJedilmlş, yerine 
ln~hur Marqal (Bindenburl' Ue 
IDUavinJ (Ludendorf) sönderllmlşıi.. 
Bu iki asker harp salıasına %3 Atus .. 
tosta varm&Şlar, kumandayı ele al
mışlar, tehlikenin bü:yüklüiünü a-ör
müşıer, fakat kıskacın dişlerinden 

kurtulmak JpJn derhal ric'at emri ve
receklerine, Rusların şimalden celen 
blrlnci (Renenkamp) ordusunu ihmal 
elbıifler, cenuptan a-elen ikinci (Sam
aonov) ordusuna karşı bir iki seri 
manevra _ 
1 

Yaı>nuşlar, 26 A("Ustosta baş-
l.l'an hu harekatı 29 Aiustosta ta
mamtıyarak bu Rus ordusunu tam 
bir kıskaç arasına alıp hemen tama
ıncn hnba ederek Rus Generali 

t 
(~~msunov) u da intihara mecbur 

e mttu. 
Su halde b . 

. cceriksız bir kumanda-
DJn ataleti Yıi~Und bir 

en kıskaç ara .. 
amda. mo.hvolmaı.. t<>hltk . . .. esi geçıren 
&ekı1uıl'I Alman ordu . 

. u, mutc~ebbis 
ve resur bır kumandanuı 1, 

• . ,. . <' ıne ge .. 
'uu·e, uç ,ruıı ıçinde bilaki k . - eııdısf 
dü ınanın blr kolunu k kaç içine al-
nu~. ~- rki Prtı:,yayı i!>liladan 1'urtar
ıoış ve Alm~ ta.rilıi harbine de (Ant

bal) in meşhur (Kan) inıha. barbınf' 

ıOylc JÖYle bt•nıiyen bir büyük Ea
ler k-ı.'detmi,ttr. 

i,te (Tanenber•) We.rintıı birine! '°' kaüdeUii buradadır. 
Ba ııaterln lltlncl ve daha mühim 

olan fevkalli.delii:lne rellnce, o da 
Almanların Fransız cephesinde ~ş
hur C:\l~rne) muharebesini ka.ybet
ınelerine sebebiyet vermiş olmasıdır. 

•~llhakika. Şarki Prus~ atla Rus bas
kını ba ladıj'ı vakit, Almanya impe
ratoru İkinci Vilbf>lm Alman toprak-! • 
arının Rus oizmeleri altında çlgnen-

me hıe bir tUrlU tahilmmüJ ed('memiş 
ve l\larne cephe inden derhal ü'lı' 
kolordu ayıl'arak Şarki Prüsyaya 
l"Öndl•rmltti. 

l\larne muharebe i ise bu tıç kolor
dunun a:rrıJm• ındau on gün kadar 
sonra b~lamış. büste büyük bir iha
ta. muhaıcb~inde iiç kolordu •lbl mü· 
hım hır kuvvetin ekslkllii derhal 
_kendi iui cöstcrml'f, Almanlar (;\far-

(A.rkası 3 üncü sayfada) 
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Paris, 10 (A.A.) - 10 Eyliıl ta
rihli ak§am tebliği: 

Cephede bir takım hareketler 
kitaatımıza Sarre ile Vosges ara
sında ilerlemelere imkan ver -
miştir. 
Düşman Mosel!e'in hemen şar

kında 3ierck'in şimali şarki mm 
takasında bir taarruz hareketi 
göstermiştir. 

Manche ve şimal denizlerinin 
bazı mıntaka]Jırında Fransız ve 
İngiliz deniz kuvvetleri mayn ba
rajları tesis etmiştir. 

Hava kuvvetlerimizin keşifle
ri bütün gün devam etmistir. 

Londra, 10 (A.A.) - İstihbara& 
nezareU, tebliğ' ediyor: 

AJma.n ,l'emllerinln denl~lerden tar 
dı işi devam etmekte olup İmpara
torlufun münakallt yollan artık cid
di bir te.hlJkeye maruz bulunmamak
tadır. 

Viıo Jlmanında 54 Alman cemisl 
vardır. Japon Umanları ile Şimali ve 
Cenubi Aemrlka Umanlannda da bir 
côk AJma.n «emlJeri bulunmaktadır. 

Balhk müstesna olmak üzere AJ .. 
manyanın iaşe mevadını ve mühim -
matını tedarlt edebileceği membaı 

Ue olan teması bllkuvve katedilnlflJ 
bulunmaktadır. 
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ROMANYA 

Şark cephesindeki vazlyetJ g-österir harita 

İstihbarat nezareti harbin üç se
ne sürebiltteflnl düşünerek devletin 
muhtelif dairelerine projelerini ona 
cöre haıırlam.alarmı tavsiye etmiş -

tir. 

İNGİLİZ TAYYARELERL'UN 
BEKLİ.VE TAARRUZU 

1 CEPHELERDE 
1 

VAZIYET 
Zurcher Zeitung'un Berlln muhabl· 

rl, 8/9 Eyliil ı-ecesi Berlin halkına 

hava tehlikesinin mevcut olduğunun 
Uiin edilmiş olduğunu haber vermek
tedir. Bu ilin, saat 4 ten bir kaç da .. 
klka evvel yapılmı.~hr. İngiliz tay .. 
yareleri Almanyanın garp tarafın • 
da uçmuşlardır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Sovgetler 
Hazırlanıyor 

ihtiyatları 
Altına Ah 

Silah 
orlar 

l\Ioskova, 10 (A.A.) - D. N. B. a· 
J.ansı bJidirlyor: 

Bu aabab bütün Moskova ruele· 
!erinde aşağıdaki leblli: lntqar eımı,. 

1 
tJr: 

"Gitgide lchditkir bir mahiyet alan 
Alınan .. Polonya harbile alilı:adar ol
mak·· 

uure, hükiimet milli müdafaa-

İngiliz 
Deniz 

Donanması Almanyanın 

Aşırı Münakalatını Kesti 1 

C h . Garp cephe • J D , , İstihbarat ne· ı 
Garp ep esı sinde, Varşova- 1 en 1 z Harbı ıaretinin bir 

nın istikbalinin - tebliğinde kay .. 
1 

mevzuu bahsolduğu zannedilen bil- dedildiilne gOre l .lorvf'ç sahillf>rinde 
yük meydan mulıtarf'be inin başladı- iki Alman vapuru batırılm.ıştır. Ba.n-
iı anda. Rhln V(" l\loselle cephesinde lar Baldur ve Vt'ıasak ticaret remi-
dünktl şiddetli ('amı~malardan sonra leridir. Biri llamburg, diğ<"ri Bremen 
geceleyin bir nevi sükUnet mü~a .. limanında kayıtlıdır. 

hede edilm1'tir. Alınan tahtelbahlrleri tarafından 
Sabahki teblif, düsmanın mukabil batınlan İngiliz vapurları sunlardır; 

tııarruzlarmı kaydetmekle iktUa edi· 5.548 tonluk .Kennebec» vapuru, 
yor ve vaziyetin deilşmediğinl söy- bu vapurun mürettebatı imdat a-emı .. 
lüyor. Demek ki Fransız kıtaatı u.p- lert tarafından llurtanJmqtır. 

tetllklerl menllerl Almanlann tid - 5.550 tonluk •Tvlnklei(h• vapunı. 
detll mukabil hücumlarma rağmen 

nwbafaza ..ııyorla.r. 
Bu mukabil taarruı:ları bizzat- ara.

sinin mahiyeti kolaylqtırDUflır. 

Bu vapurun mürettebatı Statendaeu 

ismindeki Hollanda transaUaoüfi ta
rafından kurt.a.rılml§tır. 

sını kuvveUendlrmt>ğe ve bir çok lh· 
tiya.t sınıflarından bir k 

t:oo;mını slli.h 
altına çağırınağa. karar vermiştir Bu 

Ş k C h . Polonya or-
] ar ee eS~ dulan ve slvU 

halk Varşovayı 

20.000 tonluk «Varvlek» vapuru. Bu 
vapur Unlon CasUe kumpanyasına a
lddlr. 

slHlh altına davet l.'kran Be. ya, yaz 
Rusya ile Lenlngrad, Moskova, Ka
Jlnin ve Orel askeri mınta.kalarında 
vuknbulacakhr.» 

::\loskovada tlıtlyaUarın sevki dtin 
bütün rece devam etmi~tir. SivUlerin 
rarp mıntakalarına nakli hala )"apıı .. 

mıyor. Seferberlik tedbirleri şayanı 

dikkat bir sür'at, sü.küne& ve intizam .. 

la tahakkuk cttlrllmckledlr. l\losko • 
vadaki motörlü vas1laların ekserJ~I 

elhcU askeriyece mUsadere edilmiş • 
tir. 

1\-ltidafaa etmektedirler. ~fotörize 

Atm n kıt'aJarınm htieumuna Lehler 
tarafından mukabele edtlm<'ktedir. 

Almanların yürüyu iJ aiırla.şmı';tır. 

Garp cephf'shıde C'ereyan rtml'kte 
olan isUhkolm harbinin m;,ıhlyf'tl şark 

cerhesinde ee.rf'yan etmt"kte olan ha
rekf>t harbi ile taban tabana zıthr. 

::;ark ceph sindeki barek•tın 

vasfı Almanlar tarafından klUe ha -
Hnde moh.ırlü zırhlı fırkaların kulla
nllmııs.ıdır. PoJonyaltlar düşman kol
larının cena.hl.trına sıivari livalarile 
hücumlar yapar.ak mukabele ediyorlar. 

H b . İnKUt. ve 
a r 1 Fransız tayya

==----,===== relerinin Al • 

üzerinde yaptıkları isti. k3.f 

Hava 

manya 
uçuşları dun df' dC'vam etmi-,tir .. B('l· 
~ika üzerlnd' uçan İngiliz tayyar<"le· 

rl Betç1.ka tayyareleri tararından ta
kip edilmiştir. iman Ll~:yart·Irri Po

lonyayı bombardımana devam et ... 
mi ter ve bilhassa müda.faala h:\Etr
lanan Va~01.'ayı bombalamışJardır. 

Tayyare harbinin daha şiddetli bir 
.q,afh:1ya cirec<'i"i tahmin edilmekte
dir. 

Pat ajansı, Varşovanın mudala.a
sını hazırlamağa. de\'am ettiğini bil
dirmektedir. Bir yandan bomba yai
nıuru altında sivil ahaU yeni kur • 
banlar verirken, bir yandan da. buhın 
halk fa.allyeUe şehrin müdafaasını 

hazırlamaktadır. Van;ova'nın şarkın .. 
dakJ kenar mahallelerde birkaç kilo
metre uzunluiunda siperler kazıl -
mıştır. 

Diğer cihetten ceı>helerde vaziyet 
hissedlllr derecede deklşmemiştlr. 
Polonya. kıt'aları Slovakya istikame
tJnde g-eri çekilmektedirler. 

Polonya Genel Kurmayının 8 Eylül 
tarihli tebliğinde zlkredilt'n rnınta .. 

kalarda şiddetli çarpt,malar hlliı de· 
nm etmPktrdlr. Dü man,, hi<·blr nok· 
tada maho;us k"ra.kkıler bydf'tme .. 
mlştir. Polonya kıt.'alarının cerl çe ... 
kllişi pyet ya.vq: cereyan eylemekte
dir. (A,A.) 

VARŞOVA NASIL l\IÜDAFAA 
EDİLİYOR? 

Parls (Radyo P.T.T.) - tlnyted 
Pfts'in Varşova muhabiri bu sabah 
saat on birde cönderdJli bir telgra..'L 

ta şunları söylüyor: cVartova, as -
her ve ahali taralwdan kahramanca 
mtidataa edilmektedir, Şehrin mer .. 
keı..ioe 10 kilometre mesafede pek 
kanlı muharebeler olmaktadır. Buna, 
asker, kadıu ve çocuklar L tirak et .. 
mektedlr. 

Polonya ordusunun kıİ.val külli
yesi, afırlıkları, tankları ve topları ı .. 
le Vishil nehrinin öbür tarafwda müs
tahkem mevkUerlne çekllmişlerdJr. 
Askerlerin kuvveJ ma.nevlyelerl ye ... 
rindedlr. Alman tayyarf'lerl şehre 
mütemadiyen bomba atıyorlar. Buna 
rafmen halk müdafaada de\•arn edi
yor. 

Alman tayyareleri, Romanya hu ... 
dutlarına yakın kasabalara, kOyle .. 
re de bomba atmıya başlamı.-:lardır.» 

LEU KIZILllACINA YARDDI 

Amerikan Kızllhac te1iikilitı seyyar 
hastanf'ler, U<i.çlar ve battaniyeleri sa-
tin ahnm:ı ·ı i('in 50.000 dolar tabsl. 
etml tir. 

Bu mal:ıf'm~ I.eh Kızılhac tesklli
bna KÖndrrilttekUr. Bundan maada 
Paristeki Amerikan hastanesine A ... 
merikan Kıallhaç cemiyetinden 25 bin 
dolar verilmistlr. 

Eski Kagzerin 
Sesi Yükseldi: 
Hitler Bir Felaket 
Kartısındadır 

Londra, 10 (A.A.) - cSunday Plo
toral• gazetesinin salahiyettar bir 
membadan öfrenerek verdiil bir ha
bere •ôre, Kayıer. Doom $&to:sundan 
}lltl~r. kendi yaveri Baron Miiller 
vasıtasiyle bir m~aJ röndtrm~ttr. 

Bu mesaj, eulimle fÖ~'I<'" den1E"kte· 
dir: 

«Buııun ı..;b, ll<"tİC'f'5İ 1918 dl'klnden 
daha \anlın ola~Ueı·<·k l·ir fe akf't 
kar ıs.ında buJunu)·o u.nw .• » 

llltler, gazt"' in ·azdığına g-öre, 
Baron IOlleri kaboldf'D i tinkıif et

mlt ve n·hayet Baron l\föllc-r Jlarlel .. 
ye Ne:ıJ.reti yüksek memurlarından 

Von IJaJenı tarafından kaba! edil • 
mlştJr. 

VAPDVOR 
• ..... ..,,.. ..... . . " .. ...,. ....... . . 

Büyük Millet Meclisi 
Bugün Toplanıyor 

Parti Meclis Grupu Da Salı 
Günü Toplantı Y tıpacak 

Ankara, 10 (İKDAM Muhabi
rinden) - Türkiye Büyük Millet 
Meclısi yarın saat 15 te toplana
caktır. Meclisin, tatilden sonra 
yapaca~ı bu ilk toplantı ruzna -
mesinde ehemmiyetli hemen hiç 
bir madde yoktur. Ancak, hükıi 
metin, harici siyaset meseleleri 
hakkında Meelise geniş izahat ve 

Dün Sabah Ve 
Gece Verilen , 

PAR İS J 
10 Eylül sa

bah lebllji: Dıin 
Almanlar cep • 

hemizin birçok noktalarında mu
kabil taarrur.larda bulunmuşlar ... 
d.Jr. Geeeleyin vaziyet defişme .. 
mlşUr. Normal hava ke tf hare ... 
ketleri olmuştur. 

