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iNGiliZ KIT AA Ti N RVEÇ TOPRAKLARI 
it~lyadan Norveç topraklarında ve kara sularında müttefiklerle 

HYukse~en Almcinlar arasında müthiş muharebeler başladı 
arp narası 
= -
ltalyanın halcilci ır.en
laa tlerini bilen Sinyor 
Mu•olininin müttelilcle-
re lcarfı harp etme/eten 
ziyade, onlardan bazı 

taviz:/ er elde ctmelc •İy•• 
•etini ta/cip cttitine hülc· 
metme/c yanlıı olmaz.. 
==== ~-=-~-~-----

lngiliz kara orduları Alman mu- IAı a ların Norveçte kurdu
- kavemetini kırdı ğu ku ıla hükumet istifa etti 

Londrada Heyecan .. 

\ Efkan umumive sevine icinde 

Non,eç topraklarına çıkarılan tngiliz bahriyesi siliihendazları ve kara ordusunun bir neferi .. 

Almanların otuz 'r $ .. 

gemisi ba ırı dı ıRuzvelt 
NORVEÇ BAHRİYESİ DE 
FAALİYETTE BULUNUYOR 

Stdkfrı.olm, 15 (A.A.) - Stak
hoıllaı rarlıvosu, Jcülli}'l'iıtlli Norveç 
asken nim :ısv.,c hududunu ll<?9-
11iitqerini h<ııber vernnektcdir. Aıl
manlarnı, Kongwiıng<nin on kilo-

m~ şarlo.nda Senıderl<'C kadıar 
iJ.12<rWillclıerim söyi1'<ımektt>d'~- Şi
malde, Naı;v~:'ler dalıa faz.lıa mu
kıaıvem ıt gösteımişle:rdir. Geri 

(Arkası 3 üncü oayfada) 

lsveç Tehlikede 
Hükumet hava taarruzları
na karşı geni tedbirler aldı 
Genıdborg, 15 (A.A.) - Havas 

Ajıuısı muhab'ri. bu s:ııbah saat 
11 de son d eroo ş .<lıdc>tli on beş 
i'1b ak olıcluftı.mu ve G.rcborg 
liıma~ ndaki ıevkrin cambrı sar
sıldıf<LIU haber vcrunoktec!ir. İn
filak o:dcri.ndc sığınaklaı vücu
ckı get!:Tmek m~ksad:ıyle 50 m:•t
re \'IÜlks.ıkı'.:;t.".ldelki kayaların pat
labl!masıından .ileri i/J lmektedir. 

İY'i b'r kaynaıl®ın alman habt>r
lere göre, hali hazıtdıık. vezi
)"<•i oldttkca geııg:ındır. Os'or.un 
şarkında ve cenubu şarkis>11a, ıle
r har keti devaım ed;yor, Al -
man kıta.arı OJ' >cLn ot_,büsltr 
usııta y1e g<lme.ktedir. İ~ga. edil
miıs şehi"' ı:'<ie !kalan askcırden 

(Arkası 3 üncü saııfada l 

Diyor ki: 
"Amerikad.aki nizam 

hüsnüniyet sahibi in· 

sanların eseridir,, 
V ıışingtaı., 15 (A.A.) - Cum

'hur Reisi Ruzvelt, Pan>anıar·i
lk.an lblrliğindeki hhtal:ıesinde ck
ımiştıir ilci: 

c Yeni diirıııa, her milletin, Ö· 
teki milletlerin tamamiyetine 
ve istiklaline hürmet etmesi 
prensibini kabuL ettiğinden 
harb: bertaraf etmiştir. 

Biz, fikrimce, devamlı bir 
sulh ün istinad edebilece9i pren
sipleri temsi! eden vasıtalarla, 
Amerika mi!letıeri arasında 
sulhü tes.s ve muhafazaya mu
vaffak olduk. 
Her birimiz başakalarının da
hili işlenne müdahale hakkın· 
dan vaz qeçmisizdir. 

Meml<kctimizde suLh hüküm i 
sürüyor. Zira, aramızda çıkması ' 
mu1ıtcme! /ıer ihtilafı, şiddet İ 
tatbik dcrek deqil, Jostane mü_( 

(Ark&sı 3 üncü sayfada) 

Alman kıtaları şiddetli Norveç 
mukavemetini kıramadılar 
Almanların bir 
paraşütçü müf
rezesi esir edildi 

Stn.1ııhv 15 (A.A.) - Düıı ak.-
ı;a.ınrl~c-ri Skann E ımır.~..akasın
dc ş.dcf,.t.Ji ın:uılı.;;r, • r C<'I'- yan 
e~mekted.ır. Ahıc , .:r. Mjô.sı;n'in 
a<nubunrla;'!ri mm.~-a kadar 
ccooeyı u.za'tıınaŞJ.:m:lır. İsv.ç tcl• 
graf ajansım!) muhaft:ı'ri bu sa
bah saai ilkiıd Ö>1tıvalıd'ın işgal 
eılfu'ld> (tini 'billd r.m€ikl'..ed!.r. 

K hm- t _,LnQ &.;-
yal Derrno.~ ... :n gaz.etcs:.uin mu
btlıiri, Ahnra:ı kıtE"lıarmın Kom
sjoe hudut · ·: :-QIIUJ!IU ı.,cga.l et
t:illrten oonra tekrar Ha.<l<:n'e Ç€· 

( 

(Arkası 3 üncü sayfada) Fiyorlar üzerindL uçan bir Fransız harp tayyaresi .. 

