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Girit muharebe
lerinde havacılı
ğın ehemmiyeti 

lngili:r. muharriri Velles"iı 
yazdığı fantezinin havı 

kısmı tahakkuk etmekte· 
dir; Almanlar, başkaları. 
nın fikirlerini ve icatla
rını havacılıkta tatbikG 
muvaffak olmuşlardır. Ar 
tık zafer, süngülerin ucun 
tlan tayyarelerin pervane
sine takılmıştır. 

G0NLDK SiY ASI 

Y--: Abidin DAVER 
t?::!, inde yapılan Alman ta
~ arruzu, bıı lı rpte hava-

Iraktaki İngiliz kuvvetleriııi takviye için ııondeTilen tanklardan birkaçı 

Irak Naibi 
Memleketine 

avdet etti 
ZE 
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GAZETESi 

Giritte 
şiddetli 

muharebe 
Almanlar 11 ava 

yolu ile yeni kı

taat sevkediyor 
Denizden yapılmak 
istenen ihraç hareke
ti esnasında Almanlar 

4000 kişi kaybetti 
- - -
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tönderHen 
evrak aeri 
\·erilm.n. 

TAICVJM 
Yıl: 1941 - Ay: 5 G*': 146 
%i - Mt.ylB - PAZAllTESİ 
RMli: lf57 - MAYIS 13 
llieri: 1369 - lldrinl>h .. : ıs 

F 1AT1 
Her yerde 
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rılığın O) nadığı ve da
ha da oynıyarağı bıiyiik rolü bir 
defa daha tebaruı ettirmektedir. 
Almanya, denize bakim olmadığı 
halde, biiyük bir adayı, hava ordu
su ile zapt ve istila) a çalışmak
tadır. Şimdilik, Girti adasında bir 
bava me)danına lıiıkinı olmıı~tıll'. 
Eğer İngilizlt'rle Yunanlılar ve Gi
ritliler, :Ueleme tayyare nıe)da
nındaki Alınanfarı söküp atamaz
larsa, burua ~·rrle en Almanlorm 
bir yağ lekesi gibi gittikçe genlş
liyerek bü tıin adayı istila etmelrrı 
imkanı 1ıa.ı1 olacaktır. Bu muvaf
fakıyet de, bava ordusUflon zafe
rini te§kil edecektir. Almao hava 
kuvvetleri daha evvel de, Norveç
te, Holandada bazı muvaffakıyet
ler elde dtiler; fakat bunların biç 
biri, Giridin zaptına • benzemez; 
cünkü, b3"a ordusuna kara ve de
niz kuvvetleri de büyük yardmı
larda bulunmu !ardı. Giritte ise 
bava ordusu, tek ba•ma uğraşmak
ta, İngiliz donanması, deniz yolile 
asker ve malzeme nakline mıini ol
maktadır. İngiliz harp gemileri, 
Gırit ulanna lıakinı olmakta de
vam ettigı takdirde, Almaa hava 
ordu 11, ada a yiyecek. top, tank, 
cephane malzeme taşımak, bütün 
ikmal ia c ve takvi~·e işinini del 
ba ar;',,ak mecburiyetinde kala-

Naibin beyanatı 

Muvakkat hükü

1 Muğlada zelzeleler oldu. 3 köy· ' 
1 deki evlerin çoğu harap oldu 

Giridin akıbeti 
donanmanın ya
pabilecekleri ne 
bağhdır, diyor. 

Şiddetli bombardımana tutulan Ha nya sokaklarında bir İngiliz tankı 

met k Ur Ula C ak Muğla ve Köylerde halk geceyi açıkta geçirdi 
Moğla, 25 (A.A ) Dün ece de ıclı- 1 harap ol '° y . y rmi bttlı n 

rim.izde muht.c:hf 1 lnla Ja y sarsın .... ; de bacoı an ve duvn.rlan 1ıkılrıı ' -. Bı 
tısı kaydcdilmlştır. Bunlardan ııaat 24/ çoruk ölm ş ve birle cıe yaralanmış 
24 <kı vuku gelt'n yer •arsı:ıtıııı çrılı: tır. Gerek l\!~gla ve gc ek bu köyler 
şiddetli ohnuşt r 

Yer sarsıntısm~"n Muğlay boğh Pi- h~lkı dun l(C«) ı dı da geçırm ;ılcr-
sf, Kedoca, Bayır köylc-r ndekı cvlf'rden d• Zelzele f.asiliu deva eylcmek-
yü.ıde onu cıturulamıyacak derecede ted!r. 

Groenlandda ' 

\ muharebe 
• 
ıgor devam e 

İngiliz donanması 
-~-<>---

Milli Şef 
Dün at 
J. k. la 

yarışlarını 

rdular 

caktır. Bu da, daha düne kad~r, Irak Naibi Abdııllah A 1 'I ' 
muhayyilesi kuvvetli muharrır- Londra, 25 (Röyterin Iraktaki man gemı enne 
!erin romanlarındaki hayallerin hususi muhabiri bildiriyor: harbı' kabul ettı'r-

Ankara 25 (Telefonla) -
R ' ıc bur isnret lnonü bu
gün bıpodrorr.u teşrif ederek 
a y.ırışlarını ı <•P buyurdu
lar. 

tahakkuku demek olacakllr. Irak kralı naibi, Emir Abdullah SON DAKiKA 

be.sı de\ 1 e·tmıok'•odlr 
lerıne k k 1 r 
lrce ın nın ölw. 
vctleı n hu('Ur."a k. i t.ıdırlar, 30 

1 
grmıl•k Al an k<lf ı yapılan 
hücum "" ında Al n ·uaıın • 000 ki:;i 
lc.ıu~ · :zay at verdikleri tahn.olıı • . lme.1<
tedir. 

Gind'in Akıbet dona.1manın yepabi
leccltlerınc bağlıdır. Mülehassıslarm 
rikrı de budlil'. 
E.N' Ml1HİM HAHEKAT MALE:\IADA 

Ki;ihiı e, 25 (A.A) - A kcri ıozcu
nün diln ynptığı kı beyanat harJcin
de, Girid ha ek •ı h kkınd Kahire'de 
pek :ız h ber me c tur. Unı ekAtm en 
mtihi n nokta nl l" leroe'nın teşkıl et
tıği aşik· -dır. Bura muıtef kıtalan, 
lopç ve ınıtralyöz erle tayyare mey-

(De\·amı 4 üncii sa) fada) 

rçı ın 

Mesajı ı 

A l 1 
1ngi1 iz tayyareleri 

manya 
lürkiye ve 1 G i r i t e 
Sovyetlerden ha rekata 

başladı Transit geçmek 
talebinde 

.b u l u n m a m ı ş 

Berlin, Romadan 
gelen haberleri 

tekzip ediyor 
B 'rlİD, 25 (A.A.) - Alınan 

Asker taşıyan Alman 
tayyarelerine taar

ruz ediliyor 
Kahı.re, 25 (A.A.) - İngıl ı-

1 va k1.."VvEtleri umuıri karargah ın 
• teb!ıği: 

Giritte İngıl z hav.ı kuv~ r -
aric e i , man- ne mensup tayyare r u 

yanın Turkieycden ve Sov. mevzilerine ve tayyare! rıııe d-
yetl.,,- Bırlığindcn bir transı! detli hıicwnlarda bulunmuşlardır. 
talebin.le bulunduguna dair ı 23/24 may.s gecesi, ağır borrbar-
Corriere Dellassura'nın ne 1 dmıan tay'Vareleri Malcme tay a-
rettiği haberleıin ve Roma- re meydanına taarruz ederek bıi. 

dan gelen diğer haberlerin yük bir tayyareyi tahrip etmişler 
tamarrlile asılsız olduğunu \'e bir miktar büyük yangın çıkar. 

Reuter ajaru;ının Kabiredeki hıı- yanında birçok tanınmış Iraklı-

1 ıusi muhabirinin dünkü gazeteler- lar olduğu halde, mcıınleketine meyi ç a 1 s 1 y o r ........ 
istila i h t i m a 1 i n e 
karşı İngiliz milleti-

El en Kralı, ne verilen ilk emir: 

bildirmektedir. 1 mışlardır. 
\ ..J (Devamı 4 üncii sayfada) 

ele çıkan bir telgralında, Girit mu- dönmüştür. . -
harebelerinin, Welleıı'i:ıı. fantezile- Irak generali üniformasını giy- Londra, 25 (A.A.) - 1ngiliz amı-
rine benziyen hayret v~ricbi. 1bdi'r mis bulunan Emir, Raşid Ali hü- ralliğin~ teblii,'İk'. d" k" h 
m~ara arze~ekte oldugu ı ı- kiı~etinin Irak ordusunu ~~ev. Şimalı Atlantı .. te un u mu a: 
rilıyordu. İngılız romancılarından b hane<>iyle, iğfal etıtigını ve rebeden sonra duşman. kuvvetlerı 
H. G. Welles, bir ıniiddet e\Vel, ı ta ·t 1 le harbe sevkettiğini an- taJdbedcn. kuv,·ctlcrım•zden ku~-

hükQmeti "Sıkı durunuz!,, .Birkaç Güne Kadar .. 

•skerl fantezi telakki edilen çok ln~ı ızbacr Ir~ kıt'alarının Bağ- tu1mı) a çalışmışlardır. Akşam u.. 
-ı . b' ı) an zı . 1 . 1 . . t ıneraklı ve eg enceh ır roman yaz- d d d"ııdüklerini memnunıyet e zeri bahrıye tmare erınuz. ara-

mıştı. Mttbarrir, •Dünyalar harbi• .. ~ a d~' .. ,~bu kıt'aların şimdi l fından yapılan taarruz.da lııç de-
dı d .•. b d 'h o"1"en ıı:ını ·~ . . 1 d" . bet t a nı ver ıgı u roman a merı " di . !tına girmek istedık- ğilse bır torpı uşmana ısa e -

· k' l · · d" · ken eınrı a • · D" h b' k b 1 ıeyyar~ı s~ ~n erı~ın dunyTayı ış- !erini söylemıştir. Avdetinin. Bag. miştır. uşm.anıh arf ~;a uhe °',"?İ 
ga1ı e1ttıklK~~ın.ı Artasvır. e er. a~~1~- dat halkı tarafından iyi karşılana- bur etmeyı kı~tıd <la c-uen ar~Ka 
re ere nreı za men merı ı- • . ldug"unu ilave ede- devam etme te ır. 
1 ld ·ı .. .. •1 b"tü' sk cagına emın o er, ö ı rucu şua ar, u n ma e- d . ·t· k·· GROENLAND'A ASKER 

d .. h" h' r 1 rek emıs ır ı. 
ler e~ gbe5enkmutkışkze ır '·ı~ahzl ar Gayem' !rakı, İngilterenin. dil§· İNDİRİLDİ Mİ? 
ve saır ırta un or un~ sı a ar- k , aktır Ingil-• · 1 manlarından ur.arın · Lo d 25 (AA) Dun·· Gro 
ta miicehhez olarak hız ınsan ara . .. f'k ld g"umuzdan n ra, · · - • 

ld 1 tere ıle mutte ı 0 u eniand adası açıklarında vuku bu-
ıa ırır nr. onltll dü=anları, !rakın da düş- b · Alın 1 

Bir fantezi addedilen bu e;.erin lan deniz .muhare esı, an arın 
b h t manlarıd;r pa-·. u"tle Groenland adas. ın.ın b.azı 

havadan inme kısmı u arpte a- ·~' 
hakknk etmiştir; Jalnız ~u farkla 1 kısımlarına asker ındırdıklerıne 

Askeri harekatı 
işkal etmemek için 
Mısıra çekildi 

Kahire, 25 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, Yunan Kralı ve 

hükumeti, askeri harekatı işkal et
memek için Mısır'a gelmek üzere 

Giritten aynlmışlardır. 

Kahire, 25 (A.A.) - Yunanis
tandaki Ingiliz askcı·i hey'etinin 
reısı General !le} wood Giritten 

(Devamı dördüncü sayfada) 
ki havadan inenler. merih senare- H AV A H A R B (Devamı dördüncü sayfada) 
ıinin alelacayip sakinleri değil: --------------------------

diinyannzın halkından olan Al- ı• • l • l ı• ki oo"Nl<o · Galatasaray manlardır ve kullandıkları vasıta n g 1 1 z er 
da insan zekllsının en mühim ve b d 
en ıniithiş icatlarından biri olan vapur atır ı 
tayyaredir. 

Hava ordusunun bu harikalı 
kudretine, senelerce e\•vel ilk ina
nan ve ıııilli miida(aada en biiyük 
ehemmiyetin havacılığa verilnıcsi 
fikrini hararetle iltizam eden, İtal
yan generallerinden Doulıet ol
muştur. Doulıet sağ değildir; ha
yatta olsaydı, birçok muanzlarma 
kar ı şiddl"tle müdafaa ettiği fikrin 
galebe. i kar~ısında sahip olduğu 
muhayyilt' kudretinin ınanevi ruii
ka(ahnı görmüş olurdu. 

General Doulırt'nin fikirlerini. 
So\ yet ha\· acılığının ııarasüılc ha 
\ildan a~ker indirnıe teocriibelerini 
elı: aluıı Almanlar, bunları teka
mlil ettirıni ... Jer \'C bugünkü neti .. 
celeri elde etınişlerdir. Esasen Al
manlar, 1 er yeni fikri. her teknik 
terakki ·i. her )·eni iradı harp için 
kullanmak yolwıda fevkalade bir 
mm affakıyet gii.trrirler. Bu defa 
da öyle olmn~tıır. Ba~ka milletler. 
olur olmaz mı? diye münaka~• 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Bir Alman generali 
İngiltereye yapıla~ ta: 
arruz esnasında oldu 

Lond.ra, 25 (A.A.) - Hava neza-

retinin tebliği: ille-
Tavyarelerimiz Holanda sah 

ri açıklarında duşman ticaret ge. 
mılerine kaqı gıindtiz taacruzları-

1 ·"ır Takrı ben na devam etm.:s erıu · 
2,500 tonilatoluk oıı· ı:omi_ ateşe v~
rHmı.· ir. Yine 2 500 tonılatoluık dı-

. · d battıgı zanno-ger bır genıın n c . 
d B-·"a aeınıler bom-lun:nakt..ı ır. ,~, c . 

halanmış ve m trayöz ateşıne tu-

tulmuştur. , .. 
Cumartesi - pa ar ge~esı duşm~ 

nır Ingilterc uzerıııdck• faaliye 
pek ma ut oımu tur. 

Londra 25 (A.A.) - (B.B.C.) 
lng.ıterc i!zeı ne yapılan bır taar
ruzda Alman hava generali Gra. 
ve.rt'm maktul dıiştüğıinü Alman
lar bildirmektedirler. 