LBERLİN 
Alman umu-

ıni kararırıihı ... 
nın teblli:f: vı.-

tül nehrinln yukarısllc daf1ar a .. 
rasında Alman kuvvetleri mailiıp 

otan düşmanı şark istikametinde 
takip etmektedir. 

Varşovanın ıtmall şarkislnde 
Bur nehrinin cenup sahiline var

\ dık. Daha yukarıda Lomzanın şar
/ kında mllba.rebe:ler vukubulmak .. 

~ 
tadır. 

Tayyarelerimiz bombardıman 
larla '\"a.ı,.ovadan şarka V(" ctnu

)··, bu •arkiye elden yolları ve şlmen-
1 diterlerl tahrip etmiş ve dUşmanın 

C'trl kalan istihkimlarına taarru.ı 
eylem~tir. 

Garp cephesinde Fra.n. ız ön· 
eü müfrezeleri ilk defa. olarak 
hududu r«mlşler ve rarı> lslih -
k.;lmlarımııın Uerfsinde bulunan 
karakollanmız1a. müsademeye tu
tuşmu,lardır. Blr('ok dtlsman öl
dürülmüş veya esir ahnmı hr. 

1 
rcceği zannedUmektedir. 

Parti Mee'is Grupu da salı gü
nu içlima edecektır. 

Meelisc verilmiş ve encümen
lerde tetkık edilmekte olan bazı 
kanun lfıyıhaları da vardır. Bu 
layihalar, müteakip içtimalarda 
görüşülecektir. 

- -

HARP 
TEBLİGLERI 
9 EyUll cece 1 İngiliz tayyareltrl 

Almanyanın tim.al ve ıarp şeh'.r· 

lulne lıeyannameıu atmıı;tır. U· 

berstf'dt civarında vere düşı.~ tılen 
bir tayyarenin mürettebatı e!>lr f'· /, 

dilmiştir, ) 

Ü~ Fransız tayyaresi prp budu- 'ı 
dunda ve Alman toprak.lan üze ... \ 
rfne düşlirillm~tilr. ( 

> - İsllbbaral ne· ( 
;LONDRA/ ııarell tebllt e-

diyor: İmpara· 
torluk münakale yolları hfoblr 
ciddi tndişe karşuıında bulunma
makla beraber, denizlerden dUş

man seyrlsefafnfn tamamJyfe .. 

kaldırılma.ıı;ı faaliyetine devam e
dUmektedlr. Eşaı;en a~ık denizde 
Alman ticaret remllerl hit kal -

mamıştır. Bunlardan buıJarı, İn· 

,riliz harp «em.ileri tarafından mü
sadere olunm~tur. 

Baltık denizi tarafı mıiste,..na 

olmak üzere, Almanyanın yaban-

cı membalarla olan 
tamamiyle katedilmi 
tadır. 

miinL~ebah 

bulunmak-

jVARŞOVA 
Polonya Baş

kumandanh -
Cı dUn muhare· 

be vaıl>·eU hakkmda re:-;mi teb· 
11.t nt retmemiştlr. 

LER. 
Yumurta Kapıya Gelmeden ... 

KOprünün Kadıköy Jskele:ı1inde J[a .. I le müblmtt bir kasa zu.bur etmedfk... 
raköye uzanan kısım, vapurlardan oe o tüm.sek, aittin aene lı:aJır, mejer 
birinin to laması ile kamburla•b; Ka- kJ bfr l'Ült Vali Be.7 l'CciP l'inlltt de: 
rakoyden vapura, vapurdan Karakö- .Bu ne JikaydldJr, ds halk ile alay 

ye eldenler bir an daJlaya yakalan· 
m.ış •ibi sendeliyor. sürcüyorlar ve 
neye ofrad.Jk.lannı bilmlyerc-k arka
larına bakıyorlar: O kı Jm t«=k hör-
g-üclü bir devedir! .. 

On g-ündür dikkat edJyorum, bil ... 
ha~sa Karakoydf'D son daklkalarda 
vapurlara 1·etlşmek ıil:ere koşarak 

celenlerdf'n bf't on kişi, bu he<'in dt
ve~ı JıorCUC"ıine ba ınca, ya yUzliko
yun, a ırtüstU yuvarlanıyorlar. Bu 
hal de1.·am ederse bir eün ya bir ka
dmın kafası paUıyarak, ya bir erke· 
fin kolu bacaiı kırılacak ,.e ancak 
bu müessif kaaadan sonra Köprıiniln 
o kısmı derhal tamir edlltcektlr. BoY-

mı ediyorsunuz!» dl)'e 
çJkl!Jfiın ... 

m 'ullerlne 

İtiraf edeHm ki, yumurta kapı) a 
l'f'hnrdrn kc lav kolay işe !""aı llma.
yız. Sermuharririmlzin gefen c-Uııku 

b&!:nıakaleslndeki: «Akı1b. susam•yı 
beklemeden kuyu kar.an !llozi.ınü ku .. 
laklanmızda kiıpe Kibi ta.şımamu: 
prtlır. 

Atı ~aldırdılı.t.an sonra ahıra kllU 
asmaktan bakalım ne zaman vu.re· 
Qettilz! Keprimun tamir edllmiyeıı 
tüm!'iej-1, eh<'mmlyet vermeyip göz 
yumdujumuz ~lertmizin thru;all a-ibl 
duruyor. 

SELAMİ İZZET _...:ru;:o 



HAYFA - • 

USUf'IUN 
FAALiYE Ti 

= 
Hatıratı Yazan M. M. Grupu 
Müfettişi Em e k 1 i General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

Binlerce Sandık Piyade Cephanesi Var~ı. 

Fakat Cinsleri İyi Tefrik Edilemiyordu 
Düştüğiımüz vaziyet malumdu. 
A ~ı.ş mektebınacki mandal~rı 
uç dôrt gıinde bir kestirdik, etin 
den zabitlerimı.z de ıst.fade e
derdi. Çocuklarımız hat.ada bir 
ik, defa parasıle tevzi ethgımiz 
bu c,ı me=-..nunıyet e e\~ .. trıae 
g urur.er ı. Et J agoızdı, man
daLr lii;:ırdı. Kan.vanalardaki 
ct,e bu ıdi. Türk zabıti ve ed, 
l u.dunu.rı sc am tı ıçın, cepheler 
de ı.ıunu da bu.amQeı.ıgını unut -
mL<ş .ı~ğıid;k. l aatıle ve va,an
perverıgııle cih&rıın hayret ve 
t kdirın. celb.ctır.ış olan 1 ürk e
r.ııın boy.e çlrkuı tezahiırlere ka 
pı.nıı) acagınJan emındıın, 10ı tah 
k.K_c,t.m. Bu haksız şıı«1yette on 
a aı< o;an, muhurebedc görme -
n .. ş, Şam.ı bı: s ı ı. DerLa, ilmÜ 
h bt.tlennı ell~.c vercr~}: ıcap 
COtn yere goııue.<lim. Tabıatıle 
hempa arı yolu tutm~larıd o da 

.ı ıstı aıı)e\ı aldı. Türk, yal
n;z ve ancak kendt ırkına daya -
ı .r, bü, b ı>:.... r n u gısmez bır 
kaı:aat, sonmez bır ımandır. İ. de 
c.r..ardan birısı idı. Her ık.ısı de 
m m1~ketten aynlmış.ardır. •ıla 
cehcnnemczümera •. 

Cephane kapııdrındaki kalın 
denıır halkaları kesmek lazımdı. 
l~ .. - l hırsı.u.nı da yurdunu sevmi 
yeı.ıcre te.cıh etmcl dir. Polıs 
nıuuıir muavini Sadıden bu hal
ka! r:n J:!f'CC bize refakı;., edecek 
ol • birısi tarafından ı<es ı.ılme
srn• rıca ettim. Zılc bı:stı.ar ve 
ism ni söviedikleri kasa hırsızı
nı F;ctu-~eledni gelen memura 
cl!'.rettiler. DJraz sruıra içeriye 
b r bı-c .ın g.rdı, ona vataı .. i va
zi!e.sıni ihtar etti. 

- Başüs.ıine, beyim, bu benim 
işirn! 

Diyerek ayrıldı. 
Ge<:e'.cyin, birçok marifetlere 

sahio arkadaşlar arasında kasa 
hırs zı da ispati vücut etmişti. 
Cephanelıkıeıde muhtelü cins 

ten birçok -iyade fi:;cııi vardı. 
Orduya lazım olan alınmalı idı, 
hatta işe yaramıyanlar da tefrik 
ed !meli idı. Bu iş, benim ihtisa
sıma sığamazdı. Anlay un bır ar
kadaşın da beraber bulunması 
şarttı. Fena müh:mmat gönder 
mek, maddi ve manevi mesuli
yet ı mucipti. Piyade cephanesini 
anlıvan, o zaman tecrübe ve mu
ayene heyetinde yüzbaşı (emek 
1ı a bay J Sıvaslı Sırrı idi. Surı
dan bu tchlıkeyi göze alıp almı
yaca,,.;nı sordum, güldu ve: 

- Ne zanıan emrederseniz der 
hdl vazifeye ko•anm. 

Dedı. Sırrı da kaf leye karış
nu ·~ı. 

A;...,:ıır.: ) ı. , muan en :;aatte 
V ıd.. Baıurkoy ndckı e\•ınde
yız. Uf k bır :;ofra tcrtıp cdı, -
mı t r. Sofrada Dola Kruva, Ve
lı ve b n, bü} ıik b:r sevinçle 
ka r m zı erkence doyurduk. 

Va u.r, tJi küdar açıklarında, 
k r nlıkta ı ıklarım sondiırmuş, 
bekli) ordu. Vapura karanılk.ta 
.. ..mu kadar ı ı de gtmderiıdi. 

Bahri Mevkiptc karadan ve
ril cek .cşarcte muntazır bu'.una
ca~ v~ mavnalarını birer b·rer 
iskeleye yand ıraoaktı. Bahri 
Mevkipte İhsan, Hakkı bu1u -
nuyorlardı. 

bir çavuşa rasıladık ve yüzbaşıyı 
sorduk, biz; yüzbaşının dairesine 
götürdü. Subay, yatağından kalk 
tı, bizi pijamasile kabut ettiğin
de~ dolayı af di.edi. Sevımli genç, 
herhalde !.er dakıka sıyasetini 

dtg1*'ıreı. ı.in formalı şahsıyet -
!erden <;ok samımı ıdi. Bu işlerde 
esasen merasimin de yeri yok
tu. 
Fransız ilave etti: 
- Herhalde sizi bu vaziyette 

kabul e.mek.le yaptığım kusuru 
çabuk affettireceğim. 

- Çok teşck.kur:er, ıstırahatı
nızi bozduğumuzdan dolayı affi
nızı dileriz. 

Bu muhavere, vakit geçırebi
lirdı Dö la Kruva, cephanehk.ler 
ve iskele sahasının serbe:;t buıun 
durulmasını temin ettı. Fenerle 
Milli mevkibe işaret verdik, 
yanaştı. B.zim bıçkın, bir yar -
dımcının da himmetile, bi:ek k~ 
dar !.alın halkaları peyniF keser 
gibi ke.;iverdi. Gerçek, bu adam, 
san'atınde mahirmiş! İnsan olur 
da ı.;e yaramaz mı? Onun da bu 
mıi<lafaa sahamızda mutena bir 
yeri o'.duğuna kanaat etmışt:k. 
I. yaptığı kcitülükie kalsın, biz 
oratik bir anahtar bulmuştuk. 

Bu anahtar birçok kapıları aça
bidrd..ı. Ertesi ~n i., kimbilir, 
nekadar hiddet edecekti.' 

İşçiler üç cephaneliğe tevzi e
dilm.şleroi. Binlerce sandık pi
yade cephanesi vardı, fakat, ya
zık ki. cinsler iyi tefrik edi'.emi
yordu. Hatta sandık muhteviya -
tının üstündeki yaz.ya da uyma 
<lığını hayretle görüyordum. Ka
nunlar, kayıtsızlıgı da cezalan -
dırmalı, 8.mirler kayı's.zlığ:ı ve 
tenbelliği hiç affetmemelidir. Va 
zifeperverlik, meden.!erin şıa -
rıaır. Bu cephane.ikte gördüğüm 
manzara, çok acı bir ders vercbi 
lirdi. Velid.in oradaki didinme
lerini hiç unutamıyorum. Her san 
dık da açtırı!ıyordu. İçcl'i.sinden 
alınan birkaç fşeği S.rnya uza
tıyor, işe yarayıp yaramadığını 
soruyor. menfi cevapları işmi.zaz 
la karşılıyorlardı. Birkaç cep fe
nerile is görüyorduk. Sırrı, bu iş 
!erde çok mahirdir, bazan da el 
yordamile, hatta i.:k görüşte ka
rar:nı ,·erebiliyordu. Secılen san 
dıklar, iskeleye kadar götürüiü -
yor, mavnalara verili"ordu. 

(Arkası var) 

: ........................ : 
'ı ı .................. ı ı 

: ı SORUYORUZ! ı ı 
ı ı .................. ı ı 

J Yangın Haberi J 
ı Okuyuculannuzdan lluaııa Fev~ ı 

ı .ı yazıyor: . ı· 
ı Geçen gün lstanbul tarafından ı ı 
ı &'eçlyordum. İtfaiye suraUe bir ı 
• 7rre ,ridıyordu. Herkese yanrınm • 
• nerede olduğunu sordum. Klm.t.;e • 
ı dotru cevav vermedi. Polise sor· ı 
: dum. O da cevap veremedi. Ev- ı 
ı velce yang'ıu olunca karakollarda ı 
ı ve noktalardaki tahtalara yancı- ı 

ı nın nerede olduiu yazılırdı. Bu o- ı 
sul yine thd:ıs edilemez nıl? Ya· 

Nöbetçiye alakadar yüzbaşıyı 
ziyaret etmek istediğimiıi söyle
dik, yanımızda Döla Kruva oldu 
ğu halde, cümle kapısından geç
tik. Siyahi asker, silahını kulla
nacak vaziyette idL Onu geçince 

1 f hat tatbikine devanı edilemez mi? f 
\ ı Soruyoruz 1 ı 
ıı ........................ ı 

••---1 EDEBi ROMAN: 11 1---ı· 

Karii Bir Kıs Sabahı 
•---

11 Selami izzet - Mefharet Ersin jı---· 
İt t) ar kadın hemen köpür -

dü: 
- Saçmasapan .söyleruneseniz 

ne iyi olacak; siz zaren eskiden 
ben fe t kumkumasısınız ... Ga 
lıbın Pf.;. !"ana can ve gonülden 
baglı o . ., ugunu da bilırsıniz ya ... 
Hem de'- -.unu söyleyin, küçük 
Me ek k dar güzel, tatlı bir ka
dına bütun kalbile bağ anmıya
cak tek bir erkek tasavvur edi
leb lir mi? 

