
1 Bir lngilir. gazetesine 
gore: 

TDrkive 
Askeri bir tehdit f 

altında imiş 

H\TLER 

cfmcclen füıcc 

Mısıra taarruzu hem 
şarktan hem de garpten 

yapmayı tasarlıyor 
Londra, 1 ( A.A.) _ "l\.fan· 

cl_1e.stcr ~uardian" gazetesinin 
dıpl<;>matık muharriri yazıyor: 

iiıgiliz-lrak 
ihtilafı 

Göç dün başladı 
Beyanname veren

lerin mDhim bir 
kısmı hareket etmedi 

1 

Kentli arzuları ile tstanbulu terket. hat tedbirleri de sıkla§tınlmı§tlr. Bu· 
mek ıstlyenıere alt bUtün hazırlıklar na rağmen, ilk hareket gUnU olan 
ikmal cQilmlı;, ve ilk kafile dUn Kara• dilnkU gUnde meccani yolculara tııh. 
denlv.ı mUtevecclhen hareket etml-r sis edlıen vapurlann fazla kalabalık 
Ur. oımad.ğı görUımtıştUr. 

Maltlm oJduğU Qzere bUkOmct :Nl· 1 DQn, saat 14 de zonguldağB bare-

lngilİ;Z makamları 
Iraktaki kadın 

ve çocuklan 

T ahliy_e edecek 
Bağdad, 1 < A.A.) - Havas 

Ofi: 

Alman 
kıtaları 

Finlandiyaya 
niçin çıktı? 

Röyterin 
tef sirleıi 

Helıılnkl 1 (A.A.) - Ofi, Fransız 
ajansı bildiriyor: 

(Devanıt Sa.! sil. 5 de) 

Hıtler ve generallerinin Mlst
ra karşı taaITUZU hem şarktan. 
hem de garptan yapmayı tasar 
adıklan anlaşılıyor. Bina -

le h 'Ni k . ena.. .v ... w~r ıyenın de imtihana çe. 
~ılcc~gı ~n uzak değildir. Şimdi· • 
hk Türkıyc üzcdndcki Alm 
teh?ıdi ba.cılıca askeri mahiy~ 
tedır. Fakat Almanların mak 
satl~a.nna .eri~ek için musliha~ 
hulul t~bıyesıni yeniden tecrübe 
etmelen de muhtemeldir Türk' 
yeyi, İngiltere ile olan ittüak ı. 
l:ıozmak ve bitaraf bir h"lc k mı 
mak üzere diplomatik liılr ha~ 
kette bulunması da muht 1 
dir .. Almanlann kullanacak~~; 
ta:~ıye her ~e olursa olsun. Türk. 
l~rı: w~unan~stan muvaffakı t. 
sızlıgıne ragmen, Alman tale~~e. 

(Devamı Sa. _. m1. ! te) 
sanın 15 inde lhtlyarl terk kararını ket eden Tırhan vapurunun tertibi 
halka ilAn etmiş ve bunun. içln prt 975 kişi iken \•apura 260 kişinin gir. 
koşulan beyannamelerin :r-;tsıınm 15 dll!i s:ı&t ıs de Zonguldağa tıareket 
ine kadar verllıncs1 blldirllınlşUr. illd~ Aksu vapurunun tertibi 1225 
Be1a:ınamelerin tasni.fi sUratlc ya· kişi iken 843 kişinin bu lmkA.ndan 184 

Aıaıunun bilet sıra numarası 45 ten 
444 c, Tırbanm ise 1121 den 1421 e 

pı1Jnış, dc.vıct dcnızyoııan da esas ta. uradc ettiği sabit olmuştur. 
rifcdel;I seferleri bOZDladBD 1stanbUlU 
kendi arzulan Uc terkctınck SsUyen• 
ıcre vapurlnr tahsis ctmlşUr. Bu va
purlarda her tUrlU kol,ııy1ık vo ıstıra· 

tngiliz hükumeti, Irak hüku. 
metine, İngiliz _ Irak muahedesi 
ve transitler hakkındaki 21 ha
ziran 1940 . anlaşması mucibince. 
İngiliz hükiımetinin Basrayn. 
Hindistandan gelecek yeni impa
ratorluk kıtalarmı ihraç niyetin. 
de olduğunu bildirmiştir. 

Deniz ticaret mektebi me
zunlarına diplomaları verildi 
( 

kader idi. 
(Det.ıamt Sa. 4 sü. 2 ile) 

ingiliz deniz kum8ndanları 11asıı· vettştYot? 

Tobruk'a 
Alman 

hDcumu 

(;;inlerin peşinden : 

aloda we ba7at 

--0--

Dıs ınüdafaa hatları 

hjgal edildi 
--0-

Habe§İStan cephesinde 
tngilizler 

sokotavı · 
zaptettiıer 

---0-

Deı•i' de alınaD 
esir mikdal'l __ s.<e.>~ı 

-
Ejleyce bir zaman evvel bükii

ınet :ıııemleketiınizdeki bayat pa
halılığını tetkik ile sebeplerini iza· 
ıe etmek ve geçinme seviyesini 
yükseltmek için Friburg fini\'ersi
tesi profesörlerinden doktor Ja· 
oob Lorez davet edilmişti. Bu za
tm o zaınan tetkikat neticesinde 
bükiimete verdiği raporu ördUk. 
Aşağıila.ki satırları buradan alıyo-
ruz: 

''Garp devletlerinf:ie bir asır ev-
veline kadar hayat gayet sado 
iken istihSalin süraUi bir şekilde 
artması neticesinde bugünkU ha· 
yat seviyesine varmak kabil ola
bilmiştir. Tfu'kiyede benliz milli 
gelir mfunaSil bir inkişaf kaydet· 
madiği halde bayatm bir çok 
tezahürlerinde garp milletlerinin 
gidişine benzetneğe Qalışmak ku~ 
vetli bir pahalılık UD8U?U olmalda
dn'. Bilh8.983 giyim hususunda garp 
milletle?Pte ,ıeQlmek gayreti .., 

dece. fakat sağlam bu takım milli 
)tıyafet ve giyim eşyasından sarfı
nazar edilerek moda ka1>rlslcrlne 
tabi olan eşya ve kıyafetlerin ka
bulünü zaruri kılmıştır. Binalarm 
da modem bir şekilde yapılması 
şüphesiz arzu edilen bir şey ise de 
bu gibi inşaat çok pahalıya ınal 
olduğundan bittabi yüksek kirala· 
ra sobep olmaktadır. Nitekim An
karada memur tabakasınm ev kt.. 
rası için gelirinin % 25--30 unu 
sarfettiği ve bu suretle en zaru
ri yaşama ihtiyaçlarını teşkil eden 
gıda ibtiy~larını bile hakkile 
karşıhycımadığı görülmektedir.,. 

Biz bu uzun satırları ild kelime
de hulisa ediyo~: 

Alafranga. masraf alafranga ka
zançla olur; alaturka kazaDÇla a
laf~ masraf yapılıra içtlma.t 
ha)Jlotm ~uvazenesi bozulur. 
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11arqmuuan u ııın tadı çılunıyacak! .. 
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1 Radyo 63zetası 1 
Bahar bayramı 

Dün baha.r bayramı idi ... 
Türk tarihinin çok eski yıl. 

lardanberi bahar ~yranum kut. 
lamak nn·anelcrimizde yer alınış
tır. 1941 bahar bayramında va
tan tabiatini banş çiçekleri süsle 
mektcdir. Bah:u- çiçeh.leı·ini bil. 
yUten vatana ne bUyük bor<:ları. 
mız olduğwıu bugün daha iyi 
duyuyoruz. 

YUN.1.ı.NISTANDAN INGILIZ 
KITALARININ ÇEKiLiŞi 

Günün siyasi manzm-ctSı şu. 
dur: Yunanıstandan !ngiliz kıta.. 
larının çekildiğini Çörçil avam 
kamarasında söylemiştir. Çörçıl 
Yunanistnr'l gön1erilen İngiliz 
krtalannm 60 bin aske olduğunu 
if~ elı"lıiştir. Yugoslavyanın ~ ı. 
kutu üzerınc bu kıtalarm çekili· 
şi bir zaruret halini aJn~:ştır. 

Vt..-rileıı bir habere J?Örc ~ki
len İngiliz !<erlerinin mikta. 
rı 48 bine ib1i\ğ edilmiştir. J.\ ''~"11 
kamarasında oeyan edildiğin" 
göre İngilizler Yunan ha' Cimeti 
ile anlaştıUan eonra Yunanis. 
tandan aynlmıştır. 

l.nbiliz.ler a*1r .e!Jdh!::?.rı tahritı 
ederek bırakmışlardır. İngiliz 
hava l."Uvvetlcri tahliyede çalı: 
mUh!m vazifeler görm~Ier. de. 
nl4 tayyarder! 60 - 70 kişi nak
letmi~lcrdir. 

.AFRiKA CEPHESi 

Yuuanistandaki hnrckfıtın tns 
fiycsi üzerine nazarlar ~imaU 
A!rikaya çevrilmiş bu:;;r.uyor. 

İtalyan kıtaları :\lreıl' b1 du. 
dunu yedi kilometre kadar aş. 
mı§!arsa. da daha fazl nl!e live. 
miyorlar. Şarkt Afril:allr. Austa 
dükü tayyare ile f;intrue doğru 
krıı mış, 40 parçaya bcli~ olan 
zati cşyası"U arlınsında bırak. 
mrı;tn·. 

Amerika 
n gemHeri . 
;crıyol' 

Nevycrk ı (A.A.} - Bir Va. 
~lngt.o:ı telgrnfın:ı göre. tngUtercnlıı 
Amerf:ca bUyllk cıcw Lord Halifak 
ile Slr Artur Saltcr Anerlkan llmaıı 
lan:ı 1:ı el konulan ecnebı gercUen 
meaeleslnl mllzakcre etmektedirler. 
lfrle(ık Amerlka ile, cenup Amerika
ın cumhurlyntıerlnln ihtlyacııırmdan 

fa.zla olan gemllerL'l lngiltereye veri. 
lcocSi bl!dlrılmel.tl'alr. 

Roman yada 
Otomobil lnstilderi 

ordu hesabına müsadere 
edildi . 

Blikl'~. 1 CA.A.) - Stefanf: 
Bttııiln nPşredllen bir emirname 

fi:? Rorecn oı Jusunurı lhtivaclanm 
.karş1lıurı:ık mnlc'la"l! <' i"nret ev
lcrln1e şlrlrnt ve lıınU\ husu.91 C!J. 
h., .. ~ :r~'nde mevcut otomobil lfı..<;· 

t:kl0riıwı mUıı:ıdPresl l~n iktıs:ıt 
uezaretine mezıuılyet ve~til·. 

., . 
rk 

ol 
Güzel sanatlar akademi~; direk
törü Burhan Toprağın fikirleri 

basit tadilatla 
alınabilir 

Milli motif /erimizde 
harikulade neticeler 

1 
1 JI 

t1a~ISJ o• cu !2 1 

, ,.,, 
Sovyeller Birıı~ 

askeri mal~B~ 
transit naklıY8~ 

kaldırn1ası 
Sovyetler Birliği ebı 

rakları uzerind~n ec~ 
ketle•-e aıt h~rp :ır ~ 
geçirilmc-sını m~n ~u 
karar kabul etti. a,(;Ji 
bahseden b32.ı tclg~etı 
guya Moskova htedü': b'" J 
fından alman bu .. 
da heyecan uyandırın* 
ler Birliği ıle JnpanY~j)l 
aktedil..:n bitaraflık~ 
den sonra böyi.e ı.tar iJl' ı 
sında bir sebep ve J1l a.tl 
mlyormuş. Eu kara ~r 
Jo.ponyar.ın muteeSS ~ 
ileriye sUrlıliiyorrnu§· ı:ıı 
mıınyanm Sovyetlet ğı 
vasıtasiyle gönd~ ~ 
malzemelerinin ııa.lC• 
kfı.n kalmıyormuş ... ~tJtt' 

Bize kalırsa So\'Y r r 
tarı:ıfırdan alınan !(il ra 
}adan zıyade J lnıj > ıı!1 
rarlı olncal:tır. zı~ab ~., 
ra Japonya .., :utt 
i1e Almaııyaya .. b rtf
yan ilk madde gond f e ~ 
kfı.n bul:ı.mıyacaktır. ge;ecv. 
yanın Japonyadan ad 
maddelere olan idıti~ 
hesiz Japonyanın ı:ıı 
gönderilecek o~an. bar? ~ 
lerine c!an ihtiY11cıJl 
fa~adrr. ~ 

Dundan başka san bit 
Japonların Almanl~t 
kım harp gemileri 58 ~ 
lOmdur. Bu silahlar }.rP 
rafından harp ~aı.ıe .. er 
re ile ödenece!~tır .. ~fğt 
yadan Sovytcler Bı 111 
le Japon~ava hnJ11 .. tB 
gönd~rmck imkanı 0 

karsa Tokyo hUkOlJ!~ 
manyaya satıldı~~~e 
len harp gernilerını b r 
m si de ço!.t ıruvvctll 
§Cklini alır. Ö 

tcıte bu v" • ·et g ~-t 
tirlldiği ta..l{ıiirde 50 e .............. ... 
1iğinin harp maızenıc tc 
transit nakliyatını ııt 
Japonyadan ... ıya.de ~ııı 
levhine mütevecc·b 0 

bÜl etmek ii<tizn ~J\1 
Sovy~tler Birliğinın b r 
ta o an orduiarr latl~ 
çckcvek garp budu 
mesi de banu göste.rtW 

VA.KIT'A 
1 ABOJ\rJ!. 
1

0LUNUZ 
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S-VAKIT 2 MAYIS 1941 

Şehir HaberleTl Cüzdan çarpmak 
istiyen sabıkah 

' aorıp di,tadlkçı : 
EECii - -- E ?Z:777 

Bahar ka.d~r uzakla.,manm, kazdığı 
tehlıke çukurunu ölçen yok. Bu 
derecede cngın mesafelerden or. 
dula.r aşırmak, onlan beslemek 
yaka~~kları cephaneyi yetiştir: 
mek oyle muazzam işlerdır ki 
bu ağırl!k ~tında tıknefes 

1

olup 
yere serılmıyecck hiç bir devlet 
bulunamaz. 

Galatada eski yolcu salonu 
dün merasimle açıldı 

Ayni zamanda işçiler servisinin de 
resmi küşadı yapıldı 

Deni:: lokantasımıı açılış merasiminden bir görünüş 

İç tatlar vapurlarile seyah..•\l edecek 
yolcuların ve onların geçirici ,.tı kar .. 
şılayıcuarmın vapurlara gtrip çıkma .. 
larını kolaylıı.ştınnak makaadlle Gıı. 
lata rıt.tımında cıa tesis olunan yolcu 
salonunun kUşat resmi diln öğ'ledcn 
evvel sııat 11 de yapılmıştır. 

Bu merasimde vali Dr. Lulfl Kır. 

