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MUTTEFiKLER OSLO VAROŞLARINDA 
Alman ve Norveç Kuvvetleri Çokf; 
Şiddetli Muharebeler Yapıyorlar: 

• 

Müttefikler dün bir zafer kazandılar' - . 

NORVEÇ'TE 
v Az ı·v ET 

• 

---

Yüksek konseyin dünkü içti
maında mühim kararlar alındı 

STOKHALM, 
Şimdilik bu m•mlclretin 23, (A.A.) -

isveç kaynak • 
!arından gelen 
bir habere gö
re, bugün Oslo 
metbalindc mu
harebeler cere-

fimal o• mcr/rn.İn• miit· 
fcfilrl•rlc No rııe çl il •r, 
ccnubuna Ja Almanlar 
lıakimJir. Müttefilrlnin 

yan etmekte - ~· ~ş;;~·~~ 
d i r. !! P!ııri:::' 

l 

, 

Dünkü merasimde söz söy liyen bu küçilk çocuklar mikrofon b~nda marş söylüyorlar .. 

Milli HAkimiyet ve Çocuk Bay
ramı büyük merasimle kutlandı 

Ankaradaki küçükler, Milli Şe/'i, ziyaret 
ettiler, birçok balo ve müsamereler verildi 

Almanlarla N o r il• ç't • 
•ılıı bir mücad•le yap· 
malt fıraatından iatifa
de •d•c•lrlcrini • ö y l r 
nıcAı yanlıı olmaz. 

Diğer taraftan 
gazete ba~r -
!erine göre bir
likte hareket 
eden iııgiliz ve 

İtalya hava 
kuvvetleri 
çoğalıyor 

l.Dün Taksim ve -
\1 Norveç krlala -
ı azan: ABiDiN DA VER rı bugün Litte-

hamıncrin 50 

N orveçte vaziyet tavaz• kilometre renu
znb etmiye başladı; bô- bundaki Damar 
diseleri bülıba eddim: istikaıııej.inde ta 

Alıuaıı,·a gizi" ı:izli hazırlan- 1 arruza geçerek 
tbktaıı so"O:a, Danimarka ,.c Nor· lılinanları.a şld
Veçe bir baskın yaptı. D.aniruar- detli mnkave • 
lıa teslim oldu; Norveç, bazı iba· metine rağmen 
betlerin de yardımile fena halde l\IO!ve varmış-
&'afi! avlanma>ına rağmen, mu-
kavemet kararını verdi. Mütte· 
filı.Ierin deniz ve bava kuvvet
ltı-i, hemen faaliyete geçtiler. 
J\lnıaııJara teslim olan ve esa
ıe~ se,·kulceyşi kıymet ve ebem· 
lniyeti de büyük olmıyan Dani • 
llıarkayı bir tarafa bırakarak 
~orveçe yardıma başladılar. Al· 
b""'"a, denize bakim olmadan 
•skııı yapmanın zararlarını pek 
~abuk gördü. l\lüttefik deniz 
~V\·ctlcri, Alman donanmasını 

•ıı:ıt zayiatla mağlup ederek Nor
veç kıyılarından uzaklwıt1Tdı • 
~r; biı: kmm nakliye gemileri· 
:::ı batırdılar. Norveçe çıkarıla~ 
d illan ordusu, şimdi ancak dcnız-
~Q kaçak suretile ikmal ve tak

:.ve edilebiliyor. Tayyarelerle 
b?lldcrilen yardımın ise, bugün 
dlltaz faydası olsa da, yarın cid-
lı lllubarebcler başladığı zaman, 
~•adan Norveçe gelerek küçük 1 
y· vvetıer, Alınan ordusunun za-
ıatını telafi ve ikmal edemez. 

.ı\J 1'tliittefikler, böylece, evveıa, 
1 

lllanların deniLden muvasala
t 11.ıı asgari hadde indirdikten son· 
ı,,,8• kendileri Norveçe asker çı· 
b &rdı!ar. Evveli, ehemmiyetini 
v~ sütunlarda izah ettiğim Nar
ı~J,. tlıınt.akasını ele geçirdiler; 
tl.i~ta, tedricen, cenuba doğru in· 
liııı•r. İ~gal ettikleri fiyorları ve 
tııs arıları çogalttılar. Bunlar a
ıeı:!'_~a, yine bu sütunlarda bab
d '~ım Trondhjem ve Oslo'ya 
li~llııryolite bağlı olau Romsdals 
daı01'lınuıı nihayetindeki An • 
da s~ess limanı ile son zaınanlar
lıa ·~'t demiryolu ile Trondhjem'e 
l'ıu;tnan Namsos'da vardır. 
bllra~ce . Trondbjem limanı. ile 
deıı aiti Alman kuvveti şunal
lıııy Ve cenuptan sarılmış bulu· 

o~. 

J,. 1 ~~l taraftan iııgiliz - Fransız 
•la~akrı, J\l'!'anlar.ınkinin _aksine 
l'iat azamı emnıyetle hıç za· 
>- Sl:ı No k ) k . ı;•r t rveçe çı ar ar en dı-
ı,,,Utb araftan da, büyük ga[Jetinin 
la,,,, anı olan Norvec kendini top
ıer.,:ı.a ~~-ş.ladı. Bilhassa şimalde 
. Şiıı:ı:~ ıgın~ ikmal etti. 

Çın Ce \azıyet sudur: Norve· 
di,. ;"ubuna Almanlar bakim • 
llio~v şı~aline ve merkezine de 

ı\t •çlılerle müttefikler. 
diııe lll~lar, Yalancılığı son bad
tiıı ~51 ararak önce müttefikle
b "Or'Veç ask ili etın d'e er çıkardığını ka-
)etsiı e ıler; sonra, ehemmi • 
tez•le Y~lere ehemmiyetsiz müf
tereı,,, r ıb!a_ç ettiklerini ileri sü· 

lardır. 

Ayni kaynak. 
tan, Norveçli • 
leriıı şimdi müt. 
tefıkler tarafın
dan verilen ta
mamen modem 
silahlarla mü ~ 
cehhez oldukla-

(Arka•ı 3 ün-
cü sayfamızda) 

Norveç askerleri müdafaa h<tttı 

inşaatında çalışıyorlar .. 

Yüksek harp konseyi 
dün Pariste topland, 

KIYMETLI MADENLERiN ALMANYAYA 
GİTMESiNE MEYDAN VERILMİYECEK 
!Paris, 23 (A.A.) - Resmi ıtlil>-

8.i,ii: 
Yüksek Harµ konseyi 22 ve 23 

nisanda Pariste sekizinci toplan
tısını yapm~tır. 

fngiıtereyi Çemberlaıın, Hali
faks, Çörçil. Hor temsil etmekte 
ve bu şalısiyetlere Sir Ronal 
Campbell, Sir Alek.<ander Cado-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

ISVEC TEHLiKEDE! 
Alman ordularının mutlaka bu 
memlekete gireceği anlaşılıyor 

lsveçin meşrıur ıımanlarından Goteborq ... 

Helsinki, 23 (A.A.) - lsveçin 1 Mezkür malıafil, Almanların 

Askeri havacılığa 

il 760,000,00J liret 
1 kredi açıldı 

ROMA, 23 (A.A.) - İlalya hii
kum.-t" <'n•• bir te lilı.t pr 
raını tanzıuı 'Ve tatbik ve ha n bs.;. 
leri ile hava servi. )eri inş;ı ve 
teşkil edebilmesi içın askeri ha· 
vacılık teşkilatın:ı 7600 ınil:on 
liret kredi açmıştJT. 

l\ieclise tevdi edılmi olan ka
nun 15.yihası, bu kredinin şu &ll· 

retle te\'zi edileceğini natık bu
lunmaktadır: 

193!) • 1!)40 mali senesi için 3 
milvar, ı940·1941 senl'.Si için iki 
buçuk milyar ve 1941·1942 sene
si i("in de 1 milyar 100 milyon. 

Belçika kabinesi 
Dün 7 saat devam eden 

bir içtimd akdeddi 
BRÜKSEL, 23 (A.A.) - Kabi- • 

nenin öğleden sonra yaııtığı top
lantı 7 saat sürmüştür. Ve ma
liye nezaretinin istediği vergi ted 
birlerinin tetkikine devam olun
muştur. 

Milli 1\lüdafaa vergisi namı al
tında doi;'l"udan doğruya bir ver
gi ihdas olunacak ve bütün ge
lirlere, hiçbir esasta n-....fiyct ol
maksızın, şamil bulunacaktlT. 

Ruzveltin seyahati 
WARMSPRiNGS, 23 (A.A.) -

Reisicumhur Ruzvelt, mutat ol
duğu üzere gazetecileri kabul e
derek birleşik Amerika devleti 
içinde haziranda 21 ı>"Ünlük bir 
seyahat yapacağını bildirmiştir. 

Cumhuriyetçi milli meclis de 
bu esnada toplanacaktır. 

ŞEKERPARE 
=====:SULTAN 
Tarihin en kanlı ve 
eıusalaiz bir heyecan 
kaynaQı olan devrin 
lçyUzU lf•• ediliyor 

fŞi:KERPARE 
1 SULTAN 

iKDAM. Okuyucuları
nın zevkle takip ed•· 
ceklerl en kıymetli ta
rihi roman bu eserdir. 

tevıllı bir şekilde de olsa, 
(Arkan 3 ime" saııfa<la) 

ABiDiN DA VER 

mukadderatı Finlandiya siyasi 1 Norveçteki vaziyetlerinin çok 
malıafilinin nazarı dikkatini cel· l müşkülleşeceği ve Norveç ile olan 
betmektedir. (Arkası 3 üncü sayfada) ,_ ... _. .... _. ...... _..llılll_,llllııl,__ 

Beyazıtta büyük 
merasim yapıldı 

Bütiitı Yurdda Çocuk 
§erılikleri yapılıyor 
Milli Hakımıyet ve Çocuk bay

ramı dün şchrimi::.n muhtelif 
mın1akalarıncui. muayyen prog
ram mııcıbi. büyük bir şevk ve 
heyecanla tes'id edilmiştir. 

Eminiinü kazasının ilk mekt,.p 
talebeleri bu sabalı saat 10 da Be
ya-.ıt meydanınd1 toplanm~lar
dır. 

l\lera,,ıme şelıir bandosu tara. 
fından çalınan istiklal marşı il• 
b~lanmış ve bu sırada meydan· 
dakı direğe Türk bayrağı çekı!
miştı-r. 

