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Türk mühendisliğini takdir 
Bilyiilı Milli Şefin, Ermram hattım yapan Tiirlı 

mülıendi•l•rini talıtlir lı11yarmaları lıa,in o• zalim 
talıiatı yenıırelı umran Dumlupınarları İılazanan 

lıa imar lıahramanlarrna luırıı. en lıiiyülı manui 
mu/ı.ıtfaf olmaıtar. 

Yazan: Abidin Da.ver 
Soyadinda oldnğu gibi ruhun· ı 

da da, dalına lnönünün kahra • 
ıwın kumandam yaşıyan Büyük 
Milli Şefimiz, kışa, kara ehem• 
miyet vermeden Enuruma ka· ı 
dar bir tetkik seyahati yaptılar. 
Şarkta büyük bir mevkii ve e
hemmiyeti olan bu vilayet ve u· 
mumi müfettişlik merkezini gör
düler. Cumhurreisimizin ziyare· 
ti, Erzurumda ve bavalisinde ya· 
pılma.kla olan her türlü faaıi • 
yellere, biç şüphesiz yeni bir 
can vermiştir. Çünkü, İsmet İ
nönü, her zaman olduğu giL., 
memleketin baş yapıcısıdır; her 
&ittiği yerde, başarılan işlPAi tak· 
dir ve çaiışauları taltif ...ıer; ek· 
aikleri, kusurları gi:i.iir, tenkit 
eder; halkı dinle.., ihtiyaçları • 
nı, dilekle..U.. üğrenir; yapıl • 
mas1J11 esnreder; çalışmalara hız 
verir. Onun içindir ki, Büyük 
Milli Şef, nereye giderse orası 
bayram eder ve yurdun her kö· 
şesi onıın gelmesini bekler ve 
diler. 

Erzurum seyahatinde, Büyük 
Milli Şef, kendi eseri olan de • 
miryolu üzerinde seyahat etti 
ve bu muazzam başanyı yakın· 
dan gördü. Ona •Ray babası• di· 
yenlerin hakkı vardır; cünkü de
miryollarınuzı, \ıjjlanın cenubu· 
nu şiınaline, şarkını garbine ve 
Akdenizi Karadenize bağlayan 
çelik rayları, onun azmi döşe • 
miştir. Eğer, o, daha Cumhuriye
tin ilk yıllanndan itibaren, başta 
para olmak üzere, her çeşit yok· 
sulluklara rağmen, •yurdu çelik 
ağlarla örmek azmimizdir• de • 
meseydi, bugün, Erzurum, hali, 
45 günlük yoldu; onun çelik ağ· 
!ardan daha kuvvetle çeliklcn • 
miş olan azmidir ki, 46 günü 45 
ıaate indirdi. 

Büyük Milli Şef Kadirşinastır; 
beceriksizlikleri muahaze ettiği, 
sevmediği kadar başancıları da 
takdir eder, sever. Onun için • 
dir ki, len, teknik ve san'at ha· 
kımlarından Türk mühendisleri
nin ve Türk işçilerinin bir şahe
seri olnn Erzurum hattını gör • 
dllkten sonra, '° sözlerle takdir· 

lqini beyand .. kenılilerini ala· 
wamışlardır: 

.cumhuriyette a~tıuuruz gü -
zerga.tılar hep biribirinden zor 
ve biribir.inden kıymetli olmuş· 
tur. Sam-.ın • Sivas hattı mü • 
hendislerimiz için iftihar oluna
cak bi.. eserdir. Malatya .l(iizel.'
ga!ıı bilhassa Ergani vadisi her 
yer..,. nadir savılacak eserlerle 
doludur. Erzurum güzcrgiihı ise 
<:l'lin olmakla sınai tesislerinin 
her çeşitten pek ziyade bulun • 
masında diğer bütün hatlarımız
dan üstündür. 

.·saıısa boğazının bilhassa. At· 
ıııa, ve Pingen boğazlarının ~
atı, fen kudretinin ve insan az· 
minin nadir eserleri ola:rak te
maşa -0luıunağa dei!er. 

•Bunları görmek vatımdaşla • 
rım içuı yüksek iftihar vesilesi
dir. Bunları tetkik etmek mü· 
henajsler için ciddi istifade mev
zuudur. Mühendislik edebi"atı· 
mız bu eserleri bütün dünya fen 
iı.lcmine cesaretle tamta·bilir. Er· 
zıırum hattınd'a ·bütün iş ve mu· 
va!fakıyet Türklere ailtir. Ser
mayeyi, istikşaf, inşaa,t ve yük· 
sek fenni nezareti, her ne\•i in· 
şaat için lazım olan işçileri Tüı·k
le.r temin etmiştir. Diyebilirim 
ki, şimendifer inşaatında Türk 
mühendisliği her meseleyi bal
letmiye salahiyet inıtihallJ.nı Er
zurum ha·ttında vermiştir. Her 
meslek gibi, mühendislik te an· 
cak en yüksek eser meydana ge
tirdikten sosra olgunluk imtiha· 
nını vermiş sayılı. Bu bakımdan 
şimendifer mühendislerimizi tl!Jı. 
rik ederim. Kenclilerine kalbi 
Wıiekkürlerimi bu beymaUa ifa
de etmek isterim. 

•Mühendisliğin di.ğer şubele
rindeki arkadaşlardan da kendi ih 
tısaslarının en yüksek eserlerini 
tahakkuk ettirerek mühendislik 
seviyemizi her istikamette ite • 
mal derecesine yükseltmelerini 
isterim .. 

Büyük Milli Şefin kıymetli 
takdirle,rini celbeden Sansa, At

(Arkası 3 llncll sayfada) 
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Finlandiya sahil bataryası dün 23.370 
tonluk büyük bir Sovyet zırhlısı batırdı 

Bir Sovyet Fırkası Türkiyedeihtikaryapılama 
imha edildi, Ruslar 
250 tank kaybettiler 

Ticaret Vekili ihtikar yapmak 
istiyenlere iyi bir ders verdi 

r- - ---" 
11 Milli Şef l 
!Hataya şerefi 

verecekler j 
Ankara, 19 (İKDAM Muha· ı 

birinden) - Milli Şef iSınet 
İnönüne, son seyahatlerinde 
kendilerine mülşki olan bir ı 
heyet tarafından Malatyayı 
ıereflendlrmeleri rica olun • 
muştur. / 

Milli Şef İsınet İnönünüs hu 
daveti kabul buyurdukları, ~ 

bir iki hafta sonra yurt dabi- ı 
linde bir tetkik gezisine çıka
caklan ve bu seyahatlerini ,, 
Hataya kadar temdit lmyura • ı'· 
cakları ihtimalinden bahsedil· 
mektedir. ' 

'1 ....... a m·= rl 

Stalinin 60 ıncı 
yıldönümü 

l'bı o1'11asunan ııklll as kerlulnden bir tımnı Mos)mva, 19 (A,A-) - Stalin 
%1 Kinunuevvelde doğumunun 
60 ıncı yıldönümünü kutlaya • 
caktır. Bu münasebetle bütün 
Sovyetler Birliğinde merasim 
yapılacaktır. 

Parls, 19 (Radyo nal 2) - Buırlln 1 
Fbtlandlya sa bU balaryala.n SovyeUe
rln Zll.870 tonluk Okllabn;kala Reva· 
ıuısıu zırhlısını batırmışlardır. 

Helsinkl, 19 (A.A.) - 18 lr.iııUDU· 
evvel Finlandiya teblli:I: KMell ber· 
211hında düşman mnMııllf mmlaka· 
!arda büyllk kavveüerle taarraa el
,;.işür. Bu taarrm:lar bütün ıün de· 
·va.m elmişllr. Dliıımon topçusu her 
laarnmlan evvel ~lddelll bir alet ao
mışlır. Fakat Finlandiya lulaalı düş· 
mamn büliiıı teşebbüslerini kırın"'· 

tır. Taarnnlar bilhassa Muola cölıt I· 
ı le Kaok arasında teksif edilmiş hıı· 

lnnuyordu' Ro!Jann ııayla.tı rok mü
himdir. Blrı:ok tank tahrip edllmişllr. 
Şark cephesinde düşman taarruz

lan Kolrloja ile SlskiJaervl arasmda 
piislı:ürlülmüştür. 

Aglknotre rötü eivannda taarruzo-

Ros hava lruvvellerl bQiiıı Fin-
Jandlyanın btillln prk, eenabu carhi 
kısımlannııla. bil:rük faaliyet cister· 
miştlr. Bir çok IH>mbalar atmvııır. 

(Arkası 3 tinci! ııaylada) 

Graf Spee'nin intiharı 
Almanya Urguaydan 

tazminat istiyecek 
mu2 iyi lerakkller kaydetmektedir. 1000 Al b h • ı• 0 11 

~::::v:'::.!~!:.m!kdarda es1r v• ~ man a rıye ısı Kuman. 
.. :~~:: .. '.'°phelorde ~~ı bir .. y ol· ı danlarile beraber mevkuf kalacak 

Kolvisto'dakl sahil hatal')'&lanmıs 

Rusların donanmasına Ye hava hü
eumlarına karşı 1tddetll mücadele et
miştir. Dliııman dntroyerlcrl ve tay. 
yareftrl dlier ba:u adalara da bom· 
bardmıan etıalştlr. 

Varı:rı 

j ~ SAVIFA 

Abidin Daver, Kemal 
Koçer, Selami İzzet, 
Sadun Galip, Osman 
Cemal, Hamit Nuri, 

Sis, A. Şekip'in yazı-

larından başka 

ÇOCUK 
Sayfamızı bulacaksıno: 

Admlral Graf Spee'nln kıımaııdanı Laıırdorl ve Monteyideo limanı 

Bern, 19 (A.A.) - Graf Von 
Spee'ye verilen mühletin temdi
dinden imtina edilmesine karşı va 
ki Alman protestosundan maada, 
Uruguay ile Almanya arasında, 
mezkıir zırhlı mürettebatının a
kibeti dolayısile de bir ihtiliıf 
cıkması ihtimali belirm~ktedir. 

Alınan askeri mahfili, Uruguayın 
mtlrettebatı tevkif., hakkı ol • 
madıj!ını söylemekte ve bu mü· 
rettebatın, kazazede telitkki edil· 
mesi lüzumuna kani :tıulunmak
tadxrlar. 

Buenos Aires, 19 (A.A.) - Ad· 
(Arlıası 3 öneü sayfaıb) 

Hükumet her türlü kolaylığı 
gösterecek, fakat ihtikar ya
panlara i. cezalar verecektir 

Dtiııktl loplaııhda Tkıaret Vekili lıeyaııaU.. bulonuyor 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu· 
oğlunun daveti üzerise Vali ve 
Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, 
Cnmhuriyt Halk Partisi istan • 
bul müfettişi ve vilayet idare he· 
yeti reisi Tevfik Fikret Sılay, 
mınt:ıka ticaret müdürü oda re
isleri ve umumi kfitibile gazete 
başmııharrirleri ve ticari maha· 

m erkinı ve manüatnra, deri, 
makara ithalatçılan ve ayakka· 
bıcılardıın mürekkep bir heyet 
dün ticaret ve sanayi odası mec
lisi salonunda toplanmışlardır. 
Toplantının mevzuu son za • 

manlarda muhtelif ithal madde
leri üıerinde vôki anormal te • 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Parti Meclis Grupunda 

Hariciye ve ·ııi 
Müdafaa Vekilleri 

izahat verdiler 
Ankara, 19 (A.A.) - C. H. Par· 

tisi meclis grupu bugün .19/12/ 
939. saat on beşte Reis Vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
başkanlığında toplandı: 

İlk d<'!a söz afan Hariciye Ve· 
kili Şükrü Saraçoğlu son dünya 
hadiseleri ve bilhassa bunlar 
meyanında bizi uzaktan yakın -

(Arka~ı 3 üııcu ... ·ıytada~ 

·Fransızlar, 1 a 
toprakları da iler-
1 em i e başladılar 

• • 
ilk Kanada fırkası lngilte-

rege muvasalat etti 
Paı~s, 19 (AA.) - Havas A· 

jansı ask~ri vaziyet hakkında 
şu m~lum~h veriyor: 

Düı,, ]iosdlc'in şarkırd. ve 
ccplırn in garp nıüntchasındakl 

nıınt:.kada, Almanlar tarafından 
yeni bir ufak ta<ırrır~ teşebbüsü 
yapılmıştır. Alınanlann. bu mm· 
takada evvelce yaptıkları taaı·· 

(Arka"1 3 llııcil &a7fada) 



BOYOK TARİHT ROMAN : 48 

GENÇ SMA 
Yazan: M. Sami Karayel 

Kalender oğlu Göksu yaylasında 
serdarın geçeceği yolu kapadı 
Bwıu haber alan ehli k•yam önünii j 

kaua.illıya kıyam ettiler. Lakha Koca 

1 

_.türat a.clamlan vasıta.siyle bunu ha· 
bt ı· , hnca h~men Dalepten hareteüe 
• .\na.doluya geçli. 

Lkmeky:i ~de Abmeı paşa, mülki .. 
yı u.c.ıuli. Kitabet, tahsili emval. del· 
ttJ a.lrhk ı-ibf memur•7etJcrde bu.· 
lun:nuş, ~kertik etmemişti. 

Eöyle blr adaını, Rumeli beylerbe-
7isi tay.iu ediyorlardı. 

Zctte.n. o SU'alarda veza.reUer. vekl· 
leU r artık rast rele saray hademe· 
slnı 1•erlliyordL San'at Uıhsası, mes· 1 

lelL aı·annııyordu. 
Gfıya, iradei senlyeye biri ma.,;har 

olu;ıca. sıfab lizlme dahi birden fh .. 
sa~ bu.,ruruloyordu. 

rır k:ilerct, bir vezir, vali olanea 
hrt~ı~ bu işi onun J'apacafma kana
at ı-etirm!ştL Erbabı lhiısas yok ol
tnn~tn. 

Kalender oflu. derbal Saruhana ri
cal ederken blrdenblre döndü. Ek
mekcl sade Ahmet. pasanm serdara 
,ı-illürmek ls!ed il ba:lneyl VW'Dlak 
vr ;-ı:.spetmet üzere Karaman içine 
ırirdl. Ve, geçitleri kapadı. 

Ekm.e!c:çJ zade bereket versin teh
likeyi anlad.L Derhal Ankara7a çar

kolU. Kadı Vildan zadeye deh'l!•I eı
ll. 

Koca Mu.raı Anadol•1a ;rellşmiıılL 
Ehli kQram rüesası Murat paşanın 

Anadolu lolerlne doğru geldiiini ha
ber alınca müşavere ettiler. 

Kara Salt ile bazılan se.rdar lle bü
~k bir mnbarebeden kaçınıp küçlilı. 

mlilrez.elerle etraftan onu tauik et· 
meyi tekJlf eLUJer. 

Fabl, Kalender oğlu, ba teklifi 
reddelll. O sırada Slllfkeye musalla! 
olan Musalla çavuşun, üıerine &'elen 
serdar müfreze.sine galip gelmesi, 
bunlann cesaretıerlııl arttU'JlllŞl&. 

lülender otlu dlyordu ki: 
- Allah bize safer lhsa.ıı ederse 

artık uUm •e kahpe osmanlılara 

Boia'l.lardan b11 tarafa a7ü a&tuma
yn. Matlup otıınak bile.. Bak >'O
landa ,ı-iisterdlğlmls kahramanlıkla

nmıs e.-lit ve ahtadımız:a 7adfıir o
lıır. Bııırtln serdann )'anında lımar
h asker 7oktur. Hep k.apı kullan. ci
Ylll' clönm.eJerfdlr. Onların tabanst1• 
lıklanm blllrslnls.. Rumeli sipahileri 
selmezden evvel (Koca Murat kq 
milnasebetiyle slpalıltl lerblıı e)'le
mlııll) ırtdlp baklanndan ırelellm. Ek· 
mekçl ıııulenln ı:ellrdlii h&slııe de bl
M l"Ullmet olur. 