Yeni yolcu salonu içinde, bekleme, 
saıonl.ırı. devlet dcnlzyollan fda.rcainln 
b!lct ve muracaat gişesi, otomaUk te
lefon odası, Umıı.nlnr işletmesinin is
tihbar-ıt ve mllrııcaat bUrosu, büfe ve 
hamal tcşkilAtl mevcuttur. 

Dundan sonra ıımnnıar umum mil. 
dUrU, bugUn hizmete açılan tşçUer 
servi.Sinden oohsccıcrek bu servisin 

Dün yedi buçuk ay 
hapse mahkUm oldu 
Sabıkalı yankesicilerden Silley

man, dün Boyazıtta, kalabalık bir 
tramvaya binmiş ve bir fırsatını 
düşürerek Mahmut adında birisi
nin arka cebi içinde 12,5 lira. bulu· 
nan cüzdanını çarpmak istemiştir. 
Sllleyman parmaklarile çantayı 
tutmuş, yavaş yavaş çekerken, 
Mahmut farkına vararak eli cebin-
de Jken bileğinden kavramıştır, 

Bundan 90nra polise teslim edil· 
miş olan sabıkalı, diln nöbetçi olan 
birinci asliye ceza mahlcemeslndc 
cUrmU meşhut kanununa tevfikan 
muhakeme cdilmtş ve suçu sabit 
görlllerek 7 ay 23 gün hapse mah
kfim ve hemen tevkif olunmuştur. 

-----0~---

Yüz 't'etnı~yen kadını 
yaraladı 

Beyoğlunda Zibada oturan Ta· 
kohi adında bir kadm, evvelki ge

ı ce evine giderken karşısına Kur
tuluşta oturan Ali adında birisi 
~ıkmış ve '-r.ndislne takılmağa 
başlamışt:... 

Takohi yüz vermemi.5, Ali de 
ısrar edince kadm ters bir söz sar
f etmiştir. Bunun üzerine sinirle· 
nen Ali, bıçağını çekmiş ve kadı
nın Uzorinn atılarak sol bacağın
dan yaralamıştır. 

Takohinin feryadına yetişenler 
Aliyi kaçarken yakalamışlardır: 
Kadın tedavi altına alınmış, tah
kikata başlanmıştır. 

Bayramı 
Dünya takviminde, ı l\layıs, 

bahar bayramıdı r. Bugün pcnbe 
ılık ve bulutsuz bir sabah ile ba~ 
ladı_ğını görünce, acı acı gülüm. 
sedun. .Elimdeki gazete, şu ba
h~ bayramına kavuşan, zavallı 
dunyarun, dört köşesinde dökü
len kanlan ve oynanan faciaları 
sıralıyordu. 

Bugün, kurmaylar, kumandan
lıır, ~.hana yeni kaftanlar biçen. 
ler, şoyle dursun, harp ilahının 
kendisi de şaşırmış bir haldedir. 
H~r §Cf a.k söküşUnde. bir başka 
plan peşinde koşuyor Jçtiği kanla 
sarhoş, ayaklarına dolaşan hara. 
beterle sarsak, sendeliyor. 

Plan diye şu gazetenin. bu 
muhabirin, falan diplomatın fi
lan a;ıkerin ortaya silroükleri 
şeylerın, bin bir ~ece masalla.. 
rndan kalır yeri yok. 

Eski Rados heykeli gibi, ada.. 
dan adaya basarak, istila ordu .. 
lan yürilyccekmiş. Tayyareler 
buralara üsler kuracaklar; ne 
karadan. ne denizden kuş uçur. 
mıyacaklarmış. 

Küçilk hücum botlariyle de. 
nizlerc hftkim olacaklarmış. 

Tutalım, ki apansızın yapılan 
baskınlarla., bir kaç ada ele ge
çirilsin. Fakat buralarını uzun 
zaman hftkimiyet altında. tut. 
mak. üs gibi kullanmak, ileri 
hamleleri için sığınak haline 
koymak neler le mümkilndür?. 
Uf edenlerin h iç biri, bu nokta
ları düşUnmiiyor. 
Kalktığı ana topraklardan bu 

Pamuk ıpliklerilc bağlanan ya. 
hancı ülkeler, ilk zamanlarda 
muzaff erlere kazanç keyfi verse 
bile, az sonra bu keyif, sayısız 
sıkıntılarla müstevlinin başına 
bela kesilirler. 

YeryüzUndc, ta.bil günlerin 
h~.ru. olsaydı, işin rengi değL 
şebıhrdı. Fakat bugün dünyanın 
her tarafı, kendi başının derdi
ne düştüğü için, kiınscntn kimse. 
den imdat ummasına imkan kal. 
mamıştır. 

Geriye doğru uzanan emniyet 
yolunun bir noktası bozulursa, 
biltUn kervanlar bozguna uğrar. 
Hareket durur. Feci bir dağılış 
başlar, ki bu, bozgunlardan da 
büyük bir feli'iket manzarasıdır. 

Ci~.~'. m~!la.rın "giden gel.. 
mez! ısımlı ugursuz yollariyle 
doldu. Milyonlarca can bu yolla. 
ra dökülmüş bulunuyor. 

İhtiras şimsel'lerinin, süreksiz 
aydınhklan içinde görülmü~ ci
ban~rlik rilynlan, bu karm.nka.. 
rışık yollardan ~ec:emivecek ka. 
dar bllyilk. insanlığa sığmıyacak 
derecede kocamanclır. 

Sonunda herkes pişman ola
cak. Çilnkü muzafferlerin elinde, 
mezarlıklardan başka bir şey 
kalmıyacnk ve dünya, en aşağı 
yUz sene saadet diye bir şey ta~ 
nımıyacaktrr. 

1Ink1cı Süha GEZGiN 

dnr, parti idare heyeti reisi Reşat MJ.. 
mnroğlu, diğer idare !'Lmlrlerilc mUcs
sesetcr mUdUrlerl ve matbuat crıı:anı 
hazır bulwımuşlardrr. 

Evv.!ın. yeni tesiS edilen \'C bUtUn 
lhtyiaçlımı cevap verecek bir şckJlde 
tıı.nzlm edilmiş bulunan !ç yolcu sıı .. 
lonu grzllmiş, tertibat çok takdir c .. 

dllml§Ur. 
MUte&k!beD uman işçilerimizin sıhhi 

ve ~e.lı•ma durumlıı.nnı tanzim eme. 
llyle teslS edilen lşçUer sc,·ıstniıı de 

kUşat resmi yapılmıştır. 
Bu yeni servisin lşçllcre alt bekle

me salonunda, devlet umanları işlet
me m:ldtlrü Rnu!i Mayas, 935 sene
sinde ııman hlzmeUerinln devlet elly .. 
le idaresi başladıktan sonra 'yapııo.n 
tesisler bakkmda çok değerli bir 

memlekete kollarile hizmet gören ço.. 
cuklannm içtimai, sıhbl ve mesal 
dunımtarı b3kımmdan bayaU IhUyaç. 
ııınnı karşılamakta olduğunu kaydet
miş ve bu hususta npğıdakl lı:ıymeUt 
ız,nlıatı vermiştir: 

''BU işçi çocuklamııız. devlet lda· 
resine gcçUğt zanınndanberl ihtiyaç. 
ıarı b!.rer bl.rer tetkik edilerek bir lo. 
kanta. bir muayenehane, ufak bir yoı. 
cu >•eri, bir kaza teavUn sandığ'ı VO. 

cuda geUrlldl. 
Şimdi bu muhtellt faaliycUer esas-

Kongreye davet 
Karagümriik idman yurdundan': 
27--4-94.t pazar günU ekseri

yet temin edilmediği için kongre· 
miz 4-5-94.1 pazar günU sant 
10,30 da yapılacaktrr. üyenin te.'.}
rifi rica olunur, 

lerl zaman sıcak çaylarım da içebUt'. 

ceklcrdlr. 
İdare ile olan allkalan lıe, tıcret 

tediye gişeleri gene bu b'.na dahilinde 
temin edilmitıt1r. İ!' yerine gitmeleri 
önllmtızdekl nhtımlardan motörlerlc 
temin edilmektedir. 

ı_G_o_N_D_E_N __ G_o· __ N_E_l 
Beceremedığımız b r ışi 
yapmış kadar olmak 

nutuk trnt etmi§tlr. 
Rauft Manyas. bu nutkun~a. cvve!A 

937 ~esinde İstanbul tarafında bir 
iç hatlar ııaıonu açıldığını \'O bU sa
lonun Slrlı:ecl cihetine yanaşan vapur• 
lanmızm yolcularına tahsis edildiğini. 
mUte:ıkJben Galatn nbtnnma yana
va.n vapurlanmızm yolcuları tç!D de 
bir s:ılon tıa.zırıanması tasavvuru :ıne.. 
sal programında yer almakla beraber, 
rıbum saııa.smm çok dar oımıısmdail 
dolayı bu salonun Knrak!SY ile mcr .. 
kez binası nra.smda teslslM ımkM 
görUl~medlğinl, fakat §imdilik bU Uı .. 
tlyacı kıır§ıtıımak mnksarlllc, eski dı§ 
hatlar yolcu salonunwı yerinde, biraz 
evvel küşat resmi yapılan yeni tesisin 
vUcudl\ getirildiğini kaydetmiştir. 

- 69 -

Çünkü göze bataca~ ka?ar 
açık bir hakikat olan bır cına.. 
yeti inkar etmiyc kalkmak ma
nasız olurdu. Buna hiç kim.SC 
inanmazdı. b' 

Hatta bu fikrni J{ristin~cn .1-

le saklamak !Uzumunu h~ttı. 
Çünkü Benedik'i çok feci b~r va. 
ziyette görmüş y~ kendın:den 

. lan Kristının bu fıkrc 
geçmış o ·· üthiş 
yanaşmasına, BeneJ :' ıra m 
bir katil olduğu fikrındcn vaz
geçmesine imkan ve ıııumal yok-

tu. v.ıkalar bu suretle c~rcyan e-
derkC:.n Kristin :Markızdcn de 
küçük ir mektup alınıştı. ..Bu 
mektupta bül3sa olarak şu cum-
1 1 

'd' ..... 'laha 1smarladrk e yazı ı ı ı . ru ·tt' ,, 
Kristin, artık her fı'!Y b:. 

1
• v 

K.orbiycrde ka.rşıla.cmıJŞ oldugu 
müthiş facia ve bu unutulınaz 
facia sonunda ~rekb.bed~~f:~ 
gerekse ruban bıtap ır Uddet 
yataklara düşÜP • 1;1zun ın kıza 
kendine gelemeyışı gc:ıç da 

"'tekı ucun 
Markizi Fransanın ° kt lan 
Kultreyde ce~yan etme ı:, 0 

fa· 
ve hiç c:iiphesız karşıtaştıgı 1 ~- ··1 ede ka an. 
cianm yanında go ~.th· fada 
aynı zamanda bu ınu ış 1 
ile karsıtaŞillasına sebe'P 

0 ~ 
Marki;in vampirlik mcselesını 
tamamen unutturmuştu. 

K 
•st' . sevcili ni.~Iısmın. 

rı ının, ,... -·1 akltnI 
hayatından biç deP. se b'r 
ka.vbetmesi ibtimalınden 1 

\' ::::::;=:=::=:=l müddet endiseye düşen Jak !fı~ 
fJcı-..,A tentin de, Mark~ v; buza t'i ~il 1 kadının son bir umıtle ve ka t 

O ON E delili ne ken<Iilerine mnraca~-
1.(J'N(Jı etmiş olduğunu tamamen unu 

muştu. . kg~ 
Nihayet Kristinın ~ık sr. ot: 

sirdiği müthiş saatlen. şa.lııt 

lı bir surette tanzim ve ıslah edilerek 
bu binada yer almış bulunmaktadır. 

Bu içinde bulunduğumuz gUneşll ve 
bava.dar salonda işçilerimiz, iş bekle.. 
me zamanıannda istirahat edecekler, 
radyodan dUnya haberlerini öğrene .. 
ceklc:, ıstıtadcll musahabeler 
dlnllyccekler, yavaş yavaş zenginle§e. 
celt kUtUphanestnde fikr1 inkişafları
nı temin edecek kitapları, r!.salelerl. 
mecmunları, gUndelik gazeteleri bula
bileceklerdir. Şu karşıda sıratanmlf 
dolaplara sabahleyin geldıkJerl zaman 
l§ hariclnde giydikleri elbiselerini bı.. 
rakarak iş clblselerlnl giyecekler ve 
(§ten çıktıklan zaman gene burada 1§ 
elbiselerini muhafaza edeceklerdir. 
tıJtcn avdeUcrlndc )'JkanabllmclcTl için 
duşııır temin ettik. Lokantaıarmdıı ber 
gilD çok mutedil bir bedel mukabilin. 
de ~aıorlsi hesapıo.nmakta olo.n ve tc
mlZ malzeme ııe nızar olunan yemek
lerini ytyc~ekler, rştcn yorgun geldik-

R&ufl Manyas, bundan sonra btr 
temmuz tarihinde açılması mukarrer 
ve ona gllre baZlrhklan yapılmakta 
otan Revir ve pollkllnlk teslsatları. 
nm ve ~kllMlarmm hl~mete gtrece. 
finl allyleml§ ve blmdan bMk& bir ö. 
ıum yardmı sandığı t.ee1s edildiği w 
bu sandık tqkllıı.tmm tamamen ııs.. 
gorta sisteminde olup bütQn memur 
\'O m113tnbdcmierln kendi ibUyarlarile 
bu sandığa 25 kunış vermek sureWe 
dahD olabilmekte olduklarını kaydet. 

m~Ur. 
Bu nutuk çok takdir edilmiş ve ha. 

rarctlD alkışlanmı§lır. MOteaklben ar. 
kadaşiarı nıımma bir işçi tarafmdan 
umum mlldllrlerlne teşekldlr ve mln
netıcr.nl ifade maksadlle birkaç eö2 

s6ylenml§Ur. 
Bundan sonra da.veUiler yolcu saıo. 

nundıı. hnzlrlanan bUfede tza.z edllml~ 

lerdlr. 

O 
UNKO Son Daktka'nm or. 

ta sayfasında, parmakla 
gösterilen bir fikir vardı. Hem 
de fikre dair bir fikir? Ve ol. 
dukça cazip bir tarzda yazılıp~· 
tı : 
. ' 'Yapmakta oldu.,:liun işi, daha 
ılerletecek tek bir f ikir bulmak . . 
o işte kuru kuruya bir sene ça-
lışmak kadar makbule geçer" de. 
niyordu ... 

Ve &<>nra ilbe ediliyordu: 

"Etrafında gördüğün her oe>' 
bir fikir mahsulü! Üzerinde yü. 
rüdilğün yoldan, tepende uçan 
tayyareye varıncaya kadar her 
biri birer fikirden doğmuştur. 
Her gUn da.ha ziyade, daha yeni 
fikirlere ihtiyaç var... Uyanık 
ol!" 

Ben cc buna, bir cümle daha 

r ··---.. ,.. ğım bu hatn vicdanımı biç raha~ 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı bırakmıyor J&k.. Sen vicdanen huzur içindesin. Evet. belki şu. 