(Arkası 3 üncü saufada) 
~~~~~~~~~~~~~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

MOSKOVA MOHIM DİPLOMASI 
FAALiYETİNE SAHNE OLUYOR! 
Sovyetlerin son hadiselerin tesirile yeni men
faatler temin etmesi mümkün görülüyor 

STOKHOLM, 23 (A.A.) 
Tidningen gazetesinin Moskova 
muhabiri l\1oskovanın Belgrad ile 
do~tane münasebetlerde bulun· 
ma.!ia başlamış olduğunu haber 
vermekte ve Rusyarun bu vadide 
ki tesebbüsleri ile İngilizlerin 
Rusyayı Almanyadan ayırmağa 
matuf olan teşebbiisleri arasın -
da bir mukarenet görmektedir. 

K:remlin, büyük bir diplomasi 
faaliyetinin merl·~ i olmuştur. 
Stalin ile Molotov, vaziyetten ye. 
ni bir takım menfaatler elde 
etmelerine son derece müsait bir 
vaziyette bulunmaktadırlar. 
MOLOTOV'UN RİBBENTROBA 

MEKTUBU 
ALMAN HUDUDU, 23 (A. 

A.) - •Havas- Emin bir men
badan alınan maliimata göre Al-

Zelzele felaketi 
Erzincanda yeniden 
birçok evler yıkıldı 
ERZİNCAN, 23 (A.A.) - Dün 

saat 14,52 de dipten gelen ve ya· 
rıııı dakika kadar süren şiddet
li bir zelzele olmuş ve birçok ev
leri yıkmıştır. Ilasarat tespit e· 
dilmektedir. 
-~-

Müthiş af et 
Birçok şehirlerin c.aun
ya ile rabıtaları kesildi 

NEVYORK, 23 (A.A.) - D. 
N. B. Aja~sı bildiriyor: 

Yeni Ingiltere sahillerinue, 
rok kuvvetli med ve cezirler ol
muştur. B.irçok şehirlerin dünya 
ile rabıtaları kesilmiş ve mütcad. 
dit evleri dalgalar götiirmiiştiir. 
Deniz seferleri de inkıtaa uğra -
mıştır. Hasarat bir kaç milyı,n 
dolara baliğ olmaktadır. 

---').----
Balkan memleketle

rindeki Almanlar 
manyanın Roma sefiri Von Ma· SOITA, 23 (A.A.) _ Alnıan 
kensen şimdi Bcrlinde bulun • elçilijti Bulııar matbuolına \'crdi-
makta ve Von Ribbenlrop ile ırö ğj bir tebliğde Yugoslavya, Ro· 
rüşıııcktedir. . 

manya ve Türkiyedcn hiçbır Al-
Diğer cihetten öğrenildij:Wıo Satıyet flariciye Komiseri maıiın hudut haridne çıkarılma-

( A 'ko'11. 3 üncü sa••fada) M OL O T O V dığı bild.irilruektedir. 

ITAL YA'NIN FERYAD-1 !.-
Faşist matbuatı, Akdenizdeki ltalya menfaatlerini 
bahane ederek müttefikleri tehdide tekrar başladı 

• Yazısı 3 üncü sayfamızda -

• 



SOYUK TARİHİ ROl"1A 
! 

•ı 

t 

H 
'=::::~l Yıu: M. Sami Karayol j 

Mustafoya Yeniçeriler, Su tan 
bir rzuhal vermişlerdi 

- Sultanım~.. Bir vezir:.ı:zam 1 
ca.J :rı e.yleır.ı.k gerekmez nıi? 

- Evet, mademki oglum tahtı 
Ali Osm.:tna sahip o.muştur. Gere. 
ki ic_ra olwıımalıclır .. 

- Sultanım! Kı'T.h, il'ad;; bu
:runtrsan,z vazifES~e başlar. 

VaLde Sultan, evvelce saray 
haciemeiiı;,ı .nden Rur.•e i bey leı-be
yirac ve, Kaptan paşalığa çık.ar
mı.ş olduğu boşuak Davut pa:şayı 
\",7triazam yaıpma:lı: niyetinde '.eli. 
L:ı:,:n. yeniçeri zabitlermin tek
llflerıue k:rr.şı 'bu ismi ı:ıleri sür.,.. 
m:ıyıor .. Ne &ur, ne <>lmaz mülfilıa- · 
za.,,c, ııeklifi zab,tlere bmıkıyor
du. Bu. sel.ı<eple, zabiıtlerin tekli
fine m a>bele eı"eal: 

- ş,nıuı, hu buhranlı anda kim 
gelir ahla .. Bılmem, siz ne dıersi.
niz?. 

Zat>itler, vaLde sıultanın boşnak 
Davut paşayı istediıi;iru ve sev
dii',•iıİI biliyorlardı. Derhal cevap 
verdiler. 

- Sultaıum!. Davut paşa ku
lunuz ehil bir-1'-i_<;ı;dir. 

Va!idı, Sulbanın yüzü gülımüş. 
lu. L.aoitlerin tek.iflcrini hemen 
lkJ;:ıU1 ey>emişb. 
Btmım üzer.ne VaJitle Sultıan: 
- İç.niu!e yazı bi.Ln va:r mı

clu·? .. [1] 
Diye sordu. Ka:ra Musap is

mın_.ı_ hlr Yeniçeri ileri gel~k 
- Kulunuz ... D.dı. 
B~=ıuri üz.,rine Abaza Sullta -

m .. i>arlesiylıe derhaı;, Davut pa.
:;-...nL. formanı, d.ger oo iiki ıay'.n 
taık. ır > Tİ yazıldı. 

Görülü.yar ki, Meczub Sultan 
Mıı.>t.afanın cahil, Çerkes Aıbaza
S!. \. aJi.de.si Koca İmparatoıı.ıuğu 
yOOJ. :iıdaresine alıınıştı. Fbmaıır 
,~r ya.zıyordu. Devşirmelerle ko
ca Türk mil1'-ltini idareye karkış
mıetı. [21 

Ka:: a Musap, f=aıııfıan, tak!riı--
4er., •bcrart.m-ı ya.2Xlı. Veziriazaım 
D'"vuıt paşaya, Y-eıı.iA;ıeu"i ağalığı 
"'~ enüri Abur Dervis ağaya, 
~ıwuşlukta Kara Musaba (ımı
zak) verildi. 

Kara .Musaıp ,tıesaıdüfen okur ya. 
z;.;.r iı.ııkımındaıı olduğu için 'baş. 
çav~~ ()Ju:oostu. O dev1"lı ıbaş- ı 
çaVLı u Istıınbul başkumandanı ve 
••• wha.fızı makamı dern<lk:ti. 

Orta cami'dıe ve Yen.iıçeri ık:ış
..,aı!ıarındıa ibu saydığııınu haEler ® 
;vam ederıhııı asiler tarafından 
1l:a bir yarıdan ya~ager Lk de
v" . ediyordu. 

Ha>-'. zında.ıı.la!fdan salıveriQen 

ım<ll>;>U5l.aır, o."'talığı taı.ıana vermiş. 
101 dı. Su ba..,ının, çaıvw; başının 
k.onaık.larını yaW:nıa >t1lınişlıu-di. 

Yena,..-.cr.ııer, bu aralık Su.ltaını 
Mustarfaya bir arzuhal venın.işler
di. Bu aızu:haldıi.< kanunu ka.ı:!.ımi 
t""'v , ıJ.c .:lcv!et;.e kavanini cedt -
de ıııfil.s edenler;n k.Jll<iıerini is-
1..iyorıarclı. Biihassa Hoca Ömer 
efer.ıd iyi, S.ll!!baın lba.şı N aısuh a.
ğayı Edırnı.:tl ke\.lıüda ilken mah· 
pıısl.arın biır c,ıoitunu Tuncaya at.
ımış aiın mütakak! Ayas ağayı 
ıgooteriyorlardı. 

Bundan başkıa, mazu! olan za
'biıtler~ bir claıb.a tayin ecillıne
ırnı.1>.ni, Yeniçeri ağasının ocak 
Uıt>J:lleri.tırlen o.Jıınaımasını, sadıra -
2l2.llmn >k:t;.cıaır ı n:funaJı.cilıt ile irla
rei devJet etmesiıııi rüşvetin şid-

rı] Naima tarihi: clçinizde ya.
vuz yazı yazar varmı?:t 

f2) Tii.rk tarihleri Kara Musa
ba Kara Mızak derler_ 

de!..ı. men'inı talep eyliyw"lardı. 
Su1.aıll> Mustıafaya vı.ı-LJen lbu a!l'

zuhal Meczıııp ])a<işaılı tarafınd.aıı:ı 
!Gllbul etli idi. YcnlçcTiLkır, hapis
ıten :turl ulmuş kaınlı J(aıt lllıer ca.
ımı ı<;ınd€ v.c dışıncia alkış ıtut
•tular. Mustafa, eŞkiyanın her 
•.stcdiğini ıkoıbı.ı.l ey.!i.ı•o,du. Bun
dan büyüık ınCımet nni olumu? 

Y•,ıniçeri a,ğa.sı parçalıandılktan 
SOllıl'a, henüz ağa kapısında bulu
ınan SuNan> °'1naııı '<İle ~.çirıınek 
'i:çin .bir fırka asi oraya doi?ııu giıt,. 
aniye ka.Jr~aıHdı. Bu tfill.iJ< 
veren Abaza Sultaın idi. 

V aıliıde Su tan KııTa Miııaba 
Davut paışa.yıa söy .ıenmi~t,: 

- Ne duruyorsunuz? .. G.ınç 0.5-
ıman aığa kapısındadır .. 0Dtalıii'ı 
zehirleıntık.lıe meışguldür .. 

Bunun üzerine çawuş başı ve 
boı;nııık Davu.t paşa harekete geç
ımişbi. Bir alay zoı1ba .ile Y en.Qe'I"i 
ağ<t>ı kapısına yürüdüler.. 

ıBağr:ı.şmaJar, acı feyaıtla etrafı 
tı.Wın wıtu. Hı€'r ikaf.a.da.n 1i r sa da 
çıkı:yurdu: 

- Nerede o Osman? .. 
Niı.'ıaY',lt, a.iia kaıoısına varan 

·güruhu .iıyüliühun ... Etrafı ara
ırmya b"şladı.ar. Sull~Jn Osman 
arlkasında entari uyuyCTdu. Çün
kü bütün <rece uyımrnınıştı. Yor
gun ''ö !bitap diişmü.,.-tü. 

Fa.kat, saıbaıha ka!!':şı uyıkuya dal
dığı zaman Hüseyin pı>şarun V•" 
Yeniçeri ağasın-\1• ikna <dici söz
leri')' le biraz dalımıştı. 

Sulıtan Osman, her halde tor
ba all~ın·arla askerin k<nd ta.ra
fına P-ecec·eğine ~ımuru olımuşlu. 
Uy:kuda hl<,_n sabaıhleyin c:Teyan 1 
eden ahvalden malfııma111.ar de
ğ'1di. Or'..ada Yeniç:.r; ağasmın 
mevcı.tdiy<lti bile kalmam LŞlı. La
oesi Aksaray da dörtyo ı a{(zında 
köoeklerin önünde dUTuyordu. 

G<nç Osman, ağa .lrapısıaııı ha.
san Yen~·lerin ve Sipaı!ı:ilerin 
gijrfiltüsüyle uyandı. Yatağinda;n 
doiirul<lu. Daıba ik'ı'ıı:ıdis:nıi topar-
1amaıdan, odasına Sipaıhi ve Ye