MAÇLAR 

Demirsporu 3-1 yendi 
Fener, Gençlere 4 - 2 galip 

Galausarıy • Demirspor maçından bir intıba (y_aruı üçüncticle) 

1 

İngiliz Basvekili Çörçil 
Londrt., ~5 tA.ı\.J - Bao;v•kll Chur

chll, İogilteredt"ki bütün ~rkt"k ve bıi
tün 1ıadınlan hitaben nevdt.lii bir 
şalısi meAjında bir tili Uı t.inıal3ıde 
bütiin erk.ek ye adın1ara ,-ı.ztklerini 
bildirmiş vr hulaselen .sılu durunUL 
işlerinizle mfC'U-1 olunıız» d<"mlıf'il', 
Başvekllhı bu -.tı, önumiizd•kl 

hatta 14 milyomlan fazla. nu.,,.ha. ola
rak tıalka dağihlara.k bir ıa,,·~iyeter be-
7annamesmin mukaddjmt•s.Ina ~n et
mekltdlr. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Muazzam 
bir blok mu? 

ALMANLAR 

1 

Sovyet • Alman müza-
1ıereleri yapıldığını id. 

dia e diyor 
Lc>ndra, 25 (A.A.) - Sunday Ti. 

meo;' .n d pl'lm.a' ık mı:.'ıarr r yazı

yor: 
Alınan propag ı İng u ve 

Amerikan efltiırı umumh-es ya
kında Almanya italı a, Fra a Sov 
yet Rusya ve Japonyadan mürek. 

(Devamı • ö.ııcü sayfa4a) 

Hazreti Muhammet 
Ve İslam Ordularının Muharebeleri 

--·----------
----Yazan : Ziya Şakir---,-

tsıam ordularının ilk bll§ku n~nı olan Ha.,ı;~eti Mu1ıamnw
din, bu.günkii. dünya lıarbin in çerçevesi içine giren Arap cile. 
miıtde yaptığı mulıarebeleT in gayelerini tahlil ed~n bu mii-

him tefrikayı İkdamda okuya<·aksınız. 

• • • • . .... • 

9=~~ 
Majüskülsüz İmla 

Yazan: Selami l:r.:r.et SEDES 

Hakkı Tarık Us üstadımız al
fabemize, imllin1ıza, dilimi:ıe, 
ırramerimize dair tikirlerini söy
lüyor, mütalcalar yürütüyor, ö
ğütler \·eriyor, şu şöyle olmalı
dır, bu böyle gitmelidir, şunu 
böyle, şunu şöyle yazmalıdır di
ye ortaya kaideler koyuyor. 
Hakkı Tarık Cs üstadımız mü

rekkep yalamış. rahlelerde dir
sek türütnıü~, eli ka1cnı tutan 
bilgÜi bir z~ttır; alfabe, imla 
gramer hususunda ~öze salahi
yettardır. Ancak bu iistadııı. bıi
tiin giiz.rl va!'ı{Jarına rağnırn, 
söylediği söılerL' öne süTdi.igü 
fikirlere, ıuiitalL alarıua de ger 
vermek dinlemek. amel etmek 
biraz güç. Hu giiçluk imk:ıns11 
derecesine de \·arabilit. ııııkü 
bu üstad bizim kullandıı:ımız 
harfleri kullanan medeni ôlemin 
müttefikan kabul \"e tatbik etti
i:i bir usulü y ıkma\r, ga) re tini 

gütmekte, majü kiil harf kullan
mamaktadır. 

Hakkı Tarık Us'u •hakkı tank 
US• şeklinde yazan bir zatın bil
gin de olsa,bu \'adide ileri sü
receği fikirlere: Doğru ve hak
lıdır! diyenıiyeceğiz. Majüskul
süz )·azdığı yazılarla ilkmrktep 
talebeleriııi ~a ırtmakta devam 
edeu ü'tadın lıu inattan vazgeç
tiğini görditgümüz zaman ·c\ 1-

ı1.eccğin1iıi iliı,·e edelin1. Bu hu· 
:\'U J iızi.ind'- n do tu '\C ınt.."slck· 
da~ı Hakkı iilıa') ı ders vcrdiı:i 
sıralal'da maruz kaldıgı t. lepe 
sualleri karşıs•nda ne kadar mü 
kili nıe\kıc dii tirdııgiıııü \ine 
ondan :ıorsun. 

Yazı şekli ile bü iik kıi iık bıi

tün okur azarları ~a ırtan hır 

zat alfabe, imla, dil, gramer hak 
kındnki fikirlerini kime kabul 
ettirebilir? .. 
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Mevlevilik Nedir? 
Celileddini Rumi Kimdir? 

Yazan: ZIYA ŞAKİR ---"" 
-96-

[~·-J ·-·. --- ..... --- .··. 

Baharda arpacı 
kumruları! 

E\·velki akşall'ı, yani cumartesi 
y i pazara bağlıyan ak,amı Kıızıkl 
bağda geçirdim. Gençliğimin baha_ 
ve yazlarında bana gayet bol ,. 

" " 
ın 

-------~llllll--------

E' ardan sonra Y eniköyde eğlenceye de-
vam eden Norveçlinin 180 doları ne oldu?. 

Muhterem üstad (Veled Çelebi [ Nihayet bir çoban, bu kam.,lar- gümrah bir ilham çağlıyanlrğı et 
Hazretleri)ne ait olup, mes'ut bir dan birini kesiyor. Onu, muhtelif miş ve en çok beğenilen eserirr.ı 
tesadüfle görmek (trsatınt elde et- yerlerinden deliyor. Üflenınce ııağ- gayet cömertçe vermiş olan bu ye 
tiğimiz yazma - ve gayrimatbu - meler hasıl edecek şekle getırıyor. re yıllar var ki ayak basmamı 
(Meoakibi Mevlina)ya nazaran, Sonra, dudaklarına götürüyor. Uf- orasını iideta unutur gibi olı<ıu; 
(H M 

'
• ·) ı · b ı O a d k Evv~lki gece yarısından sonra, durdurmuş ve Yeniköy Palas• aıreti ev ana , (Rübah) deni- mıye aş ıyor. n a, o amış tum. Evvelki akşam orada oturur-

• ki 1 d h · d ~' kane e • f t ~ehrımi<de iki genç bar artisti ka- adındaki otele girmişlerdir. en saza i · te a a ilave etmış- parçasın an ---;ı . nın ve erya - ken içimden şöyle diyordum: 
tir. Bu kayda nazaran, bir saza tel tar yükseliyur. işitenleri, mephut _ Burası ve buralar ki vaktile d:nın alakadar olduğu, şayanı dik Fakat gecenin karıştk zelfk ve 
ilıive edebilmek için herhalde çok ediyor. Kalblere vecdü heyecaıı.. ve- bana neler düşündürmemiş, ne hu! kat b:r hırsızltk ve fuhuş hadisesi sefası arasında Sekstad adındaki 
yüksek bir san'at ve kudret sala-, riyor. yalar kurdurmamış, ne dıiler dö'.• vukua gelmiş, beş kişi yakalan- Norveçlinin cebinde bulunan 180 
bhetine malik olmak laztm gelir. O sırada - tesadüfen . oradan türmemiş, neler ve neler yazdırma- ll'ış.ır. dolar para da kaybolmuştur. 

Yine bu menakipnameden öğre- (Resülü Ekrem Efendimiz) geçi- m:ştı. Eskiden, en alaylı. en şakalı, Yakalanan beş kişiden ikisi, Tu- Seks,ad sonradan bunu farke-
. k' c "b M l" • (ec'ıl <·or (N' ) d il b k ran barı artistlerinden Metin ve dınce, vaziyeti, derhal ıJcamet et-nıyoruz ı; ena • ev ana, - , . ay en en u amış par- hatta en harc:iilem yazılanmın bi-

lei esatizi musikiye)dendir. Ken- çasından çıkan bu aştkane feryat- le, ötesine berisine sinmi~ olan şii· Matiltdir. tiği Tok.atlıya oteline haber ver. 
disi, pek mükemmel rübab çalmak- !arı işitiyor. Bundaki sır ve hik- kokuları, hep buranın, hep bu ci- Hadise çok meraklıdır; içerisine miş, onlar da polise bilcli~mişler. 
tadtr. Eserlerinde, (ilmi musiki)- meti derhal anlıyor. (İmam Ali)yi ,·arın mahsulleri idı. Acaba burası. türlü unsurlar karışıyor. İçki, eğ. dir. 
den, uzun uzadıya bahsetmiştir. çağırıyor: bu akşam, bana yine bir şeyler il- lence, otomobil gezintisi, gece se- Polis hadiseye el koymuş ve •Ye 
Ve musiki makamatının ruha bah- - Benim sana tevdi ettigim sırrı, ham edip tatlı tatlı diller döktü- fası, neticede hırsızlık ve bütün niköy Palas. otelinde araştırma 
şettiği zevkü safayı zikr ve izah faş ettin mi? rernez mi; baharın güzelliğine, gür- bunların sonunda zabıtanın pençe- yapmtya başlamıştır. Neticede 180 
eylemiştir. Diyor. (İmam Ali): büzlüğüne, ve her taraftan fışk.ran sınde gözler:ni açarak tatlı bir rü- doların, Sekstad'ın yattığı odada, 

(Rübab), KoRya halkmca da - Evet.. o büyük sırrı, kalbime yemyeşil, taptaze hayata dair dişe yadan uyanma... beraberındeki Matilt adındaki kız 
meçhul değildi. Türklerin (kopuz)- s;ğdıramadım. Onu bir boş ~yuya dokunacak, yürekler; okşıyacak ,-e Öğrendiğimiz malumata naza. tarafından çalınarak koltuk ınin-
una pek çok benziyen bu ahenk- söylemiye mecbur kaldım. okuyanları mayıs gecelerine karşı ran, şehrimizde iki yabancı gencin derınin altına saklandığı anlaşıL 
tar mosiki aletine, Konyalılar (saz) Diye cc\·ap veriyor. derinden hazlandıracak bir şeyler de ismi ge~·en bu vak'a şu şekilde mıştır. 
d~rlerdi, O andan itibaren o kamış parça- yazdıramaz mı? ceı'!'yan etmiştir: Bu para çıkarılarak. sahibıne ia. 

Tarif edildiğine göre bu saz, Hin- sı, aşk ve esrarı İl5hinin hakayi- Mevki, yine o mevki.. manzara, Beyoglunda Tokatlıyan otelinde de edilmiştir. Matilt ve arkadaşı 
dıstan cevizi kabuğundan yapılır- kine tercüman oluyor. Kıymet ve yıne o manzara .. mayıs, ytne o es- oturan Sekstat ve Rene adında iki Marya alıkonulmuşlardır. 
dı. Ve üstüne, deri kursak kapla- mebrukiyyet kesbediyor. Artık o- ki mayıs.. etrafımda dem çeken Norveçli delikanlı evvelki gece ye. Diğer taraftan, otel müstahdem
nırdı. Bir arşın kadar, sapı vardı. na, (nay) adı veriliyor. kurbağalar, yine o kurbağalar .. a- mekten sonra Beyoğlu eğlence yer !eri ara,;ında şef garson Yorgo ve 
Barsak kirişinden, üç tel takılırdı. Cenab• Mevlana, (Nay)a aşıktır. teşlıöcekleri, yine o ateşböcekleri.. terinden Turan Bara gitmişler, bir Alis ile katip Kadri de fuhuş mak
At kılından yapılmış, yay ile çah- Çünkü (nay), katblerdeki ilahi cez- ı gençliğimde, en yüksek dalında müddet kendi hallerinde oturmuş- sadile oda göstermek suçundan 
nırdı. Üç telli olduğu içın, Irak ve beyi coşturan bir ilham kaynağı- tehlikeli kolanlar vurduğum koca Iardtr. Müteakiben dansetmiye kal haklarında zabıt tanzim edılerek 
İranlılar bu saza (seh tal') diyorlar- dır. (Daha var) çınar, yine o koca çınar .. yirmi beş, kan bu gençlerden biri, artistler- Sarıyer müddeiumumiliğine tes-
dı. Fakat Araplar bu sazı dört tel otuz yıl önce, kızların ve delikan- den Marya, ötekisi Matilt ile ta- !im edilmişlerdir. 
ile kullanıyorlar ve (Rübab) ismi- Müzeler idareaile belediye l ı ların, altında mazurka, polka, nışmtş, beraberce bir hayli oyna. Sarıyer müddeiumumisi Kamil 
ni veriyorlardı. mütterek çalıtacak kadril, vals oynadıkları bodur ve ı yıp sıçradıktan sonra, onlan da ma Bora, tah'kikatın derinleştirilme. 

Bir rivayete nazaran Ceniibt tombul armut, yine o armut .. ve salarına çağtrmışlardır. sine lüzum gönınüştür, Bu cümle. 
Mefla.n' (3) tellı' İran (tar)ına ı'ki Şehrin imarı sır~ında Belediye b · b f k t b b' hay F k b 1 P l ı· 

a ile Eski EserlHi Koruma Cemiye. en, yıne o en .. a a en ır - a at ar ar, gece yarısında ka. den olarak, cYeniköy a as• ote ı 
tel il.ive etmiştir; lböyle (5) telli li, armut ise benden kat kat ihti- pandığı için, bu eğle'!lce pek uzun sahibi Tevfik Başar adında birisi 

tinın müşterek olarak çalışması 1 ld -
bir saz olmuştur. Diğer rivayete yar amış, yıpranmış o ugumuz sürmemiş, kapanma· zamanı gel- de aranmaktadtr. 
nazaran, (4) telli Arap rübabına, kararlaşmıştır. için burast, yani geçnlikte bana ga- mıştir. O vakte kadar beraberce Tahkikat muayyen müddet da-
(Şeş küşei il.lemin esrarı)nı şerh Belediye açacağı bir yol güzer. yet bol ve gümrah ibir ilham çağlı- bir hayli de içki içmiş olan Nor- bilinde itmam edildiği takdırde 
etmek için iki tel iliive etmiş .. bu- giihını çizmeden evvel Eski Eser- yanlığı yapmış ve en çok beğenilen veçli gençler ve iki artist, eğlence- suçlular, cürmümeşhut ahkamına 
na, (şeş tar) denilmiştir. !eri Koruma Cemiyeti ile temas e- bir rom.~nımı bana g~yet kolay, yi tamamlamak için, otomobil ge. göre cÜı'mihneşhut mahkemesine 

Bu rivayetlerin hangisi doğru o- decek ve yol üzerine tesadüf eden gayet comertçe v.ermış ~!an b.u zintisi yapmıya karar vermişler ve verilecekler, uzun sürerse asli mah 
lursa olsun, muhakkak olan birci- eski eserlerden hangisinin muha- yerler, artık hana bır şey. soylemı- bir taksi kiralıyarak Boğaza doğru kemelerden btrine tevdt edilecek-
het ,·ardır ki o da, Hazreti Mevla- fazası .icabedece~.i kararlaştınla. yor; benden kat kat ıhtıyarlamış açılmı.şlırdır. tir. 
na'nın yüksek bir (musikişinas) rak plan buna gore haztrlanacak. ve yıpranmış olan bodur ve to~- Gecenın ferahlatıct havasını te. Müddiumumi Kamil Bora tahki-
olması keyfiyetidir. Yoksa, basit hr. • bul armut bana ve ben ona melul neffüs ede ede, Yeniköye kadar kata ehemmiyetle devam etmekte. 
ve sathi bir malümat ile. herhangi ı· Bu suretle plan h~zırlandıkt~ melUl bakışarak arpacı kumrusu gelen bu grup, orada otomobili dir. 
bir musiki aletini ıslaha kalkı.şmak, sonra Bel~dı_Y~ ıle Muzeler Ida~e~~ gibi düşünüyoruz: ------------------

ğildir. alınmış olacaktır. Acaba, armutla biz böyle düşü-
ona iliiveler yapmak mümkün de-ı arasında ıhtılaftar çıkmasıntn onu _Ne idi 0 günler? 