Kalender oflunun b• ııöslerl os
manlılıt n millb'el llibaıi:rle birçok 
ınlilih&Aı. dildir. 

GöriHi.Jor ki, Anadolu coeaiu, 09 .. 
manlılıla ve, osmanWıtın laşıdıiı 

ecnebi rnha. ve, devlell !eslim elllil 
bir ala7 müstevliye i~,-an etmişti. 

Ve, &'ene bu Anadolu eocuiu kapı 
kulu dedlklerl ecnebi devşirmesi 

müsliİinlLDlann 7eni~crller de dahil 
oldnp halde labaıısu olduklarını bl
l!yorda. 

Rumeli •iı>ablsl dedikleri Tuna. ııer
hııdlerbıde bulunan DGbrlca tatarla
rı, ve.. Fatlb zama..nmclan beri serhad
ltre yerleştirilmiş olan Anadoludaıı 

muhııclr olarak J:"t:lcn evlidı fatihan 
idi. 

O sır.,,tarda, Anadolu isyanını ,...... 
s-:ın yel"ll çocuklar bile, devletl.n ec
nebi ruhlu dönmelerle milli davaJ'ı 

vüc. da.ndıramıyacağına bütün ceha
lttll·riy!e beraber akıl erdirmişJcrılL 

Bı_ı surette, Ka.lenderoğlu yirmi 
biolıen fa.ta chll kıyam ile Elbistan
da Giiksll yaylasma çıktı. 

l>•rada ınna teşrih elm•k sarnrl
dl"· Canbula'- :raden\n askerleri arap 
ve :,a.Jre id.i... Lakin, Kalender oila ve 
ask< rl.erJ hep Anadolu çocufu ldL 

u is; llJI bakUd bir mana ta.ıııJ'or-

du, Diipe döı osmaııltlıta bışı ltı-

7am fdt Ecneb dönmeleri ist.emb"or .. 
do. Kendi ıriundaıı bir hül<ümella 
kurulmasını lsılyordu.. 

Kalender otlu. Gök.sa :ra1lamıa 

çıkmakla serdann ııeııecetl yolu lla
pam" oldu. 

Faka&:, Koca Marat pafa, casuslan 
vasıtasiyle Kalender otlunvn vaziye
tinden haberdar oldu. Bir ın.ikılar sü
vari ayırdı. Yan •eolUerdt.n bnfazm 
ağzına sevkettl 
Boğazda muharebe oJurken süvari

ler. hem bofu atzını seddedecekler. 
hem de arkadan düşmanı ihata Ue 
hücwn• lştlrik eyllyeceklerdL 

Nasuh paşa, Di,.arbekfr uker, Zöl· 
fükar paşa Karaman aak:erf Ue gele
ceklerken ırelm.edUer... MuharebeJ'e 
J'ttişemcdller •• 

N:ısuh paşa, kasten harekete ,-etq ... 
m.emf'}U. B.uıııell beylerbe7t ekmekçi 
Alım.et paşa ha.zlneslyleı beraber An
karada. kapanmq kalml$h. Koca Mu
rat, kuvvetlerlJle 7alnaz kalmlşta.. 

B11nunla beraber, serdar ciuı as
kerle külU kuvnle «alebe etmeyi 
ku•muşlu. 

Geçldlı1 dar yerinde ordorih kur
da •• ~kerin mühim kısmını inzala
nn arka.sına sakladı. Orduiihm önü
ne büyük hendekler kazdırdı. Boyla 
boyuna seyrek olarak Mısır ve Şam 
askerlerini dl2dl, Ölekl lakım!Mı 
meydana çıkarmadı. 

Toplan dahi, hendelderln arkasın
da kazdırdıiı ikinci bir hendeiln I· 
o!nde sakladı. 

Keşif yapan Kalender oflu Ue ar
kada.şiarı hazırhkla.ruı u.blr halini 
gördüler~ Aldandtlar .. 

Yani. seyrek olarak ıilh:Hmlş olaD 
Mısır askerini bütün kuvvet addetu. 
ler. Öyle seyrek dldlmeslnl kendi 
l'Özterinl boyamak lçlu korkudan ya .. 
pıldıfına lıiilmıellller. Bunan lolıı 

tereddülslis lıücuma başladılar. 
Mu.barebe7e b-tlanaca.iı ıunula 

doksan 7quada bulUD&D Koca Mu.ral 
paşa atından lnda. İkl rek.i.& namaa 
kıldı. Dua sın.wıcla atlayarak J'ii
aünü ı-ö:ıünö &oprakiara sürdü. Ve: 

- 'l'arap! Sen benim .. balı b1'11· 
sanemi bilirsin?- Bu alıınlmde beıılm 
7iizümü kara elme!-
Kalkıp tekrar atma bindi. Yeme.n .. 

den beri belijlde ıatıdıtı Hint kılıcı
nı bir sağa, bir sola kemali azameUe 
salladı. Düşmana dotru :rürüdü. 

Serd.arm. asker1erlnln önüne .-~ip 
en ileri abldıiıru sörenler hep bir
den tt.maıı cesereUe ehli kıyam ihe· 
rlne hücum eyl<dller. Bütün kuvveti 
hendeklerde zanneden ehli kıyaın da 
keınall cesaretle -ın üzerine çul
landılar-

V e, bÜC111DU kırarak Serdann hal
t mı bozdular- )luvaffak olduklarını 

san.netti.leleri Strada her tar .ıttan taze 
askerlerin ortayıt. çıktıtırıı görünce 
1v.1rdılar .. Ve. maihip oldttlar. 

Nih:ıyet, Kalender oflu ve arka· 
doış1arı mağlftp olurdular. Pek azı fi· 
rar edebildi, Onlar da p"lşan halde. 
aflrhklarını. atlar1nı bıra.karak herbf ... 
rf bir tarafa daitl!b!ar. Sipahilerin 
sıkı taklplerlne uğnyarak bir çoiu 
da J'Ollarda kınldı. 

Sipahiler, i.silerl İran budu.duna 
kadar kırarak kovaladılar. Bu aman
sız faklıı çok şedll oldu. 

İran hududunu geçerek Revana n .. 
ilca eden asiler, yirmi bin k!ıılden an
cak lkJ yüz kişi kalmışlardı. 

Sillfkede Mu.salla ~av111, Murat pa· 
tanın dtlerlne aldandı. İstlmam el
tL Bir müddet sonra katJolundu. 

Kırtelırinde mevcut kuvvt"t kahren 
perişan edldi. BüJ"esl irana kaçll-

[Arkası var] 

• 
kö. · I stanbulda da Limon ve Ha- Belediyenin 

sır iskeleleri mür depoları 
lamir açılıyor edilecek: bugün 

~~-=-~~~~~~~~-

Liman lş'etmesi Umum 

Müdürlüğünün kararı 
Liman işletmesi ıımum müdllrlil-

Sömikokun tonu 23 
liraya verilecek 

iü Hallçlekl Limon ve Ha.m iskele- Belediyenin te.la elmelı lslecllll 
lerJni t.amJr etm.b'e karar verm..lştl.r.. kömür depolarına aJI hamlıklar. a• 
Bu iskeleler şehrlmhden ppdan iJı.... li.kadar ka;ymakı~hklar Larafandaa 
racalın mühim bir kısmının :rüklen- ikmal edllmlşlir. Depolar bu ıündeıı 

spor mecburi
yeti haşlıgor 

Halk meydanlarda be

den harekatı yapacak 
Yeni beden terbiyesi kanunu 

mucibince muayyen yaşlarda <>
lan tekmil vatandaşlar spor mü
kellcliye~ine tabi tutulmuş Jıu -
lurımaktadırlıaT. 

dlği )'erlerden oldukları halde t>Ok lllbaren Kadıl<öJ', Üıküdal', Beyoflu, 
bakun..<nzd.ır. Yükleme ve boşaltma Beşiktaş, Eminönü ve Fatıhte olmak 1 
4Jerl ı:üçliikle ve tebllkel~ bir fOkil- üsere allı yerde faalb'ete ı:eçecek-
dt" yapılmaktadır. Bu lskr-le rizel !erdir. Beledıye kömürleri umumi de· j 

Öğrendiğimize göre Balrkesiı' 
ve Bursa gibi bazı vilayetleri -
mizde tecrübi olarak tatbik edi
len kanunun bu maddesinin ya
kında şehrimizde de tatbiki ka
;rarla.ştırılm ı~tır. 

bir ~ekllde yeniden inşa edilecek ve polardan buralara nakletmek için &ou , 
J'&nlanna rılıtuıılar 7apılacakhr. A:r- başına 195 kunış sar! elmekledlr. B• j 
rıca yükleme, bo'j3)ıı- lesl•leri de deı>0larda ııömi kok 195 kuru, ııave-
inşa olunacakhr. .ı siyle tonu 23 Uraya, Karabük koku 

-·-----00--- ise gene 195 kuruş Ui\'eslyJe Z8 llra· 
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raya satılacaktır. Bu !lyal, en uzak-

-
Meyva enstitüsü 
genişletiliyor 

Vlli.yet Büyükderedekl me7ft. eu
lltüsiinü &"enı,ıemıtye karar vermU,· 
tir. Ş!mdlye kadar Ens tıünün 6 hek
tardan ibaret olıın arazisi 22 hektara 
ibl:it edilecekllr. Bunun dört bokla

rı lalebenln lalbikalına, rerl kalanı 
da fidanhk ~hasına bhsis edilecek .. 
lir. Bu lllblU'la Emtllü önünıilzdekl 

sene iclnde l'eçen senelerden fazla 
fidan tevzi edilebilecektir. Enstitü
nün talebe kadrosu da genişleWecck. 
hatti blr de pansiyon tesis edilecek· 
tır. Bura:ra yalnız kö7lü cocuklar ll
bııl edllecekllr. 

Polonyalı mütehassıs
lardan istif ac!e 

Şehrimizdeki Polonya komolon 
dün Vail ve Belediye reisi Lül!I Kır
dan ziyaret ederek son zamanlarda 
memleketimise UUua etm1' bulunan 
Polonyalılardan belediyenin istifade 
edip edcmiyeceilnl sormWjtur. Kon

solos. bunt.B.r &r&Smda mimarlıkla. 

mühendblikie ve sair teknik lşlerdır 

mütebassıslaT mevcut. olduiunu, be-
1ediyenln bunlardan tstlf:ıde ede-blle-
cefinl llive etınlştır. ( 

Belediye reisi bn hususun tetkikini 
fen he7ell müdiirliiiiine havale elmJt
llr, 

BELEDiYi! 

Be1ediye sarayı projesi 
Sullan Ahmetıe inşa edllecelı: he

ledlye sarayı için düu belediyede 
merkez şubeleri müdürlerinin iştira

kiyle bir toplantı yapılmJŞ, bu \op
lantıda ber şube müdürü Jı:endl lhtl· 
,.acınl lzab et:nılşt.ir. Belediye sara-
1ma, belediye şııbclerlnden başka E

minönü kaymakamlıfı da yerleştıri

leccktir. Saraya ait proje için yakın
da bir müsabaka ilin eclilecckti.t Bu. 

mlisbaka. beynelmilel mahiyeti~ olt. .. 
c.:ık ve ecnebi mimarlar da a:irebile• 

ceklerdlr. 

Kasımpaşa iskeb mey
danı açılıyor 

Kasmıpaşa dskele meyd;;.nı• nm 
genl,lelllmesl işine pek yakında bq
l:ınacaktır. 

Evveıa mezkür meyda.u.dakl bazı 

kömür depoları ile dükki\nla.r lsttm ... 
Uk edilerek kaldınlacakt1r. 

Bu dükkanlar, Evk.af müditl'lüfüne 
alt olduiıından belediye relsJjji dön 
Evkııf!a temasa ~eçmif ve bu Jıusus
ta bir anlaşma yapm.ışbr. Anla.şnıa:va 
ı:öre bu yerler! Evkaf boledlyeye ıer

keclccektlr. Buna mubbll belediye 
de başka bir yerde evkafa aynı kJ7 .. 
mette arasl verecektir. 

genç kız om.ı bir sır kadar, meç
hul kadar korkutuyordu. 

- MeHke bc'llim.le evlenmek 
istemedi .3elma ... Aramızda ,bir 

takı deponun flya.bdır. Kuru çeşme
ye yakın Beşiktaş ribl ka:ıal.:ırda kı. 
mUr daha ucuz bir fiyatla sahl:ıcak .. 
tır. Belediye bunun için hiç bir klr 
düşünmemektedir. Depo ücreti, me
mur ücretJ ve sair masraflar da be
lediye tarafından temin edllecektll". 
İleride ihtiyaç ha~nl olW'Sa. diğer k.a .. 
zalarda da birer kömür deposu açı
lacaktır. Bunun tein kaymakamlar 
şimdiden hazırlıklarmı ikmal edecek
ler, kömür deposuna tahsis edt:ceğl 

ar!ia. ve bJoayı şimd1den tespti ede· 
ceklerdlr. 

vali ve belediye reisi Liltfi Kırda
nn verdlfi emfr üzerine belediye ko
operatUi de Kadı.köyünde. Fındıkh· 

da. l'enlkapıda ve Unkapanuıch ol
m3.k üzere dört J'erde kömür de
posu açacakltr. Ancak bn d•polarda 
saWacak kömür, bf'Jediye kömür de .. 
polanndakl kömürlerden bir a.s daha 
flya.th olacaktır. Çünkü kooperattf 
kendi deposundaki köınllr mall7el 
fi-yatlarına depo ınasrafı ve memur 
ücreti namlyle bir ınikdar um ya
pa.ak, faka& hiç bir kar beklemb'e
cektfr. 

Depolarda ,-alnıı silınlkok d•fll, 
aynı samanda Ka.rabük kuku da sa
Wacaktu·. Anck bo iki köntlh· fiyatı ı 
arasında fark olduta eln sritnl!t1Jk ... 
Jan her mü1tert btr mllldır da Kara
bük koku almlJ'& mecmur tdlluek-
Ur. 

----<Do----
Belediyede tayin ve 

becayişler 
Belediye memurin komisyonu dlla 

belediye reis mu.avını B. LiUfl Aluo-
7uıı rei'!Uihıdıc topla.n~ar. 

Bu lçıtmaıla, Şehir llyalrosa kou
lrolorlüğüne 'l'usu!un, Emr.w rülıre
vlJ'e haslabanesl kiıtlpliflne Tabir 
Aytunun, Sari hastalıklar mücadele 
merkrz1 memurlufuna A vnlnln ta
yln1erl Uıe Zeynep Ki.mil hastahanesi 
idare memuru NacJye tevbih ceııası 

verllmcsl, muhasebe teşkil:lhna da· 
hD meınur ve müsb.bdemleriD nakli· 
lerl ve becayişleri kar:ırlaştınlmışbr. 

Pis pazar yerleri 
kaldırılacak 

Muhtelif semtlerdeki paıar yerlerl
nln ıslahı ve yeni paıa.r yerleri ıcs .. 
piti işi belediye reis mnavlulerlııden 
Lii.Ul Aksoya verilmiştir. 

Halkımıza tenıh: ve ucuz pda sa&
mak için 7akında iki scmlle iki yeni 
ve büyük pazar açılacaktır. 

Diğer ta.raftan Çarşıkn.pıda.kl pazar 
yerinden sonra. dffcr blr cuma paza; 
nnın <hı pisliğinden dolayı ka.ldırı

lacaiı anlaşılmaktadır. 

Lul!I Aksoy bu maksatla tekmil 
pazar yerlerini ıettfşe batlamıırt:tır. 

Kadıköy kanalizasyonu 
Proresöı· Vllle tanlından evvelce 

ba-ıırlanmq oıan Kadıköy mecrası 

projesinin lalblkall.na gecllmesl ııe
ledl,.ece kararlaşlırılmışlır. 