niçeri ~rnın ı:ıiroiğiınıi ~ör
dü. V eka.rını n:rııhaia.za e1ıti,. 

Yenİ(.ıeti!er, .laüıbali J.diler. Pa
d'.şahlırına ai!ıza ı:ıelıınedik söz
ller ~üyorl'aTdı: 

- Haydi Osman yürü lbak.a+
lım!.. 

- N a.sıl, bizi Hotin 90.tferande 
düsman safbrma sürcır misin?. 

- Oeıağı ortadan ika1ıdırmıya 

!kal!kıar mısın? .. 
- Haıydi Osman, yürfiıbaka

Jıım! .. 

- B n şu köhıııe eşeğe ibaJm.. 
lııın .. 

- Tdbıdıl ,ç(eZip kellle alır mı
sın? .. 

Diy,e türlıü, türlü kalam? ve a,ğı
za yırkışmaz sözl~r ooylüyıorlar
dı. SuJ!ta:ı> Osman ~urane b'r 
uia ila: 

- Bne ı.rta.nmaz mısınız? .. 
- Raya etımez misiniz? .. 
- Din, ve namus ınıedir \lfilmıe'Z 

misiniz? .. 
- Afü Osmana t.ecavüz ne had

dmiırl·r? .. 
- Bre devş· ı:ımıe QOC uk'ları ..• 

Bre soy<suzlar ..• Bıı ilıal ne<m?. 
- Ha.klana dil uzatımak olur 

mu?_ 
( A~ka-to var} 

EDEBi ROMAN : 11 J · ___ j 
BAŞTA ESEN · ~ 

-·ıı· -- KA°MAKrELI 
. . i-•ılitiı SELAMI iZZET 

Anne Dl! 

- Eh artık gidelim! Dedi. 
Nermin yal'ım ağızla: 
- Erken değil mi? Diye mınl

dandı. 
Scrtka hemen kalktL, 
Nerıninin köskünden ta otele 

kad~; tek keli~e söylemeden yü
rüdük. Ben Nafi beyi, Şefika be
ni, Annem benimle Nennini dü
şünüyor. Üçümüz de ne düşün
düi:rilmilıün farkındayız. 

Otelin önüne geldiğimiz za • 
man durdum: 

- Siz dedim köşke yalnız gi>
demez ı11isiniz? 

Annem başını kaldırdı: 
- Ne olacak? 

- Ben biraz otele ıığrıyaca -
ğım, bir arkadaşımı görmem la
zuıı. 

Annem sesini ~ıkarmadı, Şe
fikanm koluna girdi, yürüdü. 
Ben otele girdim. 

Ortalıkta kiınscler yok. Bir 
garson iskemleleri masaların üs
tüne koyuyor, etrafı topluyor. 
Beni görünce: 

- Buyunınuz! Diyerek masa
lardan birlııi boşalth. 
İçimde sivil bir taharri ınenı:a

runun merak ve tecessüsü var. 
Nafiyi merak ediyorum. Bu a
dam uçmadı ya; yer yarılıp içine 
ginnedi ya... Berhald~ Adaday
dı. 

Valiler dava ·r8• k- -·- -.-.l-._...d ı/isveçfen kara 
i~ azı aza ar ai/ l .1 l 

için Ankara' ga 1 '· go u z e ma 
gilmigecekler .polis teşlcilatı .getirilecek 

lagvedildi 
Valileri Vekalet avukat

ları temsil edecek 
v ı1aye<illıer arehiıoo açı!lan ida

ri dıavalar<la bU: •unırnak üzere vi
Jiıyuı.terıi teırr.silen bazı vali ~Tin 
Arık.araya geldikler. ve bazıları.
ruru da hu maıksaJt:la Dahi.iye 
Veka.etine müı·acaaıt edip iz n :s
tedd<leri görülımüştıür. 

Bu vazıyet; ham valilerin sık, 
sık • şleri ıbaşları.nrlan ayn.ma.sım 
ve hltın de masrafı muciıp oldu
ğu i.<;.n val'Merin fil>ka.-a')la gelmi
yer.Ek .bu husuıSta Daıhili'Ye Ve
kaleb Hukuk müşa<Virliğini tev
kil ~ıdı:cek vekaı .. ıtna:me ve dava 
dooya)arını göndeıııneleri şekli u
su,J ititilı.az ohun.muştur. Şılra.yı 

Dev•lebte çılan dav,.J:ııııd:a vı.lilı'ırıi 
daiıına Da.h:liye y,,ikfı.le<ti avukat
ları .t',ımsi!l ~ıdeceklero r. 

BELEDİYB 

Et nakliyat kamyonları 

bugün ihale edilece.< 
Et tevzi.atının daha s:ıri bi:r şe

ıkiJtle yapı:lması içm Be1cdıycoe 
ı ı:ı bin Lra s~ı-fiy'c alınacak olan 
16 kıamyon ve ·kamyondle :ki s.,.. 
ıri deniz motö~ünün ·~11··les; ·bugün 
'DrJmi Enoü.mendı: yaıpı.!:::e=ııctır. 

----O-

Deniz müzesine konacak 
eşya hazırlanıyot 

B'1Şiktama Şanlı Türk• denizcisi 
Barlıaros Ha.ıT~cd:rdn tanzim e
d.lıme,kıte olan nrn:kborı.ısi civarın
da ve saı ıie y,pı!.&cak olan d€
ıniz müzes:ne gönderilecek eşya
ların hazırlanmasına ba•larul -
ım1ştır. 

Bu ıniizr.<yc 'bi!du;sa BanbaTOO 
.;;amanınldalki si »:ı!ılar, don iz wsa
iti, o vaıldıtki d~ niz elbiseleri. ve 
Ba.rbaırosa oıı,t bazı eşya konula
ca:lJır. 

Gari köprüsünda 
noksanlar 

.Gazi 'köprüsü, lırışaaıtırv:la ye
niıcle'!i bazı 1msurl'.IT bulunrr.uş
ıtUT. Bııı ımünas:Jbeile, nıo'ksan.la

nn Cuını:hur;yet Bayramına ka
dar .iıkmaıl o'unınµsı, :J<Sli takf
dirde köprünün tese.'füm oluna
ımıyacaği Alınan inşaat grupum:ı 
bHdk•iltrni..~t.r. 

Yeni 'köpri.inün inşaat baş mü
hendı sliğiıü yapmış olan Paul 
dün sabah; bu hususb b:ltk kat 
ioııa c1ım<ôik üzere A1manyadan 
şehdıniz.~ ge1m.ştir. 

Teftiş kadrosu 
genişliyecek 

Be!ı=diye t~·füş heyr:ıti kadro6u 
hazirandan• ttibaren gı=niş:ıetile -
ook~ r. Bu kadroya y "n den 70 
ıeT lira maa.şlı iki müfeilliş, 25 li
ra maaşlı bir katip ve 50 ı ira üc
retlI:i bir daktılo a.lınacaCTdi'r. 

--o--

Armatörler anlaşdı 
Arma,törler dün ....:hah son bir 

toıp'ıaıı.tı yaparak yeni kurulacak 
ib:u' ğin niıııamna.mcs'ni taımaımen 
hazırlamış!>aTdır. Bugünlerde üç 
kişilik ıbir ihey·c~ nizaımn<a:rneyi 

Miinalkale V~·kaJletine ı;ötürecek
ıtir. 

Oturdum: 
- Bana bir kahve ynpabilir 

misin? 
- Hay bay pasam! .. 
Garsonlar da n1üşterilerle ko

nuşmak arzusu vardır, bu onlar
ca büyüklüktiir, nasıl ki, bazı 
gençler de garsonlarla ahbaplık 
etmeyi caka sayarlar ... 

Amma bu gece garsonla ko • 
nuşmak için bahane arıyorum. 

- Otelde kimseler yok Yani?. 
- Yok pasam ... Hepsi hepsi üç 

kisi... Biraz pazarları kalabalık 
oluyor lakin o da geçiti .•. 

- Kimler var otelde? .. 
- Bir kere var bir hanım ... Am-

ma ne hanım ... Ben otelin sahibj 
olsam o karıyı burada otıırsun 
bırakmazdım. 

Yani çocukluğundanberi temiz 
yerlerde çalışmı:ı, yiiksek ailele
re hizmet elmiş, çckirdekt<n iyi 
yetişmiş, namuslu, düriist bir 
garsondur ... Bu aksaçlı rumıı is
yana sevkeden kadın kimdi? .. 
Bird.en hatırladım ve sordum: 

-Neden? 
- Kötü kadın ... 
- Nereden anladın Yani? .• 
- Halinden belli pasam. 

Belediye hududu dı
şındaki kazalarda 
jandarma çalışacak 

Dahiliye Vekaleti tarafın -
dan v·erilen bir emir üzer:ine 
vilib"ctinıizin belediye hu -
dutları haricinde lbulunan 
tekmil kazalarındaki polis 
te,,kilatı evvelki günden iti -
haren lağvolunmuştur. 

Buralardaki polis memur
larının bir kısmı müteferrika 
komiserliğine verilmişlu; ba~ 
zıları da muhtelif, merkezlere 
gönderilınişlcrdir, Buna mu • 
kabil mezkur yerlerdeki jan
darma t~şkilii.tı takviye olun
muştur. 

Badema belediye hudutlan 
haricindeki kazaların inzibati 
işleri tek elden ve İstanbul 
jandarma komutanlığı tara -
fından idare olunacaktır. 

Askeri Liselerde 
dioloma tevzii 

Kule:il askeri lisesinden Harp 
okuluna g;cçecek olan 500 genci
mizi'n diplomı.a ltlcvzii ·mı~Tasimi 

önümüzdek: pazar ~ünü Y"Pıla • 
caktır. Malıteı:ıe ""1<€ri lis-t> nd!a 
de d!µloma tevzii töıeni cwnar
t.e;;i günü iora oluıı::ıcoktır. 

Uç ilan kulesi 
yaptırılacak 

Aiiı;aj ;ş:erın:i.n A vrupada 01-
d uğu gilbi modenru bir şeikilıde 
yapılıma.sına hazirandan iıtı .ba.rnıı 

baslooocak<tır. Bu maıksaı!La Be
lediye bü.tçdsindeı 7140 ı..ra ayrıl
mı:ıtır. İlik olarak Taksiımde. E -
m nönün<lıe v,,. Bı:ıyazı:.ta b rer hü.. 
yülk i~.l.n kulesi yaptılacalk!tır. 
Btt yuvarla.!< kuJ.elcr gece elek
trik~~ b<ınıvir ohınxakla.-dır. 

• . ... '"' .... 
Küçük haberler 

,, . " .... ... .. '"' .......... .. 
* Emin önündeki yeni tramvay 
hatlarının düşennı.es~ne başlanıl· 

mı<tır. Bu iş bittikten sonra Be· 
bek - Eminönü tramvay tevakkuf 
mahalli karşı tarafa nakloluna-
caktır. ı * U zıın yıllardanberi mem!' ke
timizde faaliyette b·umnmakta 
olan Neft Srndikat isimli Sovyet 
petrol ve benzin müessesesi Sa1n· 
sıın :ıubesiııin faaliyet.ni tatil 