Dılbeste bunları horoz ibiği 
r: bı kızarmış, gözlen yerınden 
ugramış, a zından tiıkrük sa -
çarak, sesi titriyerek söylüyor -
du. Ihtıyar asker, kadının bu e
l&şlı öfkesi.ne halden an ar, ay
ni zamanda da mustehzı bır eda 
ile baktı; tek gözlügü altından 

Dilbesteyi yaş1ı bir bayku~ gibt 
süzdu: 

- Dur hele dur, telaş etme: 
Sen benim şakacı oldugumu bil 
mez gibi kızıyorsun. Seni kızc:lır
mak için söyledim. Sen de peka
la bılirsin ki, ben küçük Melek 
uWırunda icap ederse canımı ve
ririm. As;ı varadılışlı, gu el Pey 
manı k.Jm ~evmez? Amrr_a ne de 
olsa erkek erkektir; hele Unur 
ailesinin erkek.len. Amma Galip 
belki de dedelerine, babasına 
çekmemiştir. Sözümü 11eri al -
dım ... 

Dilbeste bu sözler üzen •. e bi
raz yatıştı. Ye)kenleri suya ındir 
di. Pcymanın methedildiğini du 
yunca Dilbestenin ağzı kulak -

r==============-============================:=====~==~--:.:.=..~~~ 

• DAH L İ HABERLER 
~========================================================~ 
Şehrimizdeki Semplon Ekspresi İle Dün Şehri- Bütün Sular 
Pastırma mize Birçok Yolcu Geldi Belediyeye 

imalathaneleri frakın Londra Askeri Ateşesi Dün Verdiği Be- De'Vrediligor 
Belediye Zabtfasİ Burala
rı Sık Sık Kontrol Edecek 

yanatta " Almanlar Harbi Kaybedecek ,, Diyor 

:;;ehrimizde sucuk ve pasilrma 
ima.athanelerinin miktarı git -
Ukçe çoğalmakıa.dır. Kayserıden 
geıen pastırma mikdarı bu 
yüzaen azalmışt.r, Be.edıye ku
rutn1a ve ıuzıanıa sur.Jtile konser 
ve yapanlar.n say151 gittikçe ço
ğaldıgı ıçin y~ı c~en bazı tedb1r
lcr.P. alınmasına .üzum görmüş
tlir. 

Her imalathanenin müslak.il ol 
ması t.eminin tamamen ve du -
varların zemıllden en az bir bu 
çuk metre yükscklığe kadar su 
geçmez ve_daıma yıkanabilen bir 
madde ile döşcnm:ş olması ve ze 
uın ın ıcap eden yerler.nde ucu 
mecraya bagh ve iskaralı 
çelikler bulunması zaruridir. 

Yeni Belediye zabıtası talimat 
namesinde bu gibi imalathane -
!erin sıkı bir surette kontrolü i
çın ıcap eden maddeler buluna -
cakıır. 

3on ay!arda piyasaya mühim 
miktarda çıkarılan pastırmaların 
yenilmiye salih olmadıgı gö -
rülmüştür. Belediye sıhhiye mü 
dürlüPÜ hıfzıssıhha mütehassıs
ları bu hususta faaliye;e geçmiş 
tir. Pastırmalardan alınan nü
muneler tahlLhanede tahlil etti
rilmektedir. 

SPOR 

Süleymaniyenin 
29 uncu Yılı 

Siıelymaniyenin 29 uncu yıl
dönümü dün gerek k:üp lokalin 
de \'C ızerckse klüp sahasında bü 
yük merasimle kutlanm:ştır. 

Klüp loka inde gazetecilerle 
Fenerbahçeli sporcular şerefine 
bir ögle yemegi verilmiş ve öğle 
yeme<>ini mülea:kip misafirler 
otobüslerle sahaya götürü~müş -
lerdır. 

Matbuat takımile Süleymanı
ye mıitekai'leri arasında yaptlan 
maçı Matbuat takımı 5-.3 kazan
mıstır. 

İkınci müsabaka Fenerbahçe 
ile Sülyemaniye birinci takımla
rı arasında yanılmış, Fenerliler 
kuvvetli kadrov1a rakipleri kar
şısında güzel bir oyun oynama
larına ragmen birinci devrede an 
cak bir gol yapabilmişler, ikinci 
devredeyse yorgun düşen Süley 
maniye müdafaası.na iki gol da
h~ yapa: ak 'ıu m·çı 3-0 lehlerine 
çe\·ırm ş:,rd;r 

Su eymanı.) rnın 29 urcu yıl -
diınümüniı ca dan tebrık eder 
muvaffakıyetkr dıerız. 

Dünkü GUrtısler 
' Prof syonel serbest güreş mü-

sabakaları dün Taksim stadında 
yapılmıştır. Neticeler şunlardır: 

Bursalı Selim! İstanbullu Ha
san, Hasan üç dakikada maglup. 
Çatalcalı Receple Arabacı Meh
met berabere kalmış'.ardır. 

Çanak.kaleli Ahmetle 3omalı 
Felhi arasındaki karşılaşmada 2 
dakikada Çanakkaleli Ahmet ga
lip gelmiştir. 

Dinarlı İsmaıl ile Edirneli Sü
leyman arasındaki müsabakada 
Dinarlı il dal<ikada galip gel -
m'stir. 

Molla Mehmetle Kasım Tafa
ri: İkincLdevrede Habeşli güreş-

!arına varU'dt. Gene gülümse -
d.i. 

Amca bu fırsatı kaçırmadı, der 
hal Dilbestenın omuzunu okşa -
dı: 

- Şimdi bana b;r küçük, am
ma pek te küçücuk deği., şöyle 
orta kiıçiık bir kadehle kon ·al< 
verir misın:. 

İhtıyar askcr.r. Dilbes,e ile a
rasını aean şey, rden b r de am 
canın ıckıye u a düşkiınlugu i
di. Daha konyak sôzüniı duyar 
duymaz canı sıkıldı, kaşları ça
tıldı: 

içmiyecek-

Dün sabah Semplon ekspresi 
mutat saatinden biraz rötarla gel 
mişıir. Bu trenle şehr .mize gelen 
!rakın Londra sefareti askeri a
taşesi miralay Hamit son vazi
yeıler h&kkmda şu beyanatta bu 
lunmus• ur. 

<- ;.o.onyalıların geriye çe><.il 
mcsi muntazam bir µlan dahilin
de olmaktadır. 

Va11ovanın düşmesinin hi~ 
ehemmiyeti yoktur. Payıtahtıarı 
sukut eden, fakat neticede harbi 
kazanan çok. hükümetler görül -
müşlür. 

Hükumet çıkınca payitaht ıi
di bir sehırden ibaret kalır ve 
harbin üzerine hiçbir suretle mü 
essir olamaz. 
Fransız ar ve İngilizler bütün 

kuvvetlerile Almanların garp 
cephesinde taarruzlarına de -
vam ediyorlar. Lk hareketler da 
ha z ·yade istikşaf mahiyetinde -
dir. B:r çok İngi!iz kıtaları gc -
celeri Fransaya geçirilmiştir. 

Bu ceohede harbin uzun sür
mesi zaruridir. Çünkü çok esas'. ı 
istihkamlar vardır. Bunlara ga
yet kuvvetli toplar yerleştirilmiş 
tir. 

Fakat neticede harbi Alınan
ların kaybedeceklerıne eminim. 
Almanyada simdiden aç!.ık hü -

Uşak'ın Ekonomik Vaziyeti 
Uşak, 10 - T:caret Odasında 

kaymakamın riyasetinde bütün 
tüccarlarım•zın ıştirnkiyle bir 
toplantı .vapılmışlır. 

Bu toplantıda, ithalat ve ihra- 1 
cat tacir'erimizin mütalealar. din 
!emerek hariçten gelen eşya fiat
larının yükselmesi ve dahiıde ye 
tişen eşyanın aşa~ıya düşmesi 
gibi hususların önüne geçilmesi 
kararlasl ırılmıstır 

--<>oo--

lt a 1 ya Fazla Mal Alıy!lr 
Haro sıgortasının yükselmesi 

üzerine, ihracat mallar1mızın fi
atları \·ükselmiştir. İtalya'daki 
alıcı'ar mal talebinden çok ileri 
gilme/ie hatta kendi istihsal Pt
tikleri bazı maddeleri de hariç
ten almağa başlamışlardır. 

-<>()O--

Rizec'.e Çay Yetişt:riliyor 
Rize civarında oluz bin dekar

lık mıntakada çay yetiştirilmesi 
kararlaşmıştır. 

Simdive kadar yetiştirilen çay 
far c '{ ,ze. netice \ rn. r 

Vek.ı et 3 ser.e ınıJdj~ıle y 
yetış ıren ere azan1i dere e'i~ \'cır 
d ın edecek .ı 

çi hak m tarafndan d.sı<uııtı e 
cdi diğindcn Molla Mchıret ga p 
iiaı euilınıştr. 

Rus güreşçi ile Mu ayı'Tl arasın 
daki müsabaka, Rus ı;;ireşçinin 
ikinci devrede mitlesıne yum
ruk yedlğı ı.idiasi uzerine güre<i 
terketn esile neticelenmiştir. 

Dinarlı Mehmctlc Kara.dağlı 
Skovıc: D:narlı M hmet 28 :nci 
dakikada tuşla galip geln'1ş ır. 
Tekirdağlı Hüseyin A.:ran 

güreşçi Villi Marn 'ı ikinci dev
rede tuşla yenmiştir Alman 
güresçi tuşu kabul etme -
miş ve itiraz etmis o:masına rağ 
men Tekirda~lı galip ilan edilm'ş 
tir. 

- Niçin olmasın ya? ... Benım 
gibi günleri sayılı olan bir adam 
her ıtününü ne0eli geçırıııe idır ... 

Bu aı ,J K birderıbire kopan, 
derin sessı.zl.k ortasında koca bı 
nayı yerilldeıı oynatırcasına sar
san bir güriıltü ıı•iyar a•k rın 
lafını agz rda bırak 

İkisı bırden 
- Hayır 'ır ınşallah ! .. Bu da 

ne? ... Ne oluyoruz• . 
Dıye verlerınden sıçra ılar 

Dilbestcnin korkudan dizler -
nin bagı çözülmüstü; sendeıiye . 
rek. yalpal.yarak kendini açık 
duran ce\'iz kapıdan içeriye attı. - Hani artık •çkı 

tiniz! .. 
Amca omuz silkli: • 

, Arkasından amca yetıstı. Dı bes
te, salonun esiğinde durmuş, göz 
!eri ~·crınden uğramış bakıyordu. ~Bir kadeh konyak içkı sayıl 1 

mQz. K<ırkrr. b r kaeı. h k nya'.< 
la sarho oln .n. Sana sululuk 
etmıycccgıme sdz verıyorum. 
Hem bugün her güne benzemi -
yor. Hava çok sıc ~ , kö ke hatır 
lı misafir geliyor, gccey mükel 
lef ziyafet var. Allah için tam 
içıp neseknecek bir gün ... 

D'lbeste başını salladı: 
- Malum, amca için her gün 

içip ne•elenmek lazımdır. 

-- Ne ~ar'." ... 
K~aıa dudak arı tıtrıyereı< ce-

vap \'erd.: 
- Yere bakınız!. 
- N \ar?. 
- Görmüyor musun? ... Kıl,ç .. 

Büyük Paşanın kılıcı ... 
Du\•arda asılı duran kocaman, 

ağır kılı\ düşmüş,ü; eski devir
lerden hatıra kalan bu kılıç, se
nelerdenberi salonun kapısı iıs-

küm sürüyor. Bundan başka da
valarının haklı olmaması da kuv 
vei nı.ineviyeleri üzerinde nıü 
essir olacaktır. 
Fransız kadınları da, erkekle

ri gibi şevkle askeri vazifelere 
ko~uyorlar. Bunların da istihkam 1 
larda vazife alanları da vardır. 1 

İngi'iz 1<adınları da ayni şe
kilde calısıyorlar. Artık bugün
kü .ıskerlikte kadın erkek farkı 
mevcut degildir. 

Faris sık sık düsman tayyare 
lerinin hücumlarına uğruyor, fa
kat bunlar neticesız kalıyor. İs
tasyonlarda eşyamızı mektepli 
izci çocuklar ve genç kız.ar ta
şımıs ve h ·bir ücret de alma -
nıışlardır. Çünku bütiın hamal
lar askere alınmı.ştu.• 

Dünkü Ekspresle Vişide bulu
nan İstanbul Ticaret Odası Reisi 
M !hat Nemlı ile Basra gümrük 
müdürü de gelmiştir. 

Konvansivonel treni de hayli 
yolcu getirnıiotir. Bu arada Ercü
mend Ek.rem, İstanbul Bulgar 
mektebi muall_mieri, Hindistanın 
Pençap Üniversitesi profesörle -
rinden Tarasiııg, Hintli bir mü
hendis, üc Hın! i doktor, 10 Türk 
talebesi, 30 Iraklı sehrimıze gel
mişlerdir. 

Holandaya ihracat 
İzmir gazeteler:n.n haber ver

dıklerine gore. Amerika ve Hol
latıda \•apur kumpanyalariyle ih
racatçı arınuz arasında ıhraç mad 
dekrımızin nakli için bir anlaş -
maya vanlmışt:r. Anlaşmaya na 
zaran bu kumpanyalar İmire haf 

tada dört rnpur tahsis etmekte -
dir 

Anıt .. Kabir Sahası 
Ankara, 10 (İKDAM Muha'bı

rınden) - Ankara Beledıyesi Ra
sattepe mevkimde yapılaeak olan 
Anıt-kabir sahasına tesadüf e
den araziyi istim.ak etmiye ba~
lamıştır. Sahada hususi eshasa a;t 
96 parca \ u vardır. 

HERKESE GCLÜNC 

QL;llAKT,\N KURTl'LALil\I 

Ev\·elkl ak am, Taksim stadında 

~ete maçları yapıldı. Bu, bizim 
mt>mlt•kf'tiınizde ılk dt:fa oluyor. 
l\ılec~ill t.opa gundtizlt"ri vuran ayak
lar. ı:rlmdi R't'C'(" bu darbeyi indırJi· 
ler •. ·ed~n & ııduı; değil de grce?. 

Bunu m rak edip bilenltrdl'n ıwr
duk: Dcdıler ki: ı\vruı>ada, ya:ını 

!otak mC\'Shnde m.ı<'1.J.r gect'lt!rl 

yapılır. Seyirci temin etmek daha 

kola)·dır. Oyuncular. daha rahat 
oynı>rlar. 

Bir dC'. biıirn gece maçını düşlın

duk. Bunu tertip eden hl'r kimse, 
ona ı;unu Aoylemekten kendimizi 
alamadık: 

- c .. ~ kalduı Tatıra(ası. Büttln 
yaz, o .!,ıcak.larda ı-iınduz oynattın, 

şimdi. serin, hatta sotuk Sonbahar 
günlerinde neden geceyi tercih e
dl7orsun?. 

Birçok i-.Jer~miz cibi, bunda da 
sadece bir taklit görüyoruz. Amma, 
caye, kaybolmuş .. kimin u.mu ... -
da?. 

tünde asılıydı. Bu yeşim saplı 
heybetli kılıç, gümuş kakma ı kı 
nı ile berab r cası..sa çivisini ko 
'P""'" . yrdr, kap nın önünde 
boylu boyunca scrilm ş yatıyor
du. 