Japonya da Endişede 
Alman istilası Holandaya tevec. 
ciih ettiği gün vaziyet değişecek 

VAZIYET VAHIM BiR HAL ALDI! 1 

Korsika 
Teranesi 
ltalyan matbuatı 

• gene acaıp neş· 

riyata başladı 
Roma, 15 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Giomale d'İtalia gazetesi, haliha
zır vaziyet Akdenizin istikbalde
ki imkanları hakkında neşretti
i'i bir etütte, bu meseleyi es"sın
dan avdınlamanın zamanı geldi· 
tini yazıyor ve diyor ki: 

Fransa, Korsikanın, yani hal is 
İall'an an'anesi taşıyan bir adanın 
işgalile, askeri ve siyasi hegemon
ya maksadı gütmektedir. 

(Arkası 3 uncu sa~fada) 

BONO S HTEKARLIGI 

• 



SAVFA-4 

.,... .. iiarlhl teft:lka:, , _ "";. 
ALLAHIN ARSLAN/ 

~.~ 

(Ömer) zaman ı nda, lslôm ordu
sunun başına geçerek İrcna gitti. 
(ALİ) YE, İLK MUHALEFET 1 

ESERLERİ 

Bu aSker hazır;&anırlren, (Aıli') 

nm karşısına w ~ <map<tan 
dört. zat dikıi.ldi. Bunun !biri, (Sa.el 
'hri FJbi Yakık.as), diğeri (Abdul
laılı lbin ömec), ÜQÜllCÜSÜ, {Mu
hammed b.n Müsl'Arl'l<'), dl'icdıJ:ı
eübü de, {Üsame ·biın Zeyd) iıdL. 

(Siıd), mıcrltl':besı en yüksdk e.r 
haa:.an oru.ı {Af;erei Mübe.şş-"I'e) 
[1] dendi. REf;ulü EJıa.mı Elfe11r 
diımi7.e ve onun büyük diınine, 
yııdlJl1ci a1aırak iımaın nle!llmien
di. 17 Y"'iı.ıırla lSiimıiy~i lkalıul 
EJtırnriŞl.i. Beıcfı.r, Ühud, Herı.dd< 
garll31.aıriyıle ô:i.ğer bir çal< gazal.ar
da R LJl!iı.l.a.lıın maiycı1ıindc bulUr 
?UU'aık biiy.ük fedalk.Qrlılclaır gö&
teıııınişm. 

A)'lllo zamanda, ôelıilın askıeır; a.
ras.nrla :islam,j,yeıt ~ına 
kaırsı ilk defa ol.aıraık ok aıtınak 
R tl. tar Jlıi bir seıref de ihraz et
mişti. 

Halife {Ömer) vıomaaı:mda, 
ısbiırn aırlusımu:n baışma ~k 
:inı.na gitl1ıi. Baştan başa ·bü1Jiin 
İraru. mpletıt:i. {Önıer) tooa.fın
dıwı (Irak) vırblıij!i de bu zata 
vecı.li. sacı, ITakıta OOyük ü.tm-aı 
;ş:.eruıe ~ll;ı'rek QÖlier ı:ırtasHıt
da, {Kılfe) ~!>i büyUk bic şehir 
viiıc:ııde gatıirdi. Osman, Halife 
oldu,.,'lu 2mmil oırıu az.lcoorek ye
rine aıkra'ba.la;rından birini ı:ııoçir
dıi. Falkat b.ır müddet sıcr.ra, 
{Sful.) ı tekırar 'l!le\'k.ine ~ e<t
mcl: za=re1.iai hisse. l.i. 

(M •) mıı karşısına d!ik.ilel'll 
&:n (Aiıd b.nı Omer) de 
(Muhaıınmed bin Mü.sJüıme) e&

hap au:asında o kadar ~ mev
ki sahitıi <tcğl"Uerdi. Fa.kat, ıbun
l<trda.tı dördüncüsü olan ( üsame 
biııı Zeytl). (Aşerei J\fübeşş Te) 
den Ohn.amakıla beraober, bÜ(y'Ük 
bir alıttnmiyet.i hıoi2ıdli. 

{Haz.raUi Muhammed) ad:ı e
!lClln:izde, bu zırt haıkıkmda mu
foıssaian ıınalüma<t vomı~tilk. O 
yııızıllıaınmıı.zı olruınamL'i olan muh
tc:rısn ~:ze bu zatı da ta
nı.tırrualk >en su m~ malıi
ıııatı vere:ıiım: 

(Üsame). Remıl'ii Ekrem Efen
cLıniı.ön siıvahi .kölıwi (Z<yrl) ~ 
<#.ıtı id:. iBu se'V'<'&i .k.ölooiaıi azad 
00.-n Resuhlllal:ı, onun sevimL. 
ve JroY'l «ımer renlkli of;luı:ıu da 
ke.nrlıniıı.e eviatlık edi.nrn1.ştıi. E
feı.dis!tıe oon ~ııt<ıe sadık, gayeıt 
aei<1 ve becerikli ve hiıJı.assa pd< 
cesur ~ {Üsfmıe), çocwk ya
sındanbım. y1ar~ığı J:ı.::zmıEtlerle 
kcındik:rıi Resul:ıi. :ıh Efend mize 
o lkarlar sevd.rm.istıi ki, {Elhı.rb

~) unvanıru wa.z et.mişti. 
Resuıllü Ekrem Efendimiz, ha

yanıtmın son gii.n1eıı; ne doğru, 
Ş<ım ha.vaılis"..r.d.ki hı.ııist;yan A
raıolar-dan (Kazıla) kaıblbes: ü.ze
li!ne biT dıu göndenmy;e te -
<d:/biiıS ~ bununı kumandan·:ı
ğıım da, o zaınam henüz 18 ya -
şıaıda 'bu·hman (Üsame) ye ~
d'. eyl<>miş1ıi. 