etnı;ştir. * Belediye Reisliği yeni.dm şe/ı. 
rhııiziıı üç yerinde büyii.k çöp 
iskeleleri yapacaktır. Bunun i
çin 6000 lira ayrılmıştır. Diller 
taraftan çöp ahırlarının islıihı 
icin de 8000 lira bütçeye konul
mtt.;tur. * Maçkada Bronz sokağı kaldı
Tımları 6000 lira sariolunarak ö
nümüzdeki ayın anımdan itiba
ren parkeye tahvil olunacaktır. * Ankaradan gelen bir habere 
göre, Polonya sefareti il• ticaret 
vekaleti arasında tütii.n tüccarla
rımızın harpten ımrel Polonya... 
da kalan paralarının ıediye eda. 
mesi üzerinde anlaşılmıştır. Du 
günLerd.e tediyata başlanacaktır. -

- Nerede şimdi, otelde mi?. 
- Yok, gezmekte .... Bir bey 

geldi aldı, beraber gittiler. 
Bu kadın Nigardı. Nigar Ka

ragümrüklen Cağaloğhına, ora
dan da Şişliye hicret eden ve gü. 
zelliği ile beraber taliin de yar
dımı ile şöhret kazanan bir ka
dındı. 

Nigann, İstanbulun eski tanın
mış bir ailesine mcusup olduğu
nu iddia edenler de vardı, fa -
kat bu iddia boştu. Nigar hiz · 
mr tçilikten yetişmiş bir Şeyhis
liim torununu baştan çıkarmış, 
aileden para koparmak için dost 
tuttuğu barodan matrut bir avu
katın teşvikile izafoi bikir da -
vası ikame etmiş, bu şantajla 
birkaç bin lira sahibi olup piya
saya atılınış bayağı br alfıfte idi. 

Dolu keselerin himmeti ile 
süslemn, elmasa ve kürke boğu
lan bu kadın daha yemek y ·mesi
ni öğrenmemişti. Balığı bı~akla 
kcsiycr, pila.-ı kaşıkla yiyordu. 

Esasen Nigara para yediren -
ler de hep bayağı ve aşağı ta
baka zenginler, sonradan gör • 
müşlcr, havadan <lılavere ile 
para kazanmıs olan insanlardı. 

Sovyetlerle bu hususta 

temaslarda bulunuiacak 
Şiımıı.1 ve Baı]tJ!k ~ 

harp ili! ikap.aınımas.ı yüııüınıd1<111 ca
ri ticaretleri tamamen duran Llıt
vaıwa, Leboııy.a., Estony.a, Fi<ılan
dı ıya ve İsveç hüıkı'.ımı<ıôJeri aliıJkaı. 
d<ın'lara müracı>aıt ı<t.ıınişler vıe- ye
gfu:ı\ol Y<ilları Olan Rusya vıasıtasi
le karaıdan ticaret; y«µmaık iste
dikler1ni bilıdiırmişlerdir. İSVCQ
tm h\Jassa ihtiıyacıırrnz cı1an de
mi r ve çeliık mahıeıınenin Rıt~iri
],fbileceği aııı~aşıı1mıştrr. 

Bu yolda te<11kiıkleı1de ibul·ınmll
miıl<ıtadır. Sovyet Rusya hü. -

ıkı'.ıımeıtıy1, d, te<ına5 ya.pıklıktan 
sonra ·bu şimal devlatl'eriyle 1ica
ri ımünasebJL.lere gir'ş'lectıklir. 

DENİZ 

Dün akşamki sis 
Dün akşaım saat 18 den son

ra bofozın yukarı kısımlarında 
kesif hir s's olmuş ve bu yüz
den vapur sef:•r .eri te-ohhüre uğ
ıra.ınıştır. Bir QOk vaµurl:ac Ka
radısnıiz.e çı'kanı.amışl~r ve dar:";:..r
lıeımi$].erdir. 

---0---

MÜTJ':FERRlK 

Askeri gönüllü hastaba
kıcı yazılıyor 

Güllıane, Gü:müşsuyu ve Hay
darpaşa haıst:ınııcnelerin<ko· 1 hazir 
mndan >tiıbaren askeri gönüllü 
!ha<1lıa bakıcı kumları aç>ması 
•kararlnşlırılmıştı.r. 20 - 40 yaş a" 
rasınd:ııki bayarı.la<r buııünden .i'i
b...ren kii.yıt için muıhitl··rindeki 
aıSkerllk şube!er·ine 15 mayısa 
k.aıdar müracaa.t ~ıdeb~!ecekler -
d.iT. 

Posta müstahdemlerine 
yeni elbise 

Poıstıa, te ıgraf ve 1ı.cleron ida
res»nıcle çaılışan müvezzi, odacı, 
h<>t •baJm:ı, telgrafçı glbi müstah
demlere yeni db sel.:r verilecek -
ıtir. E!lbiselerin yakalarında ve 
ıka.ılrotleri<ıde h:.;r kısıan ı çi.n yeru 
oııyrı vız· hususi işareilllerle aliımıet.. 
'.le<r .bu.lunacakıtır . 

---<>----
ADLİYE 

Kahvenin camlarım kıran 
6 gün yatacak 

.Aı1'.ırne1 adın.:la bir de .... k;;,nl ı s~r
İh<ll; olarruk ş.,hıı.ımln:ndc Zaıhid.n 
lkaıhvesine g:tm:ş ve kahveciye 
lhiıd!deVı. ·nel•2k ~n·iı.?rı lknmış -
'tıL Ya.h Lır..a.n Ahm.:t Meşhut 
suQb· nöbetçls olan Sultanah
ımet İ ki.n.ci Sul!h ceza 11112ihıt.:..eım.esi
nıa veor1 ım:'Ş Vıc suçu 9Jro~t görü!e-. 
:rek 6 gün hapse ım::ıhküm ollmu.ş
ıtıur. 

Bir kız arkadaşını 

ile yaraladı 
çakı 

Üskiidard:a Selman ağa mahal
lesinde s,ı.!ınampilk cadd::sinde 
126 numarada oturan Mari @dın
da ;ı,;r kız aııkadaııı Bea'1:< s ı::ı:ı,,,,.. 

ıda bi;r kızla ·kavga e!ımi..q\iT. Kdi\·- 1 
te:a o kaıdar kızışmıştır ki Beaıtris 
ceb'ndeki çalkıyı çlkararaık arka
daşını y:ıra>ı:mııştır. Beı:ı\ıris ya
lk:ailamnı.ş, Mari bedavi altın:a alıııı
mı$tır. 

Nigardan hoşlananlar hep ha -
yağı ve aşağı tabakadan zevk a
lan erkeklerdi, Nafi gibi ... 

Biraz sakinledim. Asabım bi
raz yatıştı. Demek Nafi Nermin 
için değil, Nigar için gelmişti. 
Şüphe yoktu, Nigarla geznıiye 

giden N:ıfi idi. Nigarı alıp çı -
karan ondan başka kimse ola • 
ınazdı. 

Yerimden fırladım, bu mantık
Orhanla beraber çıkmamış mıy
dı? .. Bizim gitmemiz; dört gözle 
beklenüyor muydu?.. Orhanla 
kolkola çamlarda dolaşmak için 
bize yarım ağızla: •Erken değil 
mi?• dememiş miydi?. 

Yerinden fırladım, bu mantık
sız, manasız düşüncenin tah-tı te· 
sirindl'"D çamlara fırladım. 

Ada durgun ve sessiz ..• Her çamı 
üzerime yüruyen canlı bir göl
ge sanıyorum; her dal, uzun boy
lu bir kadın kolu, her ağaç bir 
kaclı:ıa sarılıruş bir erkek vücu
dü gibi göriinüyor_ 

{Arkası var) 

24 Nisan 
23 Nisan Milli Hakimiyetimizin 1 

kurulduğu ve Türk çocuğunun • 
insan yerine konduğu gündür. 2:1 
nisan 1920 de Ebedi Şef Mustafa 
Kemal Büyük Millet Meclisini aç· 
tı, milletin mukadderatını mille
tin idaresine tevdi etti. 23 n'san 
1922 de Qocuk Esirgeme Kurumu 
mazinin telakkisinden ayrılarak 
yepyeni: bir ruhla faaliyete geç· 
ti. 

20 yıllık tarihimize göz gezdi
rirsek, bir milletin kendi mu -
kadckratını kendi idare etme • 
sinin ne dcnıek olduğunu anla .. 
rız. Diinkü çocukla bugünkü Türk 
çocuğunun seviyesini mükayese 
edersek, Cumhuriyetin feyzi gü
neş gibi göz kamaştırır. Bunun 
içiu 23 nisan şüphe yok ki, Tür
kün milli büyük bayra=dır. 

23 Nisanda çocuklarımızın n~ -
esi ile mec'ut, Büyük Millet 
Meclisinin yirmi yıllık şerefli ta
rihile magrur, dünyanın en kay· 
gılı devrinde bile yirmi yıllık 
Türk devletinin durbi.n ve du -
rendiş siyaseti ile ferih ve fuhur 
kutlu bir günün mutlu saatle -
rJ.ni y:işadıktan sonra, ayni sa· 
adet ve ayni gurnrla, ferih ve 
fahur 24 nisanı idrak ettik. 

24 nisan heni her yıl düşün -
düren tarihtir. 24 nisanda göz -
lerinıi açtığını Z3ınan bütün yurt. 
ta dalgalanan şafak renkli Türk 
bayrağının kırnıızı in'ik.ıislan 111· 

bumda huzur ve sükun müjdeler. 
Büyük bavramm yirnü dört sa
atlik intibaları bir znfer desta
nıdır. Bilirim ve eminim ki, Tiiı· 
kiye Cıımhuriyelinin sınırları için 
deki on sekiz milyon ki!o?i ile aram
da hiçbir düşünce farkı yoktur. 

Ve 24 nisan 1920 yi lıatırlarıın. 
23 ~san l!t20 de, karanlık ve ınUZ· 
tarip günlerimizde yolumuzu ay· 
dınlatan nur Ankarada, küçük 
bir binada ı.şılda=ya başlamış· 
ken, 24 nisan 1920 de kudurmuş, 
azgın bir kütle Dlizce ile Hen -
aekte Türk kam akıtıyor, hapis
lıan.elerin kapısını açıp katille
ri serbest bırakıyor, onların ye
rine ınemurlal'ı, zabitleri soku
yor, 24 üncü fırkanın kumaıır 
dall\Ill, erkfi.nıharbini, ya"·trini 
ııehit ediyor, fırkayı soyuyor, A
dapazarında halka selamı şaha
ne tebliğ edfürek yüz elli lira 
maaşla gönüllü toplanıyor ve bu 
çapulcu alayı °"yve boğazında 
milli kuvvetlere taarruz ediyor-
du ••• 

24 nisanda •Hakimiyet mille· 
tindir» söziinü ~ehitlcrimizin ka