F •,a çıka, kah\'e falı, havuz 
başıraa gorL~ b.)az haya'.t, 
a''nun !' kırı~ın ·S bu hadısenın 
yan u H, · a rı, ştı. 

Ce' z k · f ~· kö~küne 'bir 
feı muı<ada tlı. Artık "buna 
şüphe yoktu. 

İh' ıy.r askcrın bile kaş.; arı ça
tı 'dı, güler ,. uzü somurttu; benzi 
sarardı. Boğuk bir sesle: 

Demek kı.!.ç ycr'ndcn dür 
müş? diye söylendı: 

Endisesini, korkusunu be);, et 
l'!"eını,· ç•ısara·· yürüdü. kının 
dan yarı çıkan kılıcı verclen kai
dırd ı. 

Dilbeste, , kesilm~ gibi ol
dugu \ c rdc duruyordu. j'armağı 
nı kımıldatacak halde dc:ğCdi. 

Yakla:;an bir arabanın teker -
lck seslerile, genç, d:nç bir atın 
canlı ki - 'l'ıne karışarak yük
selen gülüşmeler, kol"u•malar i
ki ihtiyarı kendilerine getirdi. 

1 

O Zamana Kadar Bele
diye Konfrolu Artıracak 

Sehir sularından başka şehri
mizdeki bilumum memba suları 
nı da belediye üzerine alacak, sa 
tışlar belediye tarafından yapı1a
cak, hasılat imar işlerıne harca
nacaktı. 

Memba sularının istımlak be
delleri ve kıymetleri ~ok yüksek 
oldugu icin .simdil.k buna imkan 
görülmemektedir. 

Dahiliye Ve kaletınin iledde bu 
lacaeı bir formülle memba sula
n be'.ediyeye ge.;miş olacaktır. 

Beledıve de bu hususta sımdiden 
tetkiklere başlatmıştır. 

Beled:ye, sular:n membaların
daki tesisatın şehir meclisinden 
geçirilen talimatnameye uygun 
olması için yapılacak tadilata 
bir müddet koymuştu. Memba 
suyu sahiplerine veri'.en bu müh 
!et bittiği halde henüz tad•lata 
baslanmamıs olduğu görülmüş

tür. Belediye verilen mühlet zar
fında suların membalarında icap 
eden !adi.atı yapmıyan su sahip
lerini cezalandıracaktır. 

Yakıı da be edive sıhhıve mü
dürlüe-u h fzı>oıhba mü'~hassısı 
memba sularını tekrar birer bi
rer gezecek. liı•um görülen tadi
la · ılmayan memba sularını 
tesbit edecektir. 

--- -00,----

MÜTEFERRiK 
~--------

Semp~on Eı<ispresi 
Paristen kalkan Semplon Eks

presi dünden i~ıbaren şehrimize 
muntazam seferler } aµmaktadır. 
Dün İstanbula ge:en Semplon 
Ekspresi ile bıilıassa Londra yol 
cuları gelmi~lerdir. Bunlar Irak
lı ve Hintlid:r. 

--<>oo--

Atin a Sefirimiz Gitti 
Bır müddettenberi ,ehrim;zde 

bulunan yenı Atina sefıri B. E
nis dün gece Atinaya gitmı.ştir. 

İKTISADi ABLi. KA 

VE MAGLl'Bl\'ET GÜNÜ 

Almanya için en büyük. felaket, 

ba!flamı-, bu.lunan abl&ika olacak
tır. Bu, belki, toptan da. bombadan 
da n ucs.,ırdlr . .\lınanyanın. biitUn 

dıin)a ile alaka.. ... ı, irdbah kesilmio; 

bir vaziyetted r. Geh d haberler 
gosl.eriyor ki, c" .... lce vt>rlhnlıj te
minata. rağmen, un, buğday, çav
dar da vesJka usulüne ta.hl olacak
tır. t·n, halkın, başlıca gıda mad

dl'sidir. Göring zayıflamaktan bah
sediyor. Zayıfhl3·alım, .ıarar yok, 
diyor .... \mma, kaı.ın ayalı öyle dl'
iU- İhtilaller, aç midC"lf'rden do
f"a,r, diye bir !SÖZ vardır. 

Bize öyl<' gelir ki, lkh~oıdi ablu· 
ka. Almanya. üzerinde, en . lddeUl 
hava ve- kara taarruzlarındaıı da
ha müessir olacaktır. Ve Almanya 
mailüblyet gününü, bir muharebe 
mf'ydanında defU, lkhsadi ab
luka dolayısile, şehirle-rln ortasın
da. halk ki.atlelerlnin arasında re
ci bir şekilde idrak edecektir. 

ŞÜKRÜ AHMET 

Kılıcı kınına soktular, salon ka
pısını kapay;:ı kılıcı bir kenara 
dayadılar. 

Dilbeste. 
- D kkat edelıın kiıçük Me -

!ek fark,na varmasın! dedi; o o
dasına cıkınca biz de kılıcı gene 
yerine asa1 ım. 

-Olur. 
Parmak.1arııun uçlarına basa -

rak. tekrar mermer merdivenin 
başına geldiler. 

Araba gelmış, kapının ônunde 
durmuştu. Arabayı Galip kulla
nıyordu. Bakla kırı kısrak, onu 
insanların elinde esir eden diz -
ginlere, gemlere diş bilediğini a
çığa vuran bir asabiyetle ipek 
kuyruğunu oradan oraya çarpı -
yordu. Arabacı hayvanın etra -
r ı <l liıncrek, ön< arka) a koşa
rak koşumlan duzeltıyorou. 

Nihayet her iş bitti. 
· Küçük Melek tüy gibı araba
dan ınd .. Arabacı ıı.rkadaki kü
çük iskemledE yer aıdı. Aıaba 
kalka. Peyman merdiven basın 
dan el salladı 

- Gule güle ... Kuzu·ı dıkkat 
et. (.'\rkası var) 

ll#'lJ~] 
Anlaşılması Faydalı 
Mese!eler, Hakikatler 

Her HlUer veya nazi Almanya a!t
keri ve siyasi. erkinı, şark cephe:;in
de Leh.latanın mukavemetini kırmak 
p7esUe Alınan ordusuna buhin su· 
ratinJ ve huını kullanması emrini 
venni.ş, askeri h.ı.rl"k<i.t bu tarzda de
vam ve lnltlşaf eylerken, garp ceph.e· 
sinin rerllerlne, uzak, ve bit.arat 
memleketlere bile uzlaşma sözlcrinia 
ak.settlrildlit cörüJüyor. 

Bitaraflıiını resmen karar altına 

aldıktan sonra nan eden İ:;panya 
devlet ve hlikümet reisi General 
Frakco'nun, harbin mcvziilqmesine, 
Lehistana münhasır kalmasma, İn&"il
ıere ve Fransa hüküm.etlerinin, ken· 
dllerlle bir bu.>umetl olınadı:;ını nan 
eden nazı Almanya ile uzla. ın;.t.Jarır~a 
a.Jt teklifleri dahi haber alınıyor. 

«Times> in a<\keri nıuharririni.Jl 

Lehbtan ordusunun muvaffakJyetsi:ıı:
lik.lerinl saklamanın beyhude oldu· 
iu.nu, arazi ve nlifus bakımuıdan, de· 
miryolu, sanayi mcı·keziert, fabriJralar 
lUoarile eok şeyler kaybetLig-inl g-is .. 
lemen.ln doğru buhınmadıGını, İııl'll
tere ve Fransanın, Almanyaya ilin 
e,-ledik.leri harpten sonra bir d ğlşik

llk lıusule gelmediğinden bahscyltdi
ğinl, Londra radyo:;unun verdiği ha
berler ara mda dinledik. 

•MünJher Zeitunl'• un ve dıl'er bau 
Alman cazetelerinin, General Fran· 
co'nun, isteklerine veya nazi lman
ya erk:inının arzularına zahır olarak 
yaptıkları neşriyat, HUler ve arka .. 
da.şlarmın, Fransa ve İ.nı"lltere ile 
harbe, tstemiyerek ,.ebebıyet verdik
lerini gösterir. Ancak, unutma.malı· 

dır .ki, İnl'llt.ere- ve Fransanın harp 
ilin etmelerinden evvelki uzlaşma 

masasına oturulması şartları, evveli 
Lebistanda işgal edilmiş arazinin bo· 
plhlm.ası idi. LeJıi.stan topraklarından 
he.rhanci bir kısmını dahi fedaya mu
vafakat ederek, İnglltere ve Fransa 
büküme-tlerinin, Almanyaya ilin ey-
ledlk1erl harbi durduracaklaruu. ih
timal ve-rllcmez. Bitler ve arlt&claş .. 
ları ise, Lehistan topraklarında. dök· 
tükleri Alman kanından sonra, aldık
ları yerJerJ terke muvafakat etmez .. 
Ier. İngiltere, Fransa ile Almanya ve 
Lehistan harbl devam edecek ve harıt 
mukadder H-Yrinl takip t>yliyecekt.lr, 
Yanlış hesaplara ve düşüncel~re ih· 
ti.mal vermemeliyiz, kapılmamahyu;, 

Harbin neticesi, İn&"ilt.ere askeri 
tayyarelerinin Alman halkına attık

ları 3.500.000 beyanname ile, garp 
cepbe!'inin şimdiki nlsbeten flddet -
lenmeml.f harplcrlle ölçülemez. 

Garp cephesinde müdafaada bl.a

rak, Polonya ile muharebeyi takiben, 
şarka ve cenubu .prki Avrupa;ra aU 
arzuları üzerinde Almanyanuı meş-
1111 olacafına dair, Komadan •elen 
haberlere de, bUl"Unden fazla. ehem
miyet. veremeyiz. Cüııkii, Lehlstanm 
mukavemeti, Vart0vanın sukulü ile 
dahi k.Jrıimı sayılamaz. Garp C'CP
hesinde, en şiddetli taarruzi hareket
lerin, başlam.a.,ı ka 1.5mda, Alman
ya Erkılnıh:ırblyeslnln, Ytl'ine ve 
büyük ehemmiyeti, bu cepheye vere
rek, müdafaayı temin hususunu dü -
·ünmektcn başka istila hareketleri 
pe;inde ve plinla.rı ıizerinde m~ 
olmak lmkinını bulamıyacai;'ı btidl3.l 
edilebilir. 
~lamış ve devam edecek harp 

karşısındll, sirayet ihtimallerini tet ... 
kilr. ederek h:ızırJanmı!J Cf'nubu fal'"" 
ki ve cenubi .1\vrupa bükll:metlerl v~ 
mlllellerl. bir dakika bile lhmal et
meden h:idiselerj ve harekf'tlerl ta ... 
kip ile meşguldürler. 

HA.IDT NURİ IRMAK 

Meslek Mektepleri 
Ve iş Adamları 

Tanıdıiun bir .-enç vardır. 4 ara
mata İstanbul& celdl. Sordum: 

- Glrecej"ln fabrikada tamdık us 4 

ta var mı! 
- Hayır .• dedi. Tanıdığa ne luzum 

var? Ben aan'atk&run, iş yaparım. 

Bunu dinlerken, orta mek~pll'rlf'. 
liso. ve ünivcr ite me-ıunJarını lıatır
ladım. 

:llektl"plrre görenek şeklinde l'idlp 
a1elüsul diploma alanlar,. dev1tt ka
pısında bir iş bulmak için runler("e, 
'u ve-1a bu va-.1talar ararkl"n iş a.da· 
mı blleiine giivenlyor ve hakkını a
lıyor. Maamafi bunun sebepl("'rfnden 
birisi d Maarif pro&'l'1Lmtndaki eski 
an'ane ve halk ara!llıtndakl köhne zih~ 
niyettir. 

Fakat t>On zamanlarda memur ye· 
Uştirmf'k zihniyeti h('r g-ün biraz da· 
ha yıkılmakta ve halktaki kanaat te 
biraz daha çökmektedir. 

Bunun l'n canlı mlsali 1·enl açtlan 
ticaret. san'at. U..<\ta ve kta san•at o
kulları ve buralardjl.ki iaJt>be adedi· 
nin yüksekliiidir. 

.2\Ieslek mrkteplerint arthrar.ak. altın 
blleıik sahiplerini Jaltmak ve bu 
surette mcmlekeUn bakıki bir thfiya
cını k:ır ·ılam:ık Tlirk l\laarifinin &0n 
\'ıllardaki mu,•afrakiyctıcri aTasında 

en mUhlm me-vkli tutan bir e erdir. 

ZEKİ ('F.'1.\l 
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~ T ATÜ RK'ÜN il SON HABERLER ) +ıACC~C"f0i'Arın 
~ S GÜNLERi " Ara·p Alemi De Sulh Kanada da dün 

... , Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 2~... c . akşam Almanya-

8 Eyliil Cuma Günü Arnavutluk Kralı Ah ephesi ile Beraber jya. h?:ş~rafı ill~c~say~~)i 
met Zogo'nun Tahta Çıkışının Yıldönümü İd 1: 

Hariciye Vekili İstanbu!a gel
miş, 9 Eylulde Cenevreye hare
ket etmek, Milletler Cemiyeti 
müzakerelerine ışt.rak eylemek 
Yaziytinde bulunuyordu. 

Acalhrk 8 EylUI günü Harici
ye Vekilini de Dolmabahçede hu· 
zuruna kabul ederek iı<i saat ka
dar nöril;;tü, Ha tay mese.ı.eslnin 
Fran.,· • · Türkiye arasında dost 
ça Ve "erk arzusuna göre ha.li, 
bu iki dev l~t ara.ıpda siyasi bır 
Yakınlık meydar.a getirmiş, Suri 
Yedeki mandaterlik münasebe
tile a,ağı yukarı hudut komşusu 
sayılan Fransa il~ aramızda si
yasi \l ik•ısadi münasebetlerın 
daha Ycnı ve şümullü bir çerçe
ve dahiiınde cer ey anı tabii bır 
net ce şekiınde ,eıahür edıyor
du. 

Lbedi Şef, Hariciye Vekiline 
MıLetıer Cemiyetindeki muza • 
kereler etraf.nda bazı direktif· 
lcr verdikten ve siyasi mevzular 
etrafında ,görüşlükten sonra hu
zurdan çıkma.ına müsaade etti. 

Doktor Ara• ertesi günü tren
le .. Cenevreye, Milletler Meclisi 
rnb uzakerelerine iştirak için İstan 

uldan a,ı:rıldı. 
8 Eyiul Cuma, Arnavulluk 

Rralı Birinci Zogonun tahta çı
kışının yıldönümü idi. 10 yıl ev
vel teessüs eden müstakil Arnavut 
luk Kral!ığı, bu yıl 10 uncu se
tıcı ucvrı; ~sın. idrfık eyliyor, 
Vaktile Türk vatanının Kosova 
Ve Yarıya viliiyet:erinden birer 
Parça teşkil eden bu krallık ne 
de olsa Türklüğe ve Türkiyeye 
kar ı müncezip bir Balkan dev
letı vazivetinde bulunuyordu. 

_ _.Kral Zogonun 10 uncu yıldö
numü Ebedi Şefin çektiğı bir 
te:grafla tebrik edilmiş, Kral da 
buna Atatürke teşekkür ve Türk 
Inılietine refah ve saadet temen· 
nisinde bulunan bir ceyapla kar
şılı" vermışti. 