Rıesıfü1lahıın bd teveccühü, o 
zamaın b.r Qd'.ı: dedi kodı.eyu ıınu
cııp olanuş; Hatta •shaptan bir 
Qdkı!aa-ı bunoa güz.de zevat dınur
hın, ordımUın b:ı.şıa>a 18 yaşında, 
Ha'lx..şi biır kölen.n ıı.ıçuıiiııne!>.ne 
i1ıiıraoıt.a bul unmuş tur. 

F<ı!kaıt Resulü Ekrem Efendi -
miız, Wtiin bunlaıra kısaca ce -
vaıı vıetııniş ... ü.saınım>n faziltt
leı'.ırri sa~· sonra oıııu ordu
ya ıkıııoonodaıı. tay .Jl etımektekı 

mıılusımıu mıh e-yl'4n.ş ... Bir kö
le ı#ıınun atık.asında harbe g;t
mak ist.eıniycnlero: 

-Ey eShaıp! .. dumna~ız. Me
IIlllll' obduğurıuz vazifeye J<itliniz. 
H« ~ asker ilci üsameıye ı.ta
atotmiye~ 
o mel'undur_ 

Dooıiı:ıtL 

gOOteri:rse, 

IBu aralılk, Rıesuılü11aiı Efendi
ınıiaıiaı belkıa Umini :rJlhlat ılmyııır
ırııal.a.rı üzerine Üsiime ordusu -
nun h.a1'€1kıati geri kalmıştı. Fa
kaıt o aıcı toessın- günlıeri l(eçtilk
ten OO!l<'a, jJk Halill'e- (Elbu Bl:kir), 
ResıılıU."1ihın baş:adı.ğı '.:ıi taım&n

laıırrak içiın orduyu yala ç>kar
mıŞtı. 

Ebu Beilciır, Üsameyi aıtına bfrı
dirorok onu yaya ol=k teyyl et
:ınıSti. Bu halden son der>ecede 
ınke.a.n üsame; 

- Ya Eııiırü1müımiaı:aı.?... Ya, 
•iz de atmıza binOniz., veyahuıt, 

lben ~ ,i~~.ıın. Sizinle bera 
ber yürüyeyim. 

IDami.şt.i. FaA:at Ebu Bekir. hem 

RıEsuhılılaıhı.n bizzat bay n buyM
duğu kurn.aoxiana h c>.ımet göster
mek veo lııem de gaza ve cJl""1ın 
şere1 ve ım(lbrukiyE<t:ndıen isti
fade E>UmE'k 'cin: 

- Ya Emir! .. et-nabı If.aıkıkıa 
kasem uierim ki, nıc s ıni aıttarı 
'irı<liTiır.m, ve n<: de ben bıner:im .. 
Allıa:.'ı yolunda, b r sa"ı kadanla 
mı ayai!ınn t.ozı.anmasın .. 

Diye C!'t.a.p vm~ti. 
İşu, (Ü~ame) bu derece mü

hinı ve yüksek b:.r mevJ<ie ma -
liıkıt.i. 

{Ali) ken.dioini zivdı-ete gıellen 
bu dö:•t zatı oturtup bal ve :tımır
lıannı oordıuktan oon.ra: 

- Acaba b..r dl> hakkında görüş
mıve m1 geldiniz? 

DdcL 
En e'V'Vel, Sad IJJ>n. Vekkas ce

vao verdi: 
- Ev ıt, Y5. Em.rülnriiımiıım ... 

Sana, fi:k.in.eriımi:zıi billctinmyıe ııeJ.. 
di.k. 

Al', Sfıd'ın söylıed:ği bu rortçe 
sözlerden hayrı.ıtte k.a:1arnn<: 

- Sözler.ruz, hayırlı alsun. Bu-
yuıruın. Sizi. d.inl'.yoruım .. 
Di~, mukaıbe1e EMli. 
sad, şöylroe söze gir~: 
- Ya Emiriüınüıninin !.. Ben, 

seıriııı '1ıoplaıd.ığın aSke.rlelle' i'.lt.ılı:ak 
e1ııniyeceğim, ta, o :ı:amana kaıda.
k;, kafir ile müsl.ürnanı seçip ba.
na gtisl.eıımefilsiın... Evve.a şunu 
söyL:;"<yi:ın ki, ben, ehli i'ihima 
ka..-şı kılıç r,ı:ıkemeın.. 

Dedi. 
(Ali) haf 1çe gi.iılümsedi. Başı

m. Siid'ın :ı;ıanında oıtu.ran (Ab
dıclı.sıh bin Ömer)e C<Mirere!k: 

- Sen de söyle .. 
DedJııtıen sonra, dutlaıkkırında 

ayni 1.eıb::süım.le, Abdu..:ahı din -
1tıdi. 

Albdıilı!aJ:ı. da dii•ÜOOEsiıl>i şöyle 
söyolroi; 

- Ya Emi:riilımiirnimn ! .. Al:l.a,. 

ha kasem ederim k., meQhul m&k

saıL1ıa.r iliı. Tine yUMimem. Hakflka
t.iru: bi.an(!(i.ğıım ı:ı:n- işe de, kaırış
mak .istemem. 