nlle yazdtğımızı hatırlarını da 
Ebedi Şefin hitabesini bir kere 
daha dil ile ikrar kalb ile tas • 
dik ederinı: •Birinci vazifem, 
Türk istiklalini, Türk Cumbu -
riyetini, ilelebet, muhafaza ve 
müdafaa etmektir• 

SELAMİ İZZET SEDES 

Romanya'ya bir!Hatay vapuru 
h~yet gıdiyor dün tevkif edildi 
Ticaret V:.>kiıl •lı tiı.ş t.careı: da

iresi reisi Se; ""'L B~rkin bugün 
AırJ~\.laraıdan ~rl-ecclk vı:: öi{leden 
sonra k n<li ,iırJ btuıadan i.iH • .iliak 
edecr·.< h:r~ı ,;,..mseler!c Roman.va
ya h3.!c.1ket -.ıdr-cekt.r. Arasında 
!bazı tllccarlanınızın Vot' petrol 1i
ımltet ş:rkelin;n ır:urn.hhas!=ı bu
lunacak heyet Romanya hüıkCıme
ıtl}'lle yen[ ticaret anlaşması yap
maık üz~re müzakerı;>;ı_r yapacaık- l 
ır. 

Evve3kı anlaşmanm bilihassıa 
petrol JUhaLfı.tı ve baızı .madıdıele
ir :ııı, ihraca<tı üzer 1'1- ıbazı ıım:iş..l<ü

.l;lta seıbep oldu~u görülırıiiştür. 
Bun'M o~an kaıklınlaca.ktır. 

Oiomobil kazası 
IBeyogjunda Avnalı çeşmede 

Servi ~adedS ııdı-" otu.r.ııııı İstırati 
dün İstrkhll ca<ide;,ı ndvrıı ~\"er
lren şoför AJı:U=nck'ın 1daı-esin
deki 1956 nuıma>ra ı otonı"ıbi!in 
ç.ruıll'l')2Slr:ıa uğramış ve yaralaın
ımL-;ıtıc. hıırati tedavi a.Ltma ahn
ımıs. ş0för yakalaıııml.\Jlır. 

DÜZELTMELİ -- -- -- ------
23 nisan bay·ramı miinase 

betile Nanemolla ile konuşu-
yorduk da, şunu söylcd!: . 

_ Bir yanlı~hk tashih edil-
meden siirHp g·idiyor .. 

- Ne yanlı~ı bu?.. . 
Diye sordum. izah ettı: 
- Esirgemek türkç~dc sa -

kınn1ak var olan ~eyi verme-' . mek ve !'·apmaınak manasına 
gt lir. Hiınayenin t~rcümesi 
ise c:Korun1ak• tır Bınaena 
lcyb .çocuk Esirgeme Kuru • 
mu" değil •Çocuk Koruma ce
miyeti• olmak gerektir. Or~~da 
•Esirgenen• çocuklar degıl, 
cKoruman• ıı;oouklar vardırl 

Fele«in: 
- Ben alim değilim .• 
Deyişi gibi, ben de dil üle

masından değilim amma, Nll
nemollanın izahı doğruma gel
di. 

EDEBİYAT 

ÖZENTİSİ 

Bazı muharrirlerimizin edip 
olmak istedikleri, ve fakat o
lamayıp edebiyatı Mr ö.zenti 
halinde muhafaza ettikleri mu 
hakkak. 

Mesela bu yari edipliğin bir 
misali şu teşbihte ıie kadar 
beliğ olarak göze çarpıyor: 

- •Er meydanlarının kor • 
kunç tanrısL.> 
Yarı edibin maksadı halbu

ki hu teşbihte gördüğünüz ve 
anladığınız mana değildir. o 
şunu söyle.mek istiyor: 

- Er meydaularınm hakimi 
ve Tanrısı .. 
•Hükmeden• nerede, •Korku

tan veya korkunç• olan nere
de?. Yani efendim ner.eJle, 
edebiyat ve teşbih san'ati ne
rede?. 

\ 
' 

Hüklıımıten müsa::ıde a lmadaın 
Koobi'nce<len H'ayfaya götüıırııek 
ü:2e<re ımaıl yi1kliyen Ha.tay V2JpurU 

.nıi!ııaıy~t dün boğaza gclımiş ve 
Bı.ryi.iıkrlerede m'ımur1ar tara.fırı<
dan •te\1kif eıdilerJk KıwuQC<ıme 
önlıerine demidJU l)rrüŞtiT. 

K<ıreste yfrk1ü o lan vı.pur Zon
gu1rlai';a uiır aınıı.ş. Zonguldak li.
JYUlill• reisi evrakını İsa.nıbula ka
dar Ya'.P'ffiıŞ Vf! ancak İsanlbulıa 
kadar yıebo'CElk ımikıta.rtla vapurn 
kömür ver'lıniştir. Komisyon 
·bı.tgün tıoplanaraık vııııpurun vazi
y,~id tenkik edecekltl .-. 

--v---

Bir kadına otomobil ç2rpf. 
Gafaiıada K um!bıııracı yolkuşll'ltdıa 

72 nuımaırolı evd"' oturan Saniye 
•adında •bir ıkad.ın Galiata rııht.ını. 
caddesi rııden geç'111ken şoför Ke
ımaJıim idaresi<rıdeki 1583 ~ 
ı1ıalkısi kendisi.nıo çarpmış ve ba
caild:arn:ıda.n yara'.ıaımıştır. Sanı~ 

yı" 'fıeda.vi mfüna alımnı.ş, şoför 
ya!kaılruım!Şt.ır. 

YEDİ CEPHEDE 

MUHAREBE 

Müttefiklerle Alınanlar ara 
sındaki şimal harbi kızıştı 
yedi cephe üzerinde muharebe 
cereyan ettiği haber veriliyor. 
Tabü bütün cephelerin htde -
fini •Oslo» ya varmak ve Al
manları N orveçten tardetmck 
teşkil ediyor. Bizim Nan" -
mollaya b11 kanaatimi söyle· 
dim de: 

- Evet Oslo ... 
Dedi ve ilave etti: 
- Harpten sonra ccOslo• nun 

tdı herhalde •Uslu• olacak. 
çünkü bu kadar delik deşik 
hale gelen bir şehir ancak 
cUslu• olur ve bir dahast için 
yoğurdu üfler de yer .. 

Malum ya, Uslunun bir ına· 
nası da akıllı demektİr. Bat· 
ta, :v.alnız Oslonun adı değil, 
bell<i bütün Norveçin adı de
ğişir: 

- Akıllı bitaraf.. 
Olur. ~iıtiınal, Nanemolla da 

bunu işaret etmek istedi 

GÜMÜŞLÜ 

ZURNA 

Ajansların haber verdiğine 
göre Belçikada, Dolanda he • 
sabına casusluk yapan biri y•
kalannuş. Casus, Belçikanı~ 
Milli Müda~aa tedbirlerİJllı 
askeri hareket ve hazırlıkları 
nı ogrenmiye çalışıyormıt? 
Nanemollaya bunu haber ver· 
dim de: 

- İşte gümüşlü zurna ... JJi• 
ye buna derler .• 

Dedi ve güldü .. 
Holandalıların Bclçikada cıt"" 

susluk yapmaları hakikate: 
bir hayli garip ve giiliincc• 
nesnedir, değil mi?. .., 

A. ŞE1'~ 
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Çok geçmeden derviş Niyazi, elin

de ufak bir tepsi ile odaya döndü. 
&nim sureta düşkünıhiji;ü

me 81!ll' ııi.bi davra:ııarak fırsat 
buld uJa;.a ıoo:.u bir 00.l.de ç~ 
t,ren sa.na, dedeye, seı..:n ve 

. dedenin karakterindeki hakiki 
dÜ';ıl<Ülllüğe ve dü.şk.ü.nlere asıl 
ıııcımeık sırası vıe h<Jkkı b'me ... Ne 
yaz.ık. .. &.... tarikat düşkünü na. 
ızaI1lle bakan ba:ki!d diişkünler! 
Hila k~ insan arasına 
çılaıcek yüz, yaşıyaca.k &Lfat ve 
hak ıasa.vvur ediyorswııuz! .. 

Sacit, eski kansının apacı bir 
.ittilıamla yüziliıe tü.lrurürcesi.ne 
ıııııvurd:uğu bu Jı.aılroret:erle sar
eı.klı. Yüzü $lpSaln 1-ildi Ce
vap ~e, ımünalkaşa.yı iler>
letmiye hazıda.ıuyordu... BiT yar 
ver ılraıpın m ıyaımnda ,ı:özül<tü .• 
Dtıyduğ'u heyeoarılıa yüzü uçuk 
bir renk bağlıyaıı Ren~ hıa,
ber V'EO"di: 

- Buyurun küçük hanım.. .İ& 
nmaık Smı& ~. 

Rengigill bir tjeY söyleıııOOen 
:rur\idu. Sacı.din yan md an geçer
ken mıılıııı.lıılraa- bir bakışla eski ko
ea51Ila BOn bir defa dıa.ha ibaıktı. 
Y aveıin ~ = Abdülfettah 
pııışanın yanına çrlch.. 
~ .rocguııou, bir 6İİl"Ü 

dervişle Mü.ıtio" babanın sorgula> 
rnıdan çok uzun sürmüştü. 

İkindiye .lcada.r mabeyn daôre
simıcl.e hiıdıı:seWn net.ıces,ini bek
hyen Münir ba.ba ile dervi.şlıeri 
ve MerdiveııKöy 1ü dervişler gru
ıpa ya.kın ık.endileıine seıtıe.t bu
hıııdu.klannı 1ıebliğ eden başka
trb;ııı '1'81111Ddaın aynlacaklıaın sz.. 
rada Müıııir baba. sordu: 

- Bizimle bera.bei- biır can da
ha vardı paşa.. O gelmiyecek 
mi.7 

1 Mey~ barba, hayderisinin ce -
b'~n eksilt et:m«liği dem ş.~e
cigini önüne koydu, diğer ce -
binden çıkaırdığı b'1' elmayı d"' 
dilimledikten sonra lbir kadeh 
doldurdu, Hiasaaı babaya sundu: 

- Rağbet buyrulmaz mı eren,.. 
ler? 

Hasan baha sol ıelini göğsüne 
bastırıp iiı:eri OOğrıı hafif bir vü
curt; eöişi ve baş kesi.şile: 

-Eyvallah .. 
1 kondumJp uzatılan lw.d.ehl bek
taşi ad.etme göre sağ ırvıucunda 
ml.iyerek aldı. Göz kırpmadan 
yuvaırladı.. Mky li ba'ba, kendlı çe
Jciştireceği doluyu ~den k:aOOhe 
llroyaırken ~ se.sJenm: 

- Derviş Niy az.i.. Derviş N'»
yazi 
Dışardan önce nezlleli kaba bir 

ses aksetti: 
- Lebbeyk ereııılerim! 
Arkasından orta boylu., bJyu 

siyah sakallı, e:i.ıne dolgun, kar
ma k.a.nşıJı: yüzlü ve mahmuır ba.
lkı.şlı 55 lik bir dıeı:viş meydana 
ginlıi Hasan baoo emir verdi: 

- Faıkire biraz dem getir ... 
lbbıa erenlerle birlikte Nevruz 
sabahı muhabbeti yapalım. 

Çok W'Qll1eden dervi..ş Nıi(ya2Ji, 