Bu karara göre 18-35 yaş ara
sında bull!nan tekmil vatandaş
lar hafi.anın muayyen günlerin
de muayyen meydan ve saLalar
d'a beden hareketleri öğrenıni
ye mecbur tutulacaklardır. Bu 1 
~le uğraşmak için tekmil İstan
hulda •80. klübe ihtiyaç görül- ' 
m~tür. 

Haliç idare Mec!isinde 
yeni tayinler 

Halic vapurları meellsi idare reisi 
Cemllln Saraylar mildür muavinliği
ne, az.atlan Ilulkiutn elektrik idaresi 
müdi.irlü~;üne, Bicanın belediye dai
mi cncü1nent iuhğına l.aylnlcrl üze
rlne boşu.lan reislii'e azadan Muhlis, 
izahklara da muharrir Selimi İzzet 
Sedes ve eski şehir eminlerindeu 
lliehmel AJJ tayln edilm:Ştlr. 

Kadıköyünün imar pro· 
jesi hazırlandı 

Geçen hafla, Kaılıköyünde lelklk· 
klklcr yapan Flrclllk mü1chassm 
Prost burasının iman için hazırla

uıakta oldutu avan projenin esasla"
nnı bltlrmlşti.r. Avan proje bu haf
ta içinde beledl7e relsliibıe verile
cektir. 

Bu proJe:re ~ö,.. J'ofıırl~ çayın i
le Ku,dlJJ ça1ınnm bazı ktsımlan a
façlandınlıp bir koru haline ırellr

Jectklir. Kadıköyünde 7enfdcn iki 
büyük parkla iki eonk baltçesl de 
ricuıla cellrlleeektlr. 

MAARiF 

Çocukları kurtarma yurdu 
Kağ•thaneye naklediliyor 

Maarif idaresi, şimdiye kadar 
Darlı!aceze binasısda faaliyetıne 
devam eden çocU!klaru kurtar
ma yurdunu Kağrthane köyüne 
nakletmiye karar verm~tir. Yur 
da ya Kiıil'ıl.hanedelti Çağlayan 
kasrı yahutta İmrahor kasrı tah
sis edilecektir.Yurdun buraya nak 
Jile talebe kadrou da genişletile
cek, sokaklarda rastlanacak ilk 
tahi! çağındaki .anormal çocuk -
ların hepsi buraya sevkedilcrek 
ıslah edilecektir. Bunun için yur
dun ;ı.tölyeleri de genişletilecek
tir, 

---o--
0 N I VERSITE 

Hukukçuların yılbaşı 
gecesi 

• Yılbaşı münasebetiyle tiniversite 
Hukuk faklillesl lanfından belediye 
memurin kooperatifi lotantasuıda bir 
cece eitlentist tertip ohınmuştur. YaJ
nız hukukr;ulann ve profesörlerin q .. 
tiril< edebileceği bu toplanlıya la
nuım.ış şal.rlerimizden Yahya Kemal, 
Faruk Nafiz ı:elerek şiirlerini biz.al 
oku7acakl&rdır. 

Aynca sanatkar Münir Nurettin de 
burada bir konser venocekllr. 

Fakai affet ... Merhametli olman 
!lazım ... Hatta bana itimat etmen 
şarttır. 

·~ 
.11 ÖPME B 8 ' NI ••• • Mı 'bile evlenmek sözü geçme<ii. 

- Onu seviyordun ... 

Gözleri a~dan parlak, sesleri de
nizlerden derin iki aşık. O anda 
karşısında, Yeşilköydeki bahçe
de öpü.şen Pertevle Melike var
dı. O, şu anda yaivaran 'mah 
cup Pertevi, o anda.ki gükremiş 
atılgan Pertev! görüyordu. Esa
sen Se1ınanm saf, misum ruhu 
bir an bile o ay ışığı ile dolu bah
çeden ayrılı=mı.ştı ki ... Pertev
le Melikenin sevistikleıini gör -
düğü geceden sonra hayali hep 

Seni ikna edecek, Sll'lla tesir 
edecek sözleri arıyorum; safiye
tin kadar .kininin de lekesiz oldu
ğunu bildiğimden .kendimi mü
dafaa edemiyorum... Ben sana j 
lôy ik bir koca değilim diyelim, I 
fakat sana hangi erkek liıyJktır?. 
Sakın kıskanma canım ... Geçici 
bir heves, muvakkat bir cinnet 
aru kı:skawınağa değmez... Ben 
ya-lmz seni seviyorum mini mi
ni Semi... Yalnız seni scviyo -
:ruın ve bugüne kadar başka hiç 
kimseyi sevmedim! 

.• 

YAZAN·: SELAMI iZZET Sl~iml~ 
Bmk"'1ıire Pertev, değişik bir, 

seslP: 
Seni <böy.le ~even berurn Sel

m• Dedi. 
.3.ı<>n sustu ve daha yıwa.ş fa

k~• ö"ruı. titrek hir sesle devam 
e",1 

- .Kat'i kıırııl"'.ma ra.ğrn1m sab
ceaanedlın. .. Artık beklemiye ta· 
ilıa•J"l m lılüm ka l.madı. Seni ben i.7-
tivor um. 

Hc•lecan ;,;;inde idi Amma söy
lıedl{(ıni anlar gibi oluyoıtlLI. 

Selma ·bu $Ö'Zleri reddeden bir 
hareketle ellerini kaJdu-dı. ba • 
tını kaldınlı, Perleve bnktı: 

- Ya Melike? ... 
Bu söz bir sayha halinde du

daklarından çıktı, bağrı delini· 
yor.muş gibi haykırdı ve ayaıkla
mun altı.n.Jıı y~ açı;hyomıuş ta 

bir uçuruma yuvarlanıyormuş 
vehı~ine k..-pıldL Başı dönüyor, 
rıözleri karanyordu. 

Melike adı Pertevin k:alhine 
bir ok gibi saplarıdı 

Perte'<, şimdi, SeJ.mıırun kanı 
çekilmiş so1gun, titriyen elleri
ne 0bakıyord1L 

Y.aklaştı, kohmu genç kızın o
mllzuna_.attı: 

- Seııni, Semiciğim, ıııe demek 
istiyorsun?. 

Mırıldandı: 

- Sen onunla ev'l'enmelisiIL. •• 
Senm karın O oJmaJL. 

Pertev deliye döndü. 
Selmanın bild~ini .anladı. •• 

Neırıeden cbiliyor, nasıl biliyor, ne 
derece biliyor d·iYe düşünmüyor· 
du .. Selmanın gözünde kabahat-• 
il .id:i, aııçll6 idi. 'Bu DWıım, ~ 1 

Derhal cevap verdi: 
-Artık sevmiyorum ..• Yemin 

ederim sana eraıruzda hiçbir mü
,n.asebet kaJ.madı. 

Ve sesini biraz alçalttı: 
- Hem bakalım onu sevmiş 

miydim?. 
- Bunu söyleme Pertev! 
- Güzel... Güzelden ziyade 

sevimli, .. ıımıı kadındı Sebıw; ••• 
Bir müddet sarhos oklurn •.• Fa
kat hayır &<mi, seni temin ede
rim onu sevmedim. 

- Pertev... Pertev •.• 
Baş:nı kaldırıp Pertevln yü

züne bakamıyordu ... Derin bir 
en.dişe ~inde yüreiti oynuyor ve 
ta uzaıklara, gül manııarasını gös
teren sulara bakıyordu; fakat 
görmüyordu. 

O anda ~ısında: yalvaron 
bir güiül!ISeme ile Pertev yok
tu, o anıla, ay ışığı alhnda sa:r -
~ dol.aş olm~ iki isı.lt vardı. 

o bahçede yaı;amı,ştı. 
Pertev konuşmuyordu. Fakat 

Selmarun kulaklarında söy !edi
ği sözleri11 yankusu yoktu. Göz
Jt>rinin ifadesind:e.ıı söy l<!!nek is
tediklect şeyleri sezemiyordlL 

1 Selmanın kulaklarında Pertevin, 
b~ka bir kadına •Seni seviyo -
nım• diyen ~ sesi vardı. 

Tekrar sordu: 
- Sevmiyor muydun? .. 
Pertevin nefesi dara!mış.tı, 

muztaripti... Ne söyliyebfördi? 
- Hayır Selma, seni sevdi -

ğim gibi sevmiyordum... Seni, 
karım gi-bi seviyorum. HaRıuki 
onunla evlenmek akhmdan geç
ıned.i. •• Biliyorum, suçwn var ••• 

Telilş içindeydi. geçirdiği ma
cerava pişman oluyordu. Selma
yı seviyordu, onu ikna etmiye ça
lışıyor, çırptıuyor, ü'zillüYıordU. 
Fa-kat farkına bile varmadan, 
ht>r söıı!lediği kelime Selma ile 
arasındaki uçurumu biraz daha 
derinleştiriyor, biraz daha ge -
nişfteliyordu. 

Selma, iki kollan yam- sark
mış, kımıldamıyor, gözlerini kar
şı kıyıların meçhul bir noktasına 
ı;a.pla.mış, duruyordu. 

• 1 
Geri kalışımızın bir sebebi ! 

Anrlan ıoendere oıtııırdıiunu ıoıa 
ÖYÜDÜJ'ora&. Asulan senelere &lğdır .. 
mak soranda kalmamız. medeııi dün ... 
yadan geri kaldıfmu• lçindl. M<denl 

dünyadan neden cerl idlkT Neden ce .. 
ri kalnıt,ııkT Herhalde b.unun bir se
bebi vardır. 

islanbul~a J'&pılması gereken tı:ratn 
binası hlkiycsinin bir yılan btkiyesl, 
hlr kuri masalı şeklini alması mede

ııi dün:raıbn geri kalışımuın bir se
bebini ortaya çıkanverdl. 

Demagojiyi, pestenkerani iddialan 
'blr yana hıra.kırsak, İıtanbu1a btr U-
7atro binasının elzem olduju mey
dana çıkar. llele Taksimde mükellef 

bfr de gazino yaınldıktan sonra bir 
üyaU-o blnasmın el 'an 7aıulmamıt 

olması 7ürekler acısı..'.!ll'. 

Her noksanı ikmal edl1melı

te olan İslanbula bir türlü bir ll:ralro 
blnR~ı yaınlnmıyor. 

Eier ali.kad&J'!ara so..ıırsa.ıus tb'al-

ro binasının lünmıuıa bil oldııkla• 
nnı öhenlrslnlz. 'f•ya1ronun plinla
n 7apılqor. ti,J'atronnn yeri iesplt e
dlllyor, Uyatronu.n plinlarında tadi• 

ıaıı Jizım celdi, t.iyatro binası lçla 
teQlit edilen 7er Bonradan muvafık 

Körülmedi; ava.n prnjesJ bl&.tl, 
lalblkal planlan hazır gibi sözler du• 
J'&rsıruz; fakat yirmi dört saatte E

minönü me7danının molozlarını k&l
dıran, kırk sekiz saa Ue Taksim mey• 
4anmı açan, dört rinde c:ıddelcrlmt
st çiçekli röfüJJerle silsJe7en, bir haf .. 
b.ıla asri helalar 7aptıraa, bir a:rda 

koca bir ,raalno llunn beledJ7e. mo
RP.1e tiyatro binasına da:ranıoca-: ol· 
du, olnyor, olacak. dl:re olmak fllllnl 
tasrif ebneklen başka bir feJ' yapa.
mas olQJ'or. 

Amma labll deill mi!.. Medeni 
dünyadan geri kalışunızm bir sebebi 
olacakl-

SELAMİ İZZET SEDES 

Müstehcen kitap 
davası dün başladı 

Tabi ve matba..,cı, İbrahim Hakkı'nın bu işte 
salahiyeti o:madığını söyledile!'. Kitap ye

niden rr.ü:t..hassıslara tetkik etliriıecek 
Malatya mebusu Nasuhi Baydıır 

ta.rafınd:ın Plyer Luizde.n türkoeye 
Ureüm.c ediierrk SllhuleL kütUpha

nesi tarafında.ıı bası.ıralan Afrodı4 ad ... 

lı esernı müstehcen mahiyette cörü
lere.t. müddei umumilikçe Wplaıtı.rd
dıiı ve mütercim, tabi ve maiba.a.cı
nıu mahkcme1e verildikleri malfım
dur. 

Dii.D Asliye Altıncı ceza mahkeme· 
sinde bu davanın ru1etine başlan

mıştır. Eseri bastıran Suhuiel kütüp .. 
han .. ı sahibi Semih Lütfi ile basan 
matbaacı Kenan mahkemede bul"· 
nuyorlardı. 

Okunan ınüddel umumil!iln lalcp
nameslnde, bu eserin balkın lr ve 
bayi duyı-ularını rencide edecek 
mMtchcen mahiyette oldutu birinci 
so.lh ceza biklml.ıtince ehli vukuf 
olarak bJ'ln edilen Konyalı İbrahim 
Hakkının raporu ile sabit olduP 
zikredilmekle. Nasultl Baydar Malat

ya mebusu olduğu lçiıı muhakemesi 
bu!JUSUnda alt oldutu makama müra
eaaı yapıldııtı kaydolunmakta ve 
maınunların matbuat kanununun 31 
inci maddesi deliletiJe ceza kanunu
nun 426 ve 42'1 inci maddelerine g-ö .. 
re eenlatıdırılmaian lsienm.ekte idi. 

Hüvlyetlerl tespit edildikten eonra 
ne diyecekleri sorulan mamunlard1Ul 
Semih Lfıl!I şunlan söyledi: 

«- İstanbul müddei umumisinin 
tanıdıiı olan İbrahim Hakkı Konyalı 
adında bir adamın raporu ile huzuru .. 
nuza sevltedUmiıt bulunu,.orum.. E•
veli İbrahim Hakkı Kon1•h sadeae 
.Tan• ~azete!inde çalışan bir muh
blr:lir. Edebiyatla aiaka.sı ve bilhassa 
Afrodit gibl bir eser ha.kkında söz 
ıöJ1emfye, rapar vermlye saliblyell 
yoktur. Saniyen bu ad!\m Resimli 
Pe~embe mecmuasma geUrdli'I ya
zılarını almadıtım l~ln bana mut· 
berdir, aramızda müna.feret. vardır. 
Hatta lbtısas ve sa1:i.hl:reU otmadıiı 

halde böyle bir vazifeyi kabul edip 
rapor vermesinden do!an 'bir müna
kaşa yü:ıünden 1.'a.n pzetes!ndekl va .. 
zifeslne de niha'J'e& verHmlş bulun· 
maktadır. Bundan 26 sene evvel de 
bu eser türkçeye tercüme edilerek 
kllıP fOkllnde ba.sıllDJl ve hu in& 
kadar hiç bir laklbata utramamışı.r. 
Bu kllap müstehcen değil, lam bir 
sanat eseridir. Memlekette bu kadaT 
k1.1meUI edip Te mü(efekklr vardır. 
Onların lhlısas ve malümalı ilmiye- J 

Geçici heves... Muvakkat bir 
cinnet anı •.. Ya aşk neydi? ... '3e
vilınek, sevmek neydi?... Per
tev sevmediitini söylüyordu. Şu 
ha1de o coşkun, o sanhoş ha:lıeti 
ruhiye sahte miydl! ... Melikeyi 
yalandan mı öpüyordu? ... Yoksa 
Pel';ev şimdi de mi yalan söylü
yordu? 

Hayır. bu sefer Yalan söylemi
yordu, Selma Pertevin söz'-eıin
de samimi olduğuna emindi •• 
Melikenin yanında iken de Per
tev samimi idi. Buna: da şüphesi 
yoktu. 

Hi~bir a.ı1, b; saniye bile ken
disinin Melikeye rakip olalbile
cegını aklından geçirmemişti. 
An~k ya Melike olmamalıydı, 
yahut ta Pertev hayatına karış
mamalıydı... Fa:kat Melikıenin 
mağlüp olduğunu, unuwılduğu -
nu kabul edemiyordu. 