Eğlence yerleri-/ Eyüp- E.önü yo
Hazreti Mevliına'nın rübab'a lntaaına müsaade edilmiyen nürken, .biraz ileride dört başı ma-

.. t d · • · liik h · · d k'l mur baharın zevkini çıkarmakta O- • 
gos er ıgı a aya mu ılın e ı er mağazalar lan gençler de bizim yaşa gelince nı ar·fesi lunun genişliği • 

yenı de ehemmiyet vermişlerdir. Bazı . . 
dervişlerle, • ezcümle _ (Sultan Beledıyece Mısırçarşısının Çıçek böyle düşünecekler mi' 
Veled) ve (Ulu Arif Çelebi) gibi pazarı kısmındaki dış tarafına ya- Osman Cemal KAYGILI 
güzide zevat da, rübab meşketmiş- pılması kararlaştırılan modern ma ı-----· ·--------
!erdir. ğazaların inşasına Maarif Vekaleti 

Fakat Cenabı Mevlan"' asıl tarafından müsaade edilmemiştir. 
anın M 1 Id · b -

ehemmiyet verdiği saz, (nay) idi. üze er . ~resı, u ınşaatın çar-
0 nay ki, 0 bir arşın uzunluğun- şı".ın tarıhı kıymetıni bozacağı 
daki kamış parçasının esararlı nağ- mutalea~mda bulunarak musaade 
meleri, Hazreti Mevlana'nın hassas vermemıştır. 
ruhunda bir ilham kaynağı tesiri Kıpti kadınlar ıebir dıtına 
husule getirmiş.. (Mesnevi) gibi çıkarılacak 

muazzam bir (kitap), hiç şüphesiz Son zamanlarda, şehrimizin muh 
kl o yüksek ilhamlarla vücude gel- telif semtlerinde bir kısım Kıpti 
mişti. kadınların kucaklarına küçiik ço. 

(Nay) hakkında, efsanevi bir ri- cuklar alarak ve kocalarının as.ke
vayet vardır... Bu rivayete naza- re gittiğini söylemek suretile hal
ran. (Resulü Ekrem Efendimiz) bir kın meriıametini tahrik et.miye ve 
gün, sevgili yeğeni (İmam Ali) para koparmıya çalışhkları görül
ile müsaha.bette bulunurken ona müştür. 

İliı.hi aşkın esrar ve hakaytkine Vilayet, bu kadınların toplatıla. 
taalük eden öyle bir sır tevdi edi- rak İstanbul hudutları haricine çı
yor ki, HaZl'eti Ali onun azameti- karılmasını kararlaştırmıştır. 
ni içine sığdtramıyor. Hemen Me
dine haricine çıkıyor. Bir boş kuyu Nafia vekili Trakyadan döndü 
buluyor. Takat ve tahammül götü- Trakyada tetkik seyahatine çtk
remediği o sırrı, o boş kuyuya tev- mış olan Nafia Vekili Ali Fuat Ce
di ediyor. besoy. inşa halinde bulunan bütün 
Boş kuyu, coşuyor. Sular taşıyor. yolları U!ftiş etmiş ve seyahatini 

l'!u suların feyzi ile kuyunun ke- Geliboluya kadar temdit ettikten 
tıJrında kamışlar lbitiyoi. Orada, sonra otomobille şehrimize döı:ı-
b!r kamışlık husule geliyor. ınüştür. 

Çiçek pazarları 
---0>---

lstanbul ve Beyoğlun-
da iki pazar açılacak 

Çiçek meraklılarının ve satıcıla.. 
rının bilhassa pazartesi günleri rop 
tandtkları Mısırçarşısı civarındaki 
•Çiçek pazarı• nın buradan kaldı. 
rılma•ı Belediyece kaarrlaştırılmış 
ttr. Belediye, cİstanbul çiçek pa
'arı• namile küçük bir hiil şeklin
:le yeni bir pazar yeri yapacaktır. 
\yrıca Beyoğlunda da münasip 
')ı r çiçek pazarı tesis olunacaktır. 
\1ısırçarşısının içinde de çiçek sa. 
tışları içın bir yer ayrılması düşü. 
nülmektedır. Pazar, bunlar yapıl
dıktan sonra kaldırılacaktır. 

Getirilecek Kininler 

Yakında Basra ve yahut da İran 
yolile şehrimize Afrikadan mühirr 
miktarda kinin getirileceği öğ!'e
nilmiştir. Bu kininler elyevm Bas
raya gelmiş bulunmaktadır. 

Komisyon 
bitirerek 

tetkikatını 
tarifeleri 

encümene verdi 
Gazino, lokanta ve emsali içkili 

ve içkisız eğlence yerlerinin tarife. 
leI'i üzerindeki tetkikat Belediye 
de teşkil edilen komisyon tarafıı:ı
dan tamamlanarak tarifeler daimi 
encümene sevkedilmiştir. Yazltk 
eğlence yerlerile bütün içkili ve 
içkisiz eğlence yerlerinin tarifleri 
değiştirilmektedir. Tarifelerde es
kisine nisbetle yüzde Yİ1ıırıt beş 
nisbetinde bir yükselme vardır. 
Kır kahwlerindc bir kahvenin beş 
kuruşa verilmesi münasip görül
mediğinden kahve fiatı da yükseL 
tilmiştlr. 

İçkili lokanta ,.e meyhanelerde 

içkiler eskiden olduğu gibi yine 

meze ile beraber verilecektir. Be. 

tediye mezenin miktarını ve tabak 

----o--

Yeni bir planle yo
lun genişliği t es

b it edildi 
Belediye, Eminönünden Eyübe 

kadar imtidat edecek yeni yolun 
güzergahı tle genişliğini tesbit et. 
miştir. Yeni haztrlanan planda bu 
civarda ımevcut yollar muhafaza 
edilerek ihtiyaca göre bazıları tev. 
si ve tashih, bazıları da yeniden a
çılac:aktır. Balattan Ayvansaraya 

kadar yolun genişliği 30 ımetredir. 
Ayvansarayla Feshane ·arası 20 

metre genişliğindwir. Feshane ile 

Eyüp arasındaki kısım, etrafı tür

beler ve tarihi ağaQla!'la çevrildi. 
ğinden mevcut 15 metrelik yol ip. 

ka cdi1ıniştir. Feshanedcn itibaren 
' Kurukavak istikametıne doğru ay-

rıca 15 metrelik yenı bir yol açıla 
0aktır. 

adedini tahdit etmek için tetkikler' Dökmeciler caddesile İslambey 
yap.maıkta idi. Meze işinde tahdi caddesi ve Dere sokağt arasındaki 

datın doğru olaınıyacağı neticesine ·aha münhat ve gayri sıhhi oldu· 
vanldığından miktarın takdiri lo- fıundan buralarda inşaııt yaptml. 
kan ta sahibine bıra:kılaoaktır. maması münasip görülmüştür. 

iVlünakalat ve
kiliHataya gitti 

İskenderun lima
nında yeni tesisat 

yapılacak 
Antakya, 25 (İkdam) • Dün 

İskenderuna gelmiş olan Mü
kalat Vekili Cevdet Kerim 
İncedayı eeceyi orada geçir
miş ve bugün şehrimize gel
miştir. Vekil şerE'fine Defne. 
de bir öğle ziyafeti verilmiş. 
tir. 
İSKENDERUN LİMANC 

Münakalat Vekaleti İsken
derun limanında yeni tesisat 
yapılmasına ve diğer liman
lardan buraya vesait gönde
rilmesıne karar vermiştir. 

Son zamanlarda ithaiat eşya. 
mız doğrudan doğruya bu li. 
mania memlekete girmiye 
başlamış, ·bu yüzden işler çok 
artmıştır. 

Çalgıcılar 

Kurs gördükten sonra 
imtihan edilecekler 
Musikı San'atkarları Cemiyeti, 

azaları içın bır kurs açmıya karar 
vermt~tir. Kurs müddeti üç ay ola. 
cak ve haftanın muayyen günle. 
rinde dersler verilecektir. Kurs 
müddetınden sonra Beledıye, Kon
servatU\·ar ve Cemiyet idare he
yeti azal.arından müteşekkıl bir 
heyet tarafından san'atkarlar imti. 
han edilecek ve muvaffak olanlara 
ehliyetnan.e verilecektir. 

Kursa devam ebmemiş olanlar da 
imtihana girebrleceklerdir. Ehli. 
yetname almamış san'atkarların 

şehrimizde çalışmasına müsaade o
lunmıyacal<tır. Kurs yakında açı
lacakttr. 

imar i,leri ıçın yarın toplanb 

Yarın Müzeler Müdürlüğünde 

bir toplantı yapılacak, Belediye re
is muavini Lutfi A!ksoy da iştirak 
edecektir. Toplantıda bazı ımar 

hareketlen üzerinde kararlar verL 
lecek ve Mısırçarşısının hal şekli
ne sokulması için yapılacak inşaat 
şekli de kal'i olarak kararlaştmla
caktır. 

Asfalt yollar niçin çabuk 
bozuluyor 

Baz• asfalıt yolların, kenarların

da çıkan otlar ve çimenler yüzüı:ı
den bozulduğu anlaşılm•ştır. Çi
menler kenarından asfaltın altına 
«Ök salmak~a ve buradan gıren 

sular asfaltı kabartmaktadır. Bele
diye amele ekipleri teşkil ederek 
asfalt yolların kenarların• temizle
tecektir. 
Anadoluya gideceklerin nakli 

Anadoluya parastz olarak gide-
ceklerin nakliyatı haziranın yedi
mde hitama erkemtedir. ae, ~n.. 
ıame verenlerden bir kısmı husu. 
i trenle gitmek istemiyerek halk 

l.reninde yer l..'erilmesi.ni istemek
. 'Clir. Vilayet, yedi haziranda u
mumi sevkiyat hitama erdiktr. 
<;<>nra henüz şehrimizden ayrıln:ı 
yanlar hakıında bir karar alal'• " 
tır. Mahallelerde, beyanname \'er 
liği halde gitmiyenlerin tesbi:ir 
geçilmiştir. Bunlar için ayrı sevki 
1at yaptlması mht.emeldir. 

•• •• 
·lUN6ULERt 

PARLADI. 

ve arkadaşımdan birisinin hemşi • cektir. Halbuki ben böylelerini İstanbulda olduğu gibi, burada derken, bunda da hissemi aldatıL 
resile pıstin ortasında dönmeğe sevmediğim için buralara kadar da aSkerlerime kendimi kısa bir makla elde edebildim. Böyle olun· 
başladım. g~l<lim. Aynı ımacerayı tekrar ya· zamanda sevdirebilııniştim. Ben ise ca, dünyanın, yaşamanın bence hiç 

Mfiellifi: iRFAN DOOAN 
Edebi Roman: 34 

Bütün nazarlar bende idi. Ben şamamda mana yoktu. onları her şeyden çok seviyordum. bir kıymeti kalmıyor. Çünkü her 
ise, çocuk ruhlu Yıldız hanımın Ertesi gün alaya geldiğim zaman Eğer dünyada yapyalnız olsaydım, muhit aldatanlarla dolu değil mi• .. 
vaziyetini görmek istiyordum. Za- tabur komutanımın as'k çehresile kışla duvarları arasından çıkına~ Bu yüzden askerlerimi canımdan 

1 vallı kız ağlıyacak gibi olmuştu. karşılaşmıştım. Belki 0 bunda hak- mıya ahdedecektim. Fakat annem fazla seviyorum ya .. çünkü, onla
Onun için bundan daha büyük su. lı idi. Çünkü akşamki darbe, aynı vardı. Bu sebeple hariçte ev tut. rın gözü ve kalbi kadar saf bir uz. 
kutuhayal olabilir miydi? Amma mak mecburiyetinde idı:m. vu ben beşka kimsede göremedim. 

N b d 1 1 k t • 1 b't h zamanda bu adama da ait sayılır. b 1 'lk ~ e u a gın ı as egnıen .. I o ur ı er.. aydi bakalım gösf.oer ne yapayım .. başıma yeni bir iş aç Havalar bu tarafta çabuk sob<Tu- Annem i e ı zamanlarda beni 
k eli · ba dı. Fakat benim bunda kabahatim böyle bir gecede neş'elenmek biz- en nı.. k arkadaşların bir ke- mamak ıcin başka türlii hareket e- vor. Henüz teşrin ayında oldug· u. aldat.mı ya kalktı, Beridin masum i-

l · val' mı idi acaba? .. İstediği ikadar ,, 
den evvel sizlerin hakkı değil mi? re bile yer erıne oturmadan dönü. demezdim. muz halde, geceleri müthış bir a-. yetinden bahsetti, Bari o bunu söy 
Maksadını anlıyordum, fakat baş yorlar. Sen ise akşamdanberi yal- Her nedense Yıldıza faz- kızsın .. ben vazifeme taallUk eden yaz başlıyor. Karşıln dağlara kar lemeseydi. Çünkü, aldatan bir kı-

ka şekilde cevap verdim: nız başına masada oturup durdun.. ]asile kızmağa başlıyordum. kısınılarda hata edecek olursam, bile yağdı. Zaten söylüyorlar, bu- zın hali benden evvel annem ta-
- Değil komutanım, dedim. Bu Ona istediği şekilde cevap vere- Bu kadar açık • fikirli onun öfkesine hal&ı bularak üzü- raların kışı altı aydan aşağı oLmaz.. f d ' t kd' -~ .

1 
eli idi 

--eyi bize kaza dır s'zl oliu ç k k d k' lebilirdim. Bu ış· te ise hiç te tees. f ğ' ğ · h ra ın an a ır euı m · .. - n an ı er ' • medim. ün ü, arşım a. ı sami • kıza bilmem ki her zaman tesadüf mış.. ena de ıl do rusu.. er ne- . . 
1 ğunuz için, eğlenip gfilmek de si- mi bir arkada•ım olmavıp, itaat süre kapılamazdım. Gönül işleri . . .. .. Jl.J<kerlerjme olan sevgımı a av. 

' ' edilebilir miydi? .. Moda ımecmua- dense ben bu m~ımı bulun me\•- 1 da hi bir subay çekemiyor. Hatİt 
zin hakkınız. etmeğe mecbur olduğum tabur ko- larındaki şekilde giyinmek ve ga. maddi olmuş olsaydı, belki de baş- simlere tercıh ediyorum. Hem o . ~ 1 d . 