el.inde ufak bir tepsi ile odaya 
döndü.. Tepsiyi Hasan ba:banın ö. 
nfuııı koydu. Sonra iki babayı 
başbaşa bırakarak aşağıya, del"
vişleıiio:ı bpısı önünde çömeldik
leri aşevi.ıııe aıvdet et.ti. 

İki heıııışeri baba, kaJ:şıl.ıklı 
peymamderi boşaltarak demi 

• 

. 
RADYO . - ~ 

OJAIAIA usuıcµ;uu 

~ 19At & llltd &-. -~ •. ..... u.,. .. -&-. •••• 

... -. W&.. llt&w. -------
~4 isan Çar~amba 
12,:ıo Program ve memleket 

saaı ayarı, 12;ı5 Ajans ve mcu-. 
oro!oji haberleri, 12,50 Mü.zık; 
IıfolıteLıj şarkılar (pi.), 13,30/14-
Müzık: K,;,;ılk orkestra (Şef: Ne
cıp Aşkın). 

18.- Proqram ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Fasıl 
heyeti, 18.55 Müzik: Okuyaıı : 
Mahmut Karındaş. l - Tatyos • 
Hii.zzam şarkı: (Suyi kô.ğıtharn?de) 
2 - Salıihaddin Pınar - Hüzzam 
şarkı: (Gönlümde derin), 3 -
Halı. türküsü: (Yakına gel), 4-
Ha!k türküsü: (Ay doğar sıni si
ni), 5 - Halk türküsü : (Maya.) 
19.10 Memleket saat ayan, Ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19,30 
Konuşma: (D~ politika hadise
leri), 19.45 Müzik: Çalanlar: Hak
kı Dennan, Şerif lçli, Hcuan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

I - Okuyan: Sadi Hoşses. 
l - Pe§Tetı, Z - Hacı Arif Bey· 

Karcığar farkı: (Aşkı pünhan e
demem), 3 - Salıihaddin Pı • 
nar • Karcığar şarkı: (Yıl!arca 

seviş~), 4 - Hüseyin Fahri -
Tahir §arkı: (Uzaktan baktı git
ti), 5 - Dede - Giilizar ıarkı: 
(Bivefa bir çcşmi bidad), 

Il - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Salahaddin Pınar • Bayati 

şarkı: (Kalbim gene ii.zgiin), 2 -
Salahaddin Pınar - Bayatt şar
kı: (Artık 11etişiı'), 3 - Uşşak 
kesik loerem: ( S~iya camında 
nedir), 4 - !sak Varon • Eviç 
şarkı: (Son ayrılığın), 20,15 Ko
n~ma (Çocuk Esirgeme Kuru
mu tarafından), 20,30 TEMS!L: 
21,30 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu, (Şef, Ihsan Kiinçe1'), 
22,15 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri, Ziraııt. eshnm - tahvılat 
kambiyo - nuhıt borsası (fiı;a:). 
Zl.35 Müzik: Cnzbant (pl.j, 2.1,2.5/ 
23,30 Yarınki progrom ve iropa
nış. !Beşkatip ooııuzl.aırını .kaldırdı.: 

- Oraeıru ıbilmiyornm. S'zi 
ııerbest bırakmak, biır daıha da 
böyle lıaceketlere k&ıkışıruınıa.
ırı.ızı lıenbih etmekle muvaıızafun. 

üçlediler •. Meyli ba'ba, ağzına a.t
tı~ ibir elma dilimı:ru çiynıerken 
neooereden uııağa dalan ba.kı.şla
nm, yemyeşil b4r d~korla bı:.har 
rt.azeliğint gözle.re bellrt12n kıa-1=
da uzun :uzun dola.ştıxd.ı, dudak- -------------
larındıa ha!kiınane biT tebessü _ istanbul Üçiır.cü Sull• Hukuk 
mün izleri canlanırken. söııü aç- Mahkemesind•n: 
tı: 940/722 

Ve.. Biri4 SütlüCEnoin diP:eri 
Merdivenköyünü.n yolunu tutan 
iki derviş kaf;lesi, sabahleym 
getiri.ldBık.leri YıJdow sarayında 
Rengigülü bırakarak mevcutla
rnıdan bir nobaıııla kendi ııeınt
lcWıiıl yolwıu tıırttıum._ 

- Hamd.olsun bu kışı da saıtlık- Almanyada Dresden ş"brinde 
la çııkardiık erenler.. (A gebe et oommand .. No 97 G. 

- Çoik şükür baba. :!şile Nev- D. İ.) markalı 9 kdnur.uevvd 
il"l1za da kıavuııtuk.. &filden a- 937 tar.ıhı; ve 7320 : 21 No.lı 

, d.etmis, Nevruzla beraibeır, tıek- Sanrclık Brud 187 kik> Smyrna va-
. kel d ki purunun 129 uncu seferi ile 

er e . mihmanlar, .kıalendcr- 10/1/938 tarirh ~ 307 No.lı .. ~N-
her, yanaşma canlaT Nevn'.ızla ~..,,. 

-4-
NEVAUZ 

KAZLIÇEŞMEBEKTAŞİ 
DEKGAmNDA BAHAR AYİNİ 

.bevbelerini onıu.z.I.:ırına vururlar rm:ınıfx> :ile ıki sardık eczayı tıb
ba.baya. niyazlarnı.ı yapıp: ' bİVC!ll.n gümrü~nüze gelmiş ve 

Nevruz Sultan, Seyahati der _ t:.ı.nun konşimentosu. ziya:a uğ-
~! ram~ bulunması ıhase-biyle ma!h-

derlPT. yola çıkarlarnıış.. Yine kı:'meıni-zdenı z:ya.'.l uğrıyan kon-
Q('.ık Şükür, şimdi gö.,--ebeLık orta- ş;rnıen!.onun jpta,li ile yer.ısinin 
dıan kalktı da böy1e Nevrlızla !baş.- ıt·zsımn taJırp edilmiş bulundu• 

-1- lı;van seyahatlere son çekildi. ğunrlan !<:eyf.yxtt Ticm,_ıt ka.nunu-
Meyli ba!ba oordu: nun 638 iınıci mııdd-esi rnuc hince y edirltuie ile IBılk.ırlııöy ıaınısı.n.

dıa f>opiıallt ı:ıeıt±ka üzerinde -bu -
lunen Kırıl •çeşme Bektaefı der
gaJımda büyük biır hazı,rlık gö-
2Je c;aıııoyordu. 

. - Nle-wıiz sa.aılinıi tayin etti - m0'lJkUr konşiımeı:ıto be.- k.ianın 
rno: mıı erenler? elıinıde iSe maıhlvcımeye İbra2l ve 

Falıkii ~ poot.ları der
gahın Yol üzerirıı.dlelci 'bahı;ıes İlıde 
moe dıeğnelderıe si!lkıeliyerclı: 
tozunu, lop.r.ağını temizliyoc, 
yi.i.nıleııini kabıırteyorl3'l'; M;ıc-rdlen 

(Arkası va1") 

fAK~I 1 Ya KA#A 

24 Nls•n 
Qğulım taıbta1ann gıcırtısı duyu- Ç A R Ş A M B A 
luycır, telokıenin po5mişini Scrv'Uli Hicri: 1351 Bumi: 1:151 
Hasan balıa., sandiktan çıık.:mlığı 4 iincü ay Gün: 115 Nisan: u 
yeşil cüppe ve ayni renkteki sar R• biülevvel: 16 Kasım: 169 
rı,il;ını ertesi günü, İçin hazı.rlı- Ç<üneş: 5,08 Akşam: 18,58 
yarallt dervişleıuı yaptığı temiz- Oğ-le: 12,12 Yatsı: 20 38 
~ I>eilarel ecL"yord.u. İkindi 16,01 1:msak: a'.ı& 

iRumi marrtı.n sekizi idi. !Bi'I' gün 
800ra Bektaşiler.lıe Şillerin en bü- - UAV.A VAZİYE·rJ -
yük bıaymmlan, tasarvvuf çerçe- Yeşi!köy Meteoroloji istasvo-
~e bekltaşlliğino nı.üıı!€Sna nundan alınan malumata ıı'irc, 
b:ır günü merıasimlıe tes'it oluma- hava yurdun Ege re Trak,ada 
eaktı.. b'Ulutlu, Akdeniz kıııılarınd:ı çok 

Nevruz günfuıü, yeni yıla ilk bulutlu, diğer yerlerde kapa/~ ve 
ba.hıacla <>i:nneyi ESaS tutan bek- pek mevzii yağışlı f!Cçmi.ıı, rüz -
taşıler lrusus! merasinile kutlu- garla,. fgede garb, c!i!)er yerlerde 
krbr, o ııiin lıeı: tekkede açı.la.n şimalden doğu /ıölgelcrle Orta 
meydatılara iekf\·I.i.n teknıtıl Anadoluda hafif diğer yerlerd? 
canlan top1arm-, Nevrıiz sa.:iin - yer yer kuvvetli olarak esmıştor. 
de gülbanlclıar çekilir, dua.!..,.. edi- Dün, istanbulda iıava bmi\tlu 
lir, bunu müteakip de ibir ayini geçmiş; rilzgarlar şimali şa•kiden 
~ ıt'eln&~~~ saniyede 5-7 metn lıız!a e:nnış!i>'. 

""a ,,-..,, Saat 14 de hava tazyiki 1015,1 mi-
Wtu.llu.. Dergfilıın tariıh.i:ıi tes - libar idi. Sühunet en yüksek 
~ı!a eden yılın~ 4 a- 18,l ve en düşük 8,6 san>.iqrat o-

\ibraz ed.ilııı1cıdiğı taıkdiırdk ı nu.ı
ayyıı::n olan müdde1ı:ın hiıt.aımı.nda 
iptaJine ık.ar,,.. verilıerek niiSha.i 
saıiymi verdirileccği ilan olu -
nur. (26ü08J 

() JR 
ıı.Nl\AM~ 

~2 • 4. 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre Fre 
100 FIO[jn 
100 Rayişmark 
100 Bclga 
100 Drahmi 
100 Çek kronu 
100 .Peçeta 
100 Zloti 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

llb-
5.24 

149.30 
2.9647 
7.5675 

29.3550 
79.2393 

22.11 
o 97 

13.61 

0.625 
J_ ;ııs 

35.097:; 
31.0975 

Esham ve Tahvilat 
Sivas - Erzurum 2 19.59 

6.30 Türk bira fabrikası lan d~ürrel ~~ !arak ka11dedilmisti•. 

ıı.ın mezarı kabartıldı. Bahçede- ! İİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİii..iİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİmmİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİ-
~ giivercirıd.iğin bölmcieıi sil1n-
d;i, süµrü~ü ... Bi::, sıraya dizili 1 
ıtarlılardatlti suınbüllerin, fülya ve 