Söz sıır ası, (:M u.hıa.mmed hm 
Miisl:ıme) :ye ge1di. O da: 

- R ulıillah baona deıniŞ'.ir k~ 
b<ın Cilıcfuklten sanıro bil' gün ge
koek, eshaıhım aırasındaı .lht.ılaf 

:ı;ıjıur Fdccekt.ir. Sen, S3'k.ın an
ların araısında bulumna. Öyle bir 
zamanda k.l!lıcını aıL Ühud dağı -
nın tepesine çık. Orada.ki taş
lara çarpa çaııpa, lk1lıcı-nı parça
la. . . Onıdan sonra ev .ırıe çekil. 

(Arkası vaı') 

[1] Resulü Ekrem Efendimiz, 
on zatı (Cennet) ile tebş•r dm'ş· 
ti. Cümlesi (le güzide eshap o:an 
bu zatlar, şunlardır: 

[Ebubekir - Ömer - Osman 
- Ali - Talha - Zübeyr - Ab
durralıman bin Avf - Sad bin 
Ebi Vekkas - Said bin Zeyd -
Ebu Ubeyde bin Ce rah] 

Beyoğ:v. 3 ü.rn:ü Sulh Mahke
mesinden: 
Kırmızı Horoz ş ı:'keti tarafın -

du.ıı B""'"'t~ş A..ıt ı Ta:; so.~""" 
3G "'o.ıl e•'tle n.u. ır.ı A ;.met n:ızı 
Haıtice aJ.C iJı.ıı~ 40 , .. J,J:...:..<:~ da-
v~ının <.l:ı.ıru.ş...-ıı.. .ı. "'""" dav" €c.Li.-

l · Ho.ıJC .. ıy., go. '" eıı gıy;..p 
k~ J.r~ıa k;;.l"sı m ~ ~nevı • .crel
lllC.ffi..,.. ve bir V'C .. "'J;. u "unc.cr
m i-ot o..: ,..Fr"....n;ı,.;."'n JlK u ..l,-,: ~ uu-
d.ıabih oo lıra HL ıtı.ır uzc.;. 5 
fa.z ve vıızcte l.ı .n • er.eti 
ve on ft n.u!ıJkı ı - t ısı
bne 29/3/~40 tan >ınclc gıvaoon. 
kaTa.- ver.ı.ıniŞ oldulfu. dan tar.
h.. ilfu:ıd.an iı,jıbareı:ı s, kiz ı:üıı kin
dıc dava edilen tarafından 1.e'ltlyiz 
edı.leb.;,.,.,.,ğ', hüküm hülasası n: -
kaımımı kaim oLm.a~ Ü'zl"rc ..Lan 
olunur. (26146) 

İstanbul Dördüncü lcra 
murluğıından: 

940/333 .N'o.lı dosya:da k r 
ş~ .,- o ru'ak mecur. h 
nun p &..'!O v: masa K 

hane c .ı ınm ac "' "" 
rcl ~ d~ L.Je 
m..;ı., •. n 4/1 No... c.... 

Aie . 

. ...r
u

l: lı 

2J 4, ~o ı:u • =t 9 
do.n it..lın.• n "'" ~ı ~ c giın 
tek" I oı ... rııan ıc: ha:nıınen 
kl'\"ITl<>tin yüzde 75 Jru bulınııdıj.iı 
t:tJcl ırde b::rioci a U'Ina g bı
ralrnnıa.k 27 /4/940 ~ m.:.ı .e:ı gıi
nu ayJl saatte ve zv. · } de " n-
e· ar1ıtı.:rma sur.ı:.iv] sa•ılllô3ğı 

illin olunur. (26143) 

- :>~ U%UNL UU U 

'/.A.Q. ıt,'7 a. lHH il& 11 &•· ı 
'l'.A-1'. U,Ua. Hllll& M&w. 

H b-. lUIWo. IH &w. 

16 Nisan Salı 
12.30 Program ve memleket 

saaı ayarı, ı~.35 Aıans ve meıeo
rolo;, haberleri, 12.50 11.fü=·k: Ça
lanlar: Cevdet Kozan, Ruşen Kam, 
Re~ad Erer, Vecıhe. 

I - Küçük MehmEt ağa - Ma
hur beste: (Ey gözü ahu), 2 -
Rahmi Bey. Mahur şarkı: (0 gü
lün geçti güzellik çağı), 3 - Re
fık Fersan • Mahur şarkı: (Bir 
neş'e yara~, 4 - Tanburi Ce
mil B. - Muhayyer şarkı: (Pür 
lerze olur), 5 - Hacı Faik BEy -
Muhayyer türkü: (Sen servü na
zın), 6 - Muhayyer türkü: (Bu
gün ayın on dördü.). 

II - Okuyan: Safiye Tokay. 
1 - Osman Nihat - Hicazkar 

şarkı: (Ellere uzaktan ba/G), 2 -
Nasibin Mehmet Hicazkar şarkı: 
(Görmezsem eğer), 3 - Refik 
Fersan .. Suzinak şarkı: (Canın 
kimi isterse), 4 - Hafızı Post -
Suzinak şarkı: (Nedir bu ~vrü. 
tegafül), 13.30/14.- Müzik: Karı
şık hafif müzik (pl.), 

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Debussy . 
Kuartet (pl.), 18.40 Kon~ma 
( çiftçmin saat), 18.55 Serbest 
saat, 19.10 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve rruıteoroloji haberleri, 
19.30 Müzik: Türk musikisi ve 
Yahya Kemal, /14ad: Necmettin 
Halil, Musiki: Koro, ve kü.me ses 
heyeti, idare eden: Mesut Chmil. 
20,15 kon~ (lktısat ve Hukuk 
saati), 20.30 Müzik: Fasıl h<yeti, 
21,15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın), 1 - Hanns Löhr -
Bavyera (vals), 2 - J. Brahms -
Macar dansı, No. 8, 3 - Fra11Z Le· 
har - Eva operetinden potpuri, 
4 - Waldemar Gıbish - Çakır 
keyfim! (Vıyana şarkısı), 5 -
E. Arno Naund-Orf: Arzu (vals), 
22.15 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri, ziraat, esham - tahvi
lllt, kambiyo - nukut borsası (fi
yat), 22.35 Müzik: Raveı - Sol 
el icin piyano konçertosu (pi.), 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 
kavanış. 