Kanlı Bebek 
Çeviren: M. ACAR Yazan: Gaston Löru 

~ ............................................. ~, ........ . 
duğu korku~ sahneleri hatırla. 
tan istiçvnp ve tahkikatın uzun 
müddet devam temesi. kafaların 
daki diğer macerayı, hayatı gi
den kadını. vampire kurban olan 
.Markizi. :Markinin ta Hindistan. 
dan getirmiş olduğu zayıf, has
ta zavallı kadını tamamen unut.. 
tu~uş, dnha doğrusu gölgede 
bıraktırın ıstı. 

Markiz baya.tının yavaş yavaş 
söndürüldüğüne Kristin ,.e ~
nedik Massonu inandırmak ıçın 
delil olan Trokar denen 8.leti gön 
dermişti. Evet bu alet muh~
kak ki mühim hem de çok mu· 
him bir delildi. • . . 

Fakat Korbiverdekı o müUıış 
saatlerde Kristir.in, bilhassa 
Bencdik'e göstermek için yanı. 
n:ı almış olduihı Trokar da kay
bolmuştu. Nerede ve ne. zaman 
kaybolmuştu, bunu Knstin de 
bilmivordu. Hiç f?Üphesiz rristin korku ve 
rU~ardan ka"mak için bataklık. 
ıa.r a.rasmda kosarken çantası 
a.Çilmıı:; '\~ bir fenni tabanca va
ziyetinde olan Trokar diişmUş. 
tii. Acaba böyle mi o, muştu? 

kında sualler sonıldtığu zaman 
her şeyi söylemiş, fakat pc>k ta
bii olarak bu Trokard'.:ln bahset. 
.ıek lüzumunu hissetmemişti. 

Sonra o civardaki bataklıklnr 
tamamen aranmıştı. Zabıta. di· 
ğer altr kurbanın d::ı cesetlerini 
bulmak iimidiyle her tarafı, her 
bataklığı tamamen arattırmıstı. 
Fakat cesetler bulunamamıştı 
Eğer Kristinin düsürmtiş olduğu 
Trokar zabıtanın eline gecmis ise 
acaba ne düşünmüşler, bu garip 
aletten ne mana <:ıkarmışlardı ... 

Kristin bird<>nbire .Tnk K<'ten-
tinc: 

mm bunun karşısında lakayt ka.. 
lıyorsun, fakat ben senin dilşün. 
celerini. kafanın içindekileri o
kuyorum. Senin için şu dünyada 
imkfmsız olan hiç bir şey yoktur. 
Sen Marki7jn vaziyetini de milin 
kUn görüyorsun, yalan mı? Sa
na ilk olarak J(ultrcy şatosunu 
saran ve Markinin konağına ka. 
dar sirayet eden vampirizm has. 
talığmdan bahsettiğim zaman 
gi11mediğini görerek hayret et. 
mistim. Sen ilim kelimesini de 
esrar manasına alıyordun, Jak .. 
Sen senin her hareketinde her i
sinde bu nnlayışın tezahürlerini 
gördüm. Ben babamı bir fikri 
sa.bite bağlanmış zavallı bir a
dam zannediyordum. Meğerse 
bir dclla sahibi imiş. Gabriele i. 
nanmadan onu sevmiştim.. Bu. 
@n de belki onu seviyor ve belki 
hala da ona inanıyorum. 

Jak. nişnnhsmın bu sözlerin. 
den fevkalade mlltcessir olacak 
ki içli bir sesle: 

- Oh Kristin, diye genç kızm 
sözUnü kesti. 

Kristin devam edivordu: 

ilave cdilmehydi: "Dayanıklı 
olt0 

Çünkü her şeyin, daha iyisinin 
yapılabileceğini anlatan, bazı 
mütalealar ilerı süren kimsele
rin, aramızda, ''sivri akıllı'' te· 
likki edıldıği de vakidir. 

Bu gibllerın anlatmak isteyip 
de, bir türlU rağ:J:ıetlendiremedik. 
Jeri fikirlerinin boğulup gitmesi 
dola.yrsiyle, kUçük büyük, kim. 
bı1ir ne imkanlar kaybetmişiz! 

Çoğumuzda eu kanaat vardır: 
''Bu işin en doğrusu budur ... Se-
nelerdir kurulmuş gidiyor ... Şim-
di bu sivri akıllı mı düzeltecek!" 

Böylece: her ne istikametten 
o!ursa ?Is~. gelecek herhangi 
bır yem fıkır ve miltaleayı red.. 
detmiye önceden hazır bulunu. 
yonız. 

. Gerçi yeni bir fikirde, tatbik 
ımkfınlan ara~rmamn biraz 
zahmetli olacağını, bir mücev
her elde edebilmek için bir hayli 
moloz ve çakıl tutmak lfı.znnge
leceğini takdir etmiyor değilim .. 
Fakat di\~nrneli ki. iyi bir fi 
kir. mücevherden daha kıymetli 
ve ebed~?ir. Om~.k°;Zanmak yo. 
Jundn gosterece'!lmız dikkat ve 
nezaket. hazan hayatımızın en 
muvaffök eserini tc.<-"kil edebilir. 
Kendi bcccremcdiğlmiz bir işi, 
yapmış kadar o'unız. 

IIIKMET lıl'ON/J?. 

Yirmı yı evvelkı Vakı t~ 

2 Mnyu ıını 

Tiirk - Rus muahedesi 
Mo kovnd:ı akto'unnn TUrk • Ru 

mua.hcdcslnln BJyUk Millet Mecll 
taraf ndan tasdik olunduğu MoskO\'O 
dan blldlrllmlştlr. 

ç Cnma 

1
Cumaıte . 

> 2M vıs 3 fi. avıs 
x 
<[ He.ll.hır: n J ı:c.ı\bır: 6 
'-- Knııım 176 Kasım: 177 
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dn;,. 1,..., 5,57 9.51 6.56 9.49 

Ö~le ıs.ıı 5.05 13.11 4.03 

İkindi 1'7.03 8.66 17.03 8.55 
Akpm 20A6 12.00 20.0i 12.00 

Yatse 21.60 1.14 U.51 1.44 

t meak ~un 7.56 f.00 '7.GS 

Jak ve Kristin ancak Marki
zin son mektubu geldikten sonra 
bU sunlleri kendilerine Eormıya 
baŞladıla.r. 

KücUk Ani'nin ya.nrşım gör. 
ınek Kristine o kadar tesir et
miffti ki Korbiyer faciası hak. 

- Haydi, dedi. derhal gide. 
tim .• Şimdiye kadar beklemiş ol
mamız da biiyük bir hata.. Za.. 
vatlı Markizin ölümüne belki de 
benim gunınım, benim her şey
den şüphe ooen tabiatim sebep 
olacak. Eğer hala elimiroe onu 
kurtarmak için bir tek ihtimal 
kalmışsa onu da kay'betmiyelim. 
ÇünkU yapmış olduğum hata ba
na miithi~ bir \'icdan 37.3.bI veri
yor. Ben kendimi çok ,.,eki zan.. 
nediyordum. Meğerse ne kada= 
aptal imişim.. Aptal. hem d,. 
cahil bir aptal imiı:.;im meğer! .. 
Bu aptallığım beni b ir cinavete 
sebep olmak vaziyetine dUşilr 
müvor mu ? Ben ki her ~yi b i
liyor ve her şeyden şilpha edi
yordum. Şimdi r.avalh Markizin 

ka.tili sayılmaz mıyım? Ya.f'b-

- Pardon Jak, diyordu, ben 
senden h iç, ama hi<: bir şey sak
lamak istemem .. Siz hepiniz be
nim dizlerime kapandınız .. Mar. 
kinin dizlerime kapandığını gör. 
düm .. Benedik Massonun da diz. 
!erim" kapandığını ~öroüm. Fa· 
kat görmedi~im. göremedi;?im, 
hi9Sedemediğim, anlıyamadığnn 
şey; dizlerime kapanan bu iki 
erkeğin de avn avn bireT cana· 
var olduğu idi. Havdi Jak. artık 
beklemiyeltm. koşa.ltm, Kultrey 
~to&una Jroplmı... ı---------~ * ( Deum•u 1Jf1r) 

••• 
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l-VAKIT J MAns ıMı 

Milli Şef iıı 
fotoğıaf ları 

Alskara, l (A.A.) - Kil1! Şe
fin parti ve halkevlerine hediye 
buyurdukları fotoğraflftn Trab.. 
zon, Artvin, Yusuf el! \'C Burçka
da da. şeref mevkilerine kon. 
muştur. 

Bu milruuıeb~t!" yapılan top. 
lantılarda h11.l.<nn•ı Mıllt Şeie 
kal"II olan en içten bağlılık auy
gulanm bir kere daha izhar ey. 
lcmiştir. 

Amerika 
iki Okyanoa donanma.aı 

ya9acak 
VapsgtOft, 1 ( A.A.) - Ayan 

meclisi, iki Okyanus donanması. 
na ait ka:u.ın projesini bugliı:! 
kabul etmiı ve imza edilmek Ü
ure B. Ru.zvelte gönderm~tir. 

Bu projl'nin t:ıhilluku için 
3 milyar 415 milyo:ı 521 bin 750 
dolar ~edilecektir. 

Yunan is landan 
hıguiz as!<erJeri 

nasıl tahliye edildi? 
İngiliz karargihınm 
pyanı dikkat tafaili.b 

Amerika 
gemileri 
Harp mıntakasma 

girerıe 

Almanlar tarafın
dan batırllacak 

BerUa. ı c A.A.). - Yan remd bir 
ka)'tWktaa blldirlUyor: 

Alma.n hartctye neuretbıde, Amert. 
kan ~umm devriye faallyetıe. 
rine oıılr Ruzveıt tarahndan paet.cl· 
hır topıllntwnda yapılan beyanııta 

kal'fl &l&kutzl.ık göet.rilmektedır. 

BuUıı ~ mahftllcrtnde ı.:ayde

dfldi!tne gare, bu meeete)'i Alman tıa.o 
mu kUl derecede be.b1aı mtnuu et. 
mJftiT ve Atı:Öaııya harp mmtalwıl 
hakkr.ıd& vaktiyle kaU beyanatta bu
lunm:.ı11 olduğ':ınd&D ayut ub.aya da 
1UmUltı yol.tur. 

Almaıı s1yul malı!fllerindeıo alman 
lnUM §Öyle hQJlla edllebllir. 

Almanyanm teııbtt ettft! harp mm· 
takatıı.nna rtayeot edt!lp edllmtyeceği 
n buaun irimin taratmdan yapılıp ya
prJmıyacağı Almaay!\yı Juı.tıyyen 311-
kadar etm~ Hltlcr katı beya.Mtta 
bulunm1:1 ve harp mmbkMma g1re. 
cek h<'r !{eminin torpi!leneceğin. l)fl. 
d1mı1!jtlr. 

isoanva 

Tobruka 
hücum 

Kabl.re, 1 (A.A.) - Orta prk 
lng.lıs kuvvetleri ltararglJımm teb
liğine gı>re, bu abalı dilpıan Tob
rukun dlf mlidA.faa hatlanna ah'
mif lir. 

Tebliğde deuillyor ki, d~:a.n 
piyade& oldaıkça :nUhim kunet
ıer!e ye blr çok taDkm müu.lıere
Wc dün a.llşam bir tumU: yapml6 
tır. Giril bu aa.bah olmuştur. Taf
silat, yoktur, muharebe devam e
diyor. 

Sollum mmtataamda lncilis 
clivri)'eltıri ~ra.r fa&ıi)·ette bu
lwunuolat ve <ı;ışnaııa zayiat ver
direrek haaarlar yapmlllardlr. 

Habefiatanda Deaeinin lf3allnde 
ve bunu takip e en hareket -
lcrde 5500 İtalyan ve 2400 mU.s -
temle~• askeri e.:;.ır edllml§tir. E
sirle ı araamda yükse.it ıütbeli bir 
~ok subay vardır. Iıı.g!:Werlı. dll
:ıc Y3 tane de Lop g •;c;r-.fUl·. Dil~ 
manm r.mb:ıiagi ro. rıtaıiaıunda tut· 
muta olduğu aıı:dafaıı mE>vzUcri 
uzerine yUrumekte olan cenup ve 
ş.mal kollsrmıınıı bırlC§n\f.Slni !a· 
tihdaf eden hareketler, soıtan:ı 
te.nriblnden dolayı yen'ıien mania
lara uğrnma.da ı.,eraber devam et
mekteuir. 

Cenup mmtakalarmda d\lıJmımm 
takibi devam ediyor. Bir çok eair 
alınmıştır. İtalyan mU8temleke .kı
talarmda firarlar her gUn artmak
tadır. 

Siyasetini değiıtirdi 
.KaJılre, (A.A.) - Orta fiark 

llaJ .ldy ı (A. A.) _ lıspanyol İngiliz bava kuvvPUeri .::.rafwduı 
gazeteleri Almanyarm İS?>anya De ne~redllen tebliğ: 

Kahire, 1 (A.A.) - Orta prk :Port.eldzf tazyilı etmekti? olduklar DUn Lib}•ada d~!JTftan krtal-:n ve 
1ngiliz umumi kararglhmm tebli- hakmdakl !:"~1alan tamf eden motörlU· nakliye vasıtalıın ağa za
ji: Ber!in telgrafını neftf'dlvorlar. ybta uğratılmJ?llardtr. lngilb hava 

Yanan ordusunun Abnan Jsti- Tier ne olurBa olsun buradaki u kuvvetleri bahMSa Gamb:rt mm -
IAsma karşı mukavemetinin nfha- mumt intiba, İl!panyol myasetiru; takMrnda 'iddetli bir hileum yap-
yete erdiği a&rahat teebedince, '"''i!'lmlyecP"!i m"r""'llrı~ .. ~ir. rnışlardır. Burada en aşağı 100 k~ 
Yunan hükUmeti, yardımına gön _ dar V'l 30 u askerle dolu kamyo-
derilen imparatorluk Jut.alumm na hil~um edilmiş, aralarmd:ın 20 
y . t d ri ekilmcsfn.i ., n . ! • 1 ak .hı· ı f tanesinin alevler için do parça par-
wU::rı:,r:mı;t!r. ı;u eı!acıa, Jm - gı,ız - r 1 a 1 ça oldukları gfuillm~tllr. 
paratorluk Jutaıan. daha ileri mcv Bir lngfliz avcı tayyareai Sofaft 
zllcrden çeklldikten aonra, Termo. -4: (Boa IUf'tlh l incide j clvarmda lngifü Jotaatma hücum 1 
pil mevzilerinde dU3manla ltk1 te- Irak hükfımetl. ..,_,i bir ibra_ eden dört Meserşmlt tayyarealne 
maa halinde idi. Çok ytıks9k mfk- .. ~.. ka 1 Al ta 
tarda tayyare kullan.matla, dllt • cm, aneak 17 ve 18 nisanda Bas. rşr :oymU§ ve ınan yyare· 
man havada tam hlk1mlyet elde raya çıkanlmış kıtalann Iraktan ait!den i*Jsini ağır hasara uğrat:mlf 
etmiş ve mllkerrer hOcumlarla el- hareketinden sonra. vukua gele-11 mıştır. 
de lrı·lunan yegf.ne iyi lfıaam, AU. bileceğini ileri ııUrmllştür. Gambut clvarmda Henkel 3. t1-
nan:o limanı olan Plreyt lsttma1 • Irak htıkQmetinin bu muhale- Jb(le btr Alirıü tayyareai dnatı -
lunmaz bir hale eokmuştu. Bunun feti, İngiliz - Irak lhtilMlarına rlJJmlll!ttır. lng'..US avcı tayyare • 
"nfiCSlnd tahmil hared.tı ve dtll - yol Rc.makta.dır. Jerl Yunan1standa bulunan lngi-
manm karadan devamb tuyfltl ve İngiliz makamları, Iraktaki Uz krtalarmm tahllyeslnl kolaylat
mtr:errer ı:ddetl !hava hllcumlan İngiliz kadın ve çcuklarmın tah. tırma.k tızere bir QOk himaye UÇUt

altmda, açık plljlardan yapıhnıf - IJyesi ha.kkmda tedbirler almış.. lan ya~tardır. Dli~an tayya -
tır. lardır. releri dUn ve c;a.r3&Dlba gecesi Ma.1 