menekşelerin aramndaki otlar 
~"Qlımdu. Telclı:e; 8 lişilik derviş 

inhisarlar Umum MüdürlüQUndan 
loodrosu. ikıi. milmıan dıeTv.i:;, Ser· Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

3180.- Pazarlık 11 

vili mihman Meyli baba ile bir- Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. şekli •aatı 
lilde büyük bayrama hazırlandı. ----------=--=-_.,;_~=--=------..:..:.._..;__:_:~ 

Ertooı saobah, erkenden uya _ Bi:ra sandığı 10.000 A. 42.4-00.-
nan dervişler, ~vinin bahçe ka- B.ıra kasası 11.000 A. 
pısı önründe sabah ka.hvelıeııini, af. I - Şa.l'tnaıme ve nüıınunreleri muciluıoe bira sandıi(ı ~ kasala.. 
yon ve çaylarını içerlel'ken iki rı pa:tarlıJda sa.im alrn:acalotıır. 
hem.şeri a.hıbap, Hasan ve Meyli il - Mu.lıarmmen bedeh, mu.v.akbıt teım>noıotı, pazaııılıJ< saati hl-
ba-ba.ler, a~ meydanının zaımıda yazııbdır. 
llı:öşeMıdeki poslalarıa .kuruhnuş- III - Pazarlık 26/fV /940 cuma günü Lıtıınbulda Ka:bataşta )e.. 
lar, birb rJıerini.: V6<'lllil Yel mübayaat şubesmd<eki alım kıcm:iisyıcmı.rnda yapılaca'kıt.ıır. 

- Sabahlar a:>l<.""O'ıswı! IV - Şartnamesi her güaı, sözü ~ levazım şulbeBi VIE'Zne-
- A.j;kım1z cemal olsun, Siıılıcbı voe İ2lIMr Anıkaı-a baş müdü~ 212 kuruş muıkabiilin-
- Ceına:liniz nruır, eyyama:ıııız de .Wmeılıi.fü. Ve nümuneler dıe levazım şuixand:e ~w, 

pür sürur olwn! V - İsteldiikiın pazanlılc iç.irı:ı tıayin oluınan gün ve saaıtıte kaı:»-
Belı;taşi ıısuliıle sel~ ni vesailı: ve yüzere 7,5 güvenme par~ bil1liılıme me2ikılr ilıı>-

ıııııubıil:ıbeo hınrıı.buıılanlJ.. mlsYuıa müracaallaıro . (3005}. 

l•D A• 

.-• nirthl tefriite:a: ---- 
A LLAH l N ARSLAN/ 

ı~ 

(Ali) beyhude feragat hislerinden 

birdenbire silkindi 
(Ali) dl> an1adı ıki, arıt:ık s.:bat-1 

'ilan başka ça.ııe kalrrıııarnu;tı. Mey
rla-nu mı.ı.h<llı ıf1ere ve Ernev> lere 
'lıEricetjmı_t.<, hcltiık:i bir fe1 );ıııt 
olacarkitı. Kı..:nd;& hilaJl"f. mevıkJ
anıJı;.rıı QEık JeOOk olursa, ortay,. 
ibir ııaıkıım iu1kalaır çıkacalk ... Mü:t
ilı.iış Jbt.lı-asJ.arr çaııpış;ıoak.. . . Re
sui.ıU.lihahın rnukıadd<>S bir vediası 
olan (isl·am CuımıJıurjyeti), 1<.ısa 
lb1r zaman zaTfmda <pa.-çail.ııııa
caiktı. 

'.Aıllİ!) beyll:ıı.ı.d,, fe.r"l'(aıl tı.;sle
!'1.:ndren, bwd.nlııı:n.' si.lkind.. is
liıniyetin 161.inad e-ı.ti·ği (vahdet) 
llı:uvı;ı.rtini muhafaza etıınek .çin, 
.arıtıık sooımııa ık~r mücadelıeye 
k.axaır verdi. Evv<lla, umumi fi
ki.r!ıerdo: lıasıJ olanı şüpihıdıe.-i sil
mcl< ıınaık9ad:i-yle, ertes; gün bal
lkı mescidi şarife dı>vet etıı: .. Min
lb-.-e çı.karaık, şu mea.lrda;· bir hut
be söyıledii.: 

(Ta:lha) >Iıe (Zülbeyt), ).-Mklm
!Y>e gitıti.l.:ır. (Ayşe) ıiıle bırll,ıştiler. 

(Al:) ~e t.ahrilkiırt yap
mak iç.n gclice Med:meyo sokt.tl
muş o1an Elmwiler ile bım'ların 
il!'rıafl.aııları ise, (Şam') a g d'-ırek 
arada daih,a lbi.iyük ıınikyasta lı.a>
!Zlrlanaıı muılıaıleüıt cer€!'1'!'.Wla. 
ıili.ihak etılıi1r<ır. 

* Bu esınıaıda ($aıın) içinden ikay-
ıruyan bı.r vıoılka.na benzııyorou. 
(Ali) nia:ı ezeli düşmanı olan Şam 
valist - w, (Oeınaın) ın yeğı.aı, -
(::Vluaıviyeı bu volıkamn en me.. 

rtiın· st.inadgfuhı:ıu t...ıs.kil ediyor -
du. 
Bü~ün Elmı..""Viler, şimdi onun ba

~ına topJannnışlaırd:ı. Şaım. il.deta 
lbir Elınevi ondu merkıez:ı halimi aıl
rnıştı. Haı:ıtiı, Med!.!llctle .g.<z1.ceo 
1ıedravi edi: len (Mervıan) da iyi
leşın ış ... Kl.mrlisi.ne sarlıık mr kaç 
&d:aımla biır gece Mediw-rlen çıka
rak, Şaan'a gitaniı;... En yarkıın. 
aikıııaba&ındaı:ı o1ıan (Muıavı:vı<ı) ye 
d.lıt!.ıtıak etııni.şti. 

Eıneviler, halikı (Ali) nin aley
hine, taiırriık elımı.lk iıçin:ı ne milin
lk.ün.se yapıy0rlıard.1. Büyük cami
d<ı her naınaman ooııra (Os -
man) ın kanılı R'<im!ei!'m ve zev
cesi (Naile) ııin kes .. '1niş parınai<-
larım ariaya çıkar1yorlar ... Bun-
!Laırı halka 1ıeşhiır ed'.yorlaır ... (Nl) 
nin aJ.eyhi.ı:ıt;;, nutıuıkllar ira.ded.e -
ıre'k: 

- İrırt:lkam!.. Om:ıarun ka.tt ~e
ırk:den ve ıkatiJ.ll;_ır,ıüı hfunilcrin
den i'1tikam ... 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000~ lir• 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 > 50 • = 3750.- • 

210 • 25 > = 5250.- • 
Keşideler: 1 ~ubat, 1 maYI", 

1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

24 NiSAN 1940 

- Ey Nas!.. Bıliıı ve agah o
J.ım ki, lbi.it.ün h.avaıtı.mdıa:, A.llafrıın 
ve Resuılu ll:a.hın em.den b.iJAfın
da hlç bir harelret:ta bulnınıına
dmn. N efsJmrd!e btr an hile hiç 
!bir lbeşcıri 'İMİI'aıs duymadım .. 
iİşiıt.iıYonım ki, ben;, (Osınarı) ın 
ık.aıtiJ.lcy.ini b.aı:ııoye e1ımekle itlıam 
ed!.rıJLT varmış ... Haıber alıyorum 
ki, l:J.r takım müfsidler w· mü
ııeıfı:kl lar, o meırııfu.r ciruı.yLıtrte be
nim de alakarda:r o.lkluğuımu ·rldla 
ediyorlarrıınış. . • B ım.brı Al'lahın 
gamhına harvale ed) :rm. O AJ.laıh 
iki, her şey;n haıkikatini ancaık o 
böı1r, o görür, o i.şi~.r ... Masum-
1.an o bimaı)'ll ed• • .,. ve mücriıın
lerin de oı.rııalarını verir... Ey 
Nas!.. B.Jin ve a,:ııi!h olun k:, (Os
man) ın feci akiıbetinrlcn, o, ııııi. her 
!kesten ziya.d.-eı müla-ıısix ve müto· 
essif.ıın. Her şevi bile:ı, gören ve 
.işiıtı..n, k.endisinrd.<ın hi<; bic ha· 
lkaıt gizlerı..m:yen o büyük Allah 
lbllJ yar ık.i, (Osman) ın ka.ti1kcinıi 
ıbur!U"p cezaıl.aııdınmak için ne 
mümkünse yıaµtun. Fa:ka.t. mu
vaffaık a.raımadım. Bu had.ise kar
ı;ısında., msanlı:k aczim. 3'\ıadım. 
:Net peyi, lıı.:T kuvvetin f.ıv'><i.ıı@ 
olan, (A.11aıh) a bmııkıtun... Ey 
Nas!.. İşte, :&su.!fillahın şu mes
cidw.rle, A.l!.aJun huzurunda, seze 
ruiap ediyorum ve sizi, vao:ife
ye dıavcıt .ıyl.i.Y\'.)tl"U'lll. (Osman) ın 
lkarunı da.va edı nler her ıldm 
'.sc, orta.ya çık.>ınla.r. Katil hı:ır 
k mı ise arta ya koysunlar. HaLk 
ık.w:sısında davalaruu i>ıbat et -
si.nJer. Kısas lalJep eyltS•ı.ıı;.~ ... 
Ho""-nize lrarşı a.lııdodiyoruın ki, 
ıe;;;ı.r Osm.aru'll -bu· da."'Illa kanı, 
evlatlarıma dahi hulıışrnı.ş olsa, 
!hak '"" adalı:ıl uğrunda deriı.al 
ornJlaırı ıkısas eder.im ... İşte, du-

Diy" bar, ıba<r baığınyorfilrdı. 
Ne ık.arlar ooyır.::ı"'- ~ayandır ki, 

!Yakın zaıınanla.ra karlar Elmovi
J.eı e tlıişımaıı Qİa,claır da şimdi 
rl<lliwıı, taıkım Şaan'a gid.!)'orltu', 
(Muarviye) ye iltııh.aık \IU'.ılY'CJ1'1ardı. ••-ıımım:: _________ ımımımmımıı:ı::ı::mm--• 
ıB uı:ılrul![lj ba.şlaTında, (Aımr tbınıi 
A~J f:llD., Ha·•ı~.ı ını.ııl:ıap edılmc
d.iğiruden dnla.yJ mü:kess_., olan 

• ruıyoruıın. Ve si2ıden cevaı:ı l:Y. rkli-
yoıum. Söy1 yirı "-· Katd, lk-m -
dk? .. 

D ye, feryad etti. 
(AJılahJ ı .i.ş'hat ed~nd<, iıalk 

ikarsısında böylece feryat ed•.n 
(Aıl·.) hııokkından o kadar eıı1<ını idi 
ki, m.r,bcri.n kenarına daya.-ı.:ırak 
durw-. V. , d:ıil<.,kaliırca lx ;~ ı:xli. 
Tek bin: i'll.."'1'11 kaJkı.p da ona ca
wıo veıı.ım< tl' . 

O zaımaıı. (Ali\ dkı'ıru sema
ya lkaıldııdı: 

- Ya Rab! .. Her ılum ık.i ehl' is
.ııiım arasına fcsatl ve niii<ık so
karsa onu !ki cihanda rez 1 ve 
haciJ et ... H,ır kim k:i, ehli islamm 
vul!:dffiinıJ ç:ı.i.ışır&a, ona nu,,rot 
w rnuv.ıfiaıkıV>t~ ver. Re;,ullılla
lhın ~fmrr.u Söndürme. İslam 
C umlhurımu per ....,.,, etıme ..• 