300 kişi demir beyan
namesi verdi 

Demi4' stollclan · :çin 'beyamııame 
vemııe miiıcideti dün akşam bit -
mist.iır. Şehriımııı.ıdoo 300 ,kişi ti
caret müdürlüğüne :mü.racaat t
.d.ıre\k 'beya-ıııname V'€1!'lniş.J. :rd..r. 
~vaıın'11!Jleh:r 24 saa.t iç:ındıe Ve
kaleb.' göııdeorilm:ş olac:ıı.'t ve 11,e
kceık cllıxlk.tif ÜZC"rine beyanna
me VErenlıerin gösterdiJderi mik
tar L!e 'bcı:ı:anrı.amc ve!'lllemjş O:aın,. 
lM sı.kı. 'bir taki;lıe tabi tut.uılacal<-
1.aııı :lıır. 

Abone Şart ları 

DAHlı..l HARlct 

S<-nelilı UH JU. 2300 ı.· '· 
1 aylı!< 

3 ayW. 
1 • 

'~O Kr. J~Sll Kr. 
3V~ tir. 80G Kr. 
:;,.ıo K.r. 

i LAN 
'f"''"' SÜTI": 
S .A.. ;; T ! ~-' ! 

Birinci Sahife 
l!.'r ci Sahife 

400 k1uu! 
!:,,ı"\ 1 'I!' ! 

CçüutU Sahife 260 kuruş 
Dörduu<ü Sahife 100 kurl''I 
5 .. G ıucı sa!,ııe er 50 kuruş 
1 • 8 inci Sııhu~ler JU knruı 

Gazetemizde neı;rtttrlle· 

cek ı. .cüml• ticari Hanlar yal. 
nız Ankara caddesiııde Kah -
ramaııı:ıdc hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

ZAYİ-Slil<"Vm:ı.nôv·ıA'll«·rJik 
şuıbes"nder. -~ldıf:lm 11 rh's tnke
remi kad1 tt•m. Yen· s ni çıkar 
tacai(ıırndan eskisirr.n hükmü yok
tur. 

318 doğum •ı Mustafa oqlu 
MEHMET HAS 

Çocuk !Iekimı 

Dr. Ahm9t Akkoyur-.lu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün •aat 
15 den sonra. Tel: 40127 

ZAYİ - Kurtl'Çay Askerlik şu
bcs'.rııdcn aldığtm v~ B .!)o'oğlu As. 
şubesi yabaıııcı deft<;;ı nde ka.v -
dcı:ıJııxl'ği:m terh:s 1'. tkererni zavi 
etitiım. Y eıisiıni a:lacağıımclamc hüık-

ınü yoktur. 1 
320 doğumı,, Osman oqlu 

ACBAL KARGIN 

!KDAM 

- 28 

Jandarmanın dur 1. emri Derviş 

Musayı old uğu yere mıhlad ı 
- Bu saatte ıbUTadan ne vapur 

var, ne kayık! 
:L,tanbula kadar yaya gide

riz. S..Z yürüyebilecek misiniz? 
- Yürürüz erenkrim ... 
- "u sen.deki mec.diyeyi bana 

ver! 
Gecenin, hı.it! yıldız ışığı altın

da Kazım baba çamurlar içinde 
uzanan derviş Mürselin yanına 
sokuldu: 

- O mecidiyeyi bana ver der
viş Mürsel? 

- Al erenlerıim al. 
Derviş Kazını, Murs€lin vcrdi

ğ>> mecidiyeyi aldı. Ku...,.ğına yer
leştirdi.. Sonra arktdaşlarına: 

- Haydi, şöyle b;r aya.klana -
hm! 

Demiye kalmadı, müthiş bir 
şangırtı, katı bir cisimle, taş'a 
kınlan camların şangut.s1, gcC€
nin sessizli'<· içinde tiE ve ti t:z 
a·kisler bırakarak daJgalandı .. 
Derviı; Kaıım yerinden fularlı: 

- Musa, çobam Musa.. Hey; 
derviş Musa neredesin? 

Bu cümleyj iki defa tekrarla
dığı halde bir cevap alamayınca 
esefl.e döğündü: 

- Vay deli kerata vay .. Dedir 
ğini yaptı gördünüz mü? 
Dervişler bir ağızdan söylen

diler: 
- Ne idi söylıediği, ne yaptı a

caba? 
Dervis Kazım, .karanibğın için

de pencercst.nden ışıklar farke
<iilen tekkeye doğru kc&bu .. Da
ha ilk c'11!11 ş. ngırUarını duyar 
duymaz derviş Musayı araması, 
dedenin sııkı. ocnbihıni hatırlama
sındandı .. Derviş Musayı hemen 
bulsa, a.-kadaş\arım da alıp Has-
köye doğra dağ yolunda..'1 savuşa
caktı. Fa:U.t, sarhoş ve hiddetli 1 
Musa acaba neredeydi. 
c.ım sangırtısına tekkeden hay. 

