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T ...... . h A b. . k . !Z llkt~rln 1 !)37 tnrl!ı:ı r:a~r'd<!> k ll ~si ne,ttılllt'n bu )'BEt kayblldllm bl)· ar I 1 1 r ve s 1 a . ~·ük Türk doııtu genf'rnl )letak111&11uı ka lemindt>n çıkmıştır. MUteverıa, lıunıı 
htanbuldll llnbf>r namına kl'ndlslnl kıtrşılıyan bir arkada,ımıza yazıp \.'"l'nnt, tır. Tt'rcUmesl oudur: 

Yunanlılarla Türklere; 
Bir gün T ürkiye ile Yunanistan arasındaki hudutlar, iki milletin ittihadı 

\re AIIahın inayeti ile, kalkacaktır.Bugünü idrak edip edemiyeceğimi bil
rtıiyorum. T ürk ve Yunan milletlerinin bunu görmeleri temennisindeyim. 
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General 
etaksas 

V fat etti 
Yazan: 

H seyiDCablt 'YalÇID 
AJ>l ODA birdenbire bu ha-

beri duyduğum zaman hay .. 
ret , c elem lç:ııde kaldım. General 
.ıetal,sus bundan Uç ay e\"\'el sa
b:ı.hın f'rl.en saatlerinde kendisini 
u~ı.u,oı:da.ıı uyandıran İtalyan c lçl
&int' derhal 'erdiği red ee\'ablylc 
Yunan , atanının tarihinde o ka· 
d:ır lıilyük bir yer tutruu5tu ki ken
tlisi için ölüm mefhumu ortadan 
ı.ulkmı~ addolunabillrdL lı'llhaklka 

General Metak."88 artık j&lnız ı·u
n::uı mlllctlnln değil, biltün beteri
Y<'tin tarihine mal olmuş bir sima
dır 'e orada ilanihaye ya.,ıyacak
hr. 
Kısa boyu, se\iınll çehresi, sakin 

\e ciddi duruşuyla gözümün önün· 
de. Onu ilk dcfa J9S8 =ıubatında Ro
hla.nyada görmüştüm. Balkan aolaş
ın881 konseıylnln senelik lçtlma mda 
hıuır bulunmak üzere bir seyahat 
Yapmıştı. o tarihte Yugosla\')'a ha
riciye nazm 1'1arkol'I~ me\'ldlnl ye
ni işgal etmiş buJuouyordn ' c Bal
kan mlsakma kal'3• tutacağı mes
lek henüz iyice bilinmiyordu. Bu 
nıünaseb<'tlc General Metaksasm 
Bükreste ifa ettiği rol Balkan ml
saJon.; tarihinde her zaman Ya 
llan de\'lct adamının dirayet \'e 
hlahareti hah'i<mda bir deUI olarak 
zllcredlleeektlr. Müttefik Balkanb
lar ara.oımdakf f~1 munascbetlertn 
de\'amını \'e tak\1ycslnl temin hu
susunda General Met.aksasın çok 

hb.mett oldu. 
Fakat o Yunanistan• CD büyük 

hıznıettnı Yunan ordmıuno moht.e
ıneı bir müdafaa harbine hazırla
hlalctakı gayreti \'C ınuvaffakfYetly_ 
le ifa etti. Aynı zamanda Yananis
lanm harici siyasetini idaredeki 
kirnsctı ,.c fctanctl dalma tak· 
dlr \'e hayranl&la. yadolunacaktn'· 

Harp ba.sladıktan ''e bilhassa l tal
>'• harbe miiıbhale ettikten sonra 

Hüseyin Cahit YALÇIN 
(Devamı 1 tbMıDıde) 

Metaluas 

Büyük Elen Metaksa 
sın ölümü her yerde 

teessür uyandırdı 
Yunan batkumandanı orduya hitaben neırettiği 
emri yevmide büyük vatanperverin hatırasının 

taziz edilm~ aini bildirdi 

Viyanadan tayyara ile getirilen 
mütehassıs doktor vaktinde yetişemedi 

Atlna, so (A.A.) - B.B.C: Yu- ı de askerlere Jan Metaksıuım 6ltl
nan Başkumandanı General Papa. mtinU haber verdikten sonra muha
gos, Yunan mUselWı kuvvetlerine ripleri bUyUk ölUnUn ruhu içbı dua. 
hitaben neşrettiği bir emri yevmi- (Devamı f llncllde) 