Ahmet Zogonun Krallığı, 10 
uncu yıldönümü ile son senesini feçir -~rdu. Bu tebrik ve karşı
ı-'·k _verış Kral Zoğonun son teb-
ı_kı ve son refah, saadet dıle

Yışi oldu. Bundan 6 ay sonra, (E· 
bedi Şefı-n ebediyete intikalin • 
den 4 av sonra) marLı.n ilk haf· 
tasında Arnavutluğun ita.ya ta· 
~afından ilhakı ve Kral Zogunun 
ahtmı terkederek vatanından 
~Yrılması, Selıinik yoluyla İs.an 

'>ıa uc,ıne>ı, lstanbu.ida birkaç 
ay kaldıktan sonra Parise gitme 
S<ıe Arnavutluk Krallıgı \'e tah
tı 1 arihe • ~ika! etli. 
d. 9 Ey.ıJJ Cumartesi günü Ebe
- ı Şef artan bir hararetle yata
f 

1
da buıunuyor, o sabah· geç 

ha kmış ve zafiyetin arttıgını 
ı SeG:vordu. 

k Avrupaua s yasi vazi,·et çok 
Ar mıştı: Aıtnanyaı:·ıı Südet 

m.ı•!arı idd·asiic. Çekoslovak· 
) .ı1n bir k ten ç . ısım topragı, hassa -
nuz v~l<~ayı .lhaka kalkışı, he
zıı·;ıkl zıveıe mudahale içm ha
llan 

1 
arını tamamlamamış bulu· 

re . '_lllılteernın de Alman devlet 
ın ·•ının ıhdas edece 1 emri vfıkıe 
re u~ı olmak icin siyasi tedbir le
h ~uruşu; Avrupanın siyasi 
k~~asını çok bulandınnı.ş, barut 
A usu, harp tehlıkesi hisseden 

vrupa efkiın umumivcsi heye
canı ··nı tı. 1 gu er geçirmiye başlamış· 

Bütiın dünyanın kana t' b' A. .. a ı 1 ır 
. vrupa umumı harbinin ariife-

~dınde bulunulduğu mahiyetinde 
1 ı. 

Bir tarafta İngiltere ve Fran- Filistinde 1500 Mülteci Çekoslo- BELÇİKA üz::~:Kİ ÇARPIŞ· 
sa bloku, Amerika Cümhuriyet- k L Üç e<nebi tayyaresinin Belçika ü· 

ıeri ittihadının da müzaheretile va e1"yonuna Gönu"llu·· Yazıldı •erind• uçmoş oldaiu h•ber •• ru • mektedir. Bunlardan ikisinin hüvl· 

Alınanvanın Çekyayı ilhak ve ;.. !Beyrut, 10 (AA) -Avrupa'da !' . 1 İ yeli layln edllmlşıir. Bunlaı İn • 
ti.:iısına mani siyasi tedbirler arı ıstın arap an da l'l(ll'İllereye kar cııı. bombardıman layyarelerı olup 

1
. h k' muhaoamatın başlaması, Kudüs· •ı a)·ni sempat· · · h t · ı yorlar, fa<tat fi ı are · .. ta geçen ' 1Yı ız ar e mı.şer- Belçika layyarelerl tar&Cından laklp 

Alman kuvvetleri karşısında mü te, Fi.is.in buhranına çabuk bir dir. Bu inkişafın i!k netice>i, A - edllmlşlir. 
hal sureti_ vermiştir. Hitlerist te· rap faalı·y ıı· · üh. tt · zakere imkanlarının ancak Çek · e nın m 1m sure e lncmz layyarelerlnden biri derhal 
cavüzün ekser milletler için teş- azalınası ve yahudi tethışçiligı-

yanın ilhakından sonra hasıl 0 • kil ettiği müşterek tehlike, Arap nin de tamamiyle ortadan kalk -
lacağını his ve idrak ediyorlardı. dünyası ile garp demokrasileri a- masıdır. 

yere inmiş Ur. 

İkinci inclllz tayyaresi, Belclkah· 

Siyasi havanın bu bulan.k ve rasında münazaalı meseleleri, Filisl inde toplanmakta olan Çe 
larm av<'ı tayyarelttl tarafından Fran· 
sa - Bl!'lflka hududuna 6 kllome&rrde 

karışık halinde 'l'ürkiye Cümhu derhal, ikinci p ana atm.ştır. Su- koslovak lejyonuna şimdiye ka-
riyeti hükumeti sulh taraftariı rive nasyonalistlerinin Fransa - dar 1500 mülteci gönül:u yazıl J 

kllıı ::VCaumeug-r ya.kininde yakalan-
mı~tır. 

ğını güden harici s yasctine yeni nın davası ile b'rleşmesi gibi, Fi- mu;tır. Brlc:ika tavyarele-ri, İnP.iliz tayya

rrsini y«'re inmt•ke r.ıet"bur etmek tein 

~tk ,·ertn obusler :ıtmı-;lardır. 
inkişafa göre veçhe vermek mec 
buriyetindeydi. 

İşte, Ebedi Şefin rahatsızlığı 
arttığı Eylulün Lk günlerinde ta 
haddüs eden bu vazıyet, hekim
lerin her tür!ti meşguliyetten 

sarf.nazar ricasına karşı Ebedi 
Şefin aldırış etmemoo.ııe yol a· 
çıyordu. . 

Bir mücUettenberi Istanbula 
gelmiş bulunan Paris sefiri Su
at Davaz 10 Eylulde Parise, me· 
muriyetine gidecekti. Hareketin 
den bir gün evvel siyasi vaz.ye
tin üzerinde durduğu dört mih
rak noktasından birisi olan Fran 
sa; Paris elçisinin Ebedi Şel ta
rafından kabul edilmesi, kendisi
ne s.yasi direktifler, faaliyet veç 
heleri veriınıesi bir zaruretti. 

Ebedi Şef, 9 Ey!Ul günü Paris 
sef.rini Dalmabahçede huzuru
na kabul etti. Bir saat süren bu 
kabul sırasında Paris elçisinden 
bazı hususatı tahkik ve bazı izah 
Jarı dinliyen Atatürk yeni siya
si icaplara göre kendisine direk 
lifler de vermişti. 

Tan gazetesinin kapatılması· 
nı intaç eden Ebedi Şefin rahat
sızlığını işae keyfiyetinden son
ra, Atatürk nisbeten düzgün bir 
sıhhat vaziyeti geçirdiği cihetle 
gerek huzura kabulleri gerekse 
Ebedi Şefle yabancı devlet reis
leri ve sefirleri arasında geçen 
tebrik. kabul. izah ve istizah key 
fiyetleri İstanbulun gündelik ga 
zetelerinde, birinci sayfada çer
çeve içinde efkarı umumiyeye ve 
riliyor, bu hadise ve hareketler 
hastalık şay1alarını geniş ölçüde 
tekzibe hizmet ediyordu. 

(Arkası var) 

s- ' 
Mesaj Ne Demektir; / 

E)Iİ1'° <istanbul) 
ı - Tam miınisile mesaj ne de -

mekUr? 
- Gönderilen nesne. ,.Iuhhra. ib

lii edilen yazı, gibi. 
2 - ,llecmuaların kaplarına neden 

daima kız resimlerJ konuyor? 
- Güzel resimler okuyucuyu rez-

bedlyormuş ta ondan. 
Diier suallrrin cevaplarını yermek 

üzere alikadarlAra verdik. 
SELDIİYEDE Y. C. 

- Sümerbank Yeril Mallar Paza
rmda memurlara veresiye ve taksitle 
yapılmakta olan satqlara son verU

mesi sebebi nedir' 
- Devlet cördüiü lüzum ü1eriDe 

böyle bir karar vermiş olabilir. Ya
ltmda tekrar eski usulün iade edile· 
cetlnl tahmin ediyoruz. 

Son Dakika: 
• • • 

Göringin Nutku İtalyada Nasıl Karşılandı? 
Roma. 10 (A.A.) - l\larepl Görlnc'ln nutkunu mev.mu ba.h.Rden İtal

yan matbuat& AJmanyanın tarafını Utl om etmekte ve harpten Alı;ıanyaoın 

mes'ul olmadılını şiddetle beyan e:rle mektedir. 

Almanlara Harbi Kaybettiren 
Büyük Bir Zafer 

TIJJ~tarafı 1 inci sayfada) 
ne) da Fransız muk:a.vemeUnl kıra

mıyarak, hatta kendllerlnin sai ce
nahı çevrilmek tehlikesine düşerek 

tevakkufa mecbur olmuşlardır. 
İşin asıl carabetl ise (lllndcn • 

burg)) un (Ta.ııenberg) zaferini, im· 
dada gelen bu üo kolordu yelişme -
den evvel kazanmış olmasuıdadır. 
Şu halde üc kolordunun cepheden 

ayrılmasa, (Tanenberl') zaferine hiç 

müfit olmamış, fakat (i\tarne) muha-

re besinin kaybolmasına. sebebiyet 

vermişUr. 

1914 umumi harbine alt bu mühim 
bidisatt, bu suretle urunca telhis et

memUden maksat ise, ondan buıün 
için alınacak derslere i.!iarettir. 

Ruslar 1914 Atuslosunda henüz iyi 

hazırlanmadan ve muktedir kuman
danlar bulamadan Şarki Prüsyaya 
aaldırma.kla vüıi bir büyük ordu
larını feda etmişler, Almanlara bü
yük bir zafer kazandırmışlardır. Fa
kat ona mukabil de Alman Erkıinı
barblyel umumtyesini şaşırtarak 

Fransızların (i\larne) muharf'be&lni 
•••anmu:mı &emiD eylemişlerdir. Al
manların (1'1arue) da ma_ğlüblyetlerl 
ise, nihayet harbi umumiden matliap 
çıkmalarına sebep olmuttur. 

harbin muJı::adderatı üzerinde sonuna 
kadar ı~ır edecek en buyu.k &mildir. 
Alman ordusu buyle iki ateş arasın
da kaldıkça hiçbir vakit tam olarak 
hareket ·erbe~Oljine malik buluna· 
maz. 

&ura bunun ikinci bir fayd~·ı da 

harbın mümkün mertebe çııbuk. blt
mhlnt de mı.i.es.-;ir olma.sı ihlimalidir. 

I Çünkü çok bo, yere ('ıkmış olan bu 

1 

ı 
çok kanlı n1aceranın bir an evvel bit
me~ı, yaluı7: in.ılliz ve Fransızların 
deiil Almanların da menraad muk-
tHasıdır. Nihayet Alman milletin' .. ı 

de bugün Lehi!SLan çöllerinde dereler 
gibi kanının aktığından memnun ol· 
matlı.ima şüphe edilemez. Harbi u
mu.mi kime ne kazandırmıştır. ki et

rııla sirayet ederse ondan daha ('ok 
feci olacaiına şuphe bulunmıyan bu 
yeni harp, neticede Almanlara da 
mJlyonlarla cesetten ve on milyonlar
la aihyao insandan başka bir tte:Y 

kar:andırsuı. 

Ne kadar yazık, ki şimdiye kadar 
7aphğı bütiın İ!jlrrde büyük diravet
le, büyük basiretle \'e bilhassa çok 

hesaplı harf'k~t et.mi olan Alman 
• de\•let rrolsi bu hakikati bir &Urlu ~oc· 
mrk istemiyor. 

EBUZZ/~· ,4Z 4 DE 

Vellj 

İnrilb. &ayyar i, taarruza ulra -

dıtını z.annrdrrf'k ve tayyarelerln 
BeLtılka &ayvarelrrJ olduıtuııun farkı

na varmıyank atf'Ş açmı l'f' Beffika 
tayyıırelrrlndf'n bjrini diJ,.ünnüştür. 

SO!l:Di!I. KADAR HARP 
Salihiyettar mahfiller, Alınan pro

pagandasının ileri sürdüiü •SLİkun 
ve yatı~ma. şayialarını• bu sabah bir 
kere daha şiddetle yalilnlama.ktadır. 

Salıi.hiyettar Londra m11tırilleri fÖY· 

le demektf'dir: İnC"iltere ve Frama, 

barun, uzun ve çeUn bir harbin ba.,

la.nı1cındadJr. Bu harp. ancak Bit • 

Jerlzm'in kat'i ı;urette A\.·rupadan ö

külüp ahlmasına. kadar de\·am edC" -

~ektir. 

Bu..-uuklİ harp. belki dt" iki "'-'ne 
surebileC('ktir. l çtincti R;ıyh'iu ça -
bucak l•kılacağını naı.arı dikkate aı
ma.k, tehhkeli olabilir. 

KA. \UA AL!lı.\. 'YAY.\ 
HARP İLAN ETTİ 

Otto\ a. lU (A.A.) - Kar.ada lcü
kU.meti bu ak .. ..1.m Alman\ a ile 
ha~ı harp'.e olduğunu resmen ı· 
liın e• mişt r. 

Vaı;inaton, 10 (A.A.) - Ruzvelt 
bug-un . aat 13 te bitaraflık kanunu· 
nun Kanada hakkında da tatbtklni 
emretıru;lllr. 

RO:\lA~YA ASKE TOPLUYOR 
Bükreş, 10 (A.A.) - «lla\·a.s• Ro

manya hliklım li df'rhal yenl lhtl~,at 

sınıflarını ~11a1ı altına fakırmata ka
rar ''PrmişUr. Bugün bir milyon 100 
bln a."ikerin sllılh altında bulundu&u 
zannedilb·or. 

Riga. 10 (A A.) - Bura) a g J 

len haberkre nazaran Polonya ı 
bük· meti Lubbı1irı va kında harp: 
sahasına intil{nl edect'gi düşün-

1
• 

ccsile huklı.m t m rkeziıı, Kre
omıe: ,. '.e r kle m k tasavvı.:
rund ·1 r BUKün bundan alınacak derse re· 

lilt('C, o da Lehistan cephesindt'kl AJ
man taarruzunun şiddetini azallm.ak .................................................... ~ ................ . 
fültrin azami siırat ve kuvvell• ha· • :· •

1 
A k • ••• h:in carp teplıesinde Fransız ,.r İngi-

rekete reçmeleri hizumundaıı ibaret- y e e 
tir. 