kı.n.şma:lar, penOCTeden pencere
ye 1.'i•k dolaştırmalar cevap ver
m:ı;ti.. Gecemn sess;zliğini yıı: -
tan bu gilruıtü zapt!iycleri de 
faalivete geçudi. Esasen teklre
de bir toplantı yapılacağı c.ihct . .e 
burayı tarı.ssut altında bulundur
ması m•halli zap1ı.ye ça~na em 
redihnişti. Bı.naenaleyh gürültü 
başlar başlamaz, tekkenin kapı
sından d!.'ic.n fulıyarak mü tı<ca
vuzi anyan yan sarhoş derv~ler, 
k:u:.ak turnalı.yan zaptiye düdük
leri.le .k:ırşılaştıkr.. Derviş Mu
sa, camlan taşıladıktan som;a, ka
pıdan biraz evvel kendilerini dö· 
ven dervişlerin sokağa çıktığını 
görünce dolıa:şan ay :..klarile ka
ran..ı.ğa, Bad'tmli yoluna doğru 
k.aıQınıya kaEkışt.ı,,faıkat, henüz 25 
adım koşmadan önünde biT ma
k.anizma şakırtısı, ııcr süngü şim
şeiiıJ gördü, arkasmdan kükrer gi
b.ı kumanda eder gibi yükselen 
bir ses emir verdi : 

- Bana baık.; dur! ... Bir adını 
daha a..a= ateş ederim. 

Bu enur, derviş Musayı fren-
1er:ne baısılını.ş 1ın araba ~bi ol
dugu yerde mıh:adı. Bir saniye 
sonra yanına yakla,_a::ı ayak ses
leıı.ni duydu. Bıı sesler dervişe 
jyice w;;.uıdu. Bunlur, .. Sütlüce 
zap.iyc karako. çavu:;u Omer ça
VL.-t.a 3 Z'-.µ~l..) t! lH..:fLl"lflU~n mü

reK.k0p tir ır.ufrczcydı. Ömer ça
VlL? dcrv~ ı,ıu~aya ctl· "'-Llc ba:k.· 
tı, sôy lendi: 

- Tekkcdekilcrdcn. Bektaşi 
derviş;. b-u .. 

Sonra, sık sık s01JyllŞ'larla 25 
ad?n1lı..k f:.E:ce y"'1LS1 no usunun 
za tıyc eline uü.;en k:ıhramanı,. 
na sordu: 

- Nereye koşuyordun derviş 
b01ba? 

Dervis aı'kas .. )ıtktı .. Kendi
sini ko\a!ı~anlı:.rd" b:rkaç kişi
lik bir kara:tı k•~ s. u tarafa 
gclıyorC:.u. Ccv-; verdi: 

- Te bu kuclw: çomarlar k<>
valarfardı beni.. 

- O duydugumuz gürültü, cam 
k.ınlması sesleri ne ıdi? 
Derviş Musa omuz sı: l kti: 

- Ben bilmem ~a şey .. Te 
bu Mün;r oabanın den<;.ş;.,ri be
ni kova '.ıyorlard.ı. 

- ı "'eo<.:n? 
- Bizim dedeye küfrettiler .. 

Ben de cevap. verd'm ondan! 
- Ne di ·e kufretfücr? 
11 !.us tu son suale cevap ver

mi.\ c kal. .tlı.. Mürı:.r baba, kar
d ı, t • ç dervı,, muhı:plerden 
t :d.ır R ıa efendi ua tta ba.eı
L ~ J taki:ı<;,Jer arasında mev
outt .... ÖIIlJ(;r çavw;, yeni gelenle
r. tar.ıdı. Mürur babaya selam 
verdı, söze geçti: 

- Devriye geıtıyorduk şeyh 
baba .. Gürilltü işittik. Bu tarafa 
geLrken şu dervişi koşuyor gör
dük. Durdurduk. Soruyorduk, Siz 
de ~idiniz! 

,lun baba. tlervi.s Musaya ıza-

zıep dolu bir bakı.ş fırlattı, anlat
tı.: 

- Bu, mel'unun aırkadaşla-n da 
olacak .. Tekkede. devran sırasın
da edcı:ıs:izlı.k etti. Kap; dısarı at
tık. Bu sefor de arhdaşlarile bir 
olup camları ta.ş'adıJar, indmLlcr. 
Kaçarken de size tesadüf etmiş! 

Ömer çavu:; Mu.saya sordu: 
- Senin arkad3';1ann da var 

nu? 
- Var ya!. 
- Nerede onlar? 
- Ne bileyim hangi cehemıem-

dc'cr .. Gelseler de anlattırsalar. 
Ben öyle ça.k türkçe bilmez! .. Am
ma bu baba, dede babaya küfret
tli! .. 

- On' arı ka:ra:kolda aniatırsın. 
Arkada;;ların nerede. Onları bu
lacağız .. Düş önüme yüru baka
lım! 

KafiJ.e. yürüyeceği sırada nefes 
nefese seğ:rtcn derviş Kazım Ö
mer çavu~un yanwa geldi. Ça
vuşa seliı.ın verdi: 

- Merhaba çavw; efendi. 
Sonra, derviş Musaya döndü: 
- Beğendin ınO yaptığını bire 

derviş! .. 
Musa hiç ses çı.karm;yordu. 

Derviş Kazım jandarma çavu.,u
na rirzahat wrdi: 

- Aş gecc:;ine da vett yd:k. Biz, 
Merdivenköyü dcrgühı dcrv:Ş:e
rindcniz! Dede gönderdi. Biraz 
evve'., bu Münir ~ba, mcr.danda, 
ka'abthf::n icındc dedeye sö•:dü. 
Dervtş Musa meram an'.:ırrnaz. 
Sus! Dur, otur! dect k. D.ı.letemc
d.k. O, cevaba kalktı. Bu ser r 
Münir babanın dcrvisleri bizi 
dövdüler, sokağa attılar .. Şimdi 
tekkemize dönec<>h:Z! 