Afrika cephelerinde 

ingilizler 
Erit rede 

6482 kilometre 
murabbaı 

Arazi işgal 
ettiler 

Denıaıa fazla ma
llavemet glıtereaaı. 
ıecetı •alapbıor 
Londra, 30 (A.A.) - İngiliz nınt.. 

buat.J, bu sabahki ne§rtyatmda lııg'i. 
llz ordusunun Erttredeld llert ha!'ekA· 
tmm devammdan ve Deme mmtaka. 
smdakt lngillz kuvveUerin!n tahlla)G. 
dUnden ve Trablusgarbm cenubtmda 

(Devamı ' ~, 

Napoli ve 
Katanya 

BOMBARDIMAN 
EDiLDı 

Tayyare meydanlarında 
büyük hasarlar var 

Kahire, SO (A.A.) - B.B.~.: İn
giliz hava kuvvPtlerl karargahının 
tebliğine göre 27 • 28 Sonkô.nun 
gecesi İngiliz tayyarele-ri Napolldr 
Capodichino tayyare meydanına 
çok şiddetli bir hilcumda bulunmuş· 
tardır. BilyUk bir binaya bombalar 
düşmüş, meydanda yangmlaT çıka
rılmıştır. 

Napolide demiryolu da bflcuma 
uğramış, bUyUk bir lnfillk olmuır 
tur. 
Aynı gece Sicilya.da Catania tay

yare meydanına tlddetıe hUcum e
dilmiş, burada da büyük hasarlar 
olmuştur. 

Nüfus düşmanı ameliyatle mücadele 

Çocuk nef,-·eti 
manevi soysuzluk 

alametidir I 
lımail Hakkı Baltacıoğl u kurulacak tetkili tla 

derdin ön~e aeçile bileceii kanaatinde 
(Yamı 1 Sndlle) 

Sirkecide ,.,,elıli'lf gaz tenıWeme ekibi faallyette-

örfi idare kumanda
nımızın ihtisasları 

Denemede ekıplerin çalışmalarını ve sığı
nakları teftiş eden kumandanımız d yor kı : 
"Türk milletinin m eziyet ve hasletleri, bir delodaha yurt mi.idalaasında 
her z aman gösterdiği olgunluk şeklinde tezahür etmiştir ve edecektir.,, 

l\Jahalle ltfnlye t~ltllAhndaıı bi:- tulumba._ 

•••• 

Örfi idare komutanı pnl'ral 411 Pıu Arhın'kal 81rkeeld• muharrlrlmlr.tı 
lbt.isaalanıu anlatırken..-

Bu sabah yapılan bilyilk hava 
taarruzu denemesi esnasında örft 
idare komutanı muhterl'm Korı;c
neral Ali Rıza Ariunkal, bizzat tef
tişlPrde bulunmuştur. 

Örfi idare kumandanı, ewPIA E
ınlnönünde bir yangın söndi\"l!le 
tecrühPsinJ gözdt'ıı geçlrmi ekip· 
l"r" bazı direktiner vt."'mı!Ftir. 

Kergoneral, mlltPakıben. Sirke
ci istas\onunda vnpıl:m tecıilbeleıi 
tl'ftiş etm'"ltir. Kumandan. bumda 
evvl'IA gnr hlnaaı öntinrle vnpılan 

ytın~n söndilrmc> ve gazdtın tf'miz· 
leme lecrübf'l 0 rlnl tetkik PtmJş, 

( nı-,·ıunı 4 Uıırllrlr) 

1 Milli Şel 
Memleket dehilin1h 
seyahate çıktılar 

[rıuromu da 
,ereııeadı r m eter' 

mubtemeı 

Ankııra. 30 (lla~usi) - Reisi
cumhur Milli Şef lsmet lnönU dUn 
get>.e ı;:ı:ıt 23 de, husu~t trenleriyle 
Ankeradan harPket ed0 rek nwmle 
ket dahilinde bir tNki•: SP\'alrntin< 
çıkmıslardrr. Reisicumhu~n bu sı'. 
yahatlerl esnasında Erzunımu da 
şercflPn'linneleri muhtcm~ldir. 

Milli Şef l!te!"'onda mPclia ~i
si, başvekil vekiller mPbuslar ve 
diğer birçok zevat ıa'rarmdan uğur
lamruet.tr. 
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Tarihi deniz romanı: 45 Y~::an: Kadircan Kallı 

Sonra sahile baktı. Orada kadın.. 
lnr, çocuklar ve ihtiyarlardan [ba. 
ret bir kalnbalık çırpmıyor, ağlı -
yor, döğtinUyordu. Bazıları belleri· 
ne kadar denizde ilerliycrek kol • 
larmı uzat:ryorlar, bn.!;:rıs orlardı 

yumruklarını sallıyarak küfreden • 
ler de vardı. 