J)iıye siiylendi. Ağır .alfır rn n
lb..rrdı:ın• indi. 

* İHTİRAS HER ŞEYİ 
UNUTTURUYOR 

(Ali) vfodanırun aıruıc:tıtiiti son 
varziıfeyı, i:fa etm.iŞti. Ve bu ha
reketiıylı<! de, bir aıııda J.1.edine haıl
kı.rnn .... :za.r..ıarında yü.kselm .şti. 

(Ah) nin hut!besini dl:myent.r, 
~ ya$1a:rını silerek mescitten 
ç ık.ı yor lııır : 

- Bu k.a.dlar mert.. . İsliı:m •yet 
'lli\Tıındıa ibu ıkadar fedaft<fır olamı 
b:r adama kan-şı, nasti muhalefet 
göslıt.-iliT? .. Vazifemiz, AJ.i;1'1 i.ta
at. eılımdktir .. 

D;.ye söy.J.eniyoırlıardı. 
(Medine) ye, birdenlbtre tıi;.,ük 

biır silkUn gelmi1;11.i. Bu sü
ikun .ise. a r t ı k ik:eıııd1imin< 
:i.Mi.rars O"'e'ryanlarm-a kapıp k.o
yuw:rmirş o>an !başlıca rnuhalif
Oere, OOeıtıa dclh<>et verdi. 

Halkı (Ali) n'İll aleyhine tahrik 
edenrlıer, mağliJıı dlrluldarını aa'Jo 

la~!vla.-. Buırada biır 'i/EY yapamı
yacaık'<ıarına kana.at; goetiııı:ıroek bir 
kısmı (Mekke) vıeı titr !kısmı da 
(Şam) a gld.erek, (Ali) ile mü
cade ye devamı ikaa-arl.~mh • 
w. 

IS TAN BUL tELEOIYESINDEN 
(gay•i mem.mı:ıı.lar) da varoı. !lılı=--------------------••• Gün ı:t->qhiık~ Mıuı.viıycnın lkuır 
veli .aırotıyordu. Artık Şamda, hi
kı.fot m'-ırkezıne kaır:;ı sıyan ... Ve 
Istrldhl :iiıkirlerı .b,.ı;,,m.ve başlı
yorou. Emeviler, (İ.s1iııın Cum -
ıhurıyeti) ni yiJ.onaık ve onum 
:,1.ırınc bir (Emevi saJıtaruı.tı) ık.ur
maik istiyo~la.tdı. Bu hususta da, 
(lVıuaviye) nın butı.i.n Surıycde 
lkökıl.şın .ş olan kuvveU ne gü\l\.ı
aı.yorlrutlı.. 

MUAVİYE 

(0sm"'11) ın şehit ol:rnası Üze
rine, (Emevi) Jıancd::ırnmıı- riya
se<.i m:ıv'lilini i:hraz .. ılımiş olan 
(Muavjye) müh.i.m .•. haıtta, pek 
ım üıhlm bir şaıho yel!ti. Y alaı02 
Em!.ıvücır arasında değl, bütün 
Ar~bistanın ;,ıiiJcs,ik taıbakaG! ara
sın.da da ıbir çok v:ısıfuar1y le te
m:>yüz ebmi,,ıi. 

(Arap dıııhilC'ri) &asında saıyı
fun •bu rot, Kureys ıkaıb:t.ıs.iıl n 
r~ıs. ımeşl:ıur (Ebu Süfyan) m 
oğlu ı di. Resulü .Elkrem Efen
dim zin (Mok.k.•J y i mp~,ftıl.iğ'i 
zamaın, baıba&ı 1'.ibu Süfyan, Bü
yüık. lb:<ra<leri ( Yezicl) val.ırlesi 
(Hiım:i) \le i&ıaııniyat, kalbul >1tıli. 
Khldisi isliınr.yeti d.<ıılıa evvel ka.
ıbul EJl;tiğinı, fakat kıoı'.kusundan 
Meıclc. >'in f..rtıhi.ne kadar ~izledlı.. 

ğini d>dea edi~ordu. Ve bırbası 
.tara!ındarn d' k.katbı Resulü Ek -
.-ek Efendiımize karsı reva görü
len eza w cı.ıfuı.ara hiç duııına
dan yapılan fer;aılııkJrar.a, :ooax ed.i
lenı kin ve garıızl'€'I"E", 1ıeı1J p olu
nan müteaddit sıtlikastlcre lk:at'
iyyen ışt.rak etmediğine söylü
yordu. Ayni zamanda, (B.rlir) 

muhaıı«lbıtsin.de R~&ıı!Jii Ekrem.in 
amcası (Hamııa) yı ihanetle a:ı
dürlen ve bu büyük <ka.h>ramarun 
ciğerini lk:oparla.raık diı(ılerile ke
rn!i'en aruısı (ıHind') in bu ım1saJ,.. 
s;z vaıhşe<tini şiddı..'<tle taıkbiılı (ry
ijyocdu. 

M\.lckenin fethinden. sonra, aile 
ve kallıiJıel'er arasırnıdalk:i eSki ıkın
lıeri, aıdavıcrfu!'l'.i ikal.dı:rarak büıtün 

lka.Lptı.11'i biır ~ 4ıelif ıeıtıınek 
i&tiyen Rosıu!lıü Ekrem Efenrd miz, 
~ırek Ebu Süfyan.ın Ve g-erek 
:zıevo::si (Hind) m hl~ bir cinaryet ' 
<vasıiUa.rına sıitamıyaıcaık ikaıdar 
lbüryüık olan cürüml-eı«ni affet -
maş._. H,.ııta (Tar f) garıasındaın. 

muza:llferen avdet ed.iliı1ken, Ebu 
SU.fvan tQe oğulll.arını, o dıavire 

göre, ender l(ÖrÜ]ıınÜ'Ş olan oor
vertlere ~ 1ıınişti. 

(Arkası "'"") 

imtiyaz sahibi ve NeŞJ'iyat Di
rektörü: E. İZZET. BasıldıRı yer: 

SON ULGBAF Baaımevi 

Ke§tf llk 
Bedeli temi1ıat 

4578,20 343,39 N• şaııcı!.aışınaa 15 wı 52 nc'i ilik md<tep ll:ıelı.Ç>EJ]r.--
rinin tanzimi 

1249,00 93, 75 Karaın·ğaıı; müeııscsııt.ı kan.aliıasynn ıın.wkiııesinin 
tamiri. 

598,25 44,87 Karaağaç mii(lSSeS::ıtmda yaptırılacak lbelYllm t n-
,gı v.:r buna rnilıte>ferıri tu11li!Dlbanın <tıııkılıması. 

Klışif b2delleri ıi.J!e, ilk ~-mina.t mı ilıltarl:ırı yulrnrı<h yazılı iı;l ~r •Y· 
rı, 3'yrı açıık eıks .Jı1ımı'.ye Jrorıul.ınuııtur. K~if ve şall"tnameler Zuvıt 
ve Muaırnı ıl!iı.t Müdürlüğü ika.leminde görüleo:lltlir. thaıle 26.'1/940 
cuma günü s.ı.at 14 de Daiııni Encümer.d.c ya.pı1acırk:tır. Talıplerin 
ilk tıeıminat mald>uz veya me!ktupla.rı, .ihaleden 8 gün evvel F,ın, Is
Jeı.i Müdürlüğüne müracaatla a1acaıkları f<ınnl ~llıl'iyet ve 940 yılına 
aıiıt Ti.careı: Odası vıc:sı ikalaıl.yloe. :haJc günü mua.yyen saatıte Da-
imi Encümcınde buhınmafa.Tı. (2880) 

* İlk Keşif 
Teminat bedeli 

379,15 5055,33 :Kıli'nköy l((i.mürdar eaddesi'lllde parke lkaldll"lm llll" 
şaatı. 

38,00 506,61 Fı>tih 15 inci Okul tııin.ası :kaJoriJli.~· <lair<ıfıcdn 
txı:rid .. 

Keşif ibedel.loeır:i ille ilik teminaıt ıınıiktıaT1arı yukarıda yazılı ~ 
kalclırlJll irıışaa,tı ve kalroifer dakesinin b'cridi lşleri ayrı, 3(Yrı açık 
eksi ltım.'ye ikonuıhnuşt.ur. Şaııtnaımel(.- Zaib.ııt ve ımuamel.it müdürlüıtil 
\kıaknriııde görükcektio:. İıh.ale, 2/5/940 pa-şemb: günü saat 14 de 
Daimi Encümend. yapılacalktıx. Ta.li.pJ•,ırin. iilik tem naıt ımaikbll'z ve 
tya rnektu;pları, •i.hal1'den sekz gün evvel (ikalor.fer daı rı:siııdn tec
tıidi işi için Naf a Müdüı"lüğüı:ııeı w kaJıdı.rnn inşaatı için Fen ~ 
~ll'i ımürlürJüğüne) müracaatla aJacahları fenni (!h).iyeıt w 940 
tyüına aİlt T' caret Odası V"Cskaıaırı :le ihale günü •mıayy>taı saıaııtıe 
Daiımi Elnciimerırle bulunmaları. (3038) 

* 
Meciıdiyekıöyü -M~ - Hacı Osman - KekJikôy yolilırnıun ıraffı

ıran ilrnp.Jaıma işi ik~a·4 zarf usuliyle eksiJltım:tye konuLmuştu:ı:. 
l.reşiıf lbOOeL 12330 lira ve 'iılık V<:ııninatı. 924 lira 75 kuruştur. Muk:wele. 

eksiılıtme, Bayıııdrrlıık işleri ı;ııtırıel, hususi ve umumi şwtnmncleri ve 
lbıına ımüıteJl.rri d.i:j1eT evrak 31 kuru.ı; ımukabi:Lndıe Fen ~ri mü
dürlüğünden V'l.'Xilecıektlir. İhale 2/5/940 perııemlxı günü saart 15 de 
iDa.im1 Eı:ıciiınmdıe y~ılacakt.ir. Tall;»l'<-a:iaı ilik tem oııat mak.buz ve' 

ya mektıopkıır:ı, iıhaJ<ıdm sekirı gün eıvvd Fen :işleri ıınüıd.ürfüğünrfl 
mü:racaıaıtlıa .. 1.ıx:aJdarı :lenn1 erl'i'.Y'!t ve 94-0 .Y'>lına ait Ticaret ()daSI 

YEl!l:ikalıaT.iy h 2490 Nolı ll<asıwıun taıtfaıb Q<!'VI'CSinde lbaızır~ 
n teklif rnriktu.planm 'ha.lre ~ü saart 14 e kadar Daiım! EncümEıD" --- ~~ 

Açık Eksiltme ilanı 
Y~ilköy Tohum Islah istasyonu Satma 

ve Satınalma Komisyonundan 
YeşillkD:r T<lbum i.sJBllı illtasyooo. İlÇİil y~t-ı.rılaca'k 1998 1iııa k€" 

şif bedeli ıeoollı\ır.ik ıtıesiıs.atı 4 ma)"IS 1940 cumartoesi günü saa:t 10 dS' 
~ ~kJıU cııdd<.r;i 349 No.h bma>ı:la liselıer m~ 
toPlanacak ıkaınisyuı. <taııafından itıal1C'I edilim I< ÜZC!"E eksil.tm.iıl'e ~ 
~· Mukavoele, eksil:bme, umumi fenni ı;artnameler'i, proi" 
kıeı;if Mlilsası tı>hWn lslfilı i.stasyomı mürlüdüğünden YeşJlkDyde ~ 
rasız olarak ~. Muvaldaııt t'cmiınetı 150 lıiTamr. ,. 

isteldıBin en #il. !bir 1ıeıabhUltıe ıtıoo li ralm bu işe l;ıenze!f' "' 
~~ dair ~en a.lrmış olduitu vesiıkalara ı'~ 111'" 
teJfuol, v:i>llfryetine müracaraıt!la eks'ill!me ta<rihinden 8 gün -1 ~ 
>nış eı1jliyet ""' 1'940 yılma. a'i<t Ticaret OcLatıı vesikail.arı He mu~ 
ıziin, V'll' saatte iıxımsy.ona miic2C*llll .... ı "31 