Bu sefer ailesi ile beraber, (Gre- mutanımdı. zetelerin sinema sahifelerinde gör- ka tıürlü hareket edebilirdim. Fa- vakit evimde iyice kapanıp kala- bır yuzbaşı geçen er e benı bu hu 
ta Garbo) ya ben:oemek isteyen Son sözü üzerine kızına baktı - düğü tiplere benzemekle kendisin- kat ben sevgi ve temayül gibi iş: 

1 

bilmem ıçin tam bir fırsat kendini susta, kendi fikrince, ikaz etme! 
kızı da gülmeğe başladı: 1 ğım zaman, gözlerinin beni yiye • de büyük bir guru hissediyor. Fa. !erde daha zıyade ruh! ve manevı göstermiş olacak.. istedı. Benım hareketlerimi bL·~ · 

- O ... Neler söylüyorsunuz as- cek gibi süzdüğünü gördüm. Zaten~ kat ruhunu tanzim etmesini hiç olmak istiyOPIUD. Mektep hayatında iken .;ok neş- laubali buluyormuş. Gülere'k cc 
teğmen .. hepimiz ayni uğurda ça - maksad malumdu. Onunla danse - becernmiyor. Kim bilir, bugün ba- Talim meydanına geldiğ'im za- eli o1duğum halıde, bugün manastır vap verdim: 
lıştıktan sonra, sizin sözleriniz bi- decek olursam mesele kalmıya - na gülen ve temayül gösteren bu rnan her günkünden daha ciddi ça. hayatı arayan öksüzler g>bi bedbin - Vazife ile eğlenceyi ayırm r 
raz çürük olur. Bizler bu gecevı caktı. Fakat ben bunu yapmadım. kız, benden evvel kaç tane subaya 

1 

lışmıya başladım. Esasen vazife za- bir kimseyim. Hiç bir şey bana sını çok ıyi bilırım iı:ornutaııır 
size kazandırdıksa, sizler de bu Tabur komutanımın arzusunu ye _ da aynı şekilde gülmüş ve bi!nden manlarım ·benim için en büyük bir zevk vel'miyor. Bütün saadeti ev. dedim, " 
(ünleri uzun seneler yaşatırsınız rine getirme!< üzere l!eri döndüm sonra gelecek .>ubaylara da guLe. meşgale teşkil ediyordu. lendiği.m zaman bulacağınıı zanne- (Daha var) 

f 01.5 POLifiKlf 
Groenland 
açıkların da 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

fE5.) üyük Britanya muazzam 
u;;;;:;p armadasının en büyük 

ztrhlısı Hood, Groenland 
civarında Alman Bismark zırhlısı
nın da aralarında bulunduğu kuv
vetlere karşı müsademe ederken 
ce-phaneliğine tam bır isabetle bat
mıştır. Mürettebattan pek azının 

kurtarılmış olması muhtemel ol
duğu İngiliz milletine bu kara 
haberi veren tebliğde ilave olunur
ken Bismark zırhlıs.nın da hasara 
uğratıldığı ve maamafih takip e
dilmekte bulunduğu da bildırıl
mektedir. 

Girit adası etrafındaki muhre
bele~de kayda layık zayiata uğramı 
yan Ingiliz dıonanmasın.n ta Ş!ll'll
de 'böyle bir darbeye maruz kal
ması İngiliz te'lıliğınin de ifade et
tiği gibi bir talihsizlik eserıdir. 

Hood'un kazaya uğradığı mahal 
ise bizatihi çok dikkate c'eger bır 
sahadtr: Groenland. 

Son günlerin siyasi haberlerı J

rasında bu adanın Lmı sık sık tc k
rar olunmıya başladL En»la Al
manların o civarda istik~aflarda 
bulundukları söylendi. Fakat bilii
hare Amerika Cümhurreisi Mister 
Ruzvelt, Almanlar .bu adanın bır
kaç noktasına yerleşseler bile İn
giliz - Amerikan ticari ve askeri 
münasebetleri üzerine en \·ahim 
bir tehlikenin kanadını germış o
lacaklar demiştir. 

Groenland malüm olduğu üzere 
Danimarkaya aittir ve cesim bır 
adadır. Yeni Dünyaya yakınlığı 
Eski Dünyaya nazaran daha çok
tur. Maamafih Norveç sahillerine 
de bir istil.idan masun kalamıya
cak kaılar yakındır. Bu sahilden 
kalkacak sür'atli kuvvetler yeni 
tekniğin icaplarına uygun hareket 
ederek bu avı avlıyabilirler. Al
manların böyle bir teşebbüsüne mii 
ni olmak için Danimarkanın Vaşing 
tondaki sefiri Birle:ıik Devletler 
Hariciye Nazırı (Hull) ile bir mu
kavele imza etmiştir. Bu anla~mıya 
göre •Amerika bu adada tayyare 
meydanları tesis, idame ve tevsi 
eylemiye, hava rasadatı için üsler 
kurmıya, limanları tanzim, yolları 

lnşa etmiye, istihkiimlar yapmıya 
hulasa yeni üslerin icap ettireceği 
bütün tedbirleri almıya mezun
dur .• 

Bu arılaşma Kopenhag hükümeti 
tarafından kabul edilmemiş ve va. 
şington sefiri azil bile edilmiştir. 
Fakat Amerika, Danimarkayı iş
gal altında bulunmak dolayısilc 
hür saymamış ve Danimarka mil
letini sefirin merkezi hükumetin· 
en daha ziyade temsile salihiycttar 
olduğunu ileri sürmüştür. Bu id
dianın dayağı ise 3 Mayıs tarihinde 
Groenland halkının. müntehap 
meclisleri vasıtasile izhar et"""ı~ 

olduğları arzudur. Bu temenn de 
deniliyordu ki: ·Groenland anava
tanından uzak kaldığı müddetçe 
'l.merika bu durumu gözönünden 
uzak tutmamalıdır • 

Birleşik Devletleri bu yolda kat'i 
':ıir harekete sevkeden amil bu ada
n.n Atlantik harbinde .oynıyabile
ccği ve dünkü haberlerde aynamı· 
ya başladığı muazzam roldlir. Beş 
bin kilometre kadar sahili olan bu 
,nniş parça baştanbaşa (fiyor)
. rla doludur. Bu körfezlerden ba· 
!arı adanın karasına iki yüz kilo· 
·etre kadar nüfuz ederek binbir 

':ıüklüm ve kıvrım arzeder. Bura· 
!arı denizaltılar için birer mes'ut 
gizlenme yerleridir. Boydanboya 
buralarda gizlenecek Alman denı
zaltıları Amerika ile İngiltere ara· 
sında her türlü münakaleye kuv
vetli darbeler indirebilirler. Esa
sen geçen ay tahtelbahirler Ame
rikadan Büyük Britanya adaları
na sevkedilmekte olan mühimma
tın üçte birini denizin dibine in
di:rmiye muvaffak oldular. Groen
land adasında birtaktm gizli üsler 
elde ederlerse bu teşebbüslerin da
ha ziyade çoğalacağı bedihidir 
Maamafih son Vaşington itilafına 

rağmen şimdiden bazı noktalara 
A.lmanlar tarafından elkonulma
ınış olduğu muhakkak değildir. A
"1erika deniz kuvvetlerinin sıkı bir 
tarama ameliyesi yapmaları hiç 
le fazla -sayılmamalıdır. Führerin 
1utkunda tekrarladığı tehdidi filı
ıata kalbettirmekte olduğuna şüp
'ıe yoktur. Mühimmat ve erzak ta
,ıyan herhangi bir gemiyi gücümüz 
··ettiği yerde batıracağız. 
Salı günü Birleşik Devletler 

Cümhurreisi ~bir ocak başı mi.ifa
(Devam• 4 üncü sayfada) 



Atatürkün Hav-' Amerika 13 bin Veygand Fas 
zayı şereflen- tayyarenin mü- sultanı ile 

iKDAM -----

Çörçilin 
Mesajı 

(Baş tarah 1 inci sayfada) 

Başvekil, bu mesajında ezcünıle şöy
le .ı..ntekledir: 

SAr'FA - S 

[_e_i z_i_M_M Es ELELER 1 Mi zJ ı~:Kt:~~1 
Havac lık sanayii r.;;z?ı~~~·=·-

4:E€_er istıla vukua gehrse, memleke
tin en büyük kısnu bundan derhal nlti
teessir olınıyacakttr. Halli sahillerimiz • • dirdikleri gün him kısmını in- g ö rüşt Ü 

gilizlere vereck 
boyunca dahi, en büyük kı.sım nlütees- ""-===--( ıstıyoruz~ 

Dün büyük mera-
General, Petenin İş- sir olmamış kalacaktır Fakat dü.şmanın 

ihraç yapacağl veyahıut ihraca teşebbüs 

Zaman, damardan boşanan kan kadar 

kıymetli olmuştur. Elimizi çabuk tutalım 

programın. ele almışlar hücum 
ediyorl~" tenkid edile~ icraat, 
Radyo ıdarcsinin cBir halk türkü· 
sü öğreniyoruz• saatinde •Bico• 

1 adlı. t~rküyü dinleyicilerine öğret
i mesıdır. Son Postada Burhan Ca· 
hit, Tasviri Efkarda Peyami Safa 
·Bico• şarkısını öyle tenkid edi
yorlar ki, radyoyu bu kabahatin· 
den dolayı cezalandırmak lazım 
geldiğine hükmetmemek imkan· 
sız .. fakat, hakikatte bu iki üstad 
haksızdır. Çünkü; Peyami Alınan 
harp tebliğlerini takiı>le, Burhan 
Cahit villisının güzclletirihncsile 
ıneşgul olduklarından «Bico•ııun 

ne n1inası, ne de ahenginin gi.izcl· 
liğinden haberdar olanıamış)ardtr. 
Onlar, yurdu •iddialarına rağntcn• 
tanımıyorlar. Peyaıni Safa «Bico 
ttirküsü n1inasızdır, keliınelerinin 
türkçede karşılığı yoktur. diyor. 

simle kutlandı 
birligv i korarının esas• !edeceği yerde çok Şiddetli çarpL5malar 

Amerika kendi mu- olacaktır. Muharebeler, yalnız dıişman 
Havza, 25 (A.A.) - Atatürk'ün Mil- } ar l n l anlatan bir sahile çıkınağa teşebbüs ederken vukua 

l.i Mücadele başlangıclarinda Havzaya dafaası için 21.000 gelmiyecek, fakal bilahare düsmanın geUşlerinin 25'inci yıldönümü olan bu- nutuk söyledi ayak basabilecegi 
0

noktalard~ çok, şiddet 
gün bütün havza halkının çoşk:un te- tayyare yapacak . . . . ii mukabil htlcuınlar yapılacak ve bu 
zabüratL ile kutlanmıştır. Merasime a- Vıcby, 25 (A.A.) - D. N B. bildırı- noktalar mi.ltemadiyen İngiliz biınbar- Yazan: Ş. Hazım Ergökmen 
tılan bir topla başlanmış müteakiben! Vaşingotn, 25 (A.A.) - Tirnes :;.or: ıdunan tayyarelerinin çok ağır hi..icwnla 
A.tatürk'ün resimleri belediyedeki Ata- gazetesinin Nevyork muhabirinin Dün Fas şehrine gelen Fransız şimali rına heder teşkil eyliyecektir. Bu mm- . ~rk 0<fasına konulmuştur .. Bunu istik- telgrafla verdiği bir habere göre, Afrika fevkaliide mUınessili General takalarda, kalmaları icabeden esaslı va- Ikdam sütunlarında üstadım ve 
lal marşı ve gunun ehemmıyet ve kıy- . . \reygand Fas Sultanile ve Fas paşasile z..ifedar işç~l~r hariç olmak üz.ere ne muhterem arkadaşım Abidin Da
melini tebarüz ettiren nutuklar, asker Arnerka har'bıye nezaretı ı3.000 ı...:u müt.akat1arda bulunn1uştu. kadaı· az sıvıl ve gayri. muharip ~uıu- l verin cHavacılık sanayii istiyoruz• 
nıektephler, gençl5.k t.cşekk.ülleri yaya bo:mbardıman tayyaresi mübayaa Geneı·nl Veygand Fransız ve Fas ınu nursa, bu o kadar iyi olacaktır. Buıae- ,J b l ~ lt d k ük l b. 
ve atlı köylülerin geçit resmi takip et-

1 
etmek üzere kongreden 625,000 ,000 teberanı önünde sÖylediğı bir nutukta, naleyh, _eğer resmi makamlar sizlere aş ıgı a ın a ço m ~e. ır mi.~tir. ı İngili~ liralık tahsisat istiyecekti". Mareşal Petain'iıı karar verdiği iş bir- ikametgahlarmızı terk etmeniz tavsiye- yazısı çıktı. Bu mevzu uzerınde 

Oğleden sonra da Cürnhuriyet mey- Bunlar halen ordunun programın- Uği siyaset.inin esaslarını anlatnuş ve sınde _bul~nurl~ı-sa vazifeni_z. hareket [yazmak ve konuşmaktan kanıksa-
danında muhit ve civarın şöhret ka- ı d b l 

21 
OOO t ed ha Fransa ile Imparatorlugunun istikbalini etınenız. _soylcnınce başka, bır mahalle muş biri olduğum halde, üstadın 

ıantnış pehlivanlarının i~tirakile mü- _a . u unan ' ayyar en - düşünen bütün Fransızların bu işbirliği gıtme~t~r. Hucum başladıgı zaınan ha-ı tarzı beyanı ile sakat tarafları izah 
sabakalar yapılmıştır. Gece Halkevind-e rıçtır. 13,000 bombardıman taJYa- siyasetini tasvib etmeleri. 1Azım geldi- r~ket ıçın ~ok gec; olacaktır, ve o zam~ . . .. ·~· . . .... 
bir müsamere verilecek ve bir de fener eesinin mühim bir ikısmı ödünç ve ğini kaydetmiştir. sızlere sarıh surette başka bir yere gıt-ı tçın gosterdıgı mLsallerı en buyuk 
alayı yapılacaktır. kiralama kanunu mucibince İngiL General Veygand ile General Nogues menız t~lımatı verılmezse, vazıfenız, hayranlıkları duyarak bu yazıy, 

Norveçte 
tethiş mi? 

1 tereye veııı'lecekt;~ ı''bu toplantıdan sonra yanında baş veziı· t:ıulundugu~uz ~~rde kalmaktır. O za- ze-vkl.e ve tekrar tekrar okudum. 
u. y man bulabılecegıniz en min mahallere 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mevlayı Hasan oldugu halde garbi Fas ' e Fr l k' .. .. d" da teCtiş seyahati yapmakt:t. olan Sulta· girmeniz ve muharebe bi.tlııciye kadar and sız adrınd. epe . ı~ıh, ıyının uş-

Taf"~l t'd d .. 
1
.k. 