Münir baba atıldı: 
- MarCfotimz:i.n üst taraf:nı da 

söylevin .. Arkada$!'annızla bı'.rlik
te camları taşa tuttugur.uzu sak
lam-ıya ka1kışmayın .. Camlar, çer
çevıE!er meydanda! 

Dervis Kazım sağ elini göğsüı•e 
bast.a"di: 

- Ha<a, kabul etmeyiz.. Biz, 
cam, illin .kırmadık. Ha:berım.z 
yok. 

- Arkadaşınız ikrar etti! 
- İkrar deQ;tl, halt etmiş ola-

cak Zaten gÖilllÜV<>r musunuz 
erenler .. Derviş Musa kıetıdiınde 
değil. Dem ona d<ıkımmuş. Hem 
ne ise: olan oldu, torba doldu . 
Bizi 'bırakın da .ııi.ıielim .. 

Münir bata yarı hiddetli yarı 
alay 1ı bir sesle sordu: 

- Bu Jtadar rezaletin ikanun ve 
şer'at önünde hesalbını vermeden 
nereye gi.deoeksin.iz?. Ben, dava
cıyım . 

Derviş Musa aWdi: 
- Ne uğraşırsın bia'e derviş Ka

zım. Gidelı.m karakolda. Orada 
her şey meydana <;Jk::r. B'.i.z de 
Münit babaya sorcrız. Dedeye 
küfretmiye ne hakkı va:r. Ded~ 
mize hafiye dedi. 
Çavuş sordu: 
- Ne hafiyesi dedi? 
- Sarayın, padişahın hafiyesi 

ded!iL. 
Dervis Kazını yine ara bulucu 

ibir müdahac ile söze kanştı: 
- Canım, Münir baba onu bir 

kastle söy lcmedi .. Hani mabeyin 
~ ul.i>ı Tahsin paşa var ya .. O 
zat dedeye iltı.ı!at gösterk, hima
ve eder. Bundan kinaye bir söz 
kaçırm~tır agzından. Bunu me
se1e yapmayın? 

Ömer cav~n bu cümle keyfi-
n. kaçırdı .. Orla.da bir küfür var
d:. Ve bu padişaha hafiyelik is
na.d.b birleştirilerek mıııbeyin 
b.,<atibinin hususi il'tiiatına maz
har oıan Mehmet Ali Hillll'l de
de balıaya .snat edilıyordu. Mesele 
ş.ım<li bir derviş ihtiiMı şekl:inde:ı 
çıkmıs. mabeyine a:rzolunması i
cap eden biır hiı<lise şeklinıi alıruş· 
tL Çavuş, gece yarısından sonra 
sokak ortasında v e keskin ay az
da bu meselenin halline imkan oı.. 
madığını kestirdi. Hala bu vaka
nın teferrüatile meş,gul l:ıulunan 
ve birbirlerine ba-birlerin.. m;i
da:faa eden diskıurlarla münaka
ş,ya girişen derviş sürüsüne mec· 
buriyet karşısında vaziiesinıil yap· 
ımak. salfıhiyeti.nc kullanmak tav• 
n takınan bi:r z:aptiy~ çavu.şu e
dasile karaınn.ı bildirdi. 

- Karakola kadar gideceğiz .. 
Bu meseleyi zaptiye nezaretine 
haber vereceğim. Zaten tekke
nin l:ıu gece kontrol altında bu
lundurulması aynca ve srkı sı:ln 
tenbiıh ıedil.mi.şbi. Bu meseleyi ört 
bas edemem! 

(Arkası var) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer, 

SON TELGBM' Basunevi 

- ..,. • < ... \ -

,.Nl\An. 
15 - 4. 1940 

l Sterin 
100 DoJar 
100 Frc. 
100 lJ•et 
100 İs\' .çre Fw. 
100 Fkrin 
100 Ray'şmark 
100 B~lga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peceta 
100 Zkıtıi 
100 Pengö 
100 lf'v 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

:a.a ........ 
5.24 

149.-
2.9647 
7.5675 

29.2725 
79,0825 

21.9925 
0,97 
1.82 

13,61 

27,22 
0.625 
3.54 

35.31 
31.000 

Esham ve Tahvillat 
1932 '"· 2 hazine tahvili 60.-

l'AK'VIM ve HAVA 

16 Nl-n 
S A L I 

H.icri: 1359 R umi: U5t 
4 üncü ay Gün: 107 Nisan: 3 
Rcbiülcvvel: 8 Kasım: 161 
Güneş: 5,19 Akşam: 18,50 
Ögle: 12,14 Yatsı: 20,26 
Ik.indi: 15,59 İmsiık : 3,32 

HA VA V .ıt.7..t Y ı:1·ı 

Yeşilköy Meteoroloji istasyo
nundan alıııan nıalümata göre, 
hava yurdun Akdenız sahilleriyle 
cenubu şa•ki Anadoluda çok bu
lutlu mev;::.i ya{Jıslı diğer bölge. 
!erde kapalı ı:e yer, yer yağı~lı 
geçmiştir. Rüzgarlar bütün böl. 
gelerde cenııp ve garp istikamet .. 
lerinden Trakya, Kocaeli, Ege ve 
docjıı bölqelerle, Akdeniz sahil· 
leciıu!e orta kuvvette diğer yer
lerde yer, yer fırtına şeklinde es
miş denizl<rimizde garpten fır
tınalar mutedil olarak devam et
miştir. 