Bu gibi ıerait dahilinde, bllyftk IRAK TEDBln ALDI ta üzerine a~tar yaparak: hava 
miktarda kıtaat tahliyesi, ucak Bağa.ad, 1 ( A.A.) _ Irak pro. kuvvetlerine ait tesi"ata bazı ha.-
araba ve techizat balmnmd&n ağır sara sebeb'ye vArmlşlerdlr. lruıan-
byıplar pelıaauıa yapıl&blllr ve paganda müdüriyeti aşağıdaki ca da a.ı zayiat olmuştur. Bir Yun 

tebliği neşretmiştir: 
aynı zamanda b:ı geri çekmeyi ıet- Bazı İngiliz k-_vvctlerinin I- kers imhn e'.iilmiıtir. D.ğer bir 
reden dfundarlar, dfğerlerinln ta- Yunkers de dafi bata?"Yalan tarıı· 
tabmiljnJ temin için kendilerini raktan transit olarak geçmeleri fmda"l imha edilmiş mlltenddit d!lıi 

ttalyan paraıütçüleri 

Kefalonya 
VE n$t 

Zan ta 
Adalarını İ§gal etti 
l~ ı (A.A.) - ltalya.ıı ordula.. 

n wau:nl k&nqJ&hmıu aao nwmnll 
nemi tcbUli: 
Bombardıman ve &TCı tayyıı.reJen.. 

nlJ1 hlmaya31.cde p&raftltçtl mtt!rCR. 
Jertınlz dQn Kf'falonya ,,. Z&nt& ada. 

lanm lfPl •tm~. 
Ba •bala A.navuthaktaa ,.._ pf.. 

J'&de 1ata1an Lokat adaam& Qlkanl. 
mı,m. 

tt.:ıı,..n, Almaza bombaıdımall tana 
releri Katta adumd& Va!etta o.one 
bomb&Jı7aralt bQytık buarlal' lka et. 
mlfler .,., ,.anım Ctkanmflardır. 

ı:ıe denlalnde lıorpldolarmm dilf,. 
manm kuvvetn blma~U blr lcatnes!ne 
btıcum etaitolerdlr. Bir kruvu6rle btr 
bClyQk torpido muhrtbtne tOl'piller .._ 
bet etml§tir. 

Kafileyi hlın!l79 eden mOt.adcUt p. 
mlJetin fiddetU topçu mukabeleame 
ratm:on torptttotarmnz hiçbir buara 
utTSIDl'dan Oalcrtne dı!n:ııo,~erdtr. Bir 
kanı. tlzednde G tng1Us tayy&l"ellbıb:ı 
hUcumuna maruz 1ı.a1a.n b!r İtalyan 
keşlt tayyareıri, Un dUşman tayysra
!!inJ dl ,t\rmeğe ve salimen U.ısllne av. 
det et:n~ muvaffak olm~tur. 

Ştm111l Alrfk.ada Son ımun prkmda 
kql! barclcetkrl yapan İtalyan • AJ. 
mıın mUtrezelert sır1ılı n.aıtaıarı tah.. 
r!p e&-rek dUtman lruvvetıerml pO.. 
kUrtmO,Jerd!.r. 

.ua, llmanmı!a blr :nuav\n c!ll,-ırıım 
lmıvasör:ı ına.-ıııa çarparak balmlftır. 

Japori taarru
z~na karşı 

MDşterek 
anlaşma 
Louu;a, 1 (A.A.) - Deyll Ekep~a 

{uetaıılnın Nevyork mulı# blrtne göre, 
olrlef1k Amerika, bUyUk Brltanya A. 
Yt·straıya "e Holanda araımıd&, bir ıu: 
ıSflD& mevcuttur. Bu llnlqma n:ucJ. 
•!.nce, eğer Japonya, bu devleUerden 
l>lt1Jle aıt anıız!ye taarruz tder•, mes.. 
ttlı '1evletler, P&1ıtikte'kf dentz Uslerl 
:1 mu,terken ku11aaacaktardır. 

Bu devletlertn Putflk Galeri tan. 
cuza uğrıya.n devletin eı:u1ne verile. 
:ek Ur. 

A mutkl\ hftht1ye mot,haatl1an ru 
1<aıı.v.ttedlr ki, Jt>j?onya dona12maaı 

qıngarur gtlıl, tUterınden uuk yer. 
.erde., t-.a~kctte bul:ınacak oıuraa 
\:n.,rlka b3.brlyP.st onR öldUrtkn olma 
•• ılile. ı:ok ap d!'rbeler ı..ııtl!"eblı!r. 

Sowrıoer 11ırıı11 
llarp telllllleable 
kartı 1:.ıwrıaaı1or 

(Boa tOf'flh 1 n.cidt > 
oıa. Alcıan kayaaldan lleatlz ba 
mesele hal land:.ı bir ıtey styleml· 
yor; onan için Fhılaadiyaya ~ıka
rda.ıı Almaa kıtalarnuD ne gibi v .. 
dfeıle ırullanılaeağl noktuı az çok 
möpheıu kalıyor. 

Eğe.r Almanlann F1alancljyaya 
uker çıkarmalan mlhıferit bir ha
diseden lliaret olıwt-ydı lılç ~üııhe
lb bwıa ehemmiyeti obn~dı. fi'a
bt öyle değil. Tas ajansı bu ta
raftan AJmuala:na 11lllancn,aya u
ker f1kanldtlarmı ffııa ederken dl· 
tor t&rafta:ı Sovyetler Birllti kea. 
ıll t.opraklıı.nac1an ecaebi nıemle
lıetlo.re alt harp mabfıcıesballl 
tnael& olarak nakllnl meaetın!t
Ur. Bbe öyle pllyor ki Atmu• 
rm l"1alaııdlya;pa uker lllraa Y.. 
cllaesl ile SoVJeler BlrUilnJD b1l 
Jenl karan uuaula mı bir ml
auebet varda; yani So,-yetıe.r Blr
Uif Almanlana F1nlandlyaya ~· 
cbklan askerlerla Norveçe gitmek 
tlzere bo memleketten traaalt oı. 
rak gC'~!dcrlne pek o kadar 
cmhı dcllldlr. 

Abnan orduları p.rp c"""cela:le 
İngllb ve Fransn kuvvetleri De 
harp ettiği sD'nlanla 8'n-yetler Bir· 
Hjff Al!nanyadıın her han~ blr ıe. 
kilde ta.rraz gclonıiyeccifne kani 
idi. Ba kanuat Sovyet - Alman 
adoml teö' ih y.Uctı ile ınMdl bir 
irade ıck., bnluyordrı. Fakat AJ
m:ı~ya Fransayı mağlOp ett" tea 
90nra ııarka doğra di.nerck Ronıan
yayı l§gal edince Sovye• rr Birli· 
ğfnln kall::ıde gfzD bfr endi~ lr.ı§
lanu,tı•, Alman ordusnan BuJg:s.
rfstruıa gir.nesi, eonru Yagoısl~\"}'a 
ile Ynn~l!ltanı bUll etmesi ba 
eınaı,eyt arlmnıl'trr. ı~0!5!tova hll· 
ldim~ti Bolgarlstanm ,.e Vagos
la\-yanr.ı lfgallne talm4dflm edea 
gttnlerdc bu mt!'mlrkeUcrde yap
tığı styasl f.qebbtl8lcr 1m eadtte
nln tezahüratı climlesfnclendlr, 
So,1·et1cr Blr!iğfnl .Jnponyn ile son 
bitaraflık mnahedNılnl akdetmeie 
ve eark Jnıdatlanndalrf ordulardan 
bir kmmmı prp hwdatlanm ~e
tlrmeğe se\'Aeden scbeblw ele "" 
_,.aı lmlldcn Uerl geldJjl §Upbe
efzdl r. 

Şimılf Tu a)ansmm F1n~ 
ya Alman latalan IIınıç f!clUdllfa· 
den bahset:mNıt De Sovyetıer Blr
Htt &opnklannd'Yl ecnebi llarp 
malzemoe111ln transit olanlr ıee&
rllmemestne karar verilmesi ile ha 
baknru1an bir adun Deriye gldD-
- olayor. Daha doirua 8"7et
ler BirllflnJn Balkanludu Mili'& 
Aımaaya ile kcacll arumda me.
cat ademi tecıt.vtb maabeclelllae 
rağmen harp teblllııeelnln lrencH 
hn'4ntlarma sirayet dmosl Dıtt
mallne kartı tedbir aldıir 1t3rilli-
J'Or. ASlll US 

Aln1an kıtaları 
feda mecburiyetinde kalabilirdi. için B::ısraya çtkmasına münaade mn'l tay;·~releri de basara uğra - y ~ 

Geçen halta, Ymıaniatandaki etmek SUl'('tiyle Irak hUkfr!neti tılmt~trr. Salı ve çarşamba g.Jnle- una n (B~ tarafı 1 ltt!:idı) 
imparatorluk kuvvetleri eft'admm İngiliz - Irak muahedesi hü- rf İngiliz ve cenubi Afrika t.syya- Mu,urek, FinJAndiy • AJman)'8 
ahliyesl, en gUç 1erait dahillnde kümlerini tatbik etmek S3~!I. releri )ssab civarında ve HRbt?-;:tf- h ok Q m gtı• maım·rım bakkmdakl b'Jtf1n p.ytalar 
devam etmifUr. Bunun tam n e tl • nr göetermi~tir. Fakat f~iliz.. landa Scloactıunmana mmtakasuı ~... hakkında tetııratta buluna..n P'lnlbı!!-
oeleri benliz verilemez, fakat fim- lerin mezkflr hUkümleri ihlalde d:\ motör1ll di\~ana mtıl'T.Pme ve ya rumJ afan.aı Alınan krtatarmm ti. 
diye kadar, bidayette Ywwıüstana mrar göstermeleri Ink bUkQme. fn~'.l.nca a~ zaviat vPrıtlrtlm'ştir. Brjtanya hükUmetlne mııö Norvcçe tnuıat olarak geçmt'al. 
sünderilmiv olan kuvvetin yüzde tini memleketin hukukunu ko- faı•inln slmalinde bir dl\fQltım ne d:ıir' olan haberlerin çolt mUbaldğa. 
1ekaeııl, yeni faal vuüe bula.bile- nımak tiıere foabeden tedbirleri k~mm ho..-nbn~rnıen edll:nıf"I vt< te§ekkür etti ıı old•1!:'tJ:ıu bllr!lrmektPdlr, 1940 tarih. 
ceif mmtakalara nakledilmlt bu - alınıya mecbur etmiştir. Binaen- n> it:O"lvöz RtE'r7ne tııtnlmu<>tur. Bü Londra 1 (A.A.) _Avam kal'!!ıu·a.. il fl'it. Almıı.n muatıedcst, mll()lbince 
Junmaktadır. Bu harek.\t, ancak aleyh astı Irak milletinden sükQn •nn bJ·ı ,,.,...,.1~.A.," Ur. ~-yyareuıı!s Ua- Alr .. 'l.uya Fiı:ılAzıdlyanın ;imaline ı1. 

-ın...I\ • "" .., ..,. • LO tınJ& car!cJye ouın B:ckD Ywıan 
kara. denis ve bava kuvvetlerinin ve ::tua.unetı muhafaza etmesi ve süne dı>nmcmJşUr. . , , 1 ,.ı .~ . ,..... d ll'M blr k <1 Aba d~rnıryolun;,ı Norveçt4!kt Al. 
mahal"eti ve fedaklrJ111 Myeıstnde davumın ha.klı olduğuna itimat ~~~ ııla.•ıın,tiııin gön erd 6 ' me tubu mAD kıtııtıırı:nm tebd!ll tçtıı 1ruııana. 
mllmltü.n olmuttur. Geri çeıklllşf ey!er'!esi rica olunur. o- 1>kumuştur. Bu cıektuptn Yunıı.n hü. .-ne 'lnkl<mı 'ı:Uz bulunmaktadıP • 

ı d 1 .. -d ~matı, bakam mUteaıvlzc karıı mıı. .etretm IJ olan dllm ar ar, d~a· uvn ra, 1 (A.A.) - Rövter Lond.ra, 1 (A.A .) - Mvter 
htı • .n'- ad t •a.lkJ in - ~--- 1 ik .. ••ı h 11\far,1a Yunıı~l!tana yanılan yıırdrm " m. , .. A e • yet e raı. ... an •.ı~um dip.omat· mUıh l)!i. dlgil ere ava ajıı.nsmrn diplomatik muhn-iri 

J1 ti t1 ._._ il ı ha 1an Joıayı, ı :f1l~· Brltuay11 nUkOm.?U.. ow • yavao v~ ı ya r ~ ar eme - nln öğrendiğine göre Ba!!daddan t"'arruzl ... nnda uo~yor: 
k ti --'-- b lrm trr Lo d 1 1 u " • -re kahraman tmparatortulr ku1'. "_.. re e ne mccuıır trll ~ • n raya ge en haberler impa.. Alrna.n nakliye gemilerlnfn 
t ... 1 u·· vctıerıne mimıettarlık arzctmelcle ngiliz harp donanması ve tf.ca- ratorluk ku\-vetleıinln Iraka Finlancl"yada Abo'ya ... k.... ,.,_ 