1 
la orada kaln1anız lılıımdır manı ır• e ıklerını atırlatarak 

Küçük haberler na l.ld e e e mu a ı o muş r ve . . . · . 
orada da Sultanla bir mülclkat daha Dmek kı hepınız için emir ,.e vazıfe ' motör endüstrisi meselesinde yap-
yapmı>lardır. şu~~;' Sıkı ?urunuz.• lığımız hatalara temas eden üstel * Nevyork, (Tass) _ United 1 FAS SULTANI SEYAHATE ÇIKTI meldedir: ' .._uta. şoyle devam et- bizim havacılık işlerimizin bozuk 

Press ajansına göre, Ruzvelt mü- Rabat, 25 (A.A.) - Seyahate ç<kan cMemleket dahilinde, mühim miktar gitmesine cekmel peşinde• olma· 
dafaa tahsisatından B milyon do- ve Alevi hanedanının mekarri olan T.~- da paraşütçülerin ve hava yolu ile nak- mız teşhisini koyuyor. Tabıi ve te.. Himler, Norveç nazi 

muhafız müfrezesi 

teşkil ettikten sonra 

1 
• . , d . • lilalt te gıtmekte olan Fas Sultanı dun !edilen kıtaların civarlara ı·nmcsi takdi- k. "l k 1 l ,, 

ar, Latın Amerıkasın a yenı "" sabah Me'·-'den hareket etmı."tı·r. B"• amu anununa, an aşı ması .. o· ..,.n= ~ "'o1 rinde, buralarda oturan halk it;in de 
merikan hava hatları ihdasına tah- vezir Prens Mevlayı Hasan, ınıntakaya vazcyet aynıdır ve hareket tarzı aynı !ay olsun diye şu misali veriyor: 
sis etımiştir. Bu hatlar Alman ve ltwuanda eden General ve Arab mute- olınahdır. Bilhassa halk, yolları tıka- Bir anadan 9 ay 10 gün sonra 20 
İtalyan hatlıarına rekabet için a· beranı Sultana refakat ediyorlardı. Sul- mamalıdır. yaşında bir delikanlı istenemez; bu 

Almanyaya döndü çılmaktadır tan Rih'de bir mü.ddet durmuş ve civar filavatan muhafı.zları, kuvvetli sey- anadan bir nevzat 'beklenir. 
Londra, 25 (A.A.) - Norveç a- * K h' · (M Dah 'liye neza· kabilelerden olup oraya gelen 20 bin at- yar kolların müzahareti ile, icabeden jansı bildiriyoır: a ıre, ' ısır ı lı tarafından alkışlanmıştır. Diğer ta- yerlerde, derhal müstevlilerle temasa Bu kadar açık olarak yapılan bir 

Hhnmler bir Noıveç Nazi muha. 
fız müfrezesi teşkiline matuf olan 
esas gayesinı başal'dıktan sonra 

retinin tebliği) - 23/24 mayıs ge. raftan General Veygand ile General geçecektir. Anavatan muhafızlarının bu teşhise ve izahlara eklenecek bir 
cesi yapılan bir hava llücumu es- Nogues'de Sultanı beklemek. üzere Fas ınüstevli kıtalarını süratle izale edece- söz var anıdır bilemem. Amma kı. 
nesında Süveyş kıanalı mıntakası dan tayyare ile Ksarebuk'a saal 17 de ğinden şüphe yoktur. saca bildiğim şudur ki, bütün va-

A1manyaya dönmüştür. · 

"z ı· bı'r kaç b-ba ~tıLmıotır. varmış ve Fransız Fası makamlan ta· Memleketin a 1 k gel u er ne . t ~k"t ' rafından karştlanmıştır. • ç rpışma ar vu ua · tandaşların çoluk çocuğile, mal ve 

H e za
"'a "tM ur - miyen ve yakında top ve tüfenk sesleri asar v , · , - · mülkü ile, servet ve siıroanı ile, 

· Ş'li d h 'li na • işidilmiyen bütün diğer aksamında, * Santıago - ı a ı ye · f l h k milli haysıyet ve namusile bu ka-Sadık Norveç mahfilleri, Himle
rin Osloya bir kaç ay içinde ikinci 
defa olarak yaptığı bu ziyarette 
Almanyanın Quinsling'in Nonreç. 
lıileri yola. getiıımek niyetinde a
kim kamasınd.m mütevellit mem· 
ııuniyetsizliğin.i hissetmektedir. 

zırı tarafından cumartesi günü n g . t e er es, hattı hareketini su ikinci emir ı r e ve vazifeye tevkif edeceğiz: İşlerinizle dar yakından aliı.kadar olduğu bu 
neşredilen bir emirname ile Şili meşgul olunur.> «hava sıl3.hı· mevzuunda ileri sü.. 

rülmüş ve sürülecek bir sürü müs
bet fikir, aşağı yukarı on beş yir. 
mi seneden beri daima ölmiye 
mahkfım kalmıştır. Bu vaziyeti sa· 

rih olarak şöyle ifade etmek bile 
mümkündür: Ne söylesen boş, ne 
yazsan boştur; herkes, bildiğini o
kumak ve yamıaktan şaşmamak. 
tadır. Ve benim kanaatim o dur ki 
tavuktan pamuğa ve ziraate kadar 

bütün memleket meselelerinin ten 

Nazi parti9i lideri Gonzales Van Churclıill'in mesajı şu cümlelerle ni· 

Marses, bir akıl hastahanesine ya- Atlantikte deniz altı- hayet bııluınktadır: 
tırılmıştır. } k .. d } <Milstevlmin \amaıniyle )'Ok edilme-* Bükreş - Resmi gazetede in- ara arşı muca e e• slı>den, yani memleketimize çıkabilecek 

Norveç ajansı şunu ilave ediyor: tişar eden bir kararname muci. yİ şiddetlendirdi en so askere kadar öldürülmesi veya-
Na~i makani:oırı.asının mutat bü.. hince ahali ve müesseseler elinde. hut esir edilmesinct<on evvel, kolayca Londra, 25 (A.A.) _ Daily Te. bir kaç halta geÇeblir. Bu esnada, ça· 

tün ted!hiş .makinesi şimdi Norveçe ki buğday, çavıdar ve yulaf unla- lışmağa azam! nisbette devam olunma-
sokulmuş görünmektedir. rına el konacaktır. f'V'V) legraph g<ızetesinin denizcilik mu· Ildır ve vakit kaybetmemelidir.> 

--;;;;;;;;;;;;;;iii!;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;:;;:;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiip;;ji-ı harririnın 'bildırıdiğine göre, bir'kaç 
haf.tadan beri Atlantik muharebe- L d H l"f k 

O . ' sine iştirak etmek üzere yeni kor· or a 1 a s 

Galatasaray. Demir 
Sporu 3-1 mağlup etti 

~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~ 

Fener, Gençlerbirliğini 4 - 2 yendi 

vetler ve diğer refakat gemilerin.. 
den mürc:kkep deniz takviye kuv.. F A 
vetleri h!:ımrete girmiş bulunmak- r a n s 1 z - ı m a n 
tadır. Sahil muhaflızlar teşkiliıtının anlaşması hakkında 
da eımrine yeni tayyareler veril· V IJ 'J •• .. .. ıniştir. Denizaltılara karşı hücum· e CS e goruştu 
!ar şiddetlendirilın.iştir. Bu deniz Nevyork, 25 (AA.) - DN.B: 
canavarları gittikçe sah.iiden, At. Vaşingtondan bilıdir.ildiğine gö. 
lantiğin ortalarına doğru sürüL re, Lord Haliofaks hariciye nazırı 
müşlerdir. Anlaşı1dığına göre ge- muavini Welles ile görüşmüşbür 
cen hatta düşman denizaltıları a·· .. Fr Alma 1 · , k d il . b' kad oruşme ansız • n an aş· 
garpte o ' a ar erı ır yere ar . • . 
itmişlerdir ki Amerikan devriye· ! ması ıle alakadar olarak ş1Jnal ve 

rerinin gezdiği mıntakaya girmiş· batı Airikalarındaki vaziyet hak-
lerdr. l kında cereyan etmiştir. 

Fener stadında dıiin milli küme 1 sonra daha ımahsus bir hal alıdı. 
maçlarına devam edildi. Günün Fakat ani hücuma geçen Anka=a. 
ilk karşılaşmasını Eskişehir Demir lılıar Feneı>bahçe kalesine çekilen 
sporile Galataısaray yaptılar. Ga· bir şandeli ağlara taktılar. Fener !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
latasaray yine zayıf 'bir kadro ile mağlüp vaziyete düşünce heımen 
çıktı. Buna mukabil Demirspox hücuma geçti ve bir dakika sonra 
her zamanki gibi.. küçük Fikretin çektiği bir korner· 

On birınci dakikada Galatasaray den Naci kafa ile beraberlik sayı· 
merkez muhacimi üç metreden to· sını yaptı. 
pu kaleye sokamadı. Bu fırsatın Berab<>rlik Sarı lacivertlileri da. 
kaçuşından sonra Demirsporlular ha emniyetle oynamıya sevketti. 
oyunu mütewızin hatta •bazı da.ki. Ve on sekizin içine yerleştiler. On 
kalar hakıim şekle soktular. Eski· ikinci daıkikada Fener satrforu Ali 
şehirliler Galalaısarayın en tehli. Rıza sıkı biı· şiltle takımını galip 
keli oyuncusu olan Mehmet Aliyi vaziyete geçirdi. 
daima boş bırakıyorlar. Nitekim Karşı.lıklı yapılan bu sayılar a
bunun cezasını çektiler. On seki· yunu ~k sür'atli bir hale gebirdi. 
zinci dakikada Mehmet Ali önü- İki kale de her an gol tehlikesi ge. 
nün boş bulunmasından istifade e. çimıiye başladılar. 
derek sıkı bir şiltle topu Demir- On dokuzuncu dakikada Gençler 
spor kale.9ine sodctu Vaziyet aleyh. birliği Keşfinin çeıktiğ'i enfes bir 
!erine olunca Eskişehirliler gayre· frikik ile tekrar beraber bir vazi· 
te gelerek oyunu Galatasaray m· yete geldiler. Bundan sonra Anka· 
sıf salhasına yerleştirdiler. Fakat ralıların daha güzel akınlar yapını.. 
yirmi sekizinci dakiıkada Demir. ya başladığını görüyoruz .. Fenerli· 
sporun kalecisi Galatasaray mu. ler biraz duralamış gıibi .. 
haciminin ayağına atılarak nefis Otuz dördüncü dakikada Genç.. 
bir kurtarış yapınca oyun tekrar !er müdafaasına yiiklenen Fener· 
müsavi bir şekle girdi. Otuz beşin. liler bir penaltı kazandılar. Fakat 
ci dakikada kaleci Abdülkadir Küçük Fikret topu dışarı ata"ak 
Mehmet Alıinin çok sıkı bir şütünü fırsatı kaçırdı ve devre de (2-2.) 
kurtarınca uzun uzun alkışlandı 1 berabere bitti. 
ve devre de (1-0) Galatasaray le· İkinci devrede her iıki takını da 
hiı;ıe kapandı. vaziyeti lehlerine çevirmiye çalı-

Ikinci devre mütekabil hücum· şırken on ikinci dakikada Naciden 
larla devam ederken beşinci da.ki. bir ara paosı alan Ali Rıza sıkı bir 
kada Eşfak ikinai golü yaptı. Bu şütle üçüncü golü ağlara taktı. 
golden sonra oyun son dakikalara Tekrar mağlüp va,ziyete düşen 
kadar bir mücadele halinde geçti. Gen~er ilıd:eta canını dişine taka.. 
Tam kırkıncı da;kikada Demirspor ra,k çalışmıya başladılar. Bu çalı
sağ açığının yaptığı bir gole l).e· şış zaten bozuk oynayan Fener m~ 
men akabeinde Eşfak güzel bir dafaası önünde bir hayli tehlıkelı 
golle mukabele edince, maç böyle. oluyordu. 
ce sona kadar gelerek (3-1) Gala· Otuzucu dakikadan sonra Fener 
ta.sarayın galibiyetile bitti. yeniden hücuma geçti. Tam otuz 

FENERBAHÇE • GENÇLER üçüncü dakikada ge~iden bir pas 
BİRLİGİ alan Niyazi ıiördüncü golü de ağ· 

İlk dakikalar Gençlerin hücumi· !ara takınca artık vaziyet kendini 
le geçiyor .. Fener dünkü kadrosile belli etmiş oldu. 
karma'kanşık bir va2liyette.. Maç böyk>ce (4·2) Fenerbahçe 

Fener tazyiki beşinci dakikadan lehine bitti. FARUK ERER 

Janine içini çekti: 
- Zavallı! 
Dedi. Romer tasdik etti: 
_ Evet, zavallı! .. Günler ge

çiyor ... Temyiz yakında davayı 
tetkik edecek.·· 

_ Biraz evvel «Elimizde mü· 
kemmel bir delil var. Temyiz 
kararı nakzedecek• diyordunuz ... 
Bu delil oldukça kuvvetli mi? 

_ Bunların •O biçareyi teselli 
etmek için söyledim. O delilin 
hiçbir kıymeti yok... Biliıkis 
temyizin kararı tasdik edeceğini 
zannediyorum ... 
_o halde? 
_ O halde son ümidim Elysee 

sarayında ... Laumier affedilecek 
l'l'\i?.. Buna inanmıya cesaret ede
miyorum. Siz belki ~u benden 
daha iyi müdafaa etmıye muvaf
fak olursunuz ... Sizden bana re
fakat etmenizi rica edecek olur-

sam ... 
_ Memnuniyetle kabul ede-

rim! 
KARANLIKTA BİR IŞIK 
İki arkadaş Romer'den adliye 

binasının önünde ayrılmışlardı. 
Matbaaya yürüyerek gidiyor
lardı. Janine acı düşüncelere 
dalmuş, !bir şey söylüyordu. Loi
seau azarlanmaktan korkan bir 
çocuk gi·bi susuyo'rdu. Nihayet 
dayanamadı. Dedi ki: 

- Dün patronu gördüm. Bana 
senden, tahkikattan bahsetti. 
Genç kız sükünetle cevap verdi: 

- Evet, memnun olmadığını 

biliJorum. 
- Keşke bu kadar kalsa ... Tah

sisatı kesecek... Bana: •Artık 
bıktım!. dedi. Eğer yazı vermi· 
yecek olursan seni röportaj için 
İspanyaya gönderecek ... 

Genç kız sert bir lisanla: 
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r- KEDİ-"' 
~ÖZL~ 

ADAM 
Türkçesi M. Feridun 

- Bu iş bitmeden hiçbir yere 
gidemem! 

1 

1 

Dedi. Loiseau manalı bir tavır
la elini ensesinden geçirdi: 

- Bu iş bitin~') ~ kadar ben 
de hayır kalmıyacak! 

Diye homurdandı. J anine hid
detlendi: 

- Sen yalnız sinsi değil, üste
lik de aptalsın, dedi, patron gi
bi ... Bu işin sonuna geldiğimizi 
hala an!ıyamadınız mı?.. Patron 
yazı istiyor ha?.. Merak etme
sin ... Ona öyle bir yazı \'erece
ğim ki hayretten ağzı açık kala
cak ... 

- Mevzuunu buldun mu? 
Gazetecinin bu sualinde istih

za ve şüphe vardı. Genç kız dur
du. Bir liıhza arkadaşının yüzü
ne baktıktan sonra· 

- Benim mevzua ihtiyacım 

yok! 
Dedi. Ve bir an evvel matibaa

ya gitmek için adımlarını sıklaş
tırdı. Genç kız mantosunu ve 
şapkasını çıkarıp masasının başı· 
na oturur oturmaz işe başladı. 
Parmakları yazı makinesinin üs· 
tiinde koşuyordu. Loiseau masa
nın ıbir. kenarına ilişmiş, çaluşan 
ııenç kıza bakarak gül'Ü.msüyor-

sik ve tanzimine kar~ı o kadar çok 
hassas davranmış olan hiikümetle. 
ri.m..izin ve hükiunet reislerimizin 
havacılık i§lerinde daha faal, daha 
enerjik davranmamalarının sebe
bi, havacılık teşkilatının bozulu
ğundan ileri gelmektedir. Kırk 

parça halinde çalışarak dağınık bir 
manzara arzeden tayyareciliğimiz, 
takriben sahipsiz gibi bir manzara 
arzediyor. 