Anoak Selma, Melikenin mağ
lübiyetini kabul etmediği için 
mücadeleye mecal blllmuyor de
ğildi; kalbinde kıskançlıWl! pen-

1 
çesini hissettiği zamanlarda bile 
dürüst davranmış, sevişen iki ki- \ 
§inin arasına girmek istememişti. 

[Arkw varJ 

lerine müraoaal edilirse bakini meJ'
dana e•kacakıı.r ·• 

Bundan sonra dinlenen matbaa sa .. 
bibi Kenan da şun!.arı söyleınişhr. 

«- Bu eser 1914 sene: inde Ceml
J't!t külüpba.nesl san.bi Kasutı ta.ra. .. 
la.nda.n türkteye çcvir1ilerek ve re• 
simli o1arak basılmış ve hıç bir ta
kibata uframamaşhr. Bundan başka 

~ene bu eserbı rumca ve ermenl.ce 
nüshaları halen piyasada satılmakta· 

dır. Gene bu es~r son defa kitap ~ek .. 
llnde basılmadar. evvel Ankarada çı .. 
kan «Ulus• gazetesinde tefrika edil
miı,:tlr. Müsleheen mahiyette olsaydı 
taklba.La utTama!n lizı.m gelm~ miy
di? Edebi bir sanal eserinin kıyme
tini takdir edebUmrk için buna tet
kik eden uiın bir profesör veJ'a ma
nıf blr edip olması lizundır. Bibı

allde Konyalı İbrahim Hakkı kimdir 
diye sorsanız klrrt!enln bu namda blr 
edip tanımadı.tını görüTSünüz: ilim ve 
edebiyat ileminde bu namda bir mü
ıthassıs mevcut delildir. Bu kadar 
maraf muharrir, edip, profesör ye 
mütehassı9 mevcutken ıciiddrf uma
m.llitbt memlekette mütehas!ıs ola
rak İbrahim Hakkı ltony&J171 bula.
bilmiş olması da bana p.rip rellr. 
Bu eserin Hiise:rln Cııhlt Yal\)111, Hll
se:rln R.a.hml, Halit Ziya Uşaklırll ve 
saire r:lbl maruf edip ve mütebassuı· 
lardan mürekke:p bfr heyete tetkik 
ettlrl1mC!llnt tstlyonım.-

lllüle&lı.lben dosyadaki İbrahim Hak· 
kı Ko11.7aluıın raSH>ru okunmuşlur. 
Bu raporda AfrodJUen aluıan b:ı.zı 

cümleler zikredilmekte ve bu.nlarUI 
m.üs&.ehcen oldııkJarı yazılmakta ldL 

Müddei umumi, eserin mül.ehassd
Jara telki.k eUiriJmesl talebiru muva
fık gördüğünü, anca' bu mesele hak
kında arazete:lerde fikir ve mütaleala· 
nnı açıkça J'3%DUŞ olan .zevatın seçil• 
melerlne imki.w kanuni bulunmadı .. 
iından Üniversite edebiyat fakülte
sbıden der8lııln mevzuu ve vazifesi 
Ulba:rlyle bu eser hakk.m.da salibi.Yet .. 
le söz söyleml)'e eJverişll profesör ve 
doçentlerin isimleri sorıılarak tespit 
edildikten sonra eserin bu zevata tet .. 
kil< eltırilmesini lalep eıtL lliklm ba 
talebi kabul ederek Üotversileden 8&

lilılyeUI bq sevalm blmlerlnln oo
rubrıa.!u. ve bu eserin !8 sene evvel.ki 
tllrkçe nllshasl7le, lefrlka edilen U· 
lus ıru:etesl nüshaJannm mahkemeye 
lbrau için mahakemeyl 10 kinanusa• 
Dl Ç8qamba rinü saat 11 ıra bınkll. 

Gürnrükten hurda diye 
çıkarılan otomobil aksa· 

mı davası 
~ord müessesesinin Tophane

deki serbest mahallinden bazt 
makine aksamı, çamurluklar ve 
muhtelif otomobil parçalarını 
hurda diye gümriikten ç.kara
rak hazineyi yüz bin liraya ya
kın bir miktar zarara sokmak 
iddiasile maznun bazı muayene 
memuru, kontisyoncu ile Ü4' hW'
da tücO!ll'ınmrı muhakemelerine 
dün beşinci asliye cez~dıa devam 
edilmiştir. Dün de isticvaplar bit 
memlş bunun ikmali ve gelmi
ven Karabetin celbi için muha
keme b~ka .giine bırakılmıştır. 

Otomobilleri soyan 
mahkum oldu 

Sirkecide şoför Hakkının oto
mobilinden bir tabanca ve bir 
caket, soför Basanın otomobilin
den de bir pardesi' çalan sabıka
lı Hüsnü dün birinci su11ı cez• 
mahkemesinde 7 ~ hapse mah· 
kum ed!lmistir. 
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üksek Harp r Dün batan 
· eclisi t pland v-p~rlar 

İçtimcı Parisfe yapıldı ve 
Çember/ayn' de bulundu 

Bir Souyet tahtel!ıahiri Al

man vapurunu lapa tuttu 

f KbA 1\Y 

J)~A] 
I 
Çarşamba - Mecidiye 

kö,>ü safası 

Türkiyede ihtikar yapılamaz 
Ticaret Vekili ihtikar yapmak 
İstiyenlere iyi bir ders verdi 

(Bıı taralı 1. inci AJ'fada) t &a!malılııdu. Strma7..ı S4 lr.vıqlar. 
reffüler dolayısile hadis olan .... , ' SS klll'DŞa saıııan saten 'imdi 55 lı'.D-
ziyet eirafmdaı alınmakta oıaıı rota satılmaktadır. 38 kııru~luk dlvl-
tedbirler hakkında allikad.ı.rlara 1111 64, melcesi f-i kur- •lll.a.ıı ber-
ıruılilınat vermek ve ihtikarı ön- 1 lllıncı bir mal halen 80 luruşa ••W-

1

1 mutadır. Fl7at 71iksclıllit bir ıı.., !emek üzere hükumetçe ittihau mevcuda bulanma
7
aa mala. ~ 

::':t"vver .kararluı bıld.ir • elmelUedlr, deJW.iJ'er. p 1ı1, izmıre cl-

8 AYP'A- S 

Asyadaki sulh 
Cindeki 4Dt mU7on nüfusa, ıı...,.._ 

Pans, _19 (A.A.) - Yüksek 
medis, bu sabah saat 9 da top -
lanımş ve 12 ye kadar devam 
etmiştir. 

1çt.nıaa İr.ı;:ilizler tarafısdan I 
Bü vekıl Çerr oerlayn, Paris bü- . 
yük elçisı Campbell, Milli Mü - ' 
dafal Nazın Chatfiled, Hancıye 

Daladye, İngiliz mümessilleri
ni selamlıyarak Graf Von Speenin 
batmasına müncer olan parlak ve 
muzaffer deniz muharebesin • 
den dolayı Büyük Britanyayı 
tebrik etmiştir. 

Lorıdra, 19 (A.A.) - Silahsız 
diğer üç balıkç• gemisi daha Al
man tayyareierinin bomba ve 
mi·tralyöz hücırmuna uğramış • 
tır. 

Goa!ous batmış, mürettebatı/' 
kurtımlmıştır. Asa'OSa Lomba i-
sabet etmemiştir. Oceaıı hafif ha
sarn u,i:r azt4tır. 

Şimdi bir de orla7a Çarşamba • 
Me\:.&<tiye kö7 oı.obı&Slerl çıkb ve bo.n
JarLı ÇıkmaSI, bfr O@k yolcular JçiQ 

pek •YJ oldu. Fakaı işin bir de köLü. 
tarafı "ar ki o da lnıa:Wı. Çarşamba
dan oLohib!e Mecidiye köyüne gi&.

mekle eskJ sama.nlarda marula ara.
bas,7Ie Çırpıc11~ ıUmek a.z-4sında he
men hemen fark yok .. Düa ak.şam, f ... 

na.nır mıs.uıız. bu otobüslerden biriy
le ba, Caqambadan Ceııberll &aşa 

ıam •tuz be-t d:ık.lkada c-eJebildlk! 
llalba.kl insan, br aı sıkı yürü.yünce, 
ot.o. lıq tLlkilr.acb, Çarpmbad...:,~. de
lil ~nherll faşa, ferah ferah Sulta.D 
Ahruede varır. 

Ben demlyoruın ki f'"hlrde işliye.n 
otobü...,ter, ~oHarda blrtbirJeri:rle ko
şu 1ar1'tnll çdrsnılar. Fakat,, bn gü
nün en Uer'.de nakil vasıtalarınd:ın 
bfı-J olan bir otobüsihl. nJJar•a tıp
kı, Ermeni cell.nl ribi safa, sola kırı
ta kırıta rftnıesı ve sonra bf'r elli a
dımda bir dnrarak blletçlnln açdı 
kapıdan: 

TopLauta. na&. 15 ele b•tlft"'llJ ve d.Jp de mal Uptu: iiccarlara JUı de-
11 Ye lı:adar devam elmifür. Celse Dile.Uf Ba lıare.kel Jwıcl -tla 

llLUTar e.dllmtpırt II.aııtıaıun.cılar e.liD&Slnda hara.retli m.ihlaka'i21ar ol-

llcareı odamıda :raplılıl:m bir lopm..., ıı.u emat muıneaııı lddtalarııu 
•er<ietıildaı "'111'& Tıeartl Velr.IJI B. lanlıda flJ'allım J'iilıseklli;lıli bhl 
Na.ını Toı>ı:W>i;la ...,.., Ye miilılm bir ederek J"iizde 71rmJ ...ı.p.ıınde 'ltlr 
bıe.rauat~ baluıımuşf.ar. &en:ına.t 7apma.n n.u olmQf!ard.ı. 

U. rer iistü, yer alL& servetlerbı.l Ja

Poll.J'&nm Yal.ıuzca !!ıtbmar e71emek. 
sonra da Şarki A.sn mWeUuınJ J&• 
poJl1'a lı.ıaa1eahıe al.ıaacaıt hulıiı
meUerle İncillere. Fransa, Bi.rletik 
Amerika ale71Uue «&7a blol<anu 
Jwrtuak istemesi Rnelerdenbert lntS.. 
al ve hUiametl fazlalaş!.umı:tL Btr .. 
Jeşilr. Amerika Jıiıkümttf, içinde ba
hwdu.fu.m.ıu seneılin tem.muz a7mıa 
2? sinde J•P<'ll7• Ue Ucarel maaJıe .. 
des.lni fesheylemit, mt-vcut hökUmJo-
re cöre. 6 &J' sunra 71.ni lNO Tılırua 
birinci •7lnlb 27 inci aüııü bu oo .. 
malı: kararınuı lalblklne, yeni bir 11-
carel muahedesi alr.WıUlmt!:dlf:f b.k· 
ıfüdc b>ı'lanacakı.. 

ı e7ared daimi müsteşan Cado
gan ile General İronside ve İs
m• v Fransıziar tarafından da 
Ih. ~ekil ve Milli Müdafaa Nazı
n Da!adye, La Hamlıre, ı:zen_eral 
Gamelin, hanciye umumı kalıbı 
Lcgcr, Amıral Darlan ve Cham
pHier de. Ribe.s iştirak elmişler-
dı r 

Yüksek mccliı;, umuıni vaziye
ti derin bir tarzda tetkik ettik -
ten sonra ruznamedeki bütün 
meselelerde Fransız ve İngiliz 
hükumetlerinin tam görüş bir
lil{inı müşahede etmi~ ve siyasi, 
askeri sahada Fransız - İngiliz 
teşriki mesainin malik .bulunduğu 
hareket vaı;ıtalannı takviye için 
icap ed~n tedbirleri ahrın,ıtır. 

S..okholm, 19 (A.A.) - 3tlttin 
liınanıı~ mensup bir Alman ge
misi, Bothuie körlezinde Aa!and 
adaları hizasında bir Rus tahtel-1 
bahiri taraimdan hücwna uğra
mıştır. 

Alman vapuru, Alınan iıayr.ı
ğını ve gamalı haç işaretini ha
m:ldi. 

- Haydi cldf1or efendim, ırı.tt,.or 
haylar, ,-;diyor baya.nbr, baJ'dl •u
TUrsnnl&r dedik .• ltarariimnik, Fatih. 
Ş?f'ı'Z:ıde, Dayazıt. Sıılta.aahmet, Sir
keci, KaraJı:öy, Tt>pf'ba,ı .. Tarl:ı başı, 

'l'<lkslm. U:a.rblyto, ŞI il, J.lPtidlye kö-
7üne kadar her lst•le cidf:rooooooT! 

Suı lli de ~·aıı ve bel J11e reisi &ıan h tcınllıiı n.ıı.eti az cörill-
doklor Lütil Kırdar rlya•d kıirııilmü- mUş, bazı mallar tein nıılden 1ıtzıle 
ne çıkarak ceı.c:rı a.cmıt ve demlfllr on hlr tını bıtünnesı T&Ptlımııb. llıı, 
ki.: lmz:ıfan ı mbllllr. Tertftu olma-
•- BW,-orııouam: kJ Tlcare' •clr..111 saydı tüccarlar kendi .unrlarma 

B. Nazmı Tu~a oilu uamu:cb bu- fbat kırnu.7a. nzı ııtlo.rbr mı ldJ1 
lwınıaktadır, Bıı vesUe ile yı;plıjı- Sonra yerli fabrikaların lııtlhul 
mı.z 8l:g"i.ı!;.kii top~antıda herkesi dert •Jrdarmı tla biJıyor11L Ba.rö:n mem-
ve ihtlya.cuu &eık~ eö)·leme7e dayet lekrllinl7de bm bir bu'11.k sene lıııla-

re f!decek nuntfı.tara aa.. btrluaed.l,-oruı.a 

iJk .ru:ü ma.nitaharaeılar bUJIJf aa- maktadır. Maaif~tun .flyatJar...Jlda. 
ına:aa. n. Vehbi almıştır. Velııbj •emf.t- J'apılan ihti.Jc::ir, hiç 7okb..Jı dıier 

Amerika Aran nu•<'fI J !'.'::· m. gele· 
cek iu!ltrapta Cv.nıbur ret: et nam .. 
utıe..ı. inden, Ctuulıurlyet P•rtt"fl lider. 
lerlnden Mr. Va.ndenbtırc J"apo!1ya .. 
nın AşaW Slmbo:ı c-azetest \"a,Jnc
ton mnhabrri.ne bcy:ınat a bo1unm.ıq.. 
Japonya - Sovyr.tle.r ad:-ml tecavu. 
p:ıkh lm.zalanusa,, Japonya" yapı .. 
Jacak Amerika ibne.atma ambuK• 
konacaflnı süyJeml~ti.r. 

Japonya _ SoVJ't-tln- adt"ml ~ca
•liz pakh btnüz imul:ın~n:am11tı.r. 

.la;>on:nınm ın~rek.tf ol ''"'· bsb· 
si Keçen. Almany:ua t:hr '° rik" e· 
dilen Sovyl!"tlerln 7akm sar'c. llbui.ls-
tan hareketleri faqvvur halinden fJe .. 
rf g1demn.. Yakın prtr. orta Ye ant 
~ suDı ft aökind devam ey· 

in müdafaa hatları 
mukavemet ediyor 

!B>~ ta"a1' l !n.:I sayt2daJ 

l>ıiıpnanm bombalan Ye mllralyia 
alt:tlcd mlih.m haaral l'•Pırumut• 
tır. 

Fblland1'• b211.a kavveUeri •e bu• 
cüıı büyük hır faal17el c••&erm1l n 
il.usların 7 ürÜJ'Wı luıllndelr.I kollar>· 
nı, •imend.ferlcrlnl ve Flnla.ndlya ve 
Rus;ra to)J.rakJarurda. teeemmölerlnl 
milessfr blr tanda da bombardmıu. 
qlemlştır. 

Dilşmanuı dörl tanareslnl düşür· 
ilik. Bu ralr.am bellr.l de daha &IJ'ade 
artıeakb.r. 