':>erat:-.?r, tn~ iz be) eU .. ı~·ıyutnl:ı - ...., ..,. ır ret filosu, tahmil harekitınm ya- çıkması UT.erine b:ızt mU.;.ltiliat ko.rdı7ı hakkındaki haber) ....... 
-'".-ı.. • il tah ·-· ;ıek!llf'nt tamamen taevfp etmektod.lr. ., -v 
,, ...... 6. t manlılnl ve p jll\l'a düt- addils cttıgıni gösterm~- - dair Londrada ~ bir t-aY bilin. 
manm dP.Vaınlı ve 9iddetli hava dir. Bu kıta ihra.ç edilmeden ev- 40 b·ın yaralı I miyor. 
bUcumlan ka11ısmda bilyUi lı?r ve) mE.Vcut Irak • ~iliz anlaş. M a ta Anca.k, Almanlaıın Finlandiya 
ee.ret ve bUyll:k bir !edaklrhk masr mucibince ve mUnakale vol.. .ile bir an' aşması vardır. Bn an. 
göste~r. lngflls hava kuvvet· tarının açılması i~in Irak hilldi.. Lcınl!.r~ 1 

(A.A > - Sıhhiye n.um • lqma mucibince AlmarJar Pet. 
leri ve donanma hava kuvvetleri, metinin muvafakati alırnnştı. Brnvn, bugtın yaptığı bc:;anatta, d11f· Şıdde!le bombardıman aamoy ve oradan da 3iınalf Nor-
&detçe Q01r dun vaziyette olmala • Gelen krtalan tamamlamak nze- man hava bombarıL-ıuanl.An ııeUce· d•ldi önd k .. . 
rma -iimen, den•-•- ""'kı"lmeıs'.·"- i f .. ...ıı· k tl . . l ·md• 19(] ırıartt .onuna kadar bütün ~ e l • J ' veçe g erme uzıere traruııt 

... e ~ .. ç au- re yen U~»IZ uvve ermın )'P. ~ .. ı l olıırak asker geçirebilirler. Lon-
d• gıem!Jert bir nllbet dahilinde hl- kında ihraç edileceği bildirildiği 1 tngııterccle ~9 bl:l klgınt:ı ~tduğ11nll M1ltt!, 1 ( A.A.) - DUrı gece dra bu anlqı.mayı teesSıü!le ka,r. 
maye c. :ırek ve ne.kliye tayyare- zaman hiikQmet, birdenbire ve.- ve ,ıo b!n kJflılJD yara.bndığuu blldlı- Malta gok ıtddetli bir taarnısa tı!aDUI ve vaktilc Finlandiy:ı bil.. 
leri ile Yunanistan zimamdarlan - ziyet almış ve ibra~ edilen kıta- ı •"ıl§Ur. t.A-- • • 
m tqıyarak rollerini ifa. e~ler- uğnunıştır. B!rçoık sivil emlAk" aı.u.uçti neminde şiddetle prota. 
dlr. ~~~ ~ynlma~~:1~:ıeçey~~ Al h u 1 .. ms ~imil -~~lar yapımlvillf}dardıhr. todaAlm b-~~~uetu. bulBu anlqma 
Şu cihet kaydolunmaltdl?' iri ~- man ava s erı ... ıv oım~ \°C 1 .. 8 e 8. IJl.v- mezun Unan as-

nanfstandan dönen !tttalar, gtrtş • İngiliz kuvvetlerinin ihraç edil. fit surette yaralanmlftır. kerlerin Norveçteki krtalanna 
mesine miisaade edemiyeoeği- b b • d ld• iltihak etmek Urere FinJ:mdl 

mit otduktı.n ılddeUı nvqlara ve nl bildirmiştir. İngiliz hWcfuneti Qffi aroıman 8 ., 1 .Son 24 oaa.tte Malta ~ dan geomelerine müsaadedir.ya-
beyle teraltte b'r ta.hllyentn teşkll iki memleket arasında mtınakit iki ~unk~rk .ve bir Mcescrdımit Gec;~n aylarda Finla.ndiyada. 
ettiği ağır imtihana ra!mell. ten- mt'Rhede ile temin edilmi§ hak- Londro, 1 ( A.A.) - Amerika.. tahrıp edihnilt.lr • ı:ı.imaJl No....,Al'te ve Bo•-: 1rö-· 
dllerine adetçe bu kadar faik kuv- Vabt~ nze d r-•• • ~- wıı .. ı.ı. ... 
•etlere karşı mUcndr>leJerinden do- larına. halel getirilmeıiM mil.saa- da yapılan Havoc tayyareleri • nne yap an l!IOn zi~ hüküm süren fena havalar 
layı hl-: bfr suretle tan!ılm11 de - de edemiyeceği cihetle ihraç ha- dün gece Frans&nm §imalinde ~an:u~a. 1573. de ya.pılnut olan karlar ve bıWar do!ayısiyle, me.: 
fikfdiler. gerek ferden ve gerek re!:etine devam ~imi§ ve mev. bulunan U.C tayyare meydanına bir kilıse ıle mtlt.eaddit hasta.ha- zwı lr"hmaı:ı birçok askerlerin 
cblltam ve teşekkUJ bakımın • zuubahia olan yeıı1 kuvvetler muvaf.faJuyetii taanımarda bu- neler haaar:ı uğr..:.mqtır. krtıılanna iltiha~ edememiş ol-
dan Al:nanlara Jl'ailt bulunduktan - Basraya çıkanl~tır. lunmU§lardır. Alman tayyareleri ma.aı muhtemeldir. lladıehum 
na ka"l!dlrler. ihraç hareketi hldiııesfz yapıl- İngiltere Uz~rine alım yapmak llr IBglllz gelmesi, bu ukerlerln dönmeai 

-~ 
Deniz f 
mektebi 
13 talebe~ 
YUksek ddi' ~ 

tıu aene ctoJrdl ıl f' 
D15l uım&k uıd 

Daha biçilemiyeceJı: derecede mıştır. Bununla beraber lr&k için bu meydanla.rdan kalkıyor. ifini tecil etmie ola.bitir ve önU-
kıymet1i latalarm bu derece bO _ orduaunun ~ kuvvetıeri:ıln lardı. Havoc teyyarelerinin sO.. gazttlllal glN müzdeJd bir~ hafta içinde bat. •••clu -: _.,. 
y11k ıUsbettte muvaffaktyetlt n • yaptıktan tecemmWer BMranm rati vaaatl SOO kilometre olup t1 bundan ful• AJmaıı ukerle. •elli dftft ,.eee ~ 1 
rette pr1 çekflmesı şayanı kayıt 100 kilometre garbmdaki Ha.L genif hareket &ahuma maliktir. (Bq tanaft ı '""""' rinin F"uılaDdiyadan ccçmekte oL VU~D\uı:~: -~· 
bir ba.§andır. BUtfut kıtalar m1l - haniye hava Umüııü tehdit eder Bu tayyareler hlicum ettikleri rine kulak umamıya tef\'ik ede- ~ dair Jıabcrla" sdmea1 ,onıı ~si 
cadele ruhunu oldufa gibi savq 

1 

.. malıi,.ette eayıldı~ hldt.- meydanlara a:>dmlatıel bombe. cek birçok funiller vardır. Mısır beWenebUir. lln'CI ""'~ 
techmtm1 da mu'ı&fıuıa etmfıılter - terin lSntme ReÇmek bere bu lar atarak hedeflerini ~~it. vuiyeti ve prktaki hıgüiz mev- Alman. Fin anl~ mo- 81nden aat 12 dl_,. 
dlr. Kayboiaa ait1' techisat ve naJı:-l kuvveflcri n~ckflm~ frak hUılrl\. 1 muhtelif ~an teyyareJerfnl kilcriııJn taılrvi)'S TUrklerin u. am aakoılede harp :ı:nalzemeri. 8'a Canıi.:ada • ....... 
llye teehllatı pek yakmda _ıeriııe metinden lll'Vla taleı> edilmi§. tahrip ve meydaplenl• hMı~ mhıf kuvvetl~ nJn de ~ee'ne m&ııaait olc!qp .,. :IC&re#__.r...-
lronacaktır. / tir. / eylemiftir. j tedir. / . )l'rınet1Umok1;edtr.-' "".......,...,..1 



Şç;ıaı altındaki Yunan
! mevkilerinin 
~ arih ve efsaneleri 

leke!ıd 
rı~ 1ca. eruı helll§iresi v Ka· 

~llıtı eın:rıaı Tsaıonis'ln admı ta· 
~ a~k 1ı:in Termn §ebrine 
lıı~ Verilınl§U. 
4tıı1ı4~ı:z tariJı1 bakımdan 

~ ltr \'a~ ehen:ııniyetlndcn dola
~ "1ın t UlrUıin bUyük hMi. 

~' 0lnıuıtur, 
L~ ~ lattuı.ıımdn Scıtmlk .Mn• 

ııur~Untn merkezi idi. Bu 
~ Unııt edilmez derecede 

dörcılinc 
Oıtrtıı U aannda ahalinin 
11Jıı ~ lınparo.tor Teodo:S, yedi 
llol'lla 7en boynwıu vurdur

~l'tlt ınpıı.ratorluğu 11ark ve 
~ llrıt ~e •Ynldığı vakit Se· 

icada lnda kalmış ve orta 

' ~!bu haUnt muhafaza ot. 
'-~Pl4!tu cuya kralı Glyyon Se-

'8 • Faknt hayrını gö· 

•tııeaın 
ltoıı: de İlıtanbuı 1mparotoru 
~ il, Scı nlgi kızının çeyizi 

l! Ilı. P'erra Sinyoru Rinc'yc 
~ ,_ddct sonr şehir R!.r..onun 

~ "'tık 1 ~ ~lık a ederek batılı b8111• 

~ tını hrı.11nı nldı. 
l~ k impdratorunun eline 
rıu~ltnparatorluğu tstazıbul 
lıııp na tahavvuı edince Şar· 

»''l.ltat ilartorluğun ğlanmış 
~k~ ba!tlanıı Illtızdn knll. 
~ lı!rk Ltn:ınn ve kaleler Vene. 
~ • birCdllıntgU. 
~ Qralık birinci Beyazıt 

"' 2ııvt d 1ıı ltı. e ildi. Sonra SU!ey· 
raıınctıuı gene Rıırk lm· 

"-.. terkedildl. 
ıı.,, LARt A 

•dı "\ lQı il entır.hir., <lir. Eskı 
ıı~ l.arts Bu ş bir Taalya 

eı Utı ~. Ltı.ris, Yunanistnndıı. 
b~aıı nıemlckcUcrden blrl. 

't • l>llflar tarnftndan ku· 
aa.J~c. Makedonyalılar tiOll

Gt l!ıt r ve Romalılar ve blr a
<t:ı bu \'lar tarafından l.8U1Aya 
ıı~ ?atı en glddctll mubun· 
"'lllı.ı, ve elden ele dOomll§. 

lılar 
lı ' eııarai:evk ve BOfaya meyyal 

Ilı k ~nınml§lır. ÇUnkU 
~lllur bir topr:ık parçası 

l\fı Uzum bağl dyl be. 

~ trıı la J{ORENT 
1\11 ita rth, Atlna ıehrino mun• 

b!Ucrıbııı eder. Bir an:.lık mlls
lıar,Ott tııet merkezi olınu§tur. 
bul'tl r, KorenUn zamnnın.. 

it t ' Ve çok knhbalık oldu. 
lltı ~lnıektcdJr. Şet.rln mıtlfk 

b r ınan, burayı tarihin her 
ticaret şehri haline gc-

uıtı an'aUan! da çok 
, dol--.ı.tt.A "Korent usull\ mi· 

lin l~Uşt..ı. 
lıı.ı"lh.- Şliharına en bli ilk se. 

h .""1 b • 
.. ı r ~-u nuş şehri olma· 

ta"1 ~ n "İns:ın parayı 

1204 Ehll&lllp ordulan tııtanbula 
girince Mora da VcnP.dlklllerln ve 
Fransızların lstilıtsına uğTadL Vo 
Morayı tatmlm ettiler. Oaınanııiann 
fstil!A'lıa kadar frenk idarcal devam 

ctm!ştlr. 
Q<:manlı TUrklcrl Mornyt ele geçir. 

diklen sonra 1687 de tekrar Vcnedlk• 
Jılcrin ıaarestnc geçU. 171'5 de· geri 
alındı. Pa.aarofça muahedesi ne Tür· 
klyc mUlklyetlnl ta.oıdlk ctU. 

'.lltiPOLlÇ \'E 1\JODON 
Hora. Uzcrlndrk1 bu gchirler de ta· 

rlhte mühim ver işgal ederler. Yuna· 
nistan küçUk hOkOmetıerc ayrıldığı 
\'akit Arkadl krnlUğı bu §el ri pay. 
talıt ıttıhaz "tmlştl. Fatih Morayı 
fethettll<t"n ııonra bu kasabanın ehem 
miyctl gttttkçe arttı. 1779 Arnavut 
isyanında Mora çok tahrip edlldl. Ni• 
hayct Mısrrlı Mehmet All Pn§a tnra. 
fmdan 18215 de zaptcuUerck bUsbUtUn 

talırip cdlldl. 
ModJn Moranın garblndc bir burun 

llzerinde si•TiliP çıkml§ bUyUk bir ite· 
y.ı Uz rlnc k .. n .. ımu tur. Esld ndı Mc
ton'du~·. Burnda ayni adıa anılan Ka
le, bl,..:ok ~arplcrc ı;ahnc olmuş. mu 
t.ııhk~m btr yerdir. F'al!h, burayı {et.. 
hctU.,ı vakit. t ı kal" alınamamıştı. 

PATI!\, 

Rl\zgArlard:ı.n masun bir ıımana sa· 
hlp olması yU.:Unden Pntrt\8 en bU~-Uk 
ordulaı m taarruzuna karşı durmağa 
mu·:affak olmuş bir şchlrd r. 

Venrdlklller tnrafınd:ı-:ı muhatazn 
edilmekte olıın Pııtrns da Osmnnlr 
Türkkrı çok bU~•Uk harpler verdiler. 
Mora!lın fethinde gUçlUkl ele geçi· 

rlldi. 
1772 de Osmanıı donıııınıası burada 

ncı olr mağlQbiyet.e uğradığı için Yu. 
nan fftikla.Ilne kadar her ihtimale 
karşı chlr muhafaza edılml Ur. 

\R~OS 

Yunanıstanıo en meşhur şehirlerin• 
den bindir. l{aledcn dı§lll"I çıkmak i
çin vU::uda getlrllcn mçan yolu nıuaz· 
zam knyalar oyulara t yapılmıvtır. 
Mlltı.:ldan 2000 yıl önce Argos krallığı 
bura.:ııı paytaht kunnuştu. 

ıutotı.Lt, UMN1 
AvrJpa ıısanında Lesboıı diyo anı· 

lan Ml:Jilli zc-yttn~nğt ve §IU'flP ne 
mcJth':lr<lur. Bir aralık mıııı l!fllınB 
krallı.t olan ııda tranlılann, Romalı. 
ınnn Ltı.tlnlerin cııno gt>çmlştir. 

lııll~llll bir sinyor tarnfındıuı idLU"C 
ed!Ur -en osınanlr Ttlrl eri zaptctm!tı
lerdl. Diğer Yunan topraklan eld~n 
çıkımldığl halde nda. Yunıın lstiklA • 
n" katlar muhafaza edllmtşUr. 