Sırasında ya müsbet ıbir çalışma 
yolunu, yahut sakat hareketleri. 
mizi tebarüz ettiren o kadar çok 

du. Bu ne tatlı, ne sempatik bir 
kızdı!.. Ah, eğer biraz cesareti 
olsa ... Biraz da konuşmasını bil· 
se ... 

Loiseau genç kıza bakarken 
bir yandan da masanın üstünde 
eline geçen bir mektupla oynu
yordu. Dalgınlıkla bir kenarını 
yırttı ve yine farkında olmadan 
mektubu zarftan çıkararak oku
mıya başladı. Janine birdenbire 
yanıbaşında birtakım sesler i§ii;. 
mi ye başladı: 

- Me ... Me ... Mektu ... Mek· 
tubunuz .. . 

- Ne? .. Aklını mı bozuyorsun 
Loiseau? .. Haydi git başına Sil· 

ğuk su dök... \le beni de rahat 
bırak ... 

- Hayır .•. Burada mektubun 
var ... 

- Neler söylüyorsun? 
Genç kız evveliı anlıyamamış

tı. Birden işin farkına vardı: 
- Ay, ıbana gelen bir mektu

ibu mu açtın? .. Aferin ... Hiç sı· 
kılma yavrum ... 

Loiseau kekeliyerek: 
- O ... Oku ... 
Dedi. Janine arkadaşının uzat

tığı mektı.rbu elinden kaparak 
sür'atle göz gezdirdi. Ayağa kallı:. 
tı, bir daha okudu. Sonra man
tosuna doğru koşarak: 

- Çabuk, garaja... Gidiyo-
ruz ... 

Dedi Loiseau sordu: 
- Ben de mi gidiyorum? 
- Tabii sen de gidiyorsun? .• 

Llıstikler patlarsa kim tamir e
decek? 

- Teveccühünüze teşekkürler 
ederim! 

- Haydi çabuk ... Gevezeliğin 
sırası değil... 

(Daha var) 

iddiaları.mız oldu ki, bunların hiç 
bırıne en Jcüçük bir dikkat ve e
hemmiyet bile verilmedi. Hiç kim.. 
se bu iddiaların eğı·iliğ veya doğ
ruluğunu soımak htiyacını duyma
dı. Iyi fikirlerin kailleri değıl, yal. 
nış hareketlerin sahip ve mes'ul
leri bozuk akide ve güdük bilgile. 
rile gözde kaldı ... 

Bunun niçin böyle olduğunu bu· 
·ada uzun uzadıya tetkike kalkış-

ak boştur. Bu o kadar çetin bir 
uuhasebe olur ki içimizde, yaka. 
;ını mesuliyetten kurtaracak tek 
ıdam kalamaz. Bir takımlarımız 
doğrudan odğruya vazifedar ola
rak, bir takımlarımız tenvir vazi. 
fesini daha iyi görmediği için. da
ha başkaları da vatandaş olarak, 
vekil olarak veya meb'us olarak 
mesele ile alilkadar olmadığı için 
mes'uldürler. 

•Ekmel peşinde. koşulmuş sözü 
güzel bir teşhistir. Fakat niçin re· 
alile hakim kılınmamıştır; mantık.. 
larunu:, hislerımiz, bilgimiz bu ka· 
dar kısır mıdır? ... 

Ben sayın üstattan isteklerinde 
ve taleplerinde ısrar etmesi temen. 
nisindeyim. Onun gibi. aklı başın
da olan herkesin, her fırsat ve ve
sile ile her yerde tayyarecilik işle. 
rine bilgiyi, uzak görüşü ve ener

jiyi ha.kim kılacak bir teşkilat 

meydana getirilmesi iddiasile ısrar 

etmesi dileğindeyim. Ve bunların, 

şahsi mes'ulyetlerin hesabını gör

mek için değil, milli haysiyet ve 

şerefimizin korunması için yapıl· 
ması icabettiğine kaniim. 

Ben muhterem üstadıma hatırla. 

tılacak bir nokta daha buluyorum: 

Zaman. damardan boşanan kan ka
dar kıymet'.li olmuştur. Elimi:r.i ça
buk tutalım. 

Burhan Cahil •Böyle Ayı>ah 

Pembe nıisilliı mahalle ve kih ha· 
vnları beklemiyoruz• di~·or . .ı: • ıne· 

molla: 
- Peyanıi, Bico türküsünün iza

hını baştan sona kadar dinıe~t>\"dİ 
u13.nasını öğrenirdi. dedi \."e ilivo 
etti: 

- Radyomuz sayısı 50 • 60 ı ıte· 
çeıniyen öz köy ~rkılarlnı ınillc

te öğretmekle hakiki vazifesini ya
pıyor. Peyan1i 11Bicoı•yu tcnı.c:t1 t"· 

deceği yerde bu türkünün ınana

sı izalı edilirken dinleseydi, Bur
han Cahit kulaklarındaki yaba1lcı 
U}·durına musikinin pa!tu1tn, Bico· 
nun tatlı ahcngilc ),kanınasıoa ta
hammül etseydi bizİln saflarıınıza 
giremeseler bile yaklaşırlar ve höy
le lüzumsuz oyun bozanlık etmez· 
lerdL 

En korkun~ 
ihtikar 

Bir vatandaş (dilimiz vatanoaş 
demiye varmıyor) kahveye bakla 
karıştırmış. bu halitanın mideye 
zararlı olduğu meydanda olduğu 
halde .. 

Nanemolla: 
- Bu korkunç adam binlerce va. 

tan<laşın sıhhatini üç beş kuru~• 
değişiyor demek.. dedi ve iliıvf 

etti: 
- Muhtekirin böylesine verile· 

cek ceza o kadar ağır olmal1 ki 
sıhhatin minası anlaşılsın. 

1\1. K. 

[I~it::·A.;;N:sıı öıdüruıdü? 
:Yazan:M. Sami Karayel

MahnuÜ Nedim paşanın açtığı bu yol 

Avrupayı telaşa düşürdü 
. Hülasa, bu sureUe yüzlerce va. 1 ne ve himayekilrane olan teşvik • 

lı'. ~utasarrıf ve. r.ıcalı devlet her { ler~e inandılar. 
hır~ bır tarafa surulerek devlet ış- Ali paşa, Bulgar eksarhlığının 
lerınden uzaklaştırıldı. beraetini vennekte acele etmemiş-
Mahm.~d Nedlın, P_aşa, kendi ka· ti. Bütün Rus zorluklarına rağmen 

fasına gore bır hükumet kuruyor· bıeraeti vermekte teahhür etmiş • 
du. Bu, kurduğu hükümet tama • ti. 
mile bir bendegan hükümet.i idi. Mahmud Nedim paşa, Rusya 

Mahmud Nedim paşa, açık kalan sefırinin taı.ep ve teklifile Bulgar 
memurıyetlere hep kendi akraba- eksarhlığının teessüs beraetln · 
1 

'be ı ver 
arım ve, ma yn rical ve ağaları ~i. 

da r.~şvet. alarak kendi hempaları· Bu, kör görüı Bulgaristanda 
nı gonderır oldular. Rusya nü.tuzunun fevkalade tek.ar. 

Artık, servet toplamak için yol rür etmesine müsaade etti. Bun • 
bulunmuştu. Memuriyetler alıp dan sonra, Ali paşa zamaillilda ya" 
satılıyordu. Fakat, rüşvet kapısı pıhnağa başlı.yan Rumeli demir • 
o derece açıldı ki, bir vali, veya yolları inşa&tlill Ruslar istemiyor 
kaymakam rüşvet verip bir me • lardı. • 
muriyete gider, üç ay geçmeden Çünkü. bu deıni.ryolu icabında 
azlolunur y.ırıne bir diğeri gider. Devleti Aliyenin Balkanlar ·· 
di a~ 

· de~ği askere vasıta olacaktı. 
Aziller ve nakiller o derece sür- Ali paşadan sonra, Mahmud Ne 

atle yapıldı ki, bir yerde bir me - dim paşayı ve Sultan Azizi elqe 
mur istikrar peyda edemez, gelen- eden Ruslar, derhal bu, demiryo • 
!erin ve gidenlerin ömürleri yol • !unun inşaatını da durdurdulan .. 
!arda geçerdi. Rezalet ayyuka çık- Ve, bu yüzden devlet hazinesi mil 
mıştı. yonlarca ziyan etti. 

Mahmud Nedim paşanın açtığı Çünkü, bu demiryolunu üzerine 
bu yol Av_rupayı telişa düşürdü. alan Baron Hirşle olan hesap do • 
Bılhassa, Ingilizler fena halde huy layısile milyonlarca altın kapanın 
landılar... elinde kaldı. 

RW:l":' ise Mahmud Nedim paşa· Ortalık bir hercümerç içinde idi. 
nın gıdişatından memnun idiler. Millet şöyle diyordu: 
Çünkü, bu gidiş Devleti Aliyenin - Padişah ve sadrazam Mas • 
inkiraz ve izmihlali idi. koflara satılmıştır. 

Bu sebepten Ruslar, hem padl • Moskof düşmanlığı Osmanlı mil-
şahı ve, hem de Mahmud Nedim !eti için ebedi ve ezeli bir düşman· 
~aşayı tutarak pof, poflıyorlardı. İ !ık olduğundan padişah ve sadra • 
Istanbul~a bulunan Rusya sefiri zamın Rusların suyuna gitmele · 
general Ignatief saraya ve sadra • büyük dedikoduyu mucib olu rı 

h "lfil ed k · d yor. zama u em Fransa ve In • u .. 
giltere ile, tanzimattanberi sıkı 

temasta bulunan devleti mesleğin
den geri almıştL 

Ali ve Fuad paşalar İngiltere ve 
Fransayı tutarak Rusya ile müva
zene bulmakta idiler. 

Mahmud Nedim paşa, ve Sultan 
'1.ziz buralarını kestiremedikleri 
.çin Rusyanın sureta nevazlşkara. 

.. Bu, dedikodul~ı en ziyade kö • 
rükleyenler de lngilizler idi. Os . 
manlı milletinin Ruslar aleyhinde 
olduğunu bildikleri için İngilizler 
Entelijens Servis vasılasile halk 
beyninde hergün Ruslar aleyh'.,de 
harekette bulunuyordu. F..sascn, 
ahali de buna teşne idi. 

(Daha var) 
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HADiSELER l ' E.. "' 
r-BAŞMUHARRIRLER 1 
~ J 
Duıı •k$amki Sontelgra:ft.a c:Türkiye -

sur.ye• başlıklı başmakalesinde Elem 
Jı..zet BenJce diyol' ki: 

duğu , Jraka da miitemadi;ı:en Bas
ra )·olu ile asker, tank. Lırhlı kı t
alar çıkarılmakta olduğu malüm-

Bazı dillerde, hatta gazeteleri· 
mizdc §Öl·le bir mütalea:ya raslı
yoruz: 

- Şinıaliınizde Almanlar var. 
Ege adalarma da onlar yerleştiler. 
Oniki adalar İtalyanlarındır. Su
riye .-e Iraka da çıkarlar , . ., yer
leşirlerse biz harici alemle tema
sımızı kaybederiz. 

Hatti bu mevzu üzerinde tavsi
yelerde de bulunulmaktadır. An
cak, bu mütalea ve ta,·si;\:e)erl ile
riye sürenl~re kar~1 kısa ,.e fay
dalı olarak şu kadarını söylemek 
lazımdır: 

_ Biz memleketimizi bir gün 

müdafaa eylemek mecburiyetin
ı1e kaldğımız takdirde, bu rnüda
faanım bir tek hatta veya nokta

ya göre de~il, biitiin sathı vatanı 
müdafaaya göre tedbirlendirmiş 
bulunuyor ve her türlii ihtimale 
karşı, her türlii askeri hazırl.ığı al
nuş bulunuyoruz. 

Binaenaleyh harp harici uzi
yetimizi sürdürürken. harbin 
müstakbel inkişaflarını \'e vazi
yeti her yandan kolladığunızdan 
kimsenin şüphesi bulunmamak 
gerektir. Neyi ne zaman ve nasıl 
yapacağımızı ve 11e vakit yapmak 

iktıza ettiğini en iyi takdir eden
lerin Türk.iycnin başında bulun
duklarından asla tereddüt edile
mez. Filhakika, Suriyenin müsta
kil \'e harp harici kalmasında 

menfaatimiz olduğu aşikardır. Fa· 
kat, bu vaziyetin bozulmasında 
bizden ~ok Orta ve Y akm Şarkta 
hayali menfaati bulunan İngHte
renin alakası bulunduğu da şiip· 

hcsizdir. Bu itibarla fili tedbir sil
silesini İngilizlerden beklemek 
lazımdır. 

Suriyeuin mihver eline geçmesi 
ve mihver ordularının Suri~·ede 

dur. 
Sa rki Afri kadaki kıtaatın da 

bu~dan böyle serbest kalmaların
dan istilado edilerek Mısıra ve 
Fi list in e seı.. kolunacaklarından 

~iiııh e edileın -<i:i gibi; mihve
rin biitlin ga~·rt'tine rağmenj Hi
caz, Yen1en, KiiYit, l\1avera:vi Ür
düniin biitiin seınpatileri ile- İn
giltere tarafında bulunduğu ve 
Irak hareketinin de bir iki hafta 
içinde lanıamile tasfiye edileceği 
muhakkaktır. Hatta, Suri~·e ve 

. Iraktaki halkın da hakiki vazi}'eti 
! lerden anlasılnıaktadır. Bilhassa 
Halep "' Şanı gibi Suriye şehirle
rinde halkm duvarlara beyanna
meler yapı~tınnaları, Jliir I•'ran
sava kar<ı muhabbetli ve bağlı bir 
vnzi)·ct edlnmeleri de başka ııc 

tiirlii tef•İr edilebilir?. 
;\Jih,·erin menfaati "" hedefi 

\rap yarımadasındaki bütiin hal• 
kı bir beşinci kol halinde ve ınu
rnyycl vliitlerle İngiltere aleyhi
ıc ve toptan bir kun•et kaynaş
ması seklinde ;e\'ke) !emek \'e 
rnlay;acık hu kıt'a~ ı ele geçir
mektir. 

Buna karşı İngilterenin hedefi 
de Arap ·arımadasının ,.c Suri
yenin hakiki menfaatini koTUmak, 
istikrarını muhafaza eylemek ve 
mihverin bu topraklara ayak bas· 
mamasını bütiin gayretile tcmiu 
etmektir ve .. her ne pahasuıa o· 
anlamış bulundukları gelen haber
lursa olsun; bunu da yapacaktır. 