Bu manzaranın pek a.cı olduğu

na şilpbe yoktu. Fakat A vnıpalı • 
lann şimali Afrika sahillerinde ya. 
ratt.ıltları faci.ıılnrm yarında hlc ka 
lırdı. Onlar bastıkları köy ve ka • 
sa.baların halkını. kad n ve çoc•a 
aynınaksızm zincirlere \•uruyor -
'ar; hnttfl yUrüyemlyccek kadar 
ihtiyar olanlarla pek kllçük çocuk· 
lan öldUrUyorlardı. Onlar bir yere 
baBkın verip de aynldıklan zaman 
arkalarında böyle ağlıyan ve çır • 
pmanlar da kalmıyor: s:ıdcce ka. 
r.nları deş'lmiş zavallılar, boğaz • 
lanmt§ ve ırzlarına geçilmiş kadın
lar, ak sakalları kana bulanmı~ ill. 
tiyarlar kalıyor, yağma edilen ve 
yakılan evlerin dumanları yükse. 
liyordu. 

Onıç rci.s emretti: 
- Bana esirlerden aklı ba.§nıda 

birhıl getirin! 
Kasabanın bqpapaamı bularak 

get.1.rdiler. Oruç relA ona maksadı
m açtı. Papas ellerlıü göğsUne g<5· 
tnrerek avuçlarnı blrlblrlne yapıt 
trrdı ve gözlerint göke kaldırdı: 

bir eeyler mırıldandı. TOrk korsa. 
nms bakarak: 

- Bu, Alla.hm stmı kalblnlze 
verdiği ilk ilhamdır. 

DedJ. Yanma kürek çekmesini 
bilen genç bir balıkçıyı Ja alarak 
Filikaya bindi, Umana gitti 

Sahilde ağlaşanlar başpapum 

gelcif#lnl görtınce merakla bekle • 
d:ler; onu tarrıtadılar. Meseleyi 
6ğreninoe kasabada bUyUk blr tı -
mit ve sevinç dalgalandı. Kale Jm· 
mandanı Meshıaya haber )'Olladı. 

Anıdan koralinlarm takip edilecek. 
lerlJWen bahJediyordu. Bqpapaz 
onu azarladı: 

- Artık söz bizimdir; dilediği

ni ya.p rıı.kat işimize karışma! 

Halk anısından SC'!'ller yilkseldl: 
- Doğru söylUyor! fşimi1.e ka· 

nşmnsmlar !.. 
Herkes sevdiklerintn kurtulma • 

lan için h1çblr fedak!rlıktan çe • 
k\pmiyecektl; fakat buna yetecek 
kadar paraları olmıyanlar ne ya -
pl;lcaklardı '! 

Başpapaz bunu dilşllndil ve ldU
.tJede yapılan toplantıda Türk tor. 
sa.nlarlyle toptan pazarl:k ediline. 
& kararlqtı. O bu maksatla geml

)'e dönerken halle da kenuda k&
f0(1e, ea.ndıkta kilpte nekadar pa. 
rası varsa blr araya topluyor, ktı. 
pe,, bilezik, gerdanlık glbJ e,yayı 

da bunlara katıyordu. 
Oruç re!s toptan OD bee bJD al

tın tıstedi; on Dd bine u)'UJtular •• 
:Akşam olmadan paralar geldi ve 
eairler karaya çıka.nldı. Kalaba 
halkı arasında öyleleri vardı ki. 
Türk filosunu mendil veya kol sal 
lıyarak uğurluyOTlardı. 

Leı:entler diyorlardı ki: 
- Şimdiye kadar bu d:?rcoe te

llÜZ iş ne gördük, ne işittik! 
Sonra şu hllkrnll veriyorlardı: 
- Baba Oruç c;o'k cesur. cömert 

:ve iyi yUrekll ama biraz tedbir • 
alz. R:m- rel.siri hlç cluıı® yok .. 

Oruç diğer levent gemilerine 
serbestçe korsanlık ~ apmak Uze • 
re fz!n verdi; nynldılar. 

lki karde~ kendı mallan olan 
filoyu alarak İtalya sahillPrlnden 
tıima1e doğru rota verdiler. Bir 
müddet gittiler. Ertesi giln uzakta 
bllyUk Mr gemi gördlUer; kova -
ladılar: raknt yetişemediler, ka • 
ranhk bastı. 