Ltmni adasının en bUvUk şehirlerin· 
den bırt Cehennem Mnbuı!u Volken'in 
göklerde::ı kovulması Ü"'erlnc buraya 
tnırcıc;l efı,nncslcllr. tktncf efsane daha 
enterc: andrr. Ltmnl adasının C''"kcldc
rl ı:ı.da J.•adınlarıruı. J"tljl;b t etmez. baş. 
ka ka.Iınlnrlll cHlşUp 1 ıı.lkarlarmrş. 
Llmnı kadınlan bir gün aözl şmlş. is
van Pd'"r<' bir gece blltiln ad'.l. erkel<· 
1 rlnı ~'dUrlip crkC'kslıo: knhnıcılnr. Ar· 

d ki -' bu adaya 
gafonhr hiç bllmt• ı en 
rnstıaYınca kadınlar onıarı bUyUk bir 

Deniz talebeleri 'kürek 
talin.leritulc 

Asırlnrdımberi dUnyıı taıihlndo 
en esaslı rolil oynıyan ve bugün 
de denizlere hıiklm olması dolayı· 
sile İngilizlerin elindeki en mU
him kozu teşkil eden lngillz do
nanınasınm na ıl teşekklll elmiı; 
olduğu mera' a §nynn değiJ midir? 

tngiliz donanmnsınnı denizlere 
hılkiın olması Napolyonun bUtUn 
dünyaya hliklm olmak hayallerini 
suycı düşürmüştü. Yine İngiliz do
nanmcısmııı denizlere hii.kim olmMı 
1spanyanm cenubi Ameıikaya yar
drm göndermesine m ni olmu3, ve 
yino bu donanma Alınan impara· 
torhığunu parçalamıştı. 

ugun de bu donanına en bü· 
yUk bir imtihanı geçirmektedir. Bu 
yazımızda İngiliz donanmMmm on 
altıncı asırda nasıl teşekkill ct
mcğe ba§le.dığını. o gUnden bugU
ne kadar asırlar boyunca göster
dlğ iteknmUlü ve nihayet bugtın· 
kil bnle nasıl geldiğini ve donan
manın kuvvetini te§kll eden ehli· 
yetlf zabitan ve kıymeUf milrette
batm ne şartlar altında yet~Uril
dıBni bulacaI-..smız ..• 

Dört asırlık bir maziye malik o
lan 1ngiliz donnnma.eı, orta za
mandan beri 1ngiltercde bir çok 
değlş'klikler olmnmna rsğmPn btr 
yandan ananelere sadık kalmrş ve 
diğer taraftan da teknik teamm
J('re uymuştur. 

lllt dafa olarak İngiliz donan· 
masınm ne şcl:Udo kunıtmnğe. ha 
Jadığı ve bilhassa zabitanın nf'I 5c
ki!J_ yetiştiği ve halk arasında bu 
zabitlere ne isiın verildiği katl 
surette malum drğildir. Muhak
kak o1ıın yakın bır zamana kadar 
İngiliz donanmes'llıı mensup .. zabi
tanm muntazam bir tahsll gormc· 
diğidir. Geıi;>e baktığımız zaman 
bu ya.km tar.hin altı asırlık mu
azzam bir mazi olduğunu da g6rU
rUz. lngilizler bu beş altı asra ya
kın zaman demektedirler. 

Be:ıinci Hnnrlnin lkUdnr mcVkl
inde bulunduğu z:ımanlarn kadar 
(1413 • 1422) tlcnTet gemileri krn· 
la satılır veya ariyet olarak ve
rilir ve bunlar harp gemisi haline 
sokulurdu, umumt kaide olarak bu 
ticaret gcmi!Minl idare ed~n 7.n· 
bitnn harp gemisinin de zabitan 
--------~:----:--:--:-----
ls bat ediyor: Tarihin sevrlnl hiç bir 

11cy t!'.!ğlştıremct. Yunan mJllctlnlD 
ncı gUnl1'r1 belki uzun sürecektir. Fa
ltat f.llhlbl olduğu yerlere muUaka 

ı; l t ~tt yemeli,. darbı mo· 
illlı.ıl'ti n gUzcl kndınlar bura· 

l :ı. liUkUmdarlnr bUc, gU. 
tı-~actrnıannı gvrreek içln • • • 

,,_, !erdi Tarih diyor ki: . tnrıhlcl'l gunu 

allık ·il" karşıııınır(!l:ır · kaVUi&caktır. 
Nfl'Azt AHMET 

u; n Bu meşhur ycr.er'n 
·~ 1 

bir kadındır. Mfl~d- ---------===--
lıı.ı ' };~ <'VV ı Efır ndILOa blr \ rsınr 
l ~hl kurmu,tu.,. R ,._ ·. • ,, 
tlfııt u allb n istııa.sında Frnn • 

r11 tın geçın.ış, sonra vcned~k. !~~~~~~;~~s5~~---=~~::~~::: 
ı Uı tşıcrdt Oamanıı devırtı • .• mom tredir. Bir de teneke ka· 
'"' diııeeye kadıır Vcnedikll· Onu, saf ve teınız kalhı. du. ""' k ne paklı küçük avnn. 

)le v aldı. ı11c; Knrlof~a mu- rlist hali ve bilhassa sonsıız .- İç cc')tc: Yeni ve eski nlifus 
'lrar enc:Jık1ilcrin cllnc gcçml!f şesiyle herkes sevjyordu.~ H:ı;ı· cüzdanları. 12 senelik askerliği1. 

it lııtirdat edilerek Yunan katen garip bir adan1dı. F ~ise c. nin Yemen töliik cminliğindekı 
· tı llda.r Osmanlı id0 re:;inde n.n tahsil.:ıiz bilgici. efiebıyatın ~ v ti •• ~ günlük hesap kıı.J'I an ve ota. 

il ,
6 

AT1NA 
ı.. 4a 
"(! tttır ene evvel Slkrop'un 

!atı diğt muhacl.rlt-r aratın. 
r lld 'Ve ııonra Mabut Minervıı. 
ıı taı dian "Atına,, ismi. konan 
\>u.: tL.ıı clltı r te§ltll cdeblllr 

t. ~~ tıırlhinl tekrar amak 
t ~!t na lrçok dcl'n dUcıman 

tııı; fakat sonunda gene Yu. 
tıtediıı n 'ıf1klmlyeti eline gir· 
~Un ·ttıı htiı<emtı diye anılan 
\ llıattltakınmda bir LG.Un Sin. 
'1Dıtaı O.ne olmu§tu. 1812 de 
ar.il 1

: eden Gotyc d! Br!yen 

111 hrı t kumuna uğradı ve A• 
~ <'kı lr 

ta~l'atı llt Zllptedlldl. Sonra Si.. 
rı ,, hlcı. 1''rc rik mUteakl.· 

'<C li' ' 
·~ 10taruıa Stnyoru .Atina· r, 

~, l'ııOnA 
et c nubu ıarkl cihetinde 

t~ g : uzunıu!':und.ı. ve 215 ki. 
~ ku liğ'tndc:kı bu kUçülc oı
~ ba"'la Çllk Korent berzahı ile 
b~ nnuvtır. 

Cczı rr;tı 
11 

reye tarihte Pclopo· 
it,\~ :.ıracıa bal ıstuısal edilir 

~ ~ltı ta~ YeUvttrııır. 
1lıı,tın hl., Yunan csaUrlrrlnln 

~ !)l ıtld(!• aR ka~ar gider. Burası 
'llıı9, .l'lo0 manm olr eyaleti. ola· 
it\ b nıanın lklyc- nyrııışm-

••oına raı· 

ilhamsız şairi idi. . . be dnn aldı{{ı as1·erlik te7.keresi, 
Ben, az da olsa ken~ısın~ · n. muhtelif mektuplar, boş - dolu 

zer bir kimse gör:n1ed~ğimı s~y- bir sürü k9.ğıtlar. yedi, sekir.e 
liyebilirim .. Şen sozl.~rıde ve etti@ katlanmış uzun bir muşamba. 
zaman çckınmeden 1 8 Bu da cü7i!ıın. İt"inde kolleksiyon 
neşeli yUzU ile t<_>P}nn ılann en m"ksaf!ıyle sak.anmış o:mıyan 
ı:ıranılan siması ıdı. eski paraların mevcudiyetini de 

Ö ,1 min go··rmedik 18.flnrı var- y 1 · d · · ) e " - unutmıyalnn. an cep erın c ın-
d ı-· gülmemek şöyle a.u~un. lı" 11faklı nıeııdiller, ekmek btc,8-

l .ı kendisını tu.. 
inflan uzun znman. d .. lünçtü. ~ iki taraflı bir ayna, (kendisi. 
t.amazdı. Onun halı . ı.; JU bazı ~i~ bov aynası imiş), çakmak. 
Kimseye benzemezdı ama. d kahve ~e n..ıne pekeri. Di;;er ce~ 
meraklıları gibı iş 0!5~~n ~;ği :: ıeri, siz tahayyill edin. Kınk dö
ğil. Dir k~re adını 1~1 ~atmcrli kük saatler, enfiye kutulan, sa. 
zeli bobstıl. Kalın '\ie d rası yısız yeni eski anahtarlar. zin. 
kösele altlığa mayukli~ ku~ı:ııkç~ cirler, v.s ... 
dizinde dar ve arı talon Onu her ge1int!mimc yannnı
körükleşen yarı k~~~. 1 P~e se- zn alırdık. Yine bir mayıs sa· 
altı dan mintanı goru c~ rta. bahı idi. Parlak güneş J-tlçUk ka.. 
nelerin kollarını kısalttıgı b;lu.. saba evlerini giZ!iyen gUr ağaç. 
uzun palto, tabii Y_ru}. ~~afif ö. Iann yeşil dallan arnsındJn sı• 
ğu scvrek tra.9 ettırdır.ı. bOb- zıvor ve b:ıh,.clerin zümrütl~en 
ne' eğik e:ısesivle trun bır o(,, 1i tonrai'hnı yalan.rva calışı· 
stil afrandismanı.. . ttar- yordu. Biz zevkini evw~lce tasar. 

Şerif Ali ağa: öyl,~ bı~:.ırsnn ladı~mız bir gezintinin sevinç 
dı ki· dükkanında ne .,, arifesindeydik. H2ztrhklnr evvel 

' d ...:ı • devadan gayrı · B. k bulunur eı'\,,; ·tr şeyler den ikmal edilmi§tı. ır sey no -
denebilecek kadar <:e§l 

1 kasaba sandı: Şerif Ali n~ ... Giderken 
vardı. Civar köylerin ve eezacl ~ onu da aldık. Kıvnmlı dar kal-
nın tanıdığı doktor ve dırımlardan ince keçi yollarına 
idi. . . ımı· sol tırmandık, nihayet kasabanın 

Bir de cen1Pnnı araya. ·k· 'ç ... n. aerisindeki bakim sırtm en mU. 
. • "'k ,..,.....te· ı ı " ,., yukardakı km;u """ 'b' · ter- kem.mel man?.aralr bir yerine . ardan ın 

lngiliz donanması kunıan~ 
· danları nasıl 1Jelişigor? 

lngiliz bahriye mekteb ı nin tarihi 
kadrosunu teşkil ederdi. aleliıde bahriyelilerden çok daha 

O devirlerde bugün de olduğu yUkaekU, 
gibi gençler çrrak Yeya hevesli o- Bu millıizımlardan çoğu yilzbll§t 
ln:rak ticaret gemilerine alınırdı. rUtbesiıti aldılar va İngiliz donan· 
lar. l'~ğer harp U%Un aürenıe bu masınnı dUnya dcnizlcr;nc ilk hli.· 
hevesliler, çıraklar yetioiı"ler ve ktmlyct senelerinin tadını çıka?' • 
gemi zabitanı arasına karı§ırlaı- dılar, 
dı. Bu metod tam bCfi yU& sene Nihayet 16GO • 1685 seneleri a· 
sağlam kaldı. rıısmda hükilm süren ildncl Şarl 

Vaziyet böyle devam ederken dC\Tİndc İngiliz donnnmnsrnn intJ. 
1509 - 1547 seneleri arasında sap edecek müstakil zabitan lıusu
krnl seçfüdiği genç çocukları si ve metodik bir tahsil ''C tQrbl· 
lord amirale göndererek bunlann yeye tabi tutuldular. Sekizinci 
donamada vazife görecek şe.kildc IIanrl zmnanmda da aynı ahsil u
tabsll ve terbiye edilmelerini söy. sulü ve aynı ı;;e>kilde talebeleri genç 
lcdi. yaştan alıp yetiştirmek sistemi 

lşte bu şekildo İngiliz donanmn- tnfülk olundu. Kriss·Hospihal isim
s: için ilk defa olarak mekt.epll :ı.-ı- 11 oskl \'P. mcııhur deniz mektebin-
(/ "'f':&.,,.._~~-

olmnk lazım geliyordu. On yedin
ci asnn ortalarından gUnUmU:se 
kcıdar gelen ".Mid.sblpman" k<'li • 
mcsi llcrkes tarafından kullanıl -
maa başlandı, BugUn başlı başına 
bir kumcında mevkii işgal eden 
mil10%ımlara verilen bu isim e•
,·eı::e, bugünkü başçavuşlar vazi -
y<'tinde olan kllçllk zabitana •eril· 
mekte idi. 

Yuknnda bahsi geçen prenaip -
ler tamamen kabul edilip on seki. 
tinci a.srnı 80nunda ve on dokuzun
cu nsrın bnşmdn tatbik olurunafa 
baı:lenırken, bir çok çocuk baha • 
sı dıı henı pek kUçUk ynvrulanru 
tayfa, mUlhım veya zabit olmak 
üzerP. İngiliz donnnmıuıma yamı -
nyordu. 

ESki gcmlcilcrin kıymeti daha 
fazla olduğu için herkes çocuğunu 
g<.ık kUçUk yquı.n donanma)-a kt)"· 
dettirmeyc bakıyordu. O kadar ki 
bu arada bazı garip vakalar bile 
cereyan ediyordu. 