Binaenalr-) lı, Suriye vaziyetın~ 
de tekrar Türkiye mc\'zuuna dö
niildiiğii vakit; Tiirkiycnin hattı 

. hareketindeki tutum. dürüst bi
l taraflık \'e bütün bunlara nıun-
1 zam dikkat, kendiliğinden hiitün 

vuzuhu ile tebarüz eder. Bu iti
barla; bir defa daha tekrar edelim 
iri, Tiirkiye harp haricidir. Bir 
tecavü:ae uğraınadık~a her ne şc-

kuvvetle yerleşmesi Filistin, Irak, kilde olursa olsun, herhangi bir 
Mısır, Maverayi Ürdün, Küvit, 

maceraya atılarak değildir ve her 
Hicaz, Yemendeki İngiliz hayati tiirlü vaziyete kar~ı topraklarını 
menfaatlerinin tehlikeye düşmesi her cephede, ayni ku,vet n- kud-
ve hatta Hindistan anahtarının retle müdafaa edecek iktidara da 
mihver eline geçmesi demektir. sahiptir. Muhakkak ki, Türkiye
Bu bakımdan,· İngilizlerin her- ye garbından ve cenubundan ge
keı.ten fazla bir hassasiyetle Su- lecek bir teca,·iiz; sadece bir 
riyo dava ına elkoyduklanndan mace rad a n ibare t k nh r ' 'e h ic;:b ir 
ve daha da koymakta devanı ede- mütecaviz Tiirkiyenin garbında 
ceklerinden şüphe etmemek ge- ve cenubunda Türkiycden ve Türk 
r ektir. Nitekim, Suriyeye Alman ordusundan daha kuvvetli rn da
tayyarelerin in inmesin i m üteakip ha tedbirli olamaz. 
İngiliz ban kuvvetler i tereddüt- [ 
süz Suriye hava meydanlarını lngiliz tayyareleri 
bambardunıma başladılar ve Fran
sız • AJman mü tareke şartlarına 
açıktan açığa uygunsuz olan va
ziyet i fili mjidabaleleri ile göz
önüne koydular. 

İngilizlerin eninde ve sonunda 
biitün Suriyeyi, Suriyelilerin ve 
oradaki Fransız ekseriyetinin de 
tasvip ve hatta daveti He işgal 

etmek zaruretini his.~ecekleri 
muhakkaktır. Ancak, işgal hare
ketinin hemen yapılmamasının 

ba:ıı askeri ve h ususi sebepleri bu
lunması da tabiidir . 

Evvelemirde Suriyede Alman· 
dan ziyade Alman taraftarı bir 
Fra.n.•ız Generali ve .. onun em
rinde 35 ile 45 b in arasında tah
min ollfllan bir ordu vardll. Ko
miserlik ve kumandanlık vasfını 
nefsinde toplıyan im Generalin 
hatalı hattı h arel<et ini tebarüz et
tirmek, Fransız ordusunu aydın
latmak ve hatla o orduyu Suriye 
v e Hür Fransanın miistakbel men· 
faati hesabına işb i rliğine da,·et ve 
celbetmek, mahalU halka Su
riyenin Vişi hükumeti tarafından 
m ihvere peşkeş çekildiğhıi anlat
m ak ve müzaheret temin eylemek 
de belki İngilizlerin katetmek iste
dikleri hedeflerden biridir. Böyle 
olmadığına göre, icabında 35 - 45 
bin kişilik bir kuvveti {ilen dağı
tacak bir ameliyeyi başarmak kud
retinde ve ayni zamanda Alman 
V. tila tesebbüsiinü önliyecek üstün 
b ir kuv

0

veti noksansız b ir halde 
F ilist inde, Maverayi Ürdün ve 
Irakta toplamak ve ondan sonra 
Sııriyede ha rekete geçmek de İn
giliz Or ta Şark Kuınandanlığırun 
, .e Kıırmayının heııa p ve planları 
idndc bulunabili r. Bütün Arap 
y~rıınadasının ve batta Hindista
nın kilit nokta larından b iri olan 
Suriyeyi herh alde İngilizlerin kan 
dökmeden ve bütün imkanlarını 
sarfetmeden mihvere teııliın et
m iyeceklcri m uhakkak o lduğuna 

göre; ayni zamanda b ütün Yakın 
ve Orta Şark belgesi ölçüsüne gö
re hazırlandıkları ve noksanlarını 
tamamladıkları muhakkakti r . Şim
diye kadar Filistin ve Mav.erayi 
Vrdüne 300,"8 kit;ifik bir lngilz 
...-a-un tah§it Milmiş bulun· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Ayni t11YYare ımeydanına gün
düzün yapılan bir hücum esnasın
da bom bar<lıman tayyarelerimiz 
en az bir düşman tayyaresini tah
rip et.rnişler ve diğer :müteaddit 
tayyareleri hasara uğratmışlardır. 

Dün İngiliz av tayyareleri Ma. 
k!me mıntakasına asker çıkarmak. 
ta olan asker nakliye tayyareleri
ne hücum etmişlerdir. Messer
sclunitt tayyarelerile cereyan e
den bir muharebe esnasında bir 
tayyaremiz düşmüştür. 

İNGİLİZ AV TAYYARELERİ GİRİD 
liZEKNDE 

Kahire, 25 (A.A.) - İngiliz avcı tay
yareleri, Girid üzerindeki hara.kata ye
uiden ljtirak etmkledir. Bu yeni inkişaf, 
Kahirf''de bugün bildinlıııiştir. İngiJjz 
uzun mesafe a\'<:ı ta;yyareleri, Alman 
junkers - 52 asker nakliye tayyareleri 
arasında birçok hedefler bulınaktadır. 

AL1'1ANLARIN HÜCUMU 

Kahire, 25 (A.A.) - Alınan tay 
yarelcri cumartesi günü saat 14 
den 18 e kadar kütle halinde ve 
fasılasız olarak Hanya. Retimo w 

ı Kan<liyeyi bombardıman etmiş. 
!erdir. Buraların imhası Roterdam 
daki vütiatte olmuştur. 

Muazzam bir 
blok mu? 
(Baş tarab 1 inci sayfada) 

kep kuvve<l'li bir blokla karşılaşa. 
caJdanna inandınnak istiyor. Öyle 
muaazam bır blok ki, Birleşik .A
merıka harbe girmekten sakınma. 
lıdır. 

Almanya ile Sovyetler arasında 
glıya müzakereler yapılmakta ol· 
duğu hakkındaki haberler rnüp-

hımıdir ve biribirini nakzedecek 
mahiyettedir. Maamafih gerek 
Londrada gerek Mor-kovada Sov. 

yet mahfilleri bu rnüzakerlere dair 
rıkanlan ılıaberleri tc-kzip ediyo:
larsa da muhakkak olan bir şey 

varsa o da Almanların bu müzake. 
relerin ehemmiyeti üzerinde ısrar 
etmelen d.ir. 

iKDAM 

Girit muharebe- Groenlandda 
J 

} • d h ı (Baş taraf ı l <11ci sayfada ) 
erın e a vaçı 1. .:iair ge~-en ay neşredilen haberleri ... h • • takip etmi~tir. 
gın e emmıyetJ Hatırlardadır kı Ruzvelt bir ga- ~~\PARA (Ba~ tarafı J ıııci sa;·facl;.) zeteciler toplantısında şu sözleri 
ederlerken onlar, bir bava ordusıı söylemişti: •Alınanların Groen
viieude getirmişler ve en zi~·ade bıı landın bıızı kıs•mlarında ·bulunma. 
hava ordusiledir ki A\'rupa kıl'ası- dıkların<lan emin değilim .• 

\ 
1
BAY AT 'J ARIŞISIN 
. DİREKSİYONUDUR 
,,,_,.,. - -

na hakim olmuşlardır. O günden beri Amerika donan. 
Ha•·a ordusu nun bü~ iik ehemmi- ması, ngiliz donanrnasile birlikte 

yetini kavnyan İngilizlerle Ameri. o havalide devriye hart>ketinde bu 
kalılar da dört elle bu korkunç si- lunuyordu. 
liiha sarılmışlardır. Onlar da, taar- Vaşington, 25 (AA.) - Müsta-
ruza g~tikleri zaman, harbi. hava kil Fransız ajansı bildiriyor: 
kunctlerinin iistiinlii~ ile kaza- Hood'un ziyaından hayret için- T. JŞ BANKASI ""\ 
naeaklarını ümit ediyorlar. Onun de kalan Bırlc·ik Amerika bu deniz 
içind r ki Amerika, yılda 36,000 muharebesi hakkında ve Bisnıark K üçük t asarruf 

1 tan·are ~apmak üzere, hakikaten 1 zırhlısını? takibine dair sabırsı.z- hesapları 
mualZam bir ha\'a •ana}·ii kur- !ıkla yem haberler beklemcktedır. 1 j 
maktadır. Almanya da, bunu bil- En modern Alman zırhlılarının · 1941 kramiye planı 
diği i~in, Amerika ve Jngiliz sana- Amerika kıt'asının ne kadar ya~ 

1 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs. 
yii. hava i"tiinlüğünii temin et- kınlarında hareket edebılcceklerı ı 1 Aguştos, 3 İkinclteir'.n 
meden evvel, harbi bitirıniye çhş- cihetini Amerikalılar anlamıyc l J tarihlerinde yapılır. 
nınktadır. başlamı~lard;r. 1941 İkramiyeleri i 

;)luhakkak olan bir şey \'arsa o Newvo.rk Times'in Vaşington mu- 1 1 adet 2000 Liralık = 2000.-Lira i 
da. artık zaferin !'iİngiilerin uncun- haİbiri diyor ki: 3 ,, 1000 tt, = 3000- " ! 
dan tayyarelerin penane,ine takıl- ngiliz deniz hakimiyetine indı- 2 ,, 750 ,, = 1500_ ,, 
dığıdır. rilen darbenin ağıdığı, Hood'un , : .. 500 ,, = 2000.- ,, 

Abidin DA VER batmasının yalnız Ingiliz Büyük 35 " ;~~ = 2000.- " 

Gİ R İTTE 
Elçiliğinde değil, Amerika Bahriye " 50 " = 3500- " ı ___ ....,__ _ ; 80 " .. = 4000- ,,. 

Neza"retinde de kat'i ·bir süküt ile 300 ,, 20 • = 6000.- ,, 

(Baı tualı 1 inci sayfada) 
danına hdlcum etmekte, Almanlar he 
mukabeled lmlwuırak. ka=ılan mevzi-
lcri muhatawya ve nakliye tayyarel~
clıın daha fnz.la kıta ve mühlıuınat &eti~ 
rebllmesi için tayyare meydanını Eier
bcst olal'ak tutmağa ı;alıomak.tadır. Gi
rid'in diğer kısımlarına karşı hücum
lar<la tııyyarclerle çf.!kilen plfuıörler kul 
lanılrıışt.r. 

tıgıliz tayyarelerinin Gırid semasm
dd yM!deu gozükmesl. GL id müdafileri 
üze. inde mühlm manevi teı;ir yapmak
La<lır. 

Gayrı rcsmı .ınUba, vazıyet>n iyt1C§
tnlş oıdu·:!ll mcT"keznıdcJlr. Diğer tara!
tan Killldıye'n.:n Vl' Resmu'nun yeniden 
ıabtı. milttl'f k k.ıbları :hf:ı:lemc ye kar
til harekAt ı~ n serbest bırakacaktır. 

KnhU"l', 25 !A.A.) - Yeni Zelanda 
Başvekili Reutcr jansırun muhabirine 
verdi&i bir mtilAkatta ~unları söyleınis
tir: 

Giı"ltle cereyan eden buyuk muhare
bede öııümuzdeki br kdÇ saat nihai ve 
k.at'i :mahiyeti haiz olabılir. Yeni Ze
lanf!J Jıı:ıtalar Imızoa onların Britanyalı, 
Avustrnlyah, Ytu1an ve Giritli kahra
man arkadaşlaı·ıa.ın ıimdiye kc:ı.dar ya
pılan b~va taarruzlarwın en ağrına kar
i' \ e hf ır zaınan tebcıTÜr etıniyecek 
olan ıeraıtı dahLinde Giridl muh:lfaza 
edC<'ckl~ine buyuıt itimadım vardır. 

ALMAN TEBLIGI 
B<-rlm, 25 (A.A.) - Resmi ıebliğ; 
H • bir le b 1 tız 

ııaraşutçultr \'e tayyare ile indirilen kı
talar Gırid adasında 20 Mayıs ~abahının 
tık saatlerinden beri İngiliz ordusunun 
bir kı mile harbediyorlar. Hava yohıyle 
rlirctli bir hücun1da bulunan bu kuv-
4'etler, avcı, tahrip, savafi ve pike kıy
varc-1erinüı müzah.aretiJe tabiye bakı
mından ehemmiyeti ha.iz olan adanın 

mühim noktalarını zap1.etmi$1erdir. Or
auya mensup t~ekkü llerle takviye edil 
m.iş bulunan Alman kıtalan karada hü
r.uma geçmişlerdir. Adanın garb kısrr11 
fUDdido:ıı .sağlam bir surette kıtalarunız 
taratn.dan tutulmaktadır-. 
Alınan hdva kuvvetleri, Girid muha

rebelerine müdahale etmek ve Alman 
rouvafia.kiyetine mani olmak üzre in
«iliz filosu tarafından yapılan teşebbüs
l~rin önüne geçerek İngiliz harp gemi
lerini G irid'tn ıimal indeki deniz kıs
mından tar~t:ıni~lerdir. H arekat mınta 
)(asında hava Ustünlüğünü kazaruruştır. 
Alınan hava ku\"\'eUeri dün yeniQen 

carlak muvaflakiyetlC'r temin etmek 
.suretile Giri<l adası mnhaı·ebeJerıne ruli 
1::ı:ha1e etmlşlPrdir. 

Paraşütçü takviye kuvvetleri y eniden 
peraşütle atlamışlar ve avcı tayyare 
şekküUerimJzin hhnayesi altında ada.· 

da kar;1ya inıni~l(!rdir. 

Londra, 25 (AA.) - SIJJlday Ti
rnes ve Observer gazeteleri G irit 
muharebelerinden bahsederek tay 
yare maydanlarında daha fazla da. 
Ci bataryaları, daha fazıla tayyare 
elde hulurınıası lüzumunu kayde
derek diyorlar ki: 
Eğer Almanlar tayyare ve pla. 

nörlcrle binlerce asker göndere
bil'rlerse bunun sebebi üç gün 
müddetle hava hakimiyetini elde 
tuimuş ve İngil iz av tayyarelerini 
Gırit tayyare meydanlarını terke 
mecbur e!mış olınalarıdır. Neticesi 
ağır olan bu terkin hakiki sebcb; 
bazılarının iddia etmiş oldukları 
gibi tayyare meydanı olınaması 
değil, malzeme yoklı.J€udur. 

Gazeteler her ne olursa olsun, 
hükümctin yeni taarruzları önliye
cek tedbirleri almış olduğu ümidi. 
ni iz.lıar ediyorlar ve eğer Alman
lar Giridi alabilirlerse mahallele. 
rinde durınıyacaklar ve taarruz
lanna derhal Kıbrıs, Filistin ve 
Sllvey~ üze1'ne devam edecekler
lerdir. 

Obscrverin havacılık mecmuası 

diyor kL 
Girit hissesi ;ha-nal edilirse neti. 

cesei lclılketli olabilecek elim t'Cc
rübedir. Askerlerimizin ve denizci. 
ler'1nizin kahramanlığı He ovun 
mek sırası değildir. Mücadele;i bt. 
kadar güç ve çetin kılan ahval v' 
~eraitı müsamahasız muhak.eme et 
.,,_ek zamilllı gelrn iştiır, 

kar~ılanmış olmasile izah edilebi
lir. 