Londra, 19 (Hususi) - Fin -
İsveç hududundan ~elen haber· 
!ere göre Sovyet kıtaatı, Potsa
mo mıntakasını müdafaa eden 
Finlandiya kuvvetlerini çevir
mek hususundaki ·haxeketlerinde 
muvaffak olamam;şlardır. 

Bu hareketler enamda Sov -
yet kıtaatı, .bazı küçük Fınlan
d.iya müfrezelerini ~ip ede.rek 
Norveç hududunu ihlal elmiş 
lerdir. 
B1R FIRKA ACm ZAYİATA 

UÔRATILDI 
Suomualvı harekiıtı esnasında 

Finlandiyalılar bır Rus fırkasını 
imha eJnışk'rdir. Bu fırkayı göl 
üzerine ricata mecbur et.ikten 
1-0rıra Finlandiyalılar gölün buz
lıır.nr kırmı~lardır. 

RUSLAR 17,000 ÖLÜ VE 
YARALI VERD! 

:Rtuslar, Muomas«lmu mınta
kasında tam bır nıağıü:biyete uğ
ranıı~lar, takrıben 17,000 kişi e
SU' ve ölü bırakmJ.>lardır. Fakat 
ceo<.p ccphcsınııe, vazıyet l"ın' 
l~'ld.yaWar ıçin ciddileşmı.ş.ir. 
],' . ı.ıınuıy&lılar, bu cephede Kos
kamo ko')"ixtnili, erd.r. Ruı>lar 
saa.te 70 kııometr~ yapan çok 
su. 'atli tank.laroan k.ul.ldnmışlar
sa da, F ınlacdıy lılar tank ııaiı 
topıarı kulıa ak muhtelif nok
tulıınla mukaoı.l taarruzlara geç
mJ..sıcrdir. 

. 700,000 ASKER .. 

kün olacağı mü taleasını derm~ 
yan edıyorlar. Ruslar, ayni za
manda, Sa!Ja'dan doğru .gelerek, 
Kimipaervi şimalinde Savukavs
kiye doğru ilerlemektedirler, 
K miyaervi civarında, Fın!andı
yalıların, çok kuvvetli müdafaa 
halları vardır. Ruslann Potsamo
dan doğru ilerled:klerine dair 
dün verilen haber teyit edilır.ck
tedir. Danimarka gazetelerı, ilk 
defa olarak, Dekajaervi renubun
da Koskanu yanında cereya-n e
den ·bir harbi Finlandiyalıla.nn 
kaybettiklerinden bahsetmekte
d.rler. Bu gazeteler a·yni zaman
da Ruslar.n da .3uomuseli civa
rında bir hezimete utrad klarını 
kaydediyorlar. Kareli berzahın
da yapılan taarruzlar püskür -
tUlınüştür. 

---o---

f ransızlar Alman 
toprağında ·ıerliyor 

IUUlara!• 1 ine; sayıaııaı 

ruz teşebbüsleri gibi, bu da, oto- / 
ma t.k silahların ateşile püskiır
tülmüştiır. 

Bir Frans:z kıtası, Vos,ııes or
manısın • derınlı.klerinde, Alman 

1 
hatlarının içıne sok!ılmuş, bu 
hat!; rı aşmış ve Alman arazisın
de, oirkaç kilometre ilerlemiş -
tir. Bu harekat esnasında, Fran
sız kıtası bir Alman müfrezesile 
karşılaşt.ğındao, sarp arazide şid 
detli bır müsademe olmw;.ur. Mu 
sademe Fransızlar lehlne cere -
yan etmiş ve ikisi subay, lıusı ye
dek subay olmak iııere <iör t Al
man esir alınmıştır. Am.rsiz 
kalan Alman miıfre,esi çekilmiş
tir. 

Rhin güzerg;ihında ve rıehir 
üstünde, her iki taraf arasında, 
şiddetli tüfek ateşi teati edil -
miştir. 

Santiag<>, (Şili) 19 (A.A.) -
İngiliz harp gemileri, 16 kasunu 
evvelde yakaladıklan Düsseldorf 
ismi,!ldck1 4930 tonluk Alnıaın va
purunu sevkederek ·buraya gel
mişlerrlir, 

Londra, 19 (A.A.) - Alitreyell 
Norveç 'apuru bir Aln>an denız 
alt sı tarafından torı>.llenmiştir. 
Müı,:etteba-tın dördiı ölmüş ve di
ğerleri kurtarılınıı;:ır. 

._,__ 

Mısır Veli. htının 
teberruu 

Ankara, 19 (A.A.) - Mısır ve
liahdı Prens Melunet Ali, Tür
kiye Cumhuriyeti Kahire elçiLği ı 
vaısıtasile Türkiye Kızılay Cem.ı
yeti umumi ınerke:t:ıne 500 İ;ı,gi

liz J:rası tebcrrü buyurmuşlar -
d.r. Bu asil ve insani tcberrü -
den pek mü:ehassis olan Kızılay 
Cemiyeti Kah:rc elçiliği vas·ta
sile samimi sükranlarını Altes 
Prense arzetm~tir. 

--·u-

Pazarlıknz satış 
kanunu 

Ankara, 19 (İKD"Jll Muhabirin
den) - Şlmdln kadar tatbik edil

mekte olan pazarlılmz sa!q kanunu- r 
nan amefi bir net.lce •ermedltt edi
nilen lecriilıeler Ye J'apllsn lelklkler 
neticesinde anlqılnu, ve flktrler ha ı 
merkezde blrleşmlı; oldufttııdan. ••i· 
kad.arlaf'da, bu ka.ınmwı kaldırılması 1 
hakkında umumi bir kan~t hasıl ol· 

muş bulunmaktadır. Bu um.wni ka· 

aa.ate söre me:zkür kanonun kaldırıl· j 
ması muhtemel rörülmckt.edlr. 

Diye batı~raJı: orada dakikalara 
mti!lterf brkletttest ne dt-mrktfr! 

Bil"'f.('hıtn, kontrohın. ş,,förÜll onda ... 
lık h~bfyle para ka2"anmaırma bir 

te7 dedJfimb yok amma. müşterinin 
tam otaz b~ dakikada Çarş.ambadan 
Çenbf'rll ta.şa •ele'blh1tesl. b\1~1niln 
nakli VD.!UtaJan ara.-ında en hıftrı la• 

7ılan rekorlardan bfrl ol§a ft'rek! 
OSMAN f'ntAL KAYGJLI 

Türk mühendis
liğini takdir 

lhtikarla mücadele j 
Ankara, 19 <i'KDA.."'1: ımıh~blrln

de.n) _Fiyat terefflllan üzerine mem ı 

Jelı.etlmiıde muhlelll lleareı mınlalr.a 

miidlirleri fiyat tereffuları ve lhUkir 

1

. 
loln 7aııtıkfan letkllr.atm nelleelerlnl 
mert.eze bUdlrmlşlttd.r. Yapılan bu 
tel~fkatla dün7a tlcanl vasl7ell cös 
önünde tutulmakta ve 4ahUi fJyaUa

nn da buna uypn olank tespit e
dUme.•1 esas• üzerinde tclkllr.al :ril· 
rülülru•kt.dlr. Bu hususla ııa.velıU 
Relik Saydam b!nal ve 7Alı.ından a
lakadar olmaktadır. 

<Bat &aralı 1. inci a;rfacla) 

ma, Pingcn boğozları, yalnız 
Türkiycnın değil, belki diinya· 
nın en sarp ı!eı.ıiryolu gilıergıib
la:r.d.ır. Bur:ada Türk mühendis
leri ve işçii.rri, sevgilisine su ge
tirmek içın elindeki külünk ıle 
dağları yaran Ferhadın masalı
nı h•kikat ha.in., sokmu:;lardır. 
Eteklerinden köpüklü sul:ırıo a
kıp giı;;ı;; ılimdik, ) aıtm l<ayala
rın tepelerine tırmanıru..~lar ve 
oradon bellerine bağıadıkları ip
lerle uçurumlara ~arkarak çal·ş· 
mışlardır. Si:rinin aşkile çalışan 
Ferhada mukabil onlar, vatana 
hi:ımet a.şkile ter dökmüşler, bu 
uğurda can verenler bile olmu'" ı 
tur. Onlar da, harp meydanla • 
rında düşen şehitlerle ayni e;aye
uğurunda öien iınar kahraman· 
farı ve şehitleridir. Onlar da, ha
şin ve zalim tabiati yenerek, 
•KU.Ş ucınaı, kervan • (Cçmez> 
dağları mağlup ederek, un.ran 
DumlnpınrTları kazanmışlardır. 
İnönü kahramanı ve ray baba

sı isnıet İnönünün yüksek tak
dir ve taltifi, mühendislerimiz 
için, en büyük manevi mükafatı 
teşkil eder. Kadi~inas Milli Şe
fintizin tebrik ve teşekkürlerin
den aldıkları kıı"'·et ve iınıınla 
bundan sonra daha büyük eser
ler yırratacaklanna şüphe yok· 
tur. Türk mühendisliğini mey
dana getirdil:"i muhteşem eser • 
!erden ve en büyüğümüzün tak
dirlerine mazhariyetinden dola
yı biz de ayrıca tebri.ke layık gö
rürüz. . 

ABiDfN DAVER 

Ur ki: maddelere de slra7et e!mlt, ••rl 1uk- J 
«- lhnıtahıra fballaruuh anor- lel.mlş, lıalıve 7itt .. ı..ış, m !tara 1ulr.-

selm1,, liıt~ ve iplik le 7'*9elaı4Ur. : mal bir J'Ük'M'klik me..cut delildir. 

Deri liya llarındakl tertffır t. bli Meıışrfnl1'd•kl !ly:U ıwıbalılıkları 

ve JUıa!oi.U::ki l"ÜC:hfıt yü..zü.n.d.en batı cöatcrilıae7e ralqıhy•. Takas prim.-
ınanifatcn Ct>Şltlerl P1.7asa.da kalma- lerin.ıe J'mde 2S &eıailiı 7•11ııl'dıaw-

d.an doJJQ-ı deri tücca.rbrı sarar etJJtı.oıtır. Binden taıta fqlt va.rdJr. 
· ilnf. bu zararın be liyatl.arı J'~"ielt-

Bu:nJard:tD ancak bet altm tük~nmlş· mekle telıill edilecejial Ba.7 &ambl 
tir. Fi;rat tereffuu •

1
u·sa. bu reı-tllltte aö)·le-mrktedlr. Tau.., prıınJcrf lndl-

illlıfsar etmektedir. MaaJn3J'ib, mul-
rllmedl!'n öııce dert t'lyai!an Jıi..k.~eı-fatpra çqitlerl azaldı diye ıı,atbrlD Wmeye başlam~t.ı. Aca"ba,. takas 

na. nihaye yükselmulne de lilzu.m primlerindeki W.n:rllitı bf:ı ilin etme-
•ok1w·. Blz kuJlıuıdıiuına fıtŞid.i cle-
J •• den Once t'y:ıt yı.dt.! eJUikl~rl:ne côre ~lşt1rert"k piyasada nuvcut Upler u-
6 .. _ı_ bu. ı:rvat k rame& sahibi mi idiler? s.erindcn m3.I alına.k pl7a.n •~k-

mi""' lli..ı.u:nasu. 1•·re D•hab ıu.:ı.ııi!at.u- Arkad:ışlar? Btll"iinkü Tİİd.b'e 
ra rş ,... satılmamış olur. <WDhurinli bW.ıUnell 191& d• m!in-

İ."itanbulda manifa.1u.ra UcareU tein lr.ar .z 0$maulı h11kıimf't1 deiilc!lr. Bar-
2.5 ınlJyon llı'2.hk bir se.rmaye ~le- hl Umumi teni.ı.ht1f'rinl bir daha tek-

nr ettlnu!J"ect'i::2 .. ichnJ:lde: 11111 tir mekleııiir. Bu serma1e bütün Tiirk.l-
~eye le<mll ed.Jlne 40 milyon llr.J.7ı IQ'kuya dalıp da 1939 leşrlnlsa.nlsln-

de uyanan ce:-.habı kehh ler Yar'!l'a bulur. Bu. kadar d~ıtm.ıı para üze-
oulara rüya ne hakikat an~ mdakJ rinJe te-k elı.U-n ibtiki.r yarım:ıya im-
farkı ö~ehnek ellırtf..:lledfr. Du:-üu-

k-U. yoktlll'. l':orm:ıl umanlarda. m.a· kü bükfrmt"t ırarbl Umumic?tkl Jın-
•!fatura eşyası 49-50 k:lrla satılmak- darma llik6metı dcfildfr. Yakında sa. 
tadır. Bu ı-ün t-şsfzllk ve kredi 1 · ı 

lihlyri kanununu rıkarac:ı~·"· lstl
bulamam:tk YÜ4-ilnden ma.nlfatı.ı.ra •

1
- 1 enlere dost ell~!1I. Jst.•mlyenlere sf. 

7a<ıa<J1 t.,hrap lçfndedll'.> Jihh ellmJzJ uu.tmafa 'imdiden ha-
Manlfahıracılarda.n sonra cleri fi· ~ 

ı zıru.> Vekilin nulku ıldıletlc alltIJ-J'atlarının niein ve nasıl yü.k eJtlldl··· ı 
lanmıştır. 

i·•·f iahn davf't. edilen Bay ltamhl soz Bundan sonra toplantıya a.llaayet 
alm11 YP df'mişHr kl: 

verllmiş!lr, Vrkll 'bu !!'.İn de lelklk
•- Son um.an.tarda. flyaUırda ;,iiz- 1 leline devam edtrtktlr. Dı1 ticaret 

de 20-25 bir faılalık varılu. 15 siiıl reisi muavini Ctın..,l Zl7a dün u.am 
eV\·eline g:el&.D.ce)'e kadar btr blr faz- Ankaraya dönmti'4tür, 
!alık yoklu, Geçen 7ıf eylül. kiınun- \T.KİLfs ni' ' ~AB md 
evvel aylannda bor bot ham dert aeJ. TETKİltLERf 

d.ii halde bu senenin a1nı &imlerin- Nazmi Tt'p('uotlu dü:n saba.la ta-
de celen mal çok azdır. Yerli mallar !<as llmllet şlrk•lfndc m~ul olmuş-
da pahalıdır. ?llevaddı lpt.fdaye dt tur. Dı.ş tlrar~t rriı.; muavini et-mal 
7üzdr ZOO J'İibeJmıtUr. Al nr zaman- Ziya da bu te1kfk1C"rde ha.zır bulun-
da pf,-asada mal bulurunı:ımakla.d.ır. 

Tabn olarak mal auluıca fiyatlar 
,-ükselecekUr. Bu bal böyle devam 
ederse bir kaç ay sonra mr-mleketl

mi.rde kösele bulunmıyacaktır. YerU 
•eridea taban asları )lapılıra d.a ktiiı

sele i.JDaJJ mİlDlkün deilldir. ilam 
deriler memlekrtimlze Filistin. 1\-lı

a:ır, blalta ve Amerikadıuı celn1ekle 
idi. 2005 num.3.rah kararname Ue dJ
viı verllme,yince mezkiır mrmlek.eL
tekl tüccarlar blıdtn mühim mikdar· 
da sip:ır.ş almamaya ba.şladı!ar. 

Bük.Umetten ricamız ,udur: Btu 
A.lıredllll &emin elslnlrr. 4 yapalım..> 

nuıştu.r. 

Graf Spee'nin 
intiharı 

<Bat larafı ı. inci ııayfada) 
m ·-al Gral Von .3pee'n:n ku -
mandam •'" erkim !:ıarhiyesi, 
lu.raya çıknu,Jardır. B=lar mar
tin Graria adzsındaki askeri ın n
takada mevkut tutulacaklardır. 