16 - NJ'lllAN 1940 

MÜTEFERRİK 

J ak kopo geldi 
iB.ıynelrnJ.el b;.- ı;iihrat. oan 

Flransız tiyatro rejisörü Jak Kopo 
d:ü.n, sa.bahıki C'ksoresh: şehrlmd
ze ırehniştir. Maruf san'a1ikar ya
rın Frnnsız Tivatrosunda; öbür-
gün de Gü:ıı<ıl San'atlaı- Akademi
siındc umuıma .konferan.s:ar vere
c.lktıir. 

Ayni zamanda; d;inyanın en 
iyı! si ~ okuyan adamı olmak san'
~. da hai:z buluına·n Fransız. re
jisörü ıbu koru: raııslarından son
:r>a mulıtelıi! ,~förler de ~at ede
cıciki1ıiır. 

ADLİYE 

Tavuk hırsı z ı çingeneler 
Fatihte Zeynep adında bir ka· 

dının bahçesinden tavuk ~alto 
kıptı Hatice ve Ayşe dün Sulta· 
nahmet birinci sulh ceza mahke
mesinde muhakeme edilmişler ve 
üçer ay hapse mahküm olmuş -
]ardır. 

D ıvar a lt ın da kalan 
amele öldü 

Evvelki gün Tahtakahde tele· 
fon idaresi yanında yıkılan bina
da calışan ameleden 60 yaşların
da D ivrikli H üseyin b :r duvarın 
altında ka larak yaralanmış ve 
Cerahııaşa hastahanesine kaldırıl· 
mışh. Hüseyin dün hastahanede 
ölm üstür. Hadise hakkında adiiye 
tahkikata başlamıştır. 

PO L İS 

Bir kadın dostunu 
b iça kla d ı 

Mercanda Yaldızh handa 2 nu
marada terzi Asım, Fatihle Molla 
Asını mahallesinde oturan 10 gün
lük metresi Bahrliye tarafından 
sokak ortasında sağ kulağının ar
kasından hıakçla yaralanmı~ır. 
Yaralı teni Asım Cerahpaşa has
tahanesine kaldırılmış. Br. hriye 
yakalanmıştır. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şoydeıı evvel 

9tbhatl i ve parlalı: bir 
tene, lelı:e.is ve dılz· 

gtn bir cilde ıaalilı: 

olmalı: l i%ıındır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de cildiniıi 

R"lbelleştirir, gudde· 
!erini beahyerelı: can• 
!andırır . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan lı ğı İstanbul 
Levazı m Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - Teşkiat ıilhti:yacı iÇ"'ll al:ınıacalk 11,000 iki1o tm şeke:ri.n aç1k 
elkshl.1ımesi 2 mayıs 940 pcr~mhe günü sa:aıt 15 ie yapılacaktır 

2 - Mıiham.'Tı.~ bedeli 4070 vıe i.!k teıninıııtı 305 ı:-racfır. 
~ - ~:ı.rtnamc-sı lkamisyondadır. Görüılebiliır. 
4 - İstckı'il«r:o:ı. ı;ün \'e saa.tindL kanuni vesaik ve ilk teminat 

makılmzla:rını hdm-ilen Ga.laıt.ada Mumha.n.e cadK:lesind.o İllıraıhim R. -
fat Han iikfaıci ka-t.taıki komi.syona gelımıeJ.eni. (3007) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen B. % 7,5 tem.i.toat Eksiltme 

Cinsi Miktan Lira Kr. Lira Kr. şekli saatı 
~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~....:..~~~-·.---' 

Bi'.ra sandığı 10.000 A 42.400.- 3180.- Pazarlık 11 
Iha k.asa.51 11.000 A. 

I - Şarttnaın.e ve nümunelıeri ımıdb.aıoe bi.ra sa.nclığı ve kasalo• 
n paz~lııkla satın aılınacaıktır. 

II - Muhaımınreın ibedel:., muvaldka,t teminıatı, puaııüik saati hı
zası.nlda yazı1ı.dır. 

III - Pzarlıık 26/IV /940 cuıma gü.nıü İSlan1mMa Ka:batıışta l'r 
vıacıırn va anübayaM şubesiıııdek• alııın kocrıfsyonu.nda yapılaca!kıtır. 

IV - Şaııtnwnesi her güın. sözü ıoeçen levaz>m şuıbcsi vıezne
Bİ!lrlerl ve İıımi.- Anıkara baş müd'ürı1Uk00rim-m 212 kun.ı.ş ım.rkabiJlin· 
de allııııa!lıllir. Ve nüanıunEller de !.evuıın ışull:ııııS'<lkle ~w, 

V - İstekililff-iın pruıa;ıılık ıiçin tıaym olunan ~ ve sa:aı1rtıe ik:aınıU' 
ui vesaik ve yüoo2 7,5 giivıenme paıralıari,yila ~ me:ıJk;Or ko-
misyona ımıüraçaaıtlan (3005) 

• . . ::. ' · .. · . ~ "'t· - - • ' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalılı1ann mikrop
lanru k ökün den temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çahşmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorJ.ukl8' 
rıru, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltih.a:bını, bel ağrısını, sııl> 
ı;ı.k idraır bm.Iıuık ve bozarken yanmak .hallerini ıtiderir. Bol idrar tc-r 
min eder. İdrarda kum!ıırın1 mesanede taşların teşek.k-ül:üne mani olU ' 

DiKKAT: RELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavile:;!~·rı:ı.. 
Sıhhaıt Vekaletinin ruhsatını ha.izdir. HER ECZANEDE BULUl'I u•-