Zaten kaç ıündtir gf'len trlıtraf ha- + + 
ber1erlne dikkat ediliyorsa rorühir. ki 

1 
+ • • • + 

Fransızların (Sar) havz3"ınci.>kl ha- •• a y r 1 e •• 
rekt•tlerinln lnkişalile mütcna ·ip o -
tarak Almanlar da Lehistan eepht in- + 
d f 

~ 
1 

k b k 
1 

Dort tylül tarihinde izlere ıondt'rdlgim ta.nılnı tll' 11 Evlul t.,rlhi- + 
en ıraa ar ayırara l'ar a srov e - + · + 

mektcdirler. Şu halde (Slegfrled) hat- ncı kad:ır yeni şartl:ırınuza u\'l"UD hareket etmi)f'n ba)Ut"rden blliisUsna 

tı k b k h b 1 bı 
1 

+ gaıetr lr.,alini kr~ece ımi7.i bildirm hk. 11 E~hıl ıa.rlh: yakınla mış bu- + 
na ar,ı veya :ı a rr ang r • . . + lunciutu için bu sahrlarla da bır d fa daha C&ikkat netarınn.ı çt•kerh:. + ' 

istikametten logihz ve Fransız ku- + j 

va.yi kulliyesile yapılacak buyuk 1 + * + 1 
mlJ<yasla bir taarruz Lehistan cep · • "il.AYETLERDEKİ OKUYl'Ct:LARHllZA •• 
besinde de mutlak surette tesirini 
ıösterecektir. + ~ulundukla~ı şehirlerdeki .. bayi1erimlı.den razete irsalıihnı kestiğimiz + 

zaten Lehistan cephesinde ne ya- 1 + takdırdl" bu vllayetlrrdekl mu~tt"ri.erimiz doğ~~n doiru)a bize abone + 
pıp yapıp, bir klSUD Alman kuvvetle- 1. olablllrler. Abone ~tlarlIDız şudur: Aylıfı ı. t"c aylığı 3, .:\.lh aylığı 6, + 
rlnl ltl'al edebilecek sinde Leh ordu- l + Bir seneliği 12 liradır. + 
ıarınm kalması, cirişllen bu yeni .................... ,... .... ,... ... ..,...,.. ... ,... ......................................... . 

di putları gibi - taş k~ilınişler
di. 

bir tas uzerınc çıkarak: 

J.IAZRETJ 

UHAMMEf 
Ebucehil dayanamadı. Hemen, 

yerinden fırıadı. Ke,tırme yol • 
!ardan koşa koşa giderek, Müs
lüman kafilesını karşıladı. Öme
rin karşısına dik.lerek; 

durmıya cesaret edemedi ... Onun 
savuştugunu gören d ger gayri 
müslımler de. dag.lıp git• . 

Müslumarlar, tekbir getıre -
r~k. mu.ı azam bir kitle halınde 
Haremı ~ r fe gırdıkr K': nın 
kar~ı,ına g ç iler ... Derhal, af 
bag.,adılar. Yuksek es e tckbır 
ve tehlı: tırerck na:naz ılrlı· 
!ar Bövlece, artık. İslamı; et• rcr 
kese ilan e m"! oldular 

- Ev Kure~·ş•i er! ... İşte, si
ze hita~ ed ) orum ve. diyorum 
kı ... Ben, Taı rın n Resulüyüm. 
Ve sczı, hak dınine davette mL.ı
kcllcf.'T. Artık. putlara tap • 
maktan vazgeç nız Yalnız, Alla
hutaalaı a ıbad ·t edin z 

Yazan: Ziya Şakir 
- Ne luyor? ... 
Diye, biribirlerine soruyorlar

dı. 
Art:k, olan olmuştu ... Ne za· 

mandanberi Mekkeliler arasın • 
da birçok dedikÔdulara sebep o
lan (lsıam dıni), nihayet böyle 
Pervası ca bir tezahiır yapac?k 
derecede aleniyete vuı ulmuş • 
tu. 

Her tar,rıa, hiddet ve infial 
es rlcri gcrünüyordu. Bazı mu
taassıpların: 

- Vay. , (Muhammed), bize 
ve bizinı uinimize me 1dan oku· 
Yor. 

DJ\·e, • lendikleri duyuluyor 
du .. 
Bunların içlerinde, İslôm küt

lesı üzerine hücum etmek ve on
ları darmadağın etmek istiyen -

Tefrika: 27 
!er _b;ıe vardı. Fakat bunlar, Re· 
ulu Ekremın yanından bir göl

ge _gibı aynlm~an kahraman A
~- ıle yum~u~ ve silah işlerinde 
.. ıç şaka goturmiyen Hamza ve 
Omerin ellerinde parıldıyan ya
]ln kılıçlardan çek.iniyorlardı 

Bu sırada Ebucehil ile, Haz
reti Muhammedin d'ğer düşman
ları, (Haremi şerıf) te oturmuş
lar .. Ömerin, dönüp gelerek: 

- (Muhammed) i öldürdüm. 
Demesini beklemektelerdi. .• 

İşte, bu intizar esnasında; 
_ Müslümanlar siliihlanmııı

lar .. Bir şeyler söyllyerek K~be
ye doğru gidiyorlar. Önlerınde 
de, Ömer var. 

Diye haber gelince, bunlar, 
hayret ve heyecanlarından -ken-

- Ya, Ömer! ... Bu hal nedir? .. 
Hani, (Muhammed) i öldürmek 
için, He]?el'in önünde yemin el· 
mistın. Şimdi, nasıl oldu da o
na iltihak ettin?. 

Diye bağırdı. 
Ömer. vakur bir eda ile yürii

mesinde devam ederek Ebuceh
J:. elinin tersıle geri itti. Son • 
ra, imanının kuvvet ve salabeti-
ni e<)steren bir sesle~ ı 

- Allah, büyüktür... Ondan l 
başka, Tanrı ) ok•ur ... Muham
med, onun Resulüdıir, ben oııa 
inanıyorum ve, iman getıriyo • 
rum. 

Diye, cevap verdi. 
Öm1'rin bu sözleri, sadece hır 

cevaptan ibaret değTidi. Bu söı
leri söylerken, halinde ve edasın 
da, korkum; bir tehdit te münde 
rniçti. 
Nitekıın Ebucehil, artık orada 

RESULÜ EKREMİ. , HAi.Ki 
Dl. 'E DAVETİ 

Bu tarihe kadar, Resulu Ek • 
rem, ancak yakından tanıdıkla
rını dtne davet cimi>; ... \'e Isl.1-
miyet ~izli bir surette inli>;ar ey 
lemiştı. Fakat bu tarıhten son -
ra, artık Müslüman dinı alenı
yet kesbettı. Ve bJhassa: 

IY a eyyüherresulü bel ege ma 
enzele ıleyk) 

ayeti nazil olduktan sonra, Resu
lü Ekremin hususi din davetle
ri, umumi bir şekle girdı. 

Bir gün bütün ashabını mesci
de topladı· Yukarıdaki ayeti o· 
kuyarak vaziveti anlattı. Bir gun 
sonra da onları yanına aldı. (Sa
fa) mc\ kıire itti. Orada yuksek 

D) c. diza gırı ti. 
Re · ıu Ekremın bu hıtabesıni 

duyan Kure,sliler, oraya bırık 
tı'er. Bir kısmı sı.ikunetle din· 
!edikleri halde diitcr kısmı: 

- E\-vah! .. Muhammed b zim 
mabutlar ın1 a hakareı edi) or. 

Diye, galeyan ettiler. 
Bu' !arın arasında bulunan ve 

eskidenb ri Abdülmuttalıp to • 
runlarına dü man olan (Ebu Le
hep) bu fırsatı ganımet bildi. 
Ha'J<ı, İslamiyet alevhiııe kış -
kırtacak sözlerle b~ırıp çagıra
rak .rdcn bir taş alıp Resulü 
Ek•·emln uıerine hücum etti. Az 
kaldı, orada kanlı bir facia zu
hur edecekti. Fakat Hazreti Mu 
hnmmedin, sükünetini muhafaza 
etmesi . .-. ve, ashabı kıramııı da 
derhal silahlarına sarılarak mü· 
dafaa '-ezıyetiııe geçmeleri saye-

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 27 - - , .. __ -· 

Türkler, Üzerlerine Gelen Araplara Karşı 
Çetin Bir Mukabeleye Hazırlanmışlardı 

Bu hareket Turhan hanın iz. 
zeti nefsine agu. 1ıeldi. Ve bir sa 
bah gün doğıırken kimseye haber 
vermeden Scmerkanddan çıktı. 
Şehir har:cinde ve yüksek bir 

tenede durdu. Yüzünü uzun müd
det hiı~miyeti altında kalmış 
Semerkand.a çevirdi, 

Bu şehir şimdi onu haksız ye
re ihanetle it\ ham ediyordu. 

Gözleri doldu. 
Belinden kılıcını çıkarıp kab

zasını vere, ke.skın ve sivri ucu
nu da göğsune dayadı. 

Semerkar.da su;ı bir veda na· 
zarı a'fettikten sonra k,ıymetini 
bilmenıu; olan nsanlara veda e
d rek tem z ogsunu kılıcının 
sıvri ucuna hız.la dayadı. 
KıLç. Tiırk hakanınm ka 'bıni 

deldi .. 'l\.rhan Han... Hayat.na 
VeCJJ clın Ş~I. .• 

Sem"' kandın yeni hakanı o sı
raJa Turk devi krınin en kuv 
,e,liler. n ola' şarki Tukiyu 
devletınden }ardım ıstedı. 
Şaı i Tt.kl\ u devi t de Se -

nıc. • dııı ımdaJına Gültekin ad 
lı nan dar b r kumandanını gön
derdi. 
Tukıyu Türk devletinin Semer 

kand Turkle. ine yardım iç n gön 
dcrdıf!ı bu ku!T'andan Semerkan 
da gelir ır lmcz ı k iş olarak ale
liıccle bır kUY\ et loph:dı. 

llu kuvv tle Araplaı ı.izenııe 
hucum rd.cektı ~! i mkı Ney
ZCK e basa ç.kam' .. ud: K n
d lerinı de a.t edemede.d .. Çün
ku Kuteybe'n n kuv\ ti böylece 
ikıye bolüııır.Jş olacaktı. 

iş, S nı kant ı.arın düşündük 
l ı. g bı <ı.ınadı. \'e Kutrvbc an 
la Lı;. ınız veçh.;e Ne\ z ki 'din 
nan.'na adadın.tan ve bütün ma 
iye.mi kı'. ç 1n cç:rdıkt n son
ra ıamaıne serbest kalan kuv -
ıctlerinc Semerkand istikametıni 
verd·. 

Aran serdarı ısyanı haber al -
mı< bas ırmaga ::::diyordu. 

Türkler do üz~rl~rine gelen A· 
raplara çetin b r mukabeleye ha 
zırlanmakta idiler. 

İlk çarpışma ~iddetli oldu. 
Ku eybe, Serncrkandı ko'.ayca 

zap edebileceğini sanmıştı. 
Türklerin iımit edilmiyccek 

şekilde müdafaa ve mukabeleıeri 
Arap serdarının gözuııü açtı. 

pek çetin oluyordu. 

Şehri zapteden Arap kuvvet
lerinin yaptıkları zulmü arlık siz 
tasavvur ediniz ... 

Bir kere eli siliih tutmağa ka
biliyetli bütün erkekler kılıç • 
tan geçiri~di. Bundan başka Se
merkanda civar Türk köylerııı • 
den şehre işleri içm gelecek o
lan Türklere çok ağır vergiıer 
tarh edildi. 

Kale kapıları önünde Arap mu 
haf;zlar Scmerkanda giren Türk 
lerı;ı ellerine birer torba çamur 
verıvorlardı. Türk'er, bu çamur 
k_~rumadan ••lıirdeki i<lcrini gö 
rup kaleden çıkmağa mecburdu
lar .. Elleri çamursuz veya eamu
ru kuıı,ımus bulunanlar ı.>e der
hal sorgusuz sualsiz canlarrndan 
oluyorlardı. 

Tarihi? hiçbir devrinde göriil
memış o.an bu vahşet le yıne A· 
rap tarihinde yer buldu .. 
Semerkandın A• plar tarafın

dan an!attığımız şekilde hı! 1 e 
ı:;galı ve burada yapılan zulünı
ler, vahseUer tarihe geçerken ':ıu 
".'."a.ı vesıles'le vukubu an b.r 
hadıse de Arap tarıhinın H· 'fe
ler devrine ait meraklı bir sa}
fasını !eski! eder. 
. Kı:teybe'nin bu Türk şchr:ni 
ışga.ı neticesi olan bu hiıdıse. b r 
1'..a?lı kanının bir Arap Hal fesi 
sulalesmı: nasıl geçtigıni gcis e
rıyor. 

Meraklı cepheleri olan bu hadi 
sevi de hülasa'en yazıyoruz. 

Kuteybe Türk mallarını yağ
malark<'n bir taraf an d Şamda· 
ki Halifeye göndereceğ ganımet 
h ssesini ayırıyordu. 

Bilahare anlatacag mız veı;t : e 
Şamdakı Halife Abdü..rnelık bın 
Merv~n_ ölmüş, yerine de • Velıt .. 
ııeçmışt~ 

Kuteybe Velide yaranmak i
çin deve er vükü Tı:trk ınallannı 
Şama sevketti. Ayn• zamanda da 
yeni ve genç Halifeye guzei bır 
Semerkand kızı da gonderm k 
i.stedi. Bunun için maıye•ine şu 
emri verdi: 

- Her tarafı arayınız. Evlere 
giriniz .. Bana Seme:~andın, bu 
Türk yurdunun en güzel kızını 
bulup ~etiriniz .. Bö•·ı• güzel bir 
mahluk ele geç'rdiğiniz zaman 
ise dikkat ediniz ... Z'nhar k lına 
bir hata ırelmesin ... Em:rlerimın 
aksini yapanın kafasını kestin -
rim. 

(.:\.rkası ,·arl 

Artık ust iıs'e harpler, hücum 
!ar te,ali edı~or, çarpı malar 1 

Ku cvbe a~·larca sıiren boğuş- ı ============= 
malardan sonra Semerkar.d. h"rp 
ile e'e ı;!<?Ç rem! eceğini anladı 
ve işi tekrar l~ } oluna döktu. 

Turklcrle sulh yaptı. 
- Sizı kendi halinize bırak'p 

gidccet;ız. dcdı, ancak harp agır
lıklarını birkaç zaman ç!n siz" 
emaııetrn •esi m ede ğız. Bun 
lan ıyı muhafaza crl·nız. 

Mert ruhlu Turkkr Arap' ı ın 
bu tek f erinı kabul ettiler. 
Kutcı be. ·~ç y ~z bu> iık sandık 

tutan aııırlık arı Semerkanda bı
rak klan s nra ordusu , bera· 
beı ~elı.r cnu " r ç kıld, 

Ar it dar.~ ord ~
Faı<.it bırkaç forsalı gıttik en 

~onra ord U} a 
Dur!. 

Emri \H:i ı. Çunkü Semerk nt 
ta bırak.lan buyuk sand.k arın 
içerlerine Arap siliıhşörleri kon
muştu. 

Bunlar gece yarısı sandıklar
dan dışarı fırladılar. Ve nöbet~'
lere hücum etmek suretile kale 
kapılarını ;o•t !ar. Kutevbe i~te 
bu suretle ve bö~"e bir kahbe hi· 
!esile Türk Semerkandı ele ge
çirm1ye muvaffak oldu ... 

sinde muhim bir hadıse vukua 
ge:mcdı. 

Zn en (Haşimi) !erden çeki
nen Ebülehep, Resulıi Ekr m 
aleyhinde soy ene söylene halkı 
ha ına to_ yarak çekılip giltı, 

Ebu! h , n ıu har<:i<etı -' 
rine, onun hakkında: 

(Tcbbet )edfı <'hi lehebın ,.e 
teb ... ) 

sureı rif.: ' n zil oldu. Bu hfı· 
dio~den _ ir o'an Miıslıimanla
rm mü~ ·' ır kalblerı de, bu §.. 
yetin tazammun ettilii mana ıle 
mütcseı.ı ve mutmaın oldu. 