""'· Dlfu lııratbın, F isi ftat.ranıa 
Tuna ve Balkanlar h"\'za~d.ı soı .. 
han. hall baı:ınn Mnmma atı ts
telı.fert. amılan, kararlan ile bera
ber. So.,,..etltrin Ro"1annya ye.af .. 
den verdlklf'rf ttmlnat bu m111t k1.da 
mevcat riikrnttUn devam ~raj'Inı 
••YTt-tU d"1allff•" q•1Ja:bfllr. 

B11 anıd'l. Tlll:•od1n ı"t'len ha"""r
lrrin. İnriJttrf' n .• Ja'ltlr.va arasıt'da 
"'""' ndinkttf"'ı""rP> M1•:.ndıiını .J>IJ .. 
•1rct·ımı de Jr,..-tf•fJ•...,Qlrh., 

BA'lfiT . ;tl'JIİ m AK 

--·---· POLiS 

iki amele ağır yaralandı 
Aslan müslı:irat fabrıkasında 

amdeden Mulıarrem!e Mustafa 
bir dinamo•·u taşırlarken ba.,tık· 
lan kalas kınlmı~ ve ikısi de a
ğır yanılarur.tş 1ardır. Yar.lılar 
hastahaneye kald.n!nuş, tt!hk.i
k.&ta ba5JaııırJ'itır. 

Mangaldan zahirlendi 
Tavukpazannda 49 numaralı 

handa oturan Hüsnü iyi ) anma
m manraldan an gazlarla 
zelü!enmiş, hastananede tedavi 
altına aLnmıştır. 

Bir amele arkaoaşı tara· 
fından bıçaklandı 

Eyüpta oturan ve Feshaı:ıe fab
riluısmda ('alu;an Sı.tkı arkadaşı 
Remzi taraHndon b!<:akla yara
.1.ıınmış ve ha.stahaııc}e kaldırıl
mış~ır. Remzı y aklaıırnı:ştır. 

Otomob 1 allı. da kaldı 
Hamal İlva oJ(lu Samut!! han

kal:ırdan g~çerlı.en Ş<.Jor Ekre -
mı.n idar.,.,,u:ticki 2S2 nun:.aralı 
hususi olomohıı~n :ıd!'ınes...ne 
uj'\Tayo.rak yaralanmış ve Cer -
rahpa~a hs:;tah;.ı:ıcsiı:e kaldır•} • 
tnı<;tır. 

Admiral Graf Von Spee'ye 
mensup ll/3~ bahriyelinin karaya 
ihracı esnasında h:çbir hadise 
olmaınış.ı:r. 

LiMAN 

Bahriyeliler mevkuf tutula -
caklardır. 

--- - -
Dün bir kaza c.l u 

Moskova, garnizonusdan iki j 
yüz bin nefer, Norveç hududu bo
yunca mevcut Finlandiya istih- , 
1-.ı . .ınları.nı uk a•ın kuş&1.nLş olan 
aL:ıyları takvı~·e etmek üzere Fin
laru:liyaya gönderilmiştir. Yapı- ' 
lan bir hes2ba l!<lrlaran, Finlandi
yalılar 700,000 .3ovyet askerine 1 

karşı harp etmektedirler. Po<sa
mo ile Sella arasında. Sovyet -
lerin on fırkası v2'rdır. Sella ile 
Ladoga gölünde keza 10, aynca 
Karelide on fırka!an vardcr. Fın
landiyarun seferber cd<>bild:Jti ef
rad yekfınu 350 bındir. Sovyet
lerin, Mannerheim hattını yar
mak üzere K.arıeU berzahına da 
takviye k~vvctleri gönderdikle-

Londra, 19 (A.A.) - İnqilte
reye, binleıct Kanada askeri gel
miştir. Harp başlad11(ındanberi 
;,örülen asker topluluklanrun en 
büyüklerinden ·biri bu olmuştur. 
İngiliz filosuna mensup gemi
lerden müteşekkil muazzam bir 
filotila, Kanadalıları getiren bü
yük transatlantiklere refakat Ec-

diyor, tayyare filoti!la!arı, hava
dan yapılacak her türlü baskın 
ihtimaline karşı, göklerde dolaş
makta idiler. İttihaz ed'ilen ted
birler o kadar ~li alınmı:ştı ki,11 
yoldan geçenler, dorninyonlardan 
ııelcn ilk asker kafilelerinin İn
gilterede karaya çıkışına şahit 

NOTLAR 

Bay Kamhiye kundura~ılar cemı-

7eU reisi cevap vererek eUndckJ sto~ 
kun ne olduiunu, dört aydan bt"rl 
mal celmedlt·ul IÖyledlfl halde 1';11-
:recek stok nıah nasıl buldufuno, de
mek ki harpLen evvel rrtlrUiğl mal
lan ııll'ua:ra sürdiiflinil, binaenaleyh 
e uman satın aldıiı fiyat iucri.uden 
makul bir nl pel dahllwde kir ala
ralt ııatış ;rapması icap eıtlilnl sö7-
l.emlşlir. Başka bir kundura lmalil
lıanesl. salübf de söa almış: Ye deri &a· 

tan llcanthanelerbı 7ilzde 7İilı lir 
7of1Ula saııtıklaruu ııö7ftml,, Ba7 
K&nıbbe •lddetll eevaplar vermiştir. 
Müleaklbea dtrlelllk llmllel tlrkttl 
hlssedarfanndaıı Ba,. Yani ilk al-. 
deri llltlll<lnrun .ırır.eı eephHl.ııdea ı
u.hııu 7•-lır. 

Bern, 19 (AA.) - Bazı Alman 
mahfilleri, Bas!er Nat.onal Zei
tungun Berlin muhab.rine, 
Graf Von Spee'nin batmasından 
dolayı, Almanyanın Uruguay' • 
dan tazminat istiyeceğini ihsas 
etm~lerdir. 

Llmanımuda bu.Jun.t.n Aın~rifla.u 

ba.udırah Fknıav~ npuru dun flir ka• 
u l'eçlrmh:tlr. \·aııı..ır llnundJn h.ue
kct f'd«eğt S11'3ct.a J:ıılaUarı P!r"Ya.d.e .. 
ıtlne dol:ışmJ.1 ve !>.-ak..J.il&ia sebep ol· 
muştur. Bu.n.a.a. iu ı..ln.a daJ&.ıclar fn .. 
dlriluıq. fabl lıalallar kıırtanlam"' 
mıştı.r. Vapur bu yüWıı llmand 
••lmsştu. Bo ıfuı de da41çlarla ha
lallanıı. lıllrlanlnıa.'illla ('lllıştlaa):ta. 

ri za-nnolunuyor. Ruslann şimdi-
ye k~ar allmış bin nefer, 250 
tank zayiat vcrdiıtleri .söylen • 
mektedir. 

So\-yct tayyareleri, üç defa 
Viipuri'vl bombardımana teşeb
büs etmisler ve billıassa tayyare 
meydanına nişan a mışlardır. Üç 
tai.Yarenin Viipltride, d.ğ~ ilci 
tayyarenin Kareli ccplıesı hat
ları üzerınde düşürüldüğli haber 
veriliyor. 

.:>.okho!m, 19 (A.A.) - D. N. 
B. Ajans. !ıildhiyo~ 

Danimre-ka matbuatı, Finlan
diya şimalindeki Finlandiya kı· 
taalının vazıyeti, IP1'<''1e nazik
leştiğini haber vermektedir. Bü
yük tankların refakat elti/ti faz-
la mevcutlu Rus kı!at!ı Rimi -
parvi'ye k:ıd&r ilerle-mişlerd.ir 
Gazeteler, ileri hareketi ayni ş
kilde deVıtm euerse, Finlandiya 
şi.mJllinin çember i.c;in alırunll!ı j 
pek kısa bir zaman Z«.r!ııı.da .ıııwn 

oldukJanru anla<vamıyorlardı. \ 

A>arti Meclis 
Grup unda 

(Baş t:lrııfl 1 inci sayfada) 

dan alakadar ed~ hiıdi,eleri i
zah ederek umwni heyeti tenvir 
etmiştir. 

Bunu müteakip .M~ tnebusu 
Hakkı KıhcoğJunun bir taltririn
den istifade ederek Milli Müda
faa işleri hakknıda etraflı be -
''anatta bulun.an müteaddit ha
tiplerin gene bu mevzu elratn
daki suallerine cevaplar veren 
Milli Müdafaa Vekili General 
Naci Tmaz'ın izahatı grup umu
mi heyetince alkoşlarla kabul ve 
tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması oolayı
aile ru:ınamede mevcut diğer 
maddelerin müzakeresi gelecek 
celseye talik edilerek riyasetçe 
celseve saat 19 da nihayet veril
mlstir. 

• 

AVUSTURALYA 

B.ADYOSU-

Avıallll'alya ra47onı lnıcüa 

lilrkçe neşrl,Yata başlı.ror. Bana 
merak oldu dofrusu: 

- Türkçeyi kim sö7l17ee•lt1-
DIJ'e. Allah razı olıwı, Felelı: 

Barhan pbmk habu Ttrdl de 
meraklan karlardı: 

- Ali Naci Karacan_ 
Dostumuz ve aziıimJz Karacaa 

Arioıılln nudlndc bbve tlrkell 
mümessllllilnl taş•yordu, timdi 
de Avwıturalya. rMbomnda tii.rkr 
ee s1>i kerJiit tactDJ &'17eeek, de
mek. 

Ne de yakışır, ne de ıüzet Ye 
tatlı konut.ur. Herhalde ve ma
haklta!r ki, ktndl•lıtf Anı lural-
7adoın dinlemek; .haneli.ne raf• 
men Babıilide ve bllhaua Soıı
Postııdakl ant.ele Terdlfl cevapta 
dinJeınek~n daba lntlrahlı n 
faydalı oJac~ktır. Bari, Feleifa 
vcrdlfl haber '>aka olmaııal 

HAKSIZ 

ŞİKAYET ---
KDe.vUer, D!Utt Afman:ra

-ılaıl tfJı:bet edip dllrllrlarch. 
Dün, bir mıuevl tanıchla rulla

dun. 

- Ralm •lll1etı.. 
Dedi. llive elU: 
- Baksaaa Pelonyayı mab.-e

tllp Lublin'I Yalı•dDere va.laa 
)'&J>l:rorlar. llınıclaıı ılalıa bÜJ'iüt 
dostla.il. n hima7e leııalıiirö olar 
mır?-

BAKiKATEN - : ___ , ___ _ 
HAYRET ·---- - ' 

Gaıelelerlmlz dunnadan Gnl 
Spee'uln IDllharıııd:ııı babsecll. 
J'Orlar. 

Bhılm Netrf7at mödürllDdCR 
eorduo: 

- Hüddd 1lDUlml ılan ~ _, 
- lla.1ır-

Di)'erelı, aliblandu 
- Ne d3..,...I bekll7onu.T 
Cff"ap Ye:rdlm: 

- İnllhar lıidlselerinl ,. .. ,.alt 
matbu& ilana.na madhlaeo su.t
tur- da onun lı;ln.. 

DUMANI ----OOGllU CIKIYO 

Rasa!lllınenln ;-iin h .. aplan 
1"iınlıprn,-. Bunu B3y Fatfn'den 
sonn.11,Jar. DJe aldırış bile etme. ... 
miş w lfD <-e•abı Yermfı: 

- Dumanı dofra Ç{kqor :ra.. 
ona babmları 

Bundan llllllra Vail Liıtl Kırdar, 

mabracılar nanu:na IÖa. ıöy1emek la· 
li7eıılerl oöze elanı elmiş, la.tuU bu 
davete lılmM !abd elmemltlfı', 

Vali: 

- BaJ' Şekercı,,... aö7lcalırl de71n· 
ee Şekerclya.n: 

- Efendilıl, diuı Bıı7 Velılle uzel
mltllın, demJttlr. 
~ Jl<amıl Topçnoilu: 
•- Zanr 7ok, bir kere üJıa ff1 ... 

le7ln de herkes IJ!-! mıılr.slıel-
de ı..J11JlDI,.. ve Şelı:ercl7aa 111 !za. 
ıutı nrmlşllr: 

c- Makara felml7or. AYTUpadaltl 
f"ll'allar eok 1üksekllr. Buradaltl aa
lış llJ'•lbrı ıla ablne olarak ooJı iü
ıüklür. llıınun için de hiç klırue mal 
celfrleml7or. Mal 701ılıcn lhllklr ol
maz. Mal ithali tein. libı.ıa aafen led· 
bI.rlt'r alınmalıdır.• 

Bundan sonra VekJI ayafa karta. 
rak eıı:cüm.Je p beyanatıa bulUDDUlf
tar: 
•- Bau nolı:tafan lasrlb elmell-

7ım. Manllalura fballanoda bir bu
pk a7 eYTtl ıneı:re..ı il k...._ sall
ı... ilabaa tıııklerl _ .. H ı1ea -

Bu mahaiil, Uruguay'ı, İnı:il
teNnin tazyik! ka.-şıı.ında bey - l 
nelmi!e! hııkuk hGkümleri mu -
cibince, muktezi mühlı>ti ver -
memiş olmakla ittiham ediyor -
lar. 

Bueno:ı Aires, 19 (A.A.) - El 
Mundo gazetesi yazıyor: yalnız 
zayıflara veya müdafaadan a • 
ciz olanlara hücum e!t.iği zaman 
kahramanlık gösteren Hitler için 
ölünciye kadar harp etmek bir 
mana ifade etmez. bunu, Mon -
tevıdeoda hal-.i dumanlan tüten 
graf Von Spee meselesinde bir 
daha isbat etmiştir. 

Montevideo, lll (AA.) - Ha
riciye Nazın, Uru,ııuaym, Alman 
yan:n iddialan hiLl!ıı:a olarak, 
Graf Von Spee'nin, iltıca hakkı· 
na katiyen tecavüz etmedil{inl 
söylemektedir. Nazır, Alman el
çisinin Graf Von Spee'nin tami
ri için 15 günlük mühlet iste • 
mesi anlaşılmaz bir şeydir. de
m.iştir. 

Londra, 19 (A.A) - Ronovn 
ve Ark Royal ile İngiliz kruva
zörleri, Rio de Janeiro'yu terket
mişlerclir. İngiliz gemilerinin Rio 
de Janeiro'da bulunduğu müd
det zarfında, bu gemileri 30 bin 
IWi aivar<>t Hlemisti.r 

--<>--

Bir liman memuru zim
met suçile t~vkif edi 1di 

Erdek sabık liman idareı;i me
murlannda·n Süleyman henüz 
tesbit edilemiyen miktarda pa
rayı zimmetine ııeçirdigi iddia
sile şehrimizde yakalanmış ve 
dün birinci sulh ceza mahkeme
sinde sorguya çekilerek mevku
fen Erıleğe aevkine karar veril
miştir. 

Serbest ~onferanslar 
tlalversltede tertip edllen cStrbeot 

konfera.n.slan a de' am olu.nmaktAdır. 
DÜJI de profeSÖJ' Akil Si.kir S.ıl.ar 
tarafmclan .1'>talul . o\ 11klanıa beden 
terbfyesı. m.enaln blr .lr:onff"ra.ns ve
r!lınlııllr. 

---<>--
Alman ticaret heyeti 

Moskovada 
Moskova, 19 (A.A.) - Almaıı 

ticaret heyeti büyük elçi Ritle· 
r,. riyaseti altında obrak bu • 
;,:ün tekrar M,.lı.ovan celıa~ 
tir. 
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Halife o gece mutat hilôfı sara

yında hiçbir eğlence yapmamıştı 
Miı.saadeı;inı v<:rdif;ine pndi 

n~-d.anıeı edivordu. F~t o za.
aıan daha henüz pek gençtl Zev· 
ke, sefaM.te dahA 1cma kana. doy· 
mamıijtı. 

Kendini cıinbüı;c veriııken mem 
leketl de İNnlı \•ezirlerin elle
rine bır.a:i<tıj:llllll f;ırktn.:'" olma
mı.ştı. 

Şim<lı :ıı,~ kendini l ... •efahat 
Alemlerinden unrm.ı.ş, gözünü a<;
:ııı.,, hakikati görüp anlanuştı. 