G r oenland 
açıkların da 

C..mi kafilesi sistemine muarız 
olanların bu hadiseden kuvvet bu
larak Alman filosunun, bu son mu
harebede de s&bit olduğu üzere, 
Atlantikte serbestçe dolaştığını ve 
kafile sisteminin Almanya ile A
merika arasında muhakkak bit 
harp çıkaracağını ileri sürmeleri 
muhtemeldir. 

Ankarada zelzele 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
habesh yapacaktır. Bu hltaıbeye 
çok ehemmiyet atfolunmaktadır. 
Amerika, infiratçı propagandan;n 
çok hızlandığı bugünlerde iki haf
tadır talik edilen bu nutuk merak 
ile beklenmektedir. Akdeniz ve Gi-

Ankara. 25 (A.A.) - Bugün •a· rit muharebeleri, Irak, Suriye iş
at ıı i ikı dakıka geçe An~arada \ leri, h:lc dünkü Groenland. ci:a~ 
dipten gelıne kuvvetlıce bır yer rındaki muazza'." çarp.ışına kı .~u.n 
sarsıntısı hissedilmi. tir. Hiç bir ha. yanın ve Ingılterenın :n buyuk 
sar ve hiç bir zayiat yoktur. zırhl:sının mahvıle netıcelenmış

tir. Amerika için hareket saatinin, 
• eğer çalacaksa - çoktan çalmış ol
duğunun birer delilidir. Mühim
mat yapmak ve bunları B!iyü k Bri
tanya adresile yola çıkarmak bir 
başlangıçtır. Fakat netice değildir. 
Malzeme Atlantik dibine indiril
mek için hazırlanmamaktadır. 

SON DAKiKA 
<Baş tarafı 1 inci •a:vfada) 

avdetinde §U beyanatta bulunmuş
tur: 

Giridi tulab•leceğlmize kaniim. 

Hüseyin Sükrü BABAN 

Bu Ak§am Betikla§ Gürel 
Sinemasında 

Büyük temsil. Maruf film 
rejisörü VEDAD tmFl 

KAN!! .. 
adlı büyük eserin bizzat baş 

rolünde 

Yunanistandan çekiliş ve Giritte 
cereyan eden muharebeler bir ha
reketin kısımlannı teşkil etmek
tedir. Artık son safhaya girdiğimi. 

zi, Alm~nların çıkarabildikleı·i 
kuvvetler için takviye kıtaatı al. 
makta karşılaştıkları müşkülat ve 
muharebelerin mahiyeti yüzünden ı 
Giridi tutabileceğimizi ümit edi
yorum. Dominyonlar ile Britanya 
kıtaatı ve bahriye siiahendazları 

bu gibi göğüs g<r.se muharebelerde 
iyi savaşırlar. 

Temsile, Eski Darülbedayi, tst.anbul 
ve Halk Operetleri, Halk Tiyatrosu 
san'atkttrlarınclan müteşekkil bir grup 
lştirlık edccekUr. 

Türk Hava Kurumu lstanbul ş. 
Başkanllğından 

1 - Yalnız kA.ğıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve şartname
sine göre imAl e ttirilecek iki milyon fitre zarfı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 18'1,5 liradır. 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 cuma günü sat 15 de Ttirk Hava Kurumu 

İstanbul şubesinde müteşekkil komisyon buzurunad yapılacaktır. 
4 Nümunesi gö~terilir ve şartnamesi parasız verilir. 
5 - isteklilerin kanunun tari! et ~ı vesika ve kminatlarlle birlikte bel-

li gün ve aaatte İstanbul ıubesine müracaatları. (3927) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 

3/6785 

51169/135 

1/1684 

55100/1331 

i.1/391 

122/12494 

1/5710 

.. 5700 

Nev'i 

:Malunutp~a Çuhaciyan 
hanının alt katında kAin 8 
9 sayılı dükkAnların 1/ 2 
hisseleri. 
Cihangirde Eskiçeşme Y: 
Sormagir so. kAin. 53 metre 
73 santim ve 2 No. lı arsa
nın 1/2 hissesi. 

Abıçelebi nıah. Balıkpaza
n caddesinde E: 96 Y; 48 
mıyıh üstünde odalar olan 
dükkiının 1016/6720 hissesi 
Ahu;clcbi mahallesinin Tü 
tüncüler Limon iskelesi so. 
3 No. lı üstünde odalaxı o
lan dükkiının 120/1440 his· 
sesi. 
Kunıkapıda Bayramçavuş 
mahaUe.sinin Kumkapı is
kele ve Arapzade so. E. 1 
87 .yeni 1,65 saylh üstünde 
oclalan olan iki dilkkfuıın 
7992/ 138230 hissesi. 
Mercaıı Yavaşça mah . U· 
z.unçarşı caddesinde E : 163 · 
y; 240 sayılı dükkanın 30/ 
84 hissesi. 
Kumk.ıpı Küçükayasofya 
nl:ıh. Kadlrga tneydanı so. 
E: 45 Y: 19,21 No. ahşap 
evin 760/1920 hiJsesl. 
K m"apı Kfiçükeyasofya 
nah. Kadlrga m'·ydanı So.~ 

F.: 45. Y: t 7 No. 1ı evin 
760/l920 hisseaı. 

Muhammen 
bedeli 

585 

400 

1089 

262,25 

131 

• 
258 

712,SO 

297 

Teminatı 
43,90 

30 

81,60 

19.70 

9,85 

19,35 

63,45 

22,30 

52151/287 Kına1ıada Çarşı so. kain 320 24 
372,50 J.I:?. \"C 13 no. lı arsa. 
Yenı töydc Panoiya mah. 35 2,65 
Yenımahalle so. E: 13 Y· 31 ı 
No. Jı (Bölge so. No. taj 

65/4523 

8) ev enkazı. 

1 
Yukarda yaz•, ga.yrimenkullerin satııı 5/6/941 Persernbe giını..i saat 14,~0 

da hlilli EmlAk muduı lLiğunde toplanacak olan komisyonda ayrı ayrı· t'\'C açık 
arttırma ile wrtrl o.ıcaktır. &ltış bedeli def'aten 'O"e pe~ındir, Faıla ı~hat için 
ıniJJi emlik mudurlu&u 4 uncu kalemine müracaat. ıaaoe) 

26 - MAYIS - 1941 

• • ı. ,... • • 

IDAllUINI 811111 1$ b ANKAS INOA 
jKRAMİYELİ H ESAe AyA!'I 

o. Demir Yollan isletme u. M. ilanı an 
Muhammen bedel\ 22.500 (Yirmi iki bm be~ yuz) lira olan Sterilizasyon 

öhazları ve tcfcrruı.ıtı 7 Temn1u,:z 1941 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zar1 
rısulü ile Ankara'da İdare binsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstey<-:ılcrin 1687,50 (Bin altı yuz sek en yedi lira elli ku
ruş) liralık mu\'akkat teminat ile k"lr•ınun tayin ettiği ~lkala.rı ve teklif .. 
le1·ini aynı gü0 saat 14,30 a kadaı· Komisyon Rcı.sJiğine vern c eril Azırrdır. 

Şartnameler parasız olarak .ı\.nkara 'da l\talzemc dair i el n, llnydarpa-
~a'da Tesellüm ve Sevk Şofllğlnden da~ıtılacaktır (3894) .. 

Muhammen b•deh (1600) lira olan 2000 ndet kaloplli kavanozu (9/6/941) 
Pazartesi günü snat (15) on beşte Hayılarpaşada Car binası d:ıh .altic:·t ko
ınisyon tarafından kolpalı zarf usulile tlın alınacaktır. 

Bu işe grmek ;steyenlo.1n (120) füalık ll'uvakkat teminat kanunun taym 
tttiği vesikalarla tekliflerinı. muhtevi Lar!larını ayn~ gün sa .. t ( 14) on d~ rde 
tadar komlı-yon ReisJiğine vermelerJ tAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon ian uarasız olar k da&.;. '"ılr: 'L-f iır. 
(3945) 

Deniz Leva·u m SatınalmaKomisyonu ilanları 

Marmara Ouü Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Mazot ilanı 
ı - Bir kilosuna tahmın edilen fiyat 13,65 kllr ~ olan H3 ;ı ~ llo mazot 

satın aloıacaktır. 
2 - Pazarhl!ı 27 /Mayıs/94' sab gür.ı saat 15 de İzrdlte tc. >ne k.ıpısın

daki komi.ryon binas1nda y1pı!a~ kt •• 
3 - Pazarlığa iştir5k. cdtcek istcklı1erin bu işlerle ilglli oldUKlaıına daır 

ticaret 1;esıkalnrile b ·rlikte 9896 lira 18 kuruştan ibaret tc,,inatlarır't bcUJ 
gün ve E<!atte komisyon ba kanlığıua vermeleri. (3990) 

Zonguldak İcra Memurluğundan: 

Zonguldak hazı.:1esıne blrinci derece lpolekli ve tamamına. 2150 lfra kıy
met takdir olunan Zonguldağın Ternkki mnhallesinde Adliye cadcfesindc k 1in 
2 dükkfin, müfrez 2 oda. bir he-1~ ve bir kuzine üzeri beton müfrn b raktı.Jar 
bir tarafı taş merdivenli yol, bir tarafı Ananye oğlu kunduracı Andondan met 
rUk münhedin1 hane arsası olup halen arı:uhalc.:i İbrahim ebnıycsı, bır tar fı 
keza yol ile çevrili gayri mE'Tlkul açık arttırn1aya konuLnuştur 

Arttırına. peşindir. İştir~ı.k edecek müşterilerin kıyn1ct. muhamınincnin 
o/0 7,5 nlsbetinde pey akc('oı; veya mili! bir bankanın teminat mekt bu getJ.İ"" 
meleri Jiızımdh·. :?..lüterakim vergi tanzjfat, tenvirat ve vakı! bor ~tan alıcıya 
aittir. 

Arttırma ıar•_.,an1c•t 2•1/.5/941 Perşmebe gününden iUbaren hc:rkese açık
b.T~ 31 /5/941 tar\hhıe mü!Hldıt Cumartesi saat 10 - 12 dairede icra ed Tccck.tir. 

Birinci arttırmada gayrimenkul muhammin kıymetinin O"! 75 ni buldu~!.1 

takdirde ti!'tünde bırakılacaktır. Aksi takdirde son arttıranın Ulahhildü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün dahn temdid edilerek 17 /6/941 salı günurıe 
rastlayan saat 10 - 12 yine dairede ya9tlncak ikinci arttırma neHc-csfnde %75 
ri bulmadğı surette 2280 nuınaralı kanun ahkamının tatbik edileceği ve 2004 
numaralı icra ve İflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hn:klan Utpu .ıd
cillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla diger alacaklıların ve irtifak h k 
ısahiplernin bu haklarını ve hususile fa iz ve masari{e dair olan iddialarını. il!ınl 
tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı milsbitclcrlle b irlikte dairemize b:Jdfr
meleri JAzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilinde bell i olmıyanlar satış 

bedelinden haric;ı kalırlar. DellAliye ve belediye rüsumu alıctya aittir . İlk pey 
ipotc-k tutarı olan 1246 lira 83 kuruştan fazla sürülmesi lAzımdır Fazla ma1-0-
mat almak isteyenlerin dairemizin 941/ :!O sayılı dosyasına müracnatlan nan 
olcnur. (3804) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğünde Sahipsiz 
Kamyonet Satılıyor 

Miktarı Değeri P eyi 
Kilo Gram L ira Kr. Li. Kr. E~ya cirısi 
::::::_-=.::::~~--=::.:.:.::.....::.:.:.:~~~~~~-"- -~~ 

2227 000 2752 32 206 00 Kamyonet (ırıi.istaınel) 

15/5/ 941 günlü en son Havadis gazetesnde il:lıı edildiği üzere yukan~a 
evsafı yazılı eşya 30/5/941 saat 13.30 da 1549 s~y ılı ~an~n _muc•b c. ve 2490 
sayılı kanun hüküm:eri dairesinde satılacaktır. Isteklılcrın ıhale unu · nt 12 
ye kadar 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları . ibraz ey~~yerek 7 5 ı,.::!Y nç
çclerini vezneye yatırmış olmaları H\zımdır. Iha~;: ~~unden .e\"cl l.ç ıun 
hahları saat 9 dan 12 ye kadar alıcılar eşyaları gorebı l eceklcı·ı US.n olunur 
Telefon: 23219 (3853) 

Emekli Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malullerin Nazarı Dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Maaşlarını bankamn~a te.rnlik r-ttirmek sureli.le alan emeklı, dul .ve ye ... 

tmlerin Eyh11 - T.sani/941 üç aylıklarının tediYC6lne 2/Hazırıın/941 tarıhınden 
itibaren başlanacaktır. 

1 _ Maaş s:ıhipleriuin temlik muiln:ıelesi ıçm birdevre cV\"cl bankam11ca 
kendilerine vcrilıniş olan hesap pusulalarındaki izahati nazarı dikk te alar~Jr 
mezküt· pusulaların alt kısnuna işaret edilmiş g~~ ve ~:ı.atıercı.c fotağrtı!lı nU
f us cüzdanları ve resmi scncllerlle bankamıza muracaatıan, 

2 _ Kuponlarını vize ettirmek suretile muamele yapacakların ve n:ıaaş ... 
larını ilk de(a olarak temlik e tn1ek fS~"yenlerin milraı--aatlarının 6/liazıran/ 
Q41 cuma gününden itibaren kabul edilebiceği, 

3 _ Askeri malQllerin müracaatı 2/Haziran/941 pazartesi &Unil sababJ,-.
Yin saat sekizden on ik iye kadar kabul edi lecekt ir . 

Herhangi bir karı!-iıklığa mahal kal namak ilzere asker! malı..Ucrin JJ\ ıl 
müdürlüğüne nazar:ın müracaat sırası ~ağıda ~österil · tır 

Sn .. 1t 

8- 9 arasında 
9 • ıo • 

10 - il • 

Em!nonU \'e Beşfictaş 
Fatih 
Üsküdar ve K•dıköy 

11 . 12 • Beyoglu ve cHğer ~lal müdürlukler nae 

kayıtlı askeri ıralüllerc tcd. yat yapılacak:•u· Yukarda bldirılcn gun ve saat
lerden sonra vaki olacak n--ıurer:aat'.ann diger n .ı. plcr.i gibı muameleye 
tabi tutu}acagı ve m •lıllcr ::ı ~üfus tezke~-elerile ık c. nı)e tev.uı cuzdanlaı ~ 11 
birlikte getir :ıeleri, 

4 - Maa$ sahiplerinin rnh tça mı.ıa lelcler·~ı.ı 
gün '\'e saatl ri har c rde müraca~ etmc"""lelerinı ve 
kabul edıi.cmiycci 1 n olLL."lur 

y, L ... b l. eteri ttn 
b .ı ıib ur Jat!am 

(3871) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karabilfia 

Bııatldıiı yer: •Son Telırraf• Matllaaaı 