(Arkan ı·arj 
Açık Mahabfore: 
An karada ( ~usuf Erit) lmnb 

mektup sahibine: 
Mektubunuzu (Son Tel.-ral) •aa.e

lesinln aalılblne cöslerdlm. Kiiıl 
buhranı cıeçUktC!n 90nra, arzunuz na
sarı dikkate alınacaktır. All.kanııa, 

&efekkurler. 
Lüleburp.zda (Müftl • Şevket Al

taylı) iJDD]ı mektuba: 
Teveccühünüıe, tqekkür ederlııL 

Muhit-Uf rl\ayttler, o bahsin ertesi 
cünü tasrih edilmi1tl-

z. ş. 

Müvezziler De Allahın 
Kulu f 

Za.zrte sayfalarının azalması, ha· 

cimlerlnln kuçuhnesi ve lıu a.ıalan 

sayfalarla. kllçulen hael rhı hr-
m~n heın<'n son dun'.\ a \-azlyeli ve 
harp havadislrrilc dolması, biz mo-
harrlrltre bir hayli vurdu aınm 

vallı müvC%zilerl" de bir hayli y ra .. 
dı, 

lskillen gazetelerin a) faları ar
tıp hacimJ•ri buyliduk e ıs. tı 1:ırı da 
ona gUre çoğalırken, ,ımdi ak ne, 

sa)Calar ek.silip ha.clmler kuı;illdü.k~e 
salış ta inadına. (()j:ahsor. 

Dü.n bakhın, bizim tarafın en ılı-

turt, en hırpani kllıkh. mu,·eullerin. 
den Delioğlan nilmile maruf biri a:ra· 

imda a.çı.k. kahve renri. 7epyeni 'e 
ütuden taze c;lkmaş pantalonu. :r.a.rı 

beyaz, yarı ll.clvert ve SOkuksuz, dı .. 
k.iş.o;iz, yamas.u iskarplnlerUe ne de 

vardak~•alaşm•ttL 

lll'le, yine bizim tarafıu eskiden· 
beri. biraı: hovardahllyle t.a.nınmı o· 
lan y .. ht"a bir möven.U Paıar Cl'<'f' l, 
:btanbul tarafındaki bir &'Uinoda kar
şısına kt'mancı llrı kanuncuyo oturl
mu'2, bir \'Ur patlasın, çal oyn;ASıodır 
gidiyordu. 

ı:ı.ktden. bizim evın OUnde.n, o da 
tam Oile Yak.ti, adına kan ıl ızı 

kah .A ık), kah (AllahlJJ..:) denen bir 
trk mu\ (':rzl geçerken, şimdi bakı) o
rum. sahahlf'yin, daha herkL-S u7ku. 
da iken muvez:ailer lrlli, ufaklı biri .. 
blrlerlnJ kovahyorlar. Hem öyle kl 
bunların hepsi de muvenillir ,u sr
kis, on l'ÖD fçindf" başlJyanlardan \ c 
hrpd dP on on iki ıratlannda. blrb· 
tun yahnayak, bq.I kabak rivelek
]l!r ... Yalınayak. baf1 kaba- amma, va• 
siyet böyle l'ldf"ne ı;Gk ı-eçmez. on

lar da Jet yakında (Delioflan) ı-ibl 

kılıfı kıyafeti duzerlf'r .• ·e yapııhm, 
sade, bir: muharlrler, hık;iyf"t Uer. 
romanrılar, roportajcılar. makalecller 

kazanacak d~filiz ya, biz eskld<'n, 
serbest zamanlarda bol bol kaun • 
dıkl:ırımt7.ı! imdi oturup ciile Ple 
yeri.en. buKun de blnu: o µvallı1ar 
kaan'!iın?ar, onlar da .Allahın kulu 

dctfl nıl? 
OSMAN CDJAI. KAl:l.tl.I 



SAYFA-C 

1 Fotoğraf tahllllerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu:tu söyliyelim 

ALİ Ci.iNBCş (Kilis) 
Aftr başlı blr 

tip. Kendi ha
lindedir. Her

kesle iyi reçln
mek isler. Ça
llJJkandır. An

cak dlkllat .. e 
intizam hasnla
nru elde etme
fe muvaffak o
lursa, mükem· 
mel bir l'tDÇ O• 

tur. Ebeveynin 

ha hmusa dll<l<at elmesl IAnmdır. 

* EMİN YURDAL (Kırl<lıan) 
Zeki bir tip. 

Hassastır. Her 
ıeyden ı:abuk 

müteessir olar. 

Arkad&flıfma 

çok P,,ealllr. 
Herkes tarafm ... 
dan takdir edil

mek ister. Ka
rarlannda katı

dlr. Kolay ko -
la7 deflşmez. 

l('lE~ı 
Tramvaylarda 

Nezaket 
Şişlide Hüseyin Kizım refllı:ası 

~azıyor: 

- Dün tramvayla rldiyordam. Har
bl7e - Fatih arabasL Saat 11 de Har
biyeye reldllı:. Harbiyede, Yedeksu
bQ okul1111un önünde iramTay dur
du. İnmek fstedlm. Vatman suratı 
astı. Burada inilmez. kör müsün, ile
ride durak var, orada in .. dedi. Vat
mana baktım rençten bir zat. Blr 
1e7 söylesem kavıa uzayacak. Yut
tum. Tramvaydan indim. Acaba 
vatmanların daha na:ılk buJunmalan 
iyi olmaz mıf 

SAG L l9' 
Neden Nezle Oluruz 

Soğuk almak. hava cereyanında 
durmak aibl teJ'lerde neüe olonu.r. 
Bunun ıebebJ dahili hararet ile ha .. 
rlci han.re& arasında muvazenesWUr: 
olmastdlr. 

Bu esnada mllı:roplar birdenbire fa
aliyete reııer. Çünlı:ü havada mllı:

roplar pek eoktur. Her ıün bunlar ... 
dan mll7oncuııu yutanz yine atan... 
Fakat hasta olmayu. Çünkü bnrna
mu.zun nıuhaluı olan nıuhati kısmı 

bunlara lı:artı d111'1H'. Lilı:ln sofak aı
cbftmız zaman lı:an hücumlle bilhas
sa bunıumusda iltihap olur. Bu 0-
tlhap içerideki mahafularla hariçten 
l'eleo mikropların mücadelesJdJr. Ba
zıJan nezleyi be:rinle ali.kadar l'Örür
ler. Halbuki beyle deflldlr. Dediği -
mlz l'lbl nezle mJkroplarla vücut 
müdafUerlnln mücadelesinden b-.ka 

blr '"' delildir. 

13 () ~ S A 

1 
100 
100 
100 
100 
100 

ANKARA 

9 ·9 .939 

En "4afı En yukan 
Sterlin 5.ıt 5.24 
Dolar 129.065 130.3475 
Frank 2.96 2.9775 
Liret 
Lvicre Fr. 29.0475 29.34 
norin 68.5875 69.22 

100 ı:ublc 

F.~HA:ll ve TAHVİLAT 
Er~an % 5 İkram. 19.- 19.-

H İ KAYE 

Bir Netice 
Yazan: Zahir Güvenli 
Cemal, Eskişehirden yeni gel

m~tı. O akşamki toplantıda bulu 
nan lara, ısrarları üzerıne, son de
fa başından geçen maceray1 an
fattı: 

- Orada şehrin ileri gelen ta
cirlerinden birile tanışnnştım. 
Daha dounısu, tanıştırıldığım, o 
sırada burada bulunan tacirin, 
karısıydı. Aslen İstanbullu ve 
fazlaca hafif bir kadm olan Sa
cide, sonradan kolayca öğrendi
ğime göre burada da oldukça ta
nmmışlardanınış. Hani şu, taş
ralı zengin budalalardan birile 
evlenmek suretile hayatım ve 
şöhretini kwl.aranlardan. .. ıh, 
ne de olsa can rıkmayınca huy 
çıkmazmış... Üstelik devamlı, 
ısrarlı bir takibin bu gibi ahval
de bir hayli tesirli olduğu hemen 
hepimizce mücerreptir ..• 
Sacıde deyme kurtlan bile ka

fese koyabilecek iktidarda ku -
zulardand1... Tam manasiJe de 
bir esmer güzeliydi. Nazlanma 
faslı uzun sürmedi desem yalan 
olur. Bununla beraber, mukave
meti karşısında ytlmıvor, bilakis, 
işi bir izzeti nefıs meselesi hali
ne getiriyordum. Nitekim bir 
müddet sonra mücadelemin se
meresini görmekte gecikmedim. 
Kocası Affan Bey ........... ·~ 

O sırada, mecl.i.ste bulunanlar
dan, Cemalin iJ.k defa gördüğü 
~i,manca bir zat yakalığım gev
şetmeye çalışarak herk€6in, so
nunda ne çıkacağını bilmemek
ten, ve tabii Cemale iyi bir vaka 
anlatacağı ihtimalile itimattan 
gelen bir merakla dinlediği hika 
yeyi yarıda bıraktıracak şekil
de su istedi. O, suyunu içerken 
Cemal gittikçe neselenen tavri
le an;atmağa devam etti: 

- Ne diyordum? Ha ... Affan 
Bey burada bir müddet daha ka
lacağını bildiren b ir de telgraf 
göndermez mi? Siz, artık bizdeki 
neşeyi seyredin ... Sacideciğim -
le ..• 
Ş~man zat, yine, boğulur gibi 

Öksürmeğe basladı. Cemal için
den söylenerek, kendisine, ihti
mal tanıtılacak değerde görül -
miyen bu adama aldırmıyarak 
konuştu: 

- Evet... Sacideciğ;mle çılgın 
bir hayat sürmeğe başladık. Ta
bii bütün Eskişehir bu rezaletin 
dedikodularile çalkanıyordu. Ne 
de olsa dar hır muhit ... Asıl işin 
hoş tarafı bu tatlı maceranın an
s1zın buraya avdet mecburiyetim 
karşısında bitiş şeklidir. Kocası 
olacak sersemin ... • 

Salonda böğürmeye benzer bir 
ses işitildi. Cemal ancak o zaman 
muhitindeki rahatsızlık alfunet
lerini farketti. Münasebetsiz!ik 
bermutat şişman zattan geliyor
du. Cemal bu terbiyesiz herife 
söz kesmenin pek ayıp bir şey ol
duğunu hatırlatmağa karar ver
di~i sırada onun mosmor olmuş 
bir halde kalkarak kendisine 
yaıtlaştıgını gördü. Adam asabi
yetten tirtir titriyerek haykırdı: 

-Dell! 'n size beni tanıtmayı u
nuttulardl, bahsettiğiniz sersem 
benim! ..... . 

ZAYİ - Bursa Erkek Lisesinin 
mülga ilk kısım beşinci sınıfın -
dan almış olduğum 15 Ağustos 
1341 tarihli ve 290 numaralı na
kil ilmühaberini zayi ett·m. Ye
nisini alacağ ımdan eskisinin hük 
mü yoktur. 

1339-1340 ders yılında Bursa 
birinci erkek lisesi mülga ilk 
kısımda (489) numarada kayıt
lı İbrahim Fevzi oğlu Hüseyin 
Azmi. 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di· 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

lllDAM 

• 
lzmir Enternasyonal 
Fuarında Trakya 

Trakya Pavyonu Fuarın Güzel Kö- 1 

şe lerinden Birini Teşkil Etmektedir 1 

İzmir, (İK.DAI\I Muhabirinden) - ilerleme amacına yollann en kestir - j 
Dokuzuncu İzmlr fuanna iştirak eden meslnden, en basil •örünenlerinden J 

Trakya bölreslnln, kısa bir ıwnaıı ve (Memlelı:etln Efendisi) olan köylü 
zarfında ilıraz ettifl mevkJ Trakyalı- için Mabihülhayat sayıl!nası &erell:en / 
ları cok sevindJrmtıttr. Bu sevince en esaslı yollardan C'lrişmiştlr. 

İnnirlilerbı de ortak olduklarına ta· Fuarın Trakya PaVYonunun iç kıs-
bJt bulunuyoruz. mı muhtelif stand'a ayrılmq bulu -

Trakya P&VYonunu &örenler deier· nuyor. 
il Umumi Müfettişleri General Ki • Bunlardan blrl: Şarap, tütün, zey-
sım. Dlri.k'in uyandırıcı ve kallundırı- Un ve zeyünyaflannı ihtiva etmek-
cı yönderlik.lert ile ne mühim teki· te ve P'&flkler Trakyanın bu madde-
mül merhaJeJerinden aştıklannı ve Jer üzerindeki calışmalannı ve lstih-
na.5ıl blr yanna ulaşmak aımJnde bu .. 
lwıdu.lllannı vuzuhla cörmü.slerdlr. 

Tablalm bütün rüzelllklerlnl '"' 
memleket çocuk.larınm en iDce ali
lı:a ve hassasiyetlerini Çanakl<Me, Te
klrdaf, Kırklareli vUi.yetıerlyle bir· 
lllı: te doludan batıya dofrn açarak 
dalcalanan blr ileri ve rarbe cldlf 
hamlesinin muhteşem remzi la.alinde 
çanlanan (GÜZEL EDİRNEM.İZ) 1 
modem bir pavyonun en canb ifade
si halinde cörmüt ve göstermJş ol -
maron emsalsili hazzını yaşayWar, 

hiç şüphe yoktur ki Trakyablar ı.a -
dar, belki de onlardan ziyade mes'ut 
ve müftehir elmuşlardır. 

Trakya pavyonunu ziyaret ve tak
dir eden temiz duy~arla :rakmdao 
incelemiş ve bu inceleyişi lahlilkiira
ne muhakemelerden sonra esaslı nok 
tatarda birilr.tlnnlş olanların müş -
terekeo vardıkları netice şu olmuş .. 
tur . . 

Trakya Bölgesi, Umumi Müfeltlş
lerl General Kizım Dirik'ln sonu rel
mez heyecanJarmm sevk ve idaresi 
altında varmak ıst.-dlil kalkınma ve 

aalitını l'ÖSt.eı'iyor. Trakyada yeti -
ten üzümler blr taraftan iç ve dlŞ pl-
3"asalara dafılıyor, bir taraftan da 
praba lnkıli.p edJyor. Şarap &a 
memleketin her yerinde beğenilen 

(Trakya Şarabı) oluyor. Trakya zey
tinleri zeytin rekoltesiyle memleke ... 
tin her taratma da.fılmakta ve nefa
setiyle tanınmaktadır, 

Diğer blr slandda, Trakyanın top-
rak mahsulleri &'Örülüyor. Pavyonun 
bakallyata ve sınai nebatata tahsis e
dilen slanıb ise göfüs kabartacak ka-

dar önemli rratiklerle gösteriliyor. 
Büyük bir itina Ue süslenen Gelibo-

lu, Balık fabrikalarının yaih kon -
servelerJ, tuzlu sardalyaları. Marma· 

ranın pek güzel olan kıymetll sün -
ı:erltrl paV]'onun önemini bir k"1 
daha arttırıyor. 