Bismarkın nüfuzu a11ıtnda ka
l.ara isyan eden Giyom ııibi Ha
runürreşit te Bermekilere · yan 
edecekti. 

Fak.at nasıl ve ne ZllllJl&nT 
Bunu kendiııi de daha kestire-

mi yordu. 
Bennekiler, ortada dönen fı

rııldakılan ve HarunÜITl!şidin dü
~ncelerlnde başlayan· ~<fk
J.ili anbıdılar. 

Birkaç dela Yahya büyük blı· 
lturnazlıkla vaı:llesiınden allini 
istiyerek isti!asını bile verdl 

- Artık ihtiyarladım. Müsaa· 
ele buyurun da Mekkeye çekile
yim. Son günlerimi ibadetle ge
çireyim .. 

Dedl Fakat Haruııürreşlt ha
ırekete geçmek için kendisini da
ha kuvvetli hiıısetmediğinden 
Yahyaya: 

- Hayır, daı, vazifende ka:l. 
Sana daha bir müddet ihtiyacım 
var. 

* O sene haç mevslmınde Hanın 
Mekkeye gitti. Abbasenin cari
ye. nden kız kardeşinin Cafer -
den olan oJtlunun Wuııdui'ru ye
ri haber al:ınıştı. Çocoğo getirt
ti. 

Çocuk tıpla Catere benziyordu. 
Bu delil Harıınürre•idin ka -

fasında Bermekiler afoyhine ver
diği karam kuvvetlenmesine yar 1 
d>m ettl 

O ayni zamanda kendi kanına 
bir ylibancı kanın kan= ol • 
masından adeta isyan edecek ha
le ge1ntlşti. 

Çocu"u boğdııracaktı. Fakat 
bundan sarfına-zar ettl 

Küçük yavrunun ne kabahati 
vardı ... 

Asıl suçluları tecziye etmesi 
U.zımdı. 

Yine içindeki isy&11 ve kini a
çığa vurmadı. Bil.ü.is ~lan 
belli olmasın diye Bermekilere, 
ezcümle Cıüere fazla iltifatlar 
ııösterdi. 

Mek.keden dö~üğiinüıı gece- / 
ıı. .. 

Halife o gece mutat hilafı sa
rayında hiçbir ejtlence yapma
mış, yorgunluf(unu ileri sürerek 
dairesine çektmiş ve herkese de 
istirahat etmelerini eınretmiştl 

Ayni bahçe duvan içın<ie bu
lunan Abbasenin sarayı da Ha
lifenin ııarayı J!ibi sessizlik için
de idL 

Herkes uyuyordu .. 
Uyanık olan belki yalnız Hali

fe Harunürre.şit ve bir de Mes
rurdu. 

Mesrur, Halifenin baş cella • 
dıydı. 

Harunürreşit bu sessiz gece 
onunla başbaşa vermiş ne konu
şuyordu .. 
............................................... 

Gece yansı olmuştu .. 
Harun ayağa kalktı. 

ili bahç.? ici.nde bulurum Wuresl
ne ııidiyordu. 

Mesrur da arkasında idi.. 
Burada ne yapacaktı?. 
Onu da bırazdan göreceğiz .. 
Abbasenin dairesinin umumi 

kapıdan başka bir de küçük hu -
susi kapısı vardı ki, bu kapının 
altın anahtarı daJ:na Harunun 
uzerinde bulunurdu. 

Gece alemlerine Jııtirak için 
Abbase bu kapıdan çıkar ve Ha· 
run kız kardeşini özledilti za -
man ziyaretine yine hu kapıdan 
ııe!irdi. 

Bu gece de yine bu kapıdan 
girdi 

Kimsenin bulunmadığı husu
si merdivenden çıktı. 
Şimdi kız kardeşinin odasımıı 

kaııısı önünde bulunuyordu. 
Mesrura: 
- Burada kaL 
Emrini verdikten somıı kapı

yı vurdu: 
Abbase uyuyordu. 
Kapının vurulduğunu duyun

ca uyandı. Ka!ktı. Böyle geç va.
kit ııelen ltim olabilirdi? 

Seslenerek sordu. 
Harunürreşit .. 
- Kan>vı aç ve f{el. •• 
Diye emretti. Bu sert ve kın!· 

raııe ses Abbaseye hCT şeyi ırnlat
m~a kAfi geldi. 

Hele ka_rııyı açıp ta cellat Mes
ruru Halifenin yanında g<irüooe 
büsbütün korktu. 

Demek her şey flnl11Ş1hnıştı.. 
[Arkası var] 

1 

ANKARA 
19· 12. 939 

Bl<rlln 5.21 
100 Dolar 130.38 

100 Frank 2.95$ 
100 Liret G.70 
100 hvlçre Fr %9.1415 
109 Florin G9.3UO 
100 Rayltmark 
100 Beli'& 11.5075 
100 Drahmi 0.9C5 
lot Leva 1.U25 
100 Çek krona 
leo ~la 13.5321 
100 Zloti 
100 Penıi %3.6825 
100 Ley t.965 
100 Dinar 3.1575 
100 Yea 81.4145 
100 isvıere Kr. ao.sz 
100 aable 

ESHAM VE TAllVİLAT 

Türk borcu L D, m pqln 19~ 
Erl'UI 19.70 
1931 ~llıde 5 llıramfyeU 19.30 
ıvu .. Enurum D 

Sıvu .. Enunun iV 
Sıvu .. Enuram V 
Sıvu .. EnDJ'Um V1 
Anadolu demlryolu mü .. 

mesai! Pt•ln 

19~ 

19~ 

ıs~ 

19~ 

n.75 
Tü:rklye umum tiyatro 31.75 
ittihadı Milli Türk slrorla 

,ırk eli 20.25 
Reli 0.92 

-NOEL ..... ı 
ÇAMLARI 

Mesrura işare!le arkamdan Noel çamlarını:ıı, salon 7~!1l1Jt .. 
,gel.. Emrini vermişti: 1 ıerı ve eok ç"'flt sü, fldanlannm 

Nereye ııid .yorlardı? Ortaküyde Ankara bahçesinde bu-

DALGA uzınıı.ucu -
.A.Q. 11,4, a. 15195 ıtca. it ıtw. 
A.I', Sl,,I m. Mili Kcc. it llw. 