Meseli Trafaygar'da Royal &>. 
vereyn ge"tnlsindo mtllbtınlılt et. 
mlo olan Jon l lavel henüz blr ya
şında iken donanmaya intiaap ede. 
rek bir rekor tcals etmiştir. Neleon 
da pek kUçllk yqmda iken a.mca- · 
sı tarafından donanmaya kaydet -
U:rilmli, yüza.§1 Sukling de on lld 
y&§tnda emlyc c;dtllktan &onra. ev
vela ikinci derece kamarotluk ~·ap 
mış v~ sonra yavnş yavaş ilerliye. 
rek yırmisinden ll01lra ikinci miiliı· 
znn Jil t.betılnl kıwuunıştı. 

lngilb. bahrlyemnln l!Saalı nıek· 
tebl olan Portısmut bahriye mek
tebi ı 728 aenuinde ac;ılmıetı. 1~ l 
den sonra "Britannla" mimli meK 
tep kemisi bugtın İngiliz donan • 
muma kumanda etmekte olan bU· 
tlln bUYük ıiltbell kumandanlan 
yetiftirdl. Nihayet 1905 eeneainde 
Dn.rtmut'dıı. nçılan lmparatorlWı: 
b&hrlye koleji Brltannia'nm yerini 
aldı, 

1728 de açılmıo olan Portamut 
bahriye mektebine on yedi yqma 
gelen talebeler alınmakta idi. Hal
buki ı Do11.mutda1il $efil mektep 
kunalautu aman talebenin daJaa 
genç ya!ta kabulü muvalılc psrllJ.. 
dU aayılmu. Filhakika kumanda • 
sına verilen bir avuç bahriye -. 
kerlııc kumanda eder, fakat bu ... 
kerler muhakkak ki genç zabit • 

bir model gemi ü:;en1ıde tatb ·1.at ten daha bilgilidirler. Bu şeklldt. 
yapı yor'lar üç dört a.y gemi ilzerlnde kaldıktan 

sonra zablt mUrettebattan pek 
bit yetiştirllmeğe başlandı. Do- den bir çok zabitan mezun oldu. çok ueyleı· öğno.nmlş olur. 
ncınmaya int!sap edecek zabitleri Bunlar mavi renkte manto ve ııa- Daha llk gUnlel'den mürettebat 
gflnÇ yaşta yetfrtJrme prensipi de n qomple.r giyerler. bUtlln Londm ile yakm temas halinde bulumnalc 
ilk olarak o znman kabul edilmiş halln tarafındn nfcvkalı\dc sevi· zabitnn jl mUrettcbat arumda 
oldu. lirlerdi. pek l~li bir snmlmlyet ve mUteka-

Bu ilk mektpnten yetiş~ gen~ Fakat bUtün bu gayretlere rağ- bil hUrmct ve eevgi do~ınır ki 
nıillnzıırılnr 1577 - H'i79 sl'nelı"rf men nsıl bugünkU İngili:r. donan- İngiliz donnnmasının ku~etint b~ 
arasında !}İmali garp geçidini nm· ma!lınm temelini atan Samul'l Pc· anlıışmn tı>§kll eder, 7Afere gö _ 
ma seferine iştirak ettiler .. 1588 pya'dlr. MUlazınıhk brövesi almak türen bu mllt<'..kııbll sevgi ve aami· 
senesindeki İspanyol amirali niı- için 1677 s<'nesindc bir imtihan u- mlyot hiç bir zrunan bu mUcadPll"I 
mağlCıp armadaya karşı da İngiliz sulU konuldu, Bu imtihana gire - ve tehlike günleri kadar kuvvetli 
donanmo.'3mt bu gen~ mUIAzımlar, bilmek hakkını elde etmek için do olmamıştır. 
gönüllüler idare ettiler.. muhakkak surette donanmada he· İngillz donıuımuma zabit yclif. 

Bu genç müli\zunJaıın tahsili vesli veya gönlillU olarak çah§Illın mek ilzcre bahriye mektebine Ki· 

Tuzlu 
- ı renler f ngilterenln muhtelif ııınlf-

B k l 
lıınna alt klmaoleTdir, Bunlann 

a a Va 1 hepe! aynı samimi hava içinde yo-

l 
ğunılurlnr, yqayUJlan gayet sade 
\'C inzibatlıdır. Bu sınıf farkı g!). 

konduk. 
Altta yan boyumuz kadar çi. 

men, üstte yapraklarından bir 
gizli musiki fısıldıyan §emsiyc 
§eklinde yaşlı bir çam vardı. 
Yorgunluğumuzu ı;ıairanc man· 
zara ve latif rilzglrm kollarına 
bıraktıktan sonra yaklaşan öğle 
yemeğine hazırlanıyorduk. Alil· 
minyon, porselen tab:ıklar, be.
kır, teneke tepsiler çeşitli ye. 
meklerle iştihayı kamçılıyordu. 

Şerif Ali ağa en çok hizmet e
denlerdendi. Zira o hazıra kon
duğundan sıkılıyor ve bunu bi7-
metiyle telftfiye uğraşıyordu. 

Yeşil tabii sofra üz.erine gelen 
he yemek etrafa toplanan bol 
iştahlı kimselere resmi tazim 
yapıyor ve sonra tabaklar boş 
dönüyordu. Şerü Ali ağa bak
in.vayı gözlüyor, en bUyük çatal 
ve parmak hamlelerini ona eak
lıyordu. 

O da oldu .. Yaruk bir ~ay 
ren~ halinde kızart:ılmıt nefis 
bir baklava.. Şerif Ali ağa bU
yükçc bir dilime şekil verdikten 
sonra avurtlarmı ~i~irme!!livle 
beraber boğuk f eryadmı ekşiyen 
suratı arkalauı. Lokmayı ne çi~
neyebilivor. ı.c de çıkarabiliyor
du. Yüzünü ekşite ekşite gUçlUk.: 
le yuttu ve hemen !Ofradan kal
karak arkasınd'1ü su dolu bar
dağa yaplŞtı. Bu sefer daha acı 
bir feryat ve anlaşılmıyan keli
meler .••• 

Şerif Ali ağa bakın .nasıl tuza-

ğa dUştU: I zctmlycn birlik ~Ur dcmokraainln 
O, narin yalpalarla hizmet ifa ne güzel ifadettidır. 

ederken biz kendisinin oturduğu İngiliz donanmasmm kuvveum 
yer karşısına cl~eoen baklava kıs- yapan, dananelere hürmet, herke· 

'yi sn 8\1\1 CTece verilen ""'nıı d mını ı ce tuzla mahmul bir ha. mok~tik hil ..... y""t v<> • ve e. 
1 t . · · 1 · · • "' "' ve zabıt olarak 
e ge ırmış ve gız cmesını yaı: yetişmek Uurc ~cktobe girmek 

mretrk. Bununla beraber kesıf istı"vonler"" "•ami 1 
b. t hl'lil ı d ı " "'.... Y8§ onrak 13~ ır uz ma u o an o u bar· yaş tayin olundu ' 
dağı hemen yakınına v~ ilk mil. · 
racaat ist.Af:yonu seklinde koy- lııtı' İngiliz donanmasına Mblt 
muştuk. yotiştirmenin kısa bir tarihi 
Planımız tahakkuk etmişti. Şuraları da kayda değer ·ili en 

Gerisini siz tasav\'Ur edin. cıski zamanlardan yani be~lncf Han 
O gün öyle güldük, öyle eğ- ri zrunanından bugtlne kadar hep 

lendik ki hatırasını unutacağımı nynı ananelere sadık kalmmıt. bet 
tahmin edemem. zaman için donanmada ı;e.bltlik 

Şimdi o öleli 30, 40 gUn olu.. l'illbeslnl alacaklar mektebe çok 
yor. Zavallı son nefesinde bile kUçUk ya.c:ta iken kabul Mllmlş ve 
ne!)eli olup tuzlu baklavayı zik- eskiden olduğu gibi bugUn de bU
rcdiyordu. Vasiy~tnamesini ken- tUn tngıllz zabitanı ve bahriye 
di yazıp an cak kendisi tarafın- mektf'bi talebelC'ri ile kral arum· 
dan okunabilen hususi bir eski da daimn sıkı bir tomaa ve yakm-

lık mevcut bulunmuştur. · 
t Urkçe ile tanzim etmiş ve başıı. 
cuna bırakmıştı. BugUn de Dortmut bahriye kol. 

Açtık, fakat okutmak i~in ken lcjlnc giren her talebe krala kar· 
diıinüı yanına gitme zamanım şı şahsan bir emayill hı.eder, 
})(-klemekteyi?.. Bu alebenin bUtUn havalı mUdde • 

Son zivaretiroden sonra kim- ince bağlanacağı bir. tek prensip 
~iz evine bir vlden oldu mu, vardır: "Donanmanm i;>illfine hb
bilmiyonım. Belki de kilçUk met .. ,, İşte lngtllz bah'l':lye mek 
bahce kaoısmdan evine uzanan teb:ne bir talebenin bağlandığı 
kısa kaldıran üzerinde ~il ma- prensip budur. 
tem çimenleri de ka'M!rmıstı. Mektebi bitiren bir talebe zabit 

FEVZi SUN olarnk donanmaya iltihak edip bir 

.--..----------- kumanda mevkii alınca tamaınea y ann, bu sütunda tekemmUl etmiş kU~k Y~tan bar 
lıyan ciddi ve çok aa.ğlam bır talim 

Fena Arkada, ve terbiye ile uı.bitan ve mUrot. 
tebat arasındaki mUtekaıbil hUr:mf't "--------------11 ''" tı<'vgidlr. 
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Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek ? 

u"f tarafı dünkü 8at11nıı::da ) 
.\ - Spor ar.hası: 
Pqabahçes! kaaııbasınm nüfusunun 

Dlabeten çokluğu ve Uç tabrlkanm 
mevcudlyetl hasebyle burada bir l!J>Or 
aabumm iare ve tesisi iüzumu görüJ. 
mOI ve buglliı Suttanlye çayırı namı 
le IDL"Uf ve turlsUk yol Uzerlndekl 
sabada tesblt edilml~r. 

1 - Yflfll S&halar: 
Pa,abalıçeal kasabasmm yukardıı 

da anıcdildltl Uzere iki tarafı fabrika 
De w den1z kenarmm da yalılarla tab 
cilt edUmlf olması bu ka.ııaba halkının 
delda ~ olan lrtlbatını tamamen kes· 
mlftlr. Arzu edUmtyen bu halin lza 
lell lçlla iskele Ue Cemil Molla parkı 
-ki inıgOıı Cam fabrlkıwna aittlr. 
Arasmdakl deniz kenarından a:azlnln 
\'al7ettne göre muvatık genhJllkte ol. 
malt O.re bir yeııtı saha ihdas edil· 
mlftlr. Bu yefll sahanın husul bulma 
amm samana terki suretiyle ta.takku· 
kumm daha kolay bir bal temin edile. 
~ dOftınUlmll§tür. İkinci bir yqil 
aJsada iskele önündeki geni§ yol· ile 
cmup tarafındaki cami ile birlikte bir 
MJııanm ve nihayet Belediyeye alt o. 
lan n iakelenln k&rJuıma laabet edem 
ab&:ırıı da buna i!Avestyle genlf ve 
flmclWk her ttırlil ihtiyacı karşllaya• 
)ıaecek bir )'e§lJ aahanm meydana ge
uıtlmelll dO§tlnUlmll§ ve keyfiyet plln 
ll*'lDde lf&ret edilmloUr. Aym za· 
manda tırtmaıı havalarda aandallarm 
aılmabllmesl için bir de lcayıkhane 

Jlll'l tefrik edilmiştir. 

Çubuklu 
Çubuklu bugUn nüfusu 621 kitlden 

Dıaret olan küçük bir köydür. Bu kö. 
7t1a b&Ua Kireç ocaklarmda ve aynı 
samanda yanlarındaki Gaz depo8UDda 
ta]ılmaktadır. Emaaline DaSaJ'&D fa· 
1dr bir mmtakadır. Köyün iskele ci· 
't&l'llldskl yamaçlar tamamen ıbnale 
matevecclb olduğundan katıyyen gU. 
..., sörmemekte olmumdan gayri 

tıdlld bir nzlyettedir. 
Kaabanm da bir llk mektep lle 

melrt.ebln yarımda ve eski eeerler me.. 
:ramd& bulunan bir mesire maballl 
w 'bııvuz mevcuttur. Köyün suya p· 
f.t IOlıeldlr. 

Blanıda IDJdpt aıa!aan olarak 1.ake-
lıılll lftKl'mda ancak 35-40 rakımı• 
ma a.ıtadekl yamaçlar ne köyUn 
p.rk cihetinde ve mezarlık U:tihu o.. 
lUD8D yerlıl QatOndekl yamaçlardan 
ıı,.retur. Nlltus vaziyeti itibariyle 
tala lDklp.t hareket arzedemlyecefl 
'"bal.km maU vaziyeti de gGzöntıne 
atmarak lhUyaçlannı temin edebil· 
mek için evlerinin bahçe sahur nlsbe· 

ıenlf tutulmU§tur. Köyün kurul• 
Ba11f oldutu sabanm fevlcallde anzalı 
.aıuıwmuw hasebiyle iakeleye eskJslne 
mbetan köyün inldşaf sahası bir kaç 
,as metrelik uzak blr mesafede bu. 
IUDacak ı.we de kendi iş merkezlerine 
de aynı mesafe dahilinde yakınlık ola· 
catmdan bir mahzur tellkkl edllme
qtır. 

1 - Yollar: 
OıkUdar • Beykoz yolwıun° gilzer. 

pmnda bu kuımda pek cUzt tir kı· 
-da 'tadDA.t yapılml§tır. Bu da Is· 
Dle De mektep araıımdakJ kuımm ca. 
IDUD1 yıkarak geçirilmesinden sarfı

..,. edllml§tir. ÇOnkU Cemlln istim· 
için yapılacak lstimll.k bedeli ile 

mektep &ıllnden ve eakJ eı1erler
.. olan Jbrahim Pap. mellirelll 'Ye 
lllDlUinln yanından geçlrilmlf Te bu 
mretıe de mezkQr mahal tamamen 

edllmemlt olur. İkinci tadnA.t 1 
K4n""" • Çubuklu araamdakJ iki 

nfD lltlmllki sureUıe yolun temtdlr. 
denl.ztn derin olmuı yeıılden 

,_,daı:ak rdıtım lnp. bedellDID mu
merln lattmlAk bedelinden çok 
otmuıdır. 

ÇU'buklu ve Papbahı;e aramıdakl 

.,.aen ipka edilml§Ur. Esuen bu 
ÇD1ııaJdu Gaz depolan Ue hpirto 

•ikaı• mmtakasmdan geçmekte ol· 
bu mmtakanm bir teneszüh 

•ıtaııcuı olarak kullamlmuma im· 
büfedilemlyecefbıden ltl&wMUZ 

teni edilmek auretiyle fazla 
ibttyarından sartmuar edO. 

tm:lha p.yandlr. JQSyOn cUter 
~rma ,elince: 
~lııakluya kanlıcaya arka tarafm

b&ltayan bir yol mevcut olup bu 
ipka ve lmkln nlsbeUnde gü· 

tublh edllm1f ve Uıklldar • 
~luna raptec!pmfftir. 

i\$ OserlDde bulunan ve iskAnm
Jllr malasur gGrlUmlyen bur mm. 

a. mesarııtm Olııerlnde yeni 

ı.ııkln mmtakadında nufusun ve bina· 
enaleyh seyrUııeferln azlığı ve arazi 
nin menaati hasebile yol genl§Hlderl 
Sm. :)1) olarak kabul edilmiştir. 

Yaınız yapılacak rvlerln yol keı;a. 

rmdan ıom. 00 gerıde yapııması el• 
ilt'tl .112umıu ı;ISrlılmüştUr. 

2 ·- K• MUI Dalrt': 
Kôyj, ldnn bir m~rkez olmadığın. 

dan ayrıca bir yer aynlmamııı ise de 
atlyen görhlecek lüzuma binaen şim
dilik bir yer tefrik edilmiştir. 