Bütün bu verimler ve yüksek te -
kimüller vadeden manzaralar g-ii'ıel 

Trakya.mızın nasıl bir istikbale doğ -
ru yöneldiiinl vuzuhla gösteriyor ve 
gönüllertmlzl sevinçlerle dolduruyor. 

1\1. SARENİ 

KIZIL AY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu

hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 

bertik esnasında hastahru;;.elerde Kızılay e>as hemşirelerine yar

dımcı sıfatiyle çahştmlmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 

bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

ı - Kadın Türk vatandaşı olmak, 

2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmi4 olmak, 

Kaydedümek ve dersler hakkında malümat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefik 

ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

o. Denizyolları Uı Müdürlüğü ilanları 
11 Eylulden 18 Eylule kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların l•lmlerl, 
kalkıt gUn ve ••ati eri ve kalkacakları rıhtımlar 

JCaratıle•lz hattına - .Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de 
tAkı,u), Pazar 16 da (İzmir). Galata 
rıhtımından. 

lartı• hattına - Salı 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

laMlt hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (U-
ğur). Tophane rıhtımından. 

llutılanya hattuıa - Pd2ıırtesi 13 de ve diğer günler 8,45 de 
(Sus), Cumartesi aynca 13,30 da ve 

Pazar 20 de (Marakaz). Salı postası 

Tophane ıııhtımından, diğer postalar 
Ga!I.ta nhhmından. 

ıantılırM• ııattına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8.15 de (Marakaz). Galata rıhtımın 

dan. Aynca Çarşamba 20 de (Antal
yı.) ve Cumartesi 20 de (Mernin). Top
hane rıhtımından. 

Not: Salı postası İzmir Fuan münase
tetile ilaveten yapılacaktır. 

ııcara~ııa hattına - Sac ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha-
ne rıhtımından. 

Not: Vaziyeti hazıra dolayısile İzmir sür'at, Mersin, Ayvalık ve 
İmroz postalan iş'an ahire kadar tatil olunmuştur. 
Buna mukabil İstanbul ile Çanakkale arasında haftada dört 
"-Osta ihdas edilınjştir. Bu postalar İsfanbuldan Cumartesi, Pa
zartesi, Çar•amba ve Perşembe günleri saat 18 de Tophane rıh
tımından kalkmakta gidiş ve dönüşde Tekirdağ, Şarköy, Geli
bo:u, Lapseki'ye uğrayarak Çanakkale'ye kadar gitmektedir
ler. 

No: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaralan vazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata A"""1U,liği - Galata rıhtınn, Llman!ar Umum Müdür-
lüğü bin ası altında 42362 

Gala! a Acenteliği - Galata rıhtınn, Mıntaka Liman Reisliği 
binası altında. 40133 

Sirkeci Acenteliği - Sirkec;, Yolcu salonu. 22740 

(7160) 

Resmi Dairelerin Nazar ı Dikkatine 
Katıt ve t.ab' malzemesi tedariki hususunda ui"radıfLmız müşkülat dolayı

sile k:iğıtıarımızı idareli kullanmak mecburiyetinde kaldık. Hacimlerimlzi kil· 

çütımek ve yaZllan daha ufak puntularla dizmek ırlbi tedbirlere başvurduk. 

Bu cümleden olarak şimdiye kadar 10 puntu üzerinden diz.ilmekte olan iün

ları 15/9/939 tarihinden lübaren 8 puntu ile dizmeye karar verdik. 

Hurufatın küçülmesinden dolayı Uinlar hiçbir ekslkllfe maruz kalmıya

cak yalnız işgal edecefl yer ve hacım kısalmı!J olacakhr. 10 puntu Ue 8 pun

tu arasındaki nlsbett muhafaza lçin U3.olarııı beher santiminden ,ımdlye ka

dar tatbik edilmekte olan tarifede yalnız on kuruş fazla ücret alınacaktır. 

Netice itibarile bir ilanın 10 punto üzerinden dizilmeslle alınaealı: ücret; 

a.ynı Ui.nın 8 puntu ile dizilmesinden alına.cak ücretln aynı olacaktır. ElimWle 

olmıyan sebeplerden dolayı vaki bu değişikliği mazur görmelerini rica ederiz. 

1 ~st~~,!~~"~!.~!~.~P.~~~~!ö!.ı~~~.~~!~: 
kaydına devam olunmak! rulır. 

2 - Eyliılün onuncu gününe kadar kaydını yeni!etmiyen eski 
talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 

3 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka·;ı. Telefon: 22534. 

-------------.ı••ı------------------ Eski Feyziatl 
Yatak, yemek ve ça!l§Illa o

dalarile salon takımları ve! -

hasıl her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HA YDEN) ma -

ğazalarında teşhir edılmekfe 

ve her yerden ucuz fiat ve mü

sait ~artlarla satılmaktadır. 

Yatılı BOGAZ İ Çİ Lİ S ELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasında, k12 ve erkek kısımları ayrı da

irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tra'T vay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnames gönderilir. Telefon: 36.210. • 
~-=====:;-:---=-=-c=====-======================================================ı============ 

- Ben her zamankinden daha 
makul .:!_üşıinüyorum. Artık vait
lerinizın yerine getirilmesini bek 
!emekten b:ktım. Artık yeni ya 
!anlarınıza inanamam. Onun. için 
açıkça sövlüyorum, bana karşı 
muamelenizı degiştirmezseniz, 
her E ! a eU.t:l'.t.:gun. O zaman, 
artık ısterseniz, bana izahat ve
rebıli, siniz. 

- Hayır, seu bunu yapmaz
sın. Biz, biribirimize karşı öyle 
\ azlyette insanlar değiliz ve hiç 
olmadık. 

- Yapacağım, yapacağım, çün 
kü sen benim kalbimi parçala
dın. 

Bir sükiıt !asılası oldu. Sonra 
kadın sinirli sinirli gülmiye baş 
!adı. Karşısındaki adam endi•e 

Zabıta Romanı : 2 9 
- Sus, sus! Ne oluyorsun? De 

di. 
Kadın nihayet kendisini tuttu. 

Muhavere, bu sefer daha çok pes 
perdeden devam etti. Sanki her 
ikisi de bu muhavereleri birisi
nın dınlemesinden endişe ediyor 
!ardı. 

Az sonra Doktor Haddon mua
yene odasının penceresinin indi
rildiğini ve kendisine doğru ha
fif ayak seslerinın yaklaştığını 

ı~it!i. Nefesıni tutarak, hemen 
karanlık bir köşeye sindi. 
Kapı açıldı, ışık dışarıya sü -

zıi ldü ve Mis Bag_!!e dışarıya çık 
tı. Hiddetten titriyordu. Boyalı 
yüzünde gözyaşlarının izleri var 

Doktorun kabinesindeki ışığı 
söndürmek ;~in elini uzattı ve 
koridorun lambas:nı yakmadan 
el yordamile merdivenleri çık -
maij'a başladı, kendi kendisine de 
hafif hafif söyleniyordu. 

Doktor, kadın odasına çekilin
ceye kadar bekledi. Ondan sonra 
kabinesine girerek lambayı yak
madan kapıyı kilitJedi. 

Kabinede kimseler yoktu. Hiç 
bir e~va yerinden oynamışa ben 
zemiyordu. Yalnız pencere açık 
duruyordu. Doktor açık pence -
reden dışarıya baktı. Çiçek ekil 
miş toprakların üzerinde bir er
kek ayağının izini gördü. 

Haddon düşünceli bir tavırla 
başını kaldırdı. Bu iz, artık in
kfın kabil olmıyaıı. bir hakikati 
gösteriyordu. 

Demek ki, Mis Bagge gecele
yin, bir erkeğe kendi muayene 
odasında randevu vermişti. 
Başka ahval ve şerait dahilin

de olsaydı, bu hadiseye gü!crdi. 
Fakat Heykeller dehlizi mese -
lesinde işittiği sözler pek o kadar 

Tekrar merdivenin altına gel
di. Yukarıdan hiçbir ses sada 
~itmeyince, muayene odasına 
döndü ve cebinden elektrik lam 
basını çı]ı:ararak, pencereden dı
şarıya kaydı. 

Küçük bahçenin bir tarafı di
kenli otlar la, öteki tarafı da par
maklıklarla çevrilmişti. 

Doktor, Mis Ba1111e ile görüşen 
adamın bu dikenlik k1smı henüz 
geçmediğini düşünerek, evvelii 
sağ" taraf parmaklıklarına doğru 
yürüdü. Lambasını komşusunun 
bahçesine doğrulttu. Burada da 
bir çiçek tarhı vardı, fakat ayak 
izi görünmüyordu. 

Bu defa da sol taraftaki kom
şunun bahçesini gözden geçirdi. 
Bahçede uzanan dar yolda bazı 
ayak izleri gördü. Demek ki, es
rarengiz adam, bu taraftan geçip 
gitmişti. 

Haddon vakit kaybetmedi. Ü
zerinde pijama olduğu halde a
damı takip etmek için hemen ö
teki bah~ye geçti. Yağmur din
mişti, korosunun köpeğinin hav
lamasından korkuyordu, fakat kö 

lamadı. 

Mesele kaçan adamın sokağa 
nereden çıktığını öğrenmekti. 
Çünkü Doktor Haddon'un evi, 
birçok evlerin orlasında bulu
nuyordu. Yabanc1 bir adamın, bu 
raya kadar gelmesi için diğer ev 
lerin sakinlerici harekete getir -
memesine imkan yoktu. 

Haddon birdenbire hatırladı. 
Üçüncü evin kiracısı yoktu. Hiç 
şüphesiz esrarengiz ziyaretçi bu 
evden gelmiş, bahçeye geçmiş ve 
kendi muayenehanesine ulaşmış
tı. Hiç şüphesiz yine ayni yoldan 
dönmüştü. 

Doktor iki bahçe parmaklığını 
daha atladı. Üçüncü bahçede ay 
ni ayak izlerine benzer bir iz da 
ha gördü. 

Kö<ke doğru yürüdü. Doğru -
dan doğruya salona ~ı~dığı an -
!aşılan kapıy1 yokladı. Kilitli ol
duğunu anlayınca, mutfak kapı
sına gitti. Bu kapıda kilitli idi. 
Alt katın bütün pencerelerini 
yokladı. Na!ile! Hepsi de kapalı!· 

Haddon kaşlarını çattı ve dü • 
~ündü. Mis Ba ge'ı;ıin dostu ne di 

ye bu evi bir irtibat vas1 -
tası olarak kullansın? Fakat ne 
olursa olsun, köşke girmek, meç
hul adama\ t bir şeyler öğrene
bilmek için her tarafı aramak la
zımgeldiğine de hükmetmişti. 
Camlı kapıya omuı.ile hafifçe 

yüklendi. Açılmaymca, mümkün 
mertebe gürültü çıkarmıyacak bir 
iekide k1rdı. Kolunu içerlye so
karak sürgüyü çekti ve içeriye 
girdi. 

Girer girmez de, evin. içinde 
yalnız olmadığını derhal hisset
mişti. Çıplak oday1 aydınlattı, a
yaklarmın ucile öteki kapıya yü 
rüdü. Bir müddet karanlıkta bek 
!iyerek, etrafa kulak verdi. 
Köşkün içinde derin olduğu ka 

dar tehdit edici bir sükünet hü
kümferma idi. Biraz yürüdü, cep 
liımbasını yakarak diğer odala -
ra da baktı. 

Ondan sonra yine mümkün mer 
tebc gürü.ltü çıkarmamağa çalı
şarak, merdivenleri çıktı. Ne de 
olsa merdiven basamakları gı -
cırdıyordu. Üst kattaki odaların 
hiçbirinde de bir şey görmedi. 

( Aı·kası var) 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUGU -

T.A.Q. 19,7' m. 15195 Kes. %0 l[w. 
T.A.P. 11,79 m. H65 K... !O &w. 

1639 m. 131 Krs. 12~ Kw. 

il Eylül Pazartesi 
Saat 12.30 Program. Saaı 12.35 

Türk müzli;I - Pi. Saat 13.00 "Iemle
ket saaı ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 13.H - H.00 Müzik (Ka
n.,ı. prorram Pi.) Saat 19.00 Prog
ram. Saat 19.05 Müdk (Operet Se
leksyonlart Pi.) Saat 19.30 Türk mü
zliJ (Fasıl heyeti). Saat 20.15 Konwı
ma. Saat 20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberler!. Saat 
20.50 Türk miWtı. Okuyan)lr: !llus
Wa Çağlar, Safiye Togay. Çalanlar: 
Reşad Erer. Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan. Saat 21.30 Konuşma. (Doktorun 
saati). Saat 21.45 Mü<ilı (Meloclller). 
Saat 22.00 Müzik (Küçü.k orkestra) 
Şef: Necip Aşkın. Saat 23.00 Son a
jans haberlerJ, ziraat, esham, tabvllit 
lı:amblyo - nukut borsası (!lal). Saat 
%3.20 l\füzllı: (Cazband - Pi.) Saat 
23.55 - 24 Yarınki program. 

Dtl"NKtl" 
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YUKARIDAN AŞAGJ: 
1 - Bir memlekel ahallsL 2 - Ka· 

nun dairesindeki dava. 3 - Bir mil
le t - Bllıil. t. - Minisız - Yüksek 
bllrl yerL 5 - Meııhur ve larihi bir 
ada ahalisi. 6 - Geceler - İfretl o
turmak. '1 - Bayram - Sonunda j ol
saydı g-ünün en mühim kelimesi ola· 

cak!I. 8 - İstanbulda bir semi - O
nun mah, 9 - Şlkir - Bir memleket 
halkı. 10 - Lazım bir yer .. Bey«lr -
Beyaz. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Blr memleket haikl. 2 - Ka
nun dairesinde dava.. S - Bir millet 

.. HJJiJ. 4 - İyi netice vrrmemek. 
S - Bir ada ahalisi. 6 - Geceler -
Sıra. 7 - Bayram - On - Beyrfr. 8 -
Bir semt - Zaman. 8 - Şikar - E • 
fendi - Ora7a kadar. 10 - İsta.nbul

da meşhur bir semt - Bundan sonra. 

TAKViM ve HAVA 
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PAZARTESİ 

9 uncu ay Gün: 254 Afustos: 29 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 
Recep: 27 Bu:ır 129 
Güneş: 5.3' Akşam: 18.27 
ötı.: 12.11 Yatsı: 20.00 
İkindi: 15.45 im:ı:ık: 3.54 

- HA VA VAZİYETİ -
Ye ilköy meteoroloji istasyonundan 

alman mallı.mata ıöre dun hava yur

dun Trakya bölıesUe Marmara hav

zasında çok buiuUu, Akdeniz kıyı

larında buluUu, diler 7erlerde açık 

1-fttlr. Bllqllrlar tlmali ı.tıka· 

metten Ege den izinde k uvvetli es· 

mitllr. 
Diln İslaııbulda hava fok bulullu 

sermif, rüzıir ıimali p rkiden aanJ .. 
yede s - 5 metre hula esmiştir. saaı 

H te hava lazyikl 1018,7 milibar idi. 

Silhunet en yüksek 23.6 ve ~n düşük 

H santlcral olarak kaydedilmiştir. 

- Çocuk Hekimi -
Dr. A HMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 