1139 m. 131 Xco. llO Kw. 
~~~~~~~~~~'~ 

20 1. kanun Çarşamba 
Saal 12.30 Prvrram ve memleket 

saat a1,ar,, ıı.36 AJan ve meteoro .. 
JI haberlerl JZ.50 Türk ınüslfi (Pi.) 
J3.30/J4.00 . tü.U.: ıtüçuk orkL'Stra 
(Şef; Nr<lp Aşir.an). l • Blppmann: 
8e7ah•I prkıluı (FantulJ, % • iıa
lo Brancuccl: Elveda Aşkım (Vals), 
8 - Bralıma: Macar dlllllll, No. l ye Z 
4 - Spero Kochmann: Ebedi Arka~ş 

18.09 Proııram. 18.&5 Memleket .a· 
at ayarı, AJanıt ve meteoroloji haber~ 
ltjl. 18.ıl Türk DUitiği. Calanlar: ve
•lh•, Fahire Fersaıı, (;ev del Çatla. 
l - Okuyan: Radife Erten. 1 • Sel. 
Pınar • Hıııum ,,arkı: (Seviyordum 
onu). 2 - hhalı Varan - Biisaam tu· 
in: (ltaıı 7ıl beni sen). 3 ..... Hicaa
•ıır prkı: (Bana hemdem e1le7en). 
4 • Retllı Fenaıı • Bl<aa earıu: (Göi
ırilmden kaçıp ı!llln). % - Olnıyu: 

Mllllafa Cailar. 1 • Udi Alımet - Xar
dtar prln: (Beni bll'.uıe mı '""'dın) 
% - - • llarcltar prkı: (Bilmem .ki 
eda, Dete bu ömrün nere»lnde) 3 .... 
- Ballı: lllrklhıi: (Sabahlan kallı:lım 

ııiinq parbyor), 4 - •• - Balk lllrlıü· 
ıü: (DemlreUer demir donr lmıç o
hır). S - Okuyan: Mözeyyen !!<nar. 
1 • Cndel Caila: Keman lahfml 2 • 
Udl Mehmet • Bleaalıir tarkı: (Seni 
.... dan aeverlm). a - Arif Bey - uı
earlı:ir prkı: (lll7&Slll ~temi aho) 

' - - • Bkıazkir şarkı: (Bir babçe
Y&D), 1 - - - Bieas 9arkı: (Bir bakış
la beni m•s~tll). 8 • _ - Hicaz tür
kü: ( lırmellmln ıiiıerlnde), 19.25 
Konu.,ma (Dış polillka hadiseleri), 
19.40 Tılrlı müzttı: Fasıl beyell 20.20 
Tem.ıı: Kahkaha düşmanı. Yasan: 
Kemal •rnem. H.50 Konıışma (Haf
latılı PNla kwhmı). 21.18 Müzlll: Rl
ya.ellcomhur bandosu (Şef: ihsan 
Küo«r). ı - Er. Brnn: Marş. % - Ao
btt:7 Vinter: Valslerden J)OtpurL 3 .. 
Go7 Ropırla: Cboral Varit. 4 • Tbo· 
mu: Ha.miet opuasından: Cboeur ? 
des Comedle.ns; Prolope; Marche 
Dauoise. 5 - Mascagnl: AmJca opera
smon münll\blp parçalar. 22.00 Mcm
lekei N3l ayarı, Ajans haberleri. Zi
raat, Esham • Tabvlllı, Kambl10 • 
Nnkot bonaaı (Fiyat). U.20 Serbest 
saat. 22.38 Müzik: Mendelssohu ke-
man konwrtu u (Pl.) Z3.00 
Cubaud (Pi.) 23.25/23.30 
PNıram, •e Jrar>anlf. 

~K:::-ı !K Ş E~I 

Asl<er ~ ac:ıvet 

J\ofitt.lk; 

Yarınki 

. 
Selinılrt 'fiımen AıılLorlilı dalr .. ln-

den: 
Askcrlliini yapmaııuş olan 318:33-i 

(dahli) nalıllye ve ua,3u (dahU) 
muhabere nnıfuıa mensup erler ceıp 
ve sevkedilcceklerdlr. Şı.ıbelerde top
lanma &"ilnü. Z8/U/939 dur. Bunun 1-
,ıu mükellellerln vaktinde eubelerl
ne müracaat etmeJtri lhımdtr. 

Bu celple bcdcll nakli alınmıya

eaktır. 

Acı bir kayıp 
tlnlveralle ve baytar mekiebl eslı:I 

paraJlloloJi mildürü ordinaryüs pro
fesör hmall Hakkı Çelebi dıin .ır.,am 
kalp sekltsinden vefat etmiştir. 

~uıı.usl bucün, "'Vskildarda. İhsa
nlyede-ki hanesinden kaldırılarak 

Karacaahmedc delnedil<cektlr. Oflu 
opera.t.Or doki.or Satp Çelebiye ve da, .. 

madı doçent Hasan Şükrü1e btya.aı 

Güzelliği hem yaratan, hem 

ile Dişlerinizi 

tamamlıgan 

h i r iksirdir 
Şu güzel çehreyi aydın· 
latan güneş, şüphesiz, 
inci dişlerdir. Liıkin o 

dişlere can veren de 
şüphesiz 

"Radyolin,, dir 
Siz de aynı gUzelliği 

ekle ıedebilirsin!ız. Fa
kat bunun için ilk şart 
sabah, öğle ve akşam 

her yemekten soııra 
l(iinde 3 defa 

Fırçalamaktır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlügünden : 
1ı;ta.ııbw F!ostahanesi bahçesi ndekl benzin 'tan klan üstüne 

yapt;rılacak demir sundurma inşası işi paza·rlığa konulmuştur. 
P112aTJ1k 27 /12/939 çarşanı.ba saat 15.30 da B. Postahane binası 

birinci katta P.T.T. müd~üğü ocllsmda top'l.anacak Müdürlük 
Alım Satım kcxmi.syonunda yapılacaktır. 

Keşi! bedeli •389• lira c72• kuruş, muvakkat teminat .30, li-
rad:r. İsteklilerin ol baptaki keşif ve sartnamesini görmek ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak üzeTe çalışma güferinde mezkur 

Müdürlük idari kalem levazım kısmına, paza,rlık gün ve saatin<le 
de buna benzer iş yaptıklarına dair pazarLk gününden en az 8 
~ün evvel idarelerinden alacaklan vesikal~a istin~den İstanbul 
Vilayetinden alınmış ehliyet vesikası ve muvakkat teminat mak· 
buzu lle tıirti.k..le loo ,i.syona müracaatlan. (10144) 

·~~~~~~~~-

Umumi Merkezinden: 
Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 

(4650) metre elbiselik ve (356 >) metre paltoluk kuma:; eksilt
me suretiyle münakasaya ko ,ulmuş olduğundan ~~ipll.'.rin 
nümuneleri görrr.cK -.ıe c Jıcr gün Yer.i Postane c·varında 
Mımnr Vedat caddes:r.de (Kızılan hanında Kızılay deposu 
direktörlüğüne müracaatları ve eksiltmeye htiriik irin de 27 / 
12/939 çarşamba günü saat 14 de bu rnüdü.rlüktr hazır bulun
maları ı;an olunur. 

İstanbul Valiliğinden : 
K.aıunpaşa 9 uncu ilk okula ilhak edilmek üzere, 1295 tarihli 

kararnameye tevfikan istimliıkine karar verilen Kasım paşada Y ah
y.a. kahya mahallesinin Uzunyol caddesinde eski, yeni l kapı numa
ra:lı ve Faik Yüksekbilgiye ait arsanın ,beher metı·esine takdir olu
nan 7 lira bedelin arttırması ve buraya ge'.irilen inşaat malzemesi
ne de kıymet takdir edi:mesi hususunda ı:r.al sahibi tanüından ya
prlan itiraz şehir meclisinin 29/XI/1939 tarihli toplanlısında tetkik 
olunmuş vt• gerek arsanın b<>her metresine takdir edilen 7 :ı5ran:n 
arttırıln13sı, gerekse in aat m.alzmesine de kıy met takdiri hakkın
daki talebin reddine ve ıru;aat maJzemesiniıı mal sahibine iade
sine karar vcri:miş olduğu ve ınal sahibinin müracaat.le t.akrlr vere 
rek istihkakım alır.as,, a..'<si takdirde karnrnamesinin 98 tarihU fık
rai malısusası hükiim.lcri tatbik o!un.ac-<l~'ı i!iın olunur. (10533) 

- ~:f:::;-r~~-ün.-ü İrra-Mem-urlu-tuo- , .. , :i_s-T:A_N-B:u·_L:-n_E_L_E-D::ı Y::E s::i N::o __ E-N:ı 
1\-lahcuz olup par:ıya ı;evrtlmesine ...,... ~ 

karar verilen bir adet bronz karyola 
Ue ceviz prdrop ve aynalı büft= 
2G/ lZ/939 sah (iınü saat 16 ~n ııon
ra Aksaray Sofular cat1desi 1' Na.lu 
h;uıcde ve muayyen kıynıcUn yüzde 
yelmiş beşini bulmadıiı takdirde 
2a/l ':!/93!) J>('r ~embe günü. ayni saat 
ve mahalde ac:ıb. arttırma suretıyle 

E:ıhlacaiı Hin olunur. ('Z2'1'14) 

l:lc'«diye Jıastahanclerinin altı ayl:k ilii.ç ihtiyacı kapalı zarf 
eksiltmrr.ıne konulmu lur. Tahmin bedeli 19107 lirn 72 kuruş ve 
ilk terııinaı miktarı 1433 liradır. lhale 27/12/939 çarşamba günü 
saat 15 te İstanbul Daimi encümeninde yapllacaktır. Şartname za
bıt ve muamelat müdürlüi;inde görülebilir, Taliplerin ilk teminat 
m:ıkbuz veya mektuplw-ı ve 2490 numara:ı kar.una göre hazırlıya
cnkları kapnb zarf:Crmı ihale günü stat H de kadar İstanbul Dai-

Teknik okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından : 

Yıldıada lıuhınan okolumua blorifer dairesi lolıı liisnmu olan (260) 
iıın Karabük koku prtnameaı mudblnce 26/lZ/939 tarihine raaUıyau aalı 
Kilnii ~t 15 te Gümtışsayunda. toplanacak olan komisyonumıu bazurunda 
JhaJ~i ;yapılmak iiure kapalı zarf m•lü ile ekslltme7e konmll.fC.Ur. 

Könıilr'Un labmlu bedeli 7345 ve ilk lemlnal 650,ll9 liradır. ljarlna
meyl l'Örmek ve ilk lemlnat :ralırmak lsU:renlerfıı elulllmeden bir pn ev• 
Teline kadar &kut_ ... Ye ekalltme l'ÜJIÜ de "fiiklelı: lllillıaıdla ;'llekleblne 
reLmelerL 

2490 .. ,.,1ı arttırma eksUlme l<anunnnun larlfatı ül...,lnde lautlm odl· 
lettk t~kllt mekt.ap1an ek3fltme mektupları eksiltmeden bir aai evveline 
D•ar koınl:qon başka.nbflna ma~boı. inukabillnde verUtt~kUr. Postada Tl
.kl olacak I< ahhur maser~I kabul eclDmea. (lt24t) 

Gümrük Mh. Gn. K. lstanbul levazım 
Satınalma Komisyonundan 

A 

Amirliği 

1 - l.!! ton sömikok kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Bir 
tonunun muhammen bedeli 24 lira 90 kuruştur. 

2 - Tamamının muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 2/2. Kanun/940 çnrı;amba günü s3'1t 14 tedir. Ek· 

siltrne lsta,nbul Galata Veli Alen:ıdar Han İkinci kattaki Satınalma 
kom:.Syinunda yap:lacaktır. İsteklilerin teminat makbuzunu o gün 
komisyona vermi~ bulunmalaın. 

4 - Evsaf ve şartlanru ve tes !im ye:-lerini öğrenmek lstiiYen
leıin he>r giin komisyona müracaatlan. (10436) 

TAKVI • ve HA.VA 1 1 Gelibolu 1------------I Gelibolu Beledıyesınin elek

Noterliğine : 

20 BlrincikAnun 
SAL 1 

HJc1i 1358 Rnml: 1355 
12 inci ay Gun. 353 ı. Kanun 8 
ZJ!kadc B Kasım: 42 

GiuıMJ 7.09 Ak,am: 16.tS ı 
öcıe ız.ıı Yalın: 18.21 
ikindi 14.30 imsak: ş.3t 

- HAVA •AZlYETİ -
Yr>!'lilkuy _\l ... t.eorotoJI istasyonun

dan alınan malümata &öre hava yor
dun Fr,r ve 4\kdenta bölgeler kı:rıla

rınd:ı bulutlu, Orta Anadoloda fok 
bulıdlu, lğer yerlerde kapah ve 

mevzii Y>ltı•h c~mı.. =rar bulun 
bölgelr.rde f,lima.li lsUka.mcUen orta 

kuvvetle t.-omlş!'tr, 

Saat lt de ha,·a tazyiki ıoıs.o mi• 

llbar ldL Subıtn•I en yük!j.<k 11.0 ve 

en dü.-ı\ik 9.t aanlll'T&I olarak kll1de· 

dllınişt.ll". 

ista11bul Asliye ılördüncü Tleard 
ım.bkt:mesloden: 
Beyauıta Tav- Tatında Eııflyed 

sokaJında 6 No. da mukbn Servet 
Ayran velılH Av•kat Asını Sorson 

laralıud•n Yusuf Ziya ... Yeni POI· 
taban• tlvannü Bolu Oteli mtlsle
olrl Fuat Jtanck ve İshak Hilmi Al· 

pkaya aleJhlerlne açılan icar bede• 
Jlndon mütevellll alacak ~vasmdan 

doları müddeaaleyhlerden İshak uu ... 
ml Alpkayaya aönderllen dava ar

nhal snrt!U mumaley)lln lrae edilen 
adresi tt>sk ile semti meçhule g"ltUği 

.. rlkl Fnallan yapılan l:\hkibtlan 
aııla~ılmakla bll11eblll iade lı:ıbndı· 

it mülı> lr larafmdaıı ltbllt Unıtıba· 
berioe şerh verildlflnden dava an•· 
Ul ~aretlnln lllneu teblllhıe karar 
verilmiş olmakla leblli makamına 
kaim olmalı üzere ilin olonıır. (U719) 

,..anunl J.Iümesslll ve NO$rl7al Dl· 
rcJı;;örli: A. Naci, Bosıld$ Yar: 

&n 'l'ellr&f Baııı.ıııfil. 

trik tesisatını beıediyede mev• 
cut musaddak keşif ve proje ve 
husus! ve fenni şartnameleri 
mucibince yapmayı, 11/4/936 
tarihli mukavel" ile taahhüd e
den ve bu iş için G€libolunun 
Lıman mevkiinde evvelce Ke· 
şan adiyle anılan oteli ikamet
gah ittıhaz ve kabul eden ve 

Hat:ife, kendi sarayının bah • ı ••blllr..lnlı. VASiL 

çesine cıkmış .. K.zkardeşinin ay- iiıı••••••--llili!:ı:cıİiİ mi encümı:nine vermeleri. ; (10088) ! 

======~==±==4================ 

' aslen Edirnenin Saraca paŞio 
mahallesınde 1317 senesinde do
ğan ve İstanbulda Gaıatada 
Fermenecilerde (5-0) No. lu ya
zıhanede oturan Mühendis Naz· 
mi ogıu Hasan, taahhüt ettıği ı
şi bıtirmeden ve muvakkat k3'
bul mı.tarneleslni yaptırmadan 
ortadan kaybolmuş ve evvelce 
kabul ve irae ettiği Gelıboluda· 
ki ikamelı,l!fıh;nı değiştırdiğine 
dair de Belediyeye maiıimat 
vermemiştir. 14/7 /937 tarihin • 
de Yüksek Nafıa Vekiıletınden 
gelen memur huzuriy{le muka
vele mucibince müteahhit Hasan 
Nazmfnin ıııyabında yapılan 
tetkikat sonunda yüksek veka
letçe bildirilen ve tesisatta meV> 
cut noksanlan ihtiva eden mu
vakkkat kabul raporu beledi
yededir. Mukavelennmenin on 
birinci maddesi hükmüne tevfi· 
kan bu ooksanların tamamlan • 
ması veya yenilenmesi için Be· 
lediye Encümeni müteahhit 
Hasan Nazmiye işbu ihtarname
nin kendisine teb'ilti taırihfnden 
iübaren bir ay müddet vermiş
tir. Tayin olur.an müddet iç•n
de müteahhit Hasan Naznci d~r
hal iş boslamaz ve noksonl ırı 
ikmal etmezse, Bcledıyeniıı. 

mütehhit nam ve hesabına l'bu 
noksanla.-ı tamamlıv&<'ağ. veya 
yeniliyEce!(i ve bu yüzden doğa
cak her türlü ınc'S'UliH•t'.n mü -
teahhide ait ve raci olacağ .. ıın 
bilinmesi için işbu be· nüsha 
ihtarnameden birisinin (!st n
bulda Ga.latada ~·omıenccilerde 
50 No. lu yazihnnedeki adresi
ne) ve birisinin (Gnlatadn ) ağ 
kapanında 25 No. da olup Hasan 
Nazmi vekili olduğunu iddıa 
eden cYağcı Cemal Azmi Kara
veli adresine) tebliğ ettirilmf'
llerini ve kanuni ikametgahını 

Belediyeye haber vermeden or
kettiğinden ve halen ikametgiıh 
ve meskeni nered" olduğu Be
lediyece meçhul buhınduı{l.n

dan bir nüshasının (İs tan bulda 
çı:k:an yevmi ııazetclcrden birin
de) IM!Şredilmek suretiyle ila
nen tcbll~i ve dördüncü nüs· 
bas:nın badettasdik Belediyeye 
iadesini ve be ·inci nüshasmır. 

da daireniz<le hıfredilmesini <ll
lerim. 

l-IAZRETI 

MUM 
Yazan: Ziya ~akit 
Ebu Süfyan, d..rhal bir harp 

mecıisi a·kde.ti. Hatır ve ha -
yalden geçmiyen bu müdafaa 
tertibatın.a karşı ne yap.labile -
ceğıni müzakereye girişti. Şiın· 

dıye kadar Arabi.st.ın muh•tin -
d ı:!Örülmemi0 ve işitilmemiş o
lan bu vaziyet karşısında, hiçtir 
.hücumun mücs ir olamıy cağ na 
kanaat getirilerek .muhasaraya 
karar verıldi. 

Muhasara, her iki ta-raf için de 
pek çetin ve meşal<katli oldu ... 
O sırada geceleri pek şiddetli 
soguklar hükiım sürüyordu. Ve 
bu keskin soğuk, açık sahrada 
ı;;eccleınek mecburiyetinde ka • 
lan askerleri son <lerecde muz-
1.tr n edivordu. 

Resulü Ekrem Efen<liıniz, der
hal (Nöbet) usulünü ih • 

Ttf rika: 107 
das etti. Siperdeki askerler, 
muayyen saat.erde biribir,erinı 
değ1',t.recekı..r ... D~ği~en asker
ler de evı.,rırıe g.derek birka<; 
saat ısınıp tekrar sipcriere av -
det edeceklerdi. 

Günler böylece geçiyor .. Fa • 
kat her gün geçtil;çe, muhasa -
ranm şiddet ve me,akkat! de ar-
tıyordtL 1 

O kadar kcsa bir zamanda har- 1 
be hazırlanılmıştı ki, Resulü Ek- ı 
rem Efendinıız, uzun bir muha
saraya mukavemet edebilmek , 
için şehre erzak depo etmiye va
kit bulamamıştı. Buna binaen 
muhasaranın haft;l!;ında, şehir
de kıtlık başladı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
meselede de büyük bir deha ve 
kiva~et .1ıösterdi. Aradan asırlar 

/:!Cçtiği halde bugüa bile muha
S"-ra edicn ~ehirde ve harp eden 
dev'.et ve milletlerde tatbik edi
len bir usul ihdas etti Şehir • 
de mevcut olan hurma, buğday, 
dan ve saire gibi iaşe maddele
rini birleşt..rdi. Bir vere depo 
ettirdi. Oradan, herkese müsa
vi mik - <la tevzi ettirdi. 

Faka: bu da, ancak birkaç gün 
devam edebildi. Halk.n en esas
lı gıdaları, artık tükenmiye baş
hya:rak herkeste büyük bir yeis 
ve fütur baş.gösterdi. 

Miibarek kalbi :;clkat ve has
sas.yelin bır hazinesi olan Re
Slllü Ekrem, kad•r.<ların ve ço -
cuk l-0.rın açlık yüzünden çektik
leri ızt·ral•ı gördükçe dilhı'.ın o
luyor. Gözi<rini sık s.k semaya 
kaldınp ellerini açarak: 

- Yiırab! . Senin r;zayı b5.ri
n, tahsil dmek kiı' bıı m~za"a
kaya dıiç, r olan lİ"lm~tim<>. sen 
merhımın t. 

D'ye, Ce.'labıha;.ka yalvan -
yordu. 

Cenabhak, san':i n,ümin kul
iarmı imtihana çekiy"rmuş gibi, 
muhasara hayatının felaket ve 

' fecaati arttıkça artıyor... Gün 
geçtikçe hayat ~art1ar., taham • 
mülfer;a bir ~ekilde ağırlaşıyo~
du. 

ı ~ tirmişti. Ebu Süfyan, or<luslınu 

Heıı<lek!:erin önünde, her gün 
sabahtan akşama kadar harp de
vam ediyordu. &nıı.n, teker te
ker çıkan miibar:zler, kanlı mü· 
katelelere gir:şiyorlard1. Bazan .

1 da. her iki taraf biribirlerini ok 
yağmuru al•ında boğrruık istiyor
lar-Jı. 

Gün geçtikçe ya:ralılann mik
tarı çoğa:ı:vor .. Siperlerdel<i mü
dafaa kuvvetleri, hissedilecek 
derecede azal·yordu. Böyle ol -
ıııakkı beı-.. teı-. mücahitlerin 
manevi kuvvet:eri, zerre kadar 
sar,.Jmıyordu. (Allah) ve (Re -
sul) ü uğurunda seve seve can 
vermeyi ah<letmiş olan (Müca
hil)kr, bu ahtlerincle ·büyük bir 
scloa t "ııij,~· e~.:- oıı:ar.. Geceleri, 
!aşları bile çatlatan o müthiş so
ğuklara a~ ve :varı çıplak bir hal
de göğüs gererek sip<'rlerden bir 
an bile ayrılmıyorlardı. 
Mü,Jümanlaı1n bu anudane se

batı, düşman ordusu üzerinde a
deta bir yeis ve fütur husule ge-

teşci ederek birkaç >..ere umumi 
hücuma kalkmak istemış ise de, 
mlldafa.a siperlerinin : \ kasından 
yağdırı1an ok ve taşların altında, 
askerlerini hendeğin kenarına 
kadar bile scvkedemeınişti. 

Ayni zamanda, düşman ordu-
sunun mübaıizleri de, islam or
dusu mübaıizlermin keskin kı
lıçlan ve ağır topuzları altında 
birer iıkişer can vermişlerdi. 

Resulü Euemin sevgili yeğe
ni Hazreti (Alil, bi;hassa bu 
müba:rezclerde büyük bir müm
taziyet kazanmış. Haklı olarak 
(Tanrının aslanı) Unvanını ka
zanmıştı. 

Kureyş kabilesi bahad:rlan 
her gün birkaç defa atlarını sü
rerek hendek ken.anna kadar ge
liyorlar, islam ordusundan (er) 
diliyorlardı. Fakat her defasın
da da, korkunç müba,rezelerden 
sonra, .k.anlar içinde yere seri -
liyorlardı. 

Bir gün, şöyle bir vak'a cere -
yan etti... Kureyş odusunun - ve 
hatta, bütün Arabistanın • en 
namdar khramanl.aırnı<!an Amr 

bi.n Abdut, tepesinden tırnağına 
kadar altın yaldızlı bir :tırh giy
ml' ve kuvvetli bir muharebe 
~tı~a binmiş olduğu halde, İslam 
siperleri kar.;ısına dikildi. Özen
gi.lerinin üzerinde dikilerek : 

_ Ey (Muhammed)i!er! ... İ
çinizde pek çokları bilirler ki, 
ben.. Amr bin Abdudum ... Kuv
vet, kudret ve şecaatim ile, Meş
ril<tan Mağıı.bc kadaT, me.şhu • 
rum. Bugüne kadar, kolu.mu bü· 
ken bir kahraman zuhur etme
dl Kılıcıma karşı durmak isti • 
yenler de, atımın ayaklarının al
tında can verdi... İşte meydan .. 
İçinizde, be-nimle boy öl~miye ce
saret edecek derecede bir kah -
raman varsa, buyursun. 

Dedi. 
Abdudun aza.metli bir tavırla 

meydanda dolaşarak soyledıği 
bu sözle, müslümanlarm cephe
sinde derin bir sük\ıt ile karşı -
landı ... Abdut bu sef« de, 

- Ey (Muhammed) i!er! ... Ya
zık ... İçinizde, kar.;ıma çıkacak 
bir ek kahram:m da Iı.a!madı 
mı? .. 

GeUbolu Beledıy~sine iza· 
fetle Reis Raif Güven 

Gelibolu Noterliğinden: 

Yubnda aynen yazılı ihtar
namenin muhatabı ın.üteahhit 
Hasan Nazminin halen ikamet
gahı belli olmadığından t.eblii.': 
makamına kainı olmak üzere i
lfuı ohmur. 