S - ilk mı•l,t.ep: 
İlk 'lıektep mevcuttur. Ve 1htıyace 

kl!idlr 
& ·- l'etU •b11: 
lbrıblm Paıa mesiresi ihtiyaca kü 

fi olduğu gibi yeni inkişaf sahasında 
yapılacak evlerin l)altçeleri de bu mm. 
takada mubtrlıf yerlerde bu gibi trsi• 
satın yapılmasına ihtiyaç bırakma ... 
ınaktadır. 

ö - 8por ııabaaı: 
Nllf'.ısunun azlığı burada aynca bir 

mahal tahslııiııe müsait değildir Pa
şabahc:eyo olan yakınlık hasebiyle bu 
köyU:ı JhUyacınm Pa§Bbahçedekl aa· 
hadan temini ml1mkündl1ı·. 

6 Bugünkü mezarlığın üst tara-
fı imar mmtakasma idhal edildltln
dcn uıer.arlığın ÜakUdar _ Beykoz yo
lu Uzerlnde münasip bir yerilen ayn· 
tarak mahalli ihtlyacm temini mUta... 
lea ed!tml§tlr 

Kanlıca 
Bopzlçlnin 1~27 nUtwılu bir kaea

baıııdır. tnklp! aahaaı; topoğratlk 

Arıza hasebiyle gayet dardır. Uakl1· 
dar _ Beykoz yolundan başka olarak 
kaaab.uım battı içtimalar lç!ndP tees-

da te!ıllkelldir. Aynı zamanda kasa. 
banm bir ucunda olduğu için kUçllk 
yaşt11kl çocl1kların gidip gelmeleri ve 
bllb:usa kış poyraz rüzglrlerına ma· 
ruz ol'lUlsı hasebiyle mektebin daha 
mllsait bir yerde tesisi muvafıktır. 

Mi'wiabed körfezinin cenubu ~arkt. 
-ıinde güzel taş ocaklan vardır. Bu
radan 1ttanbul şehrinde yapılan asfalt 
yollanna muktezi mıcır bu ocaklardan 
temin ecıllmcktedlr. Bundan dolayıdır 
ki, l\fit:-.r!ab.ıd körfezinin mUnestp bir 
yerinde bir iskele ile mıcırlarm depo 

1!'r>e><I irin ld\fl mlkdarda bir sala 
ayrfünaaı 111.zımdır. 

1 - lnklJ:tf sahuı: 
Yukarda arzedlldlR'f Uzere Hacı Mu· 

~idd\n yol semtinin gUneş veya bahçe 
sıhhi vaziyeti ltlbarlylt' lnkl§al saha. 
aı oler:\k kabul edllml§ ve bugün ta· 
mamcn serbest olarak deha Uzerlndc 
yen: ~ı- yol açmak suretiyle inkişaf 
sahası temin edildiği gibi bu kaaabn.
nm !"tlmmatmden olan Mihriabad 
körfezinin ııark taratmm da mlllıfe

rld ~v•ere tahsisi suretlle bu sa~ bl
"az daha tev11I ed!lebllir. 

ı - 'l'ollar: 
Mevcut ve yeniden açılacak yolla. 

rm cllmlesl 9m. l50 üzerinden teablt 
edllml~t:r. 

s-tlkme~: 

M"VC~t mektep hakkmdakl dll§On· 
cemlz yul<arda yazılmııtır. Burada 
zlkre<l!len mahzurların lzaJeal lçlD ka. 
saba .çlnde ve buglliı tamamen ııel'" 

best olan bir saha Uzer!ııde mektep 
yen p!ll.Dda tesbit edllmlfUr. Bugün· 
kü yalının lsklna tahılst kolaylıkla 

mllmkündllr. 

süs eaen diğer iki yolu daha vardır. 4 - (laı'tı mmtakuı: 
Bunla:daD kaaabayı me§bur lllhria- GskUdar • Beykoz yolunun bugün· 
bad l<orfezlne rapteden ve aynı isim• kQ şekJl tecviz edilemiyecek tarzda 
le anılan yolun müntehaaı çok dik ve lekele meydanmı bozmakta olmam ve 
ıslahı aa mllmkUn değildir. İkincl yol güzergMun da muntazam bir tekilde 
da Kuıbcayı Çubuklu mevkllne bir- yapılabllmeslnin temlnl lıasebile ah. 
Jeotlren Hacı Muhiddin yoludur Bu. §BP binalardan ibaret olan dllkkıbı~r
ram :JlhhJ bakımdan diğer yola naza· dan bir kısmmm halkmaamı intaç •· 
ran daha mUaaltUr Kasabanın eakl deceği cihetle Kanlıcanm meıhur yo· 
zamanıarclanberi Yofurdu Jnefllurdur. gurtlarmı güzelce mllfterilerine ar. 
Poyr.ı.'I lıtJtlm rOJo«lrdır. İskele clva- zedebllmesl için iskele karpamda kU. 
nnm dfter huaual.yeU de ağac;larmm çUk bir ticaret 8&haaı aynlmqtır. Bu 
uırdlde olman ve burada bllhaaa l'U aalıanua Uzerlndekl binalardan mllte
mev.&mlnde oturarak y&ftf :va.,.. tekkll blokun bir lıa,e.lntn de bura.
şöhret aıınap bqlayan bir kUçUk Ga. ıwım emniyet tegkUltma ve icabında 
zlnoılUdur. Kaaabada deniz kenarında P. T. T. idareıine tahıilll dllfllnlllmll§· 
bir ali: mektep vana da talebelerin tllr kJ, bu sureUe bu kOçOk kasaba.. 
oyun yeri yoktur. Deniz kenarında ol- nm bUtUn Ucaret mmtakaal temin 
mam huebtyle Çocuklar için blru edllmlf olacaktır. 

G - 'l'eıtll ullat 
Kasabaıım küı;Uk!Uğil ve aynı za. 

manda iıkelenlıi husualyett ve eski 
eserlerin mevcudiyeti hasebiyle iske
lede tesis edilm.i§tlr. Buglln fskelenln 
cenubunda bulıman Gazinonun tekrar 
lbyası lçi.ıı burada bir gazino yapd
ması IA.zımdır. Ve pllıı iLierinde ip.· 
ret edllm.i§tir. 
6- Mearbk: 
Bus-U!l kullanılmakta olan mezar. 

lığın muhafazası llzımgelen mmtaka
Jardan olması hasebiyle aynen ipka 
edilmiştir. Fakat fmkln görüldüğü 

takdirde burasmm olduğu gibi lpka
sıyle daha sıhhi bir tarafta yeni bir 
mezarlık ihdası muvatık olacaktır. 

7 - Yukarda bir nebuı arzedllen 
Mlbrlablld körfezinin husuıiyetı ha
sebiyle burasmm imkln nlsbetindo 
'Jlamur bir hale ifrağ edilmesi dUşü· 
nillmUş ve yolun ıark taralı iakln sa. 
basına idbll edilmloUr. 

Anadoluhisan 
1- Saha: 
Kasabanın kurulmuı olduğu saha 

gayet anzalıdır. Ve bilhassa arazlnfn 
azami meyli çok diktir. Diğer tarar. 
tan kesabanm inkl.§a1' sahası dar ve 
hemcııı yok gibidir. Binaenaleyh bu 
vaziyet gözönünde tutularak belediye 
yapı ve yollar kanununun olbaptaki 
madde! mahsullUll mucibince yukarda 
zikredilen eababı mpcblre hasebiyle 
turistik yol al"ZJ hariç kalmak prt!y. 
le kasaba dahilindeki yolların yaya 
kaldınm kı&mılarmm geniflltl 2.25 
den 1.50m. ye tenzil edilmek suretiy
le yol ıırzmm Sm.00 olarak kabul edil· 
mest zaruridir. 

2 - Belediye meclisinin 2.12.940 
tarlh ve (6) aayılı kararlyle bahis 
mevzuu edilen •(Anadolu Hiaan) ta. 
mamen meydana çıkanlarak Hisara 
lA.yık olduğu ehemmiyet attedilmiıtir. 

3 - Kasaba bugün Nabiye yani blr 
idare merkezi olmak itibariyle bazı 
reaml binaların yerlerinin tayin ve 
tesblU zarureti kal'§ısmda bulunul. 
mu,ıur. Bu bapta lllzum görülen re. 
mt bt.ııa ve müesııeııeler: 

a) Nahiye ve Beledly~~erkezl 
'it) P. T. T. blnuL / 

d) Mektep 
e) Halkevl 
f) Sinema 

dan ibarettir. 
Bunlardan: 

G.R-iPiN 

HUkQmet binası (1) P. T. T. binası 

l 1skele ile olan allkuı gözönUnde tu
tulmak Uzere (2), pazar yeri (3) Hal· 
kevl {4) ile gösterilen mevkilere intL 
hap edilml§Ur. Mektep için yapılan 

ll&f,Dlf, Rede, Grip, Boa..~ima 
Newnlji. ~k .. &itila Aln)anam o.rw E .. 

............ 1 .... Mllllllr. TAIUll.blNDal IAUllNI& 
Hllt YEllW PUU.U ICUTULAl1 1SRAIU llTnllltZ 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

1Jeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete laasar. 
Tabiler nam'"" rfi"r.ö1 i"leri alır • 

, 

Devlet Demiryoltan ve Limanla 
itletme Umum idaresi ilanları 

.llutıam:uc.:ı Joed.?U ı J 32'50) lira olan 7000 adet muhtelif eb'atta çimento 
ktınk (16.!\ . .ı9U) Cuma günü M'ıl.t (llS) on beote Haydarpafada Gar blnuı 
dablllad•kl komisyon tıırafmdan kapalı zarf uauliyle satm almacaktır. 

Bu 1-t: filrınek 18tlyeoı;Iertn '993) lira (7~) kurufluk muvakkat teiniııat 
ve kancnun b.yln eott!ğl \"ealkalarla tekllfierlrJ muhtevi zartıarmı a.ym gün 
eaat (Hı on dHrde kıu:ııı.r komisyon rel81ıtt:ı• vermeleri lbmıdır. 

Bu ı.,,ıe aıt §&. ~.name-Jer komtayoııdan parasız olarak datıtıJınaktacfu.. 
(3317) 

Otel yapılmaya elverışli 
kırahk bına 

tetklkatta ise bugün ilk mektep ota. 
rak yapılmış olan bine deniz kenarın
da ve kasabanın iki semtinden de U· 

zak bir yerde olup bllhaıısa küçük ço
cukların mevsiminde mektebe gidip 
gelmeleri ve binaenaleyh sıhhatler! 

(80fla yarın) 

• 
Sahibi: ASIM US 

Basıldığı yer: V AKIT Mat1.aa·1t1 
Umum neşriyatı idare eden: 

Refik A1ımtt Seoonqil 

T. iŞ BANKASI 

Küçük .tmarral 

laeaapları 1941 

ilıramiye planı 

l ' 

, EflDICLll:R : t Şubat. 2 1ı1a7ıa 
ı Atuatoe. a lldnctlefl'iD 

tarlblerlDde 78pıbr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L.Jdı - 2000.-Lılra 
a • 1000 • - aooo.- • 
t • '1llO • - uoo.- • 
• • llOO • - 2000.- • 

• 
. \abra addNlaba ec s.uteber yerlade fevblMe llUU'etll U. I 11 

.._.'...ı .. ar .. v•e• ay .. dm ... 1•ık•bl .. r •blno ... kital. · ... ··A•tu•·....................... 1 -• • Valdt paettW ldar3hllllet.lae mllneaat. 

• 
• 
• 

2llO • - 2000.- • 
- • ·llOO.- • 

IO • • 4000.- • 
., • -eooo.- • 

2.5.1941 
8.IS A,Janıı 
8.18 llallf 

program 
8.45 Yemek 

Llste81 
12.U 1nttı 11ta7. 

1%.30 A,Janıt 
ıs.cm ınee eaz 
18.20 Kanıpk 

program 
18.03 Radyo 

(SVIJI«) 
kuarteti 

18.80 Meydan 
taslı 

19.SO Ajans 

J(U5 Ziraat 
takvimi 

J9.3Q ~ilmiş 
prkılar 

~o.ı~ Radyo 
Gazet.MI 

20.45 Temsil 
%1.SO Konuııma 

(tktıaat 

saati) 

l1.45 Radyo 
Salon 
orkestrur 

:t%.SO Ajans 
H.15 Radyo Alon 

orkt"trtraıu 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastahanesi cJld ve zUh· 

revt hastalıktan sabık :hekimi, pa. 
zarteal, Çar§Bmbe ve cuma günleri 
2 den 5 e kadar, Beyoğlu lsUkJAl satıR 

caddesl, No. 99. Tel: 40916 

Ankara Jandarma SatınalmaKomİ•Y" 
' Beher metresine kırk beş kuru, !ıyat tahmin edilen 170-2'1 

çamqırl!k bez lS.5.911 Salı g.lnü sut 16 da Ankarada k 

bulundıığu mahalde kapalı zart eksiltmesiyle aımecaktır, JlU 

nat altı b!n iki yUz liradır. N''lmune komisyonumuzda g5rWllt 

İstanbul ve Ankara ı:::atın elma komlsyonıarmdan 495 kul'Uf 
İsteklilerin kapalı zart tekli! mektuplarmı ekslltme saatinden bir 
llne kadar komisyonumuza vermeıarL {2282 -

Tlrlllye Cambarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
IS.ıınıJuı tarihi: 1888. - Sennayesı: 100.000,000 ~ 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zwat '" tıc01i tıer rıevı ba"ka muamtltltri. 

..... blrllEUreaJen t&.8IO Ura llrnulQe ~ 

Araat Banıtumda trumbarab 9e Dıbarm tuamıı ıı .... .,, .. .....
ııo l1rUı bUJımaıılara Mllede t del• ~e kUeceJr kur'a De 

PllDa cm ila'amiyı dağıtılacııırtır. _.., 
C edeO 1.000 llraldı 1,000 lln UNI aded 50 uraJ* P'l 

• • ldO • S.000 • ttO • CG • • .. • 
• 

!MI 
100 

• 
• 

t.oot • l&CI 
&.OOI • 

OIKXA T: Beaptarmdaltl paralar bir 
itlfmiyeDJen l.kram.lyı ~tıtı takdirde 

Kefl'°-' 1 r: 11 
rinde yapıllr. 

• ıe • 

Devlet Orman lıletmai Poa Revir Amirf 

ParU No. 
Bir metre küpün 

Adedi Metre kllpD mabammftl bedeli 
:Ura KUl'Uf 

1 1610 175,589 30 00 
11 967 109,446 30 00 

RKtN un IU,Oll 

İhale: 16 5.941 Pe~şembe -gllnü saat 14 de Adabadald ~ 
bina.lmaa. yapıiacalrlır Partnerbı ihtiva ettikleri Ç8fiUeri ~ 
•bf mukavele ı:roJe'eri Anka;.-ada Orman umum mtldtlrl~ 
.A.dana. Monbl Orman oevtrp mtıdtirlllkler!yıe .Adç•d&ld ~ 
bulUDJMk'..adır • 