Hızır rels yeni bir kurnazlık dil
ş!lndll. Kend.t kendine: 

- Her zaman biı kovalıyoruz. 

!ıiraz da onlıır bizf kovala8mlar! 
Diyordu. Baş vardiyaya emret • 

ti: 
- Seyir fenerlcriru yak! .. 
Gemlntn omurgut boyunea ~ 

'tınar ,andı. 

Sonra bq dChnenalye, rert • -
aıM 1IMre manevra :r-v'-•-

söyledi; gemi genişçe bir ka\is çi· 

zerell geldiği tarafa başverdl. O • 
nun arkM:ndakl dört gemi bu ır.a. 
nevrayı gömüş; taklit etrrıi~lerdJ; 

fılkat Onıç reis ve diğer bir gemi 
farkına varmadılar ve gUndUz ko

valadıkları geminin takibine de • 
vam ettiler. 

Ceneviz, l5panya, Korslka ve Si 
cllya harp filolıırınm her.aen he • 
men eksik olmadıkları bu işlek de. 
nlzlerde Tilrk korsanları daiına fe
nenıiz gezerlerdi; fenerli gezmek 
kendilerini zorla t.anrtmak gibi ge
liyordu. Böyle düı;ilnPn tUccar ge. 
milcrinden bhi Hızır reisin gemi • 
sini kendi harp fUolarmdan bJr par 
ça zannetti; onun ardına takıldı; 

eonra bir başlms aynı hareketi 
yapb, böylece dört büyUk barça 
korsan kafilııslne knt:Jldr. 

Paytak Recep bir nükte söyle · 

dl: 
- Eşekler kurtların ı<ulakları · 

m görürler de keneli clns1Nlnden 
zannedıır, karşı çıkarlarmı9, bu da 

öyle ... 
Leventler kıs kıs gülU~ u?'Lırdı. 

tlk ışıklarla beraber güveı'telar 
de bara.retli bir kaynaşna oldu; 
beı gemi b~rkaç dakika içinde dört 
gemiye rampa etU; harbetmaJr OÖY 
le dtll"8un kendilerini toparlıyacak 

vakit bırakmadan güverteye rır -
lad·Iar; ele geçirdiler. 

Bu aırada Onıç re~ avını kova. 
lamakta devam ediyordu: Fransrz 

bayrağını tqryan bu gemJ Koral • 
kanın ıimalinl dönmll§, Tulon yo

hmu tutmUJtu. Oruç reis son bir 
gayretle yetişti: dilmen k!Sşkllne 
bfrk~ gWle yapıştırdı, manevra 
yapamıyaeak bir hale gelince bir 
taraftan kendi.si, bir taraftan Ha • 
san Alt rela aborda oldular. Sıkı 
bir cenk yaptılar; zaptettiler. ke • 
reste ytlklU olduğunu g8rdUler, ar 
kalarma taktıın. Htzır reisi ara • 
mata başladılar. 

(De\'alllı var) 

Nikah 
C'.tteğmen Dr. Huharrem Kökaal 

De eekl sultanı mUdilrlertnden mer. 
bum Bay SU!eyman Tevfik'in km 
Etza Hayta evıenml~Ierdir. 
Beyoğlu 23 1kincikAnun 941 

Yeni Sabah 
Hüseyin CahJt Yalçm, general .Me. 

takaum ntatmm TUrklyede uyandır. 
dığı bllyllk teeasUrU, Ttlrk mllleUıı(f! 
kardet mWetln kederlerine tamamlle 
l§ttralr ettiğini kaydeyledlkten eonra 
reneraı Metaksaaın Yunantatanda ya· 
rattJIT bQytlk btrUk ve eseri ve onun 
takip ettltt llyuetle Balkan mlııakmıı 
ve sullıüne ua.alı blr temel olan hare. 
ketim &Dl.atıyor .,.. diyor k1: 

"Yu......._ ba llQştlk devlet ada.. 
mmı blJyle faclab bir dakfkada kar 
bet.ttttnclelll dolayı mun bh' mat.em 1-
ctnde UIMalıtır. Genenl lletak&u. 
tan Yllllalllataa ve Yalmıfarlr daD 
çok zamu M)1Ur llbmetler bekllyor
dtL BDllHM Balkan lbl9alnnm mUte
kabQ battanm mubafar.a bo1AU1dnda 
general Jletabum anlayqlı ve btte
rtkll taftl' ve barekeU ve yonılmak 

bilmez p;JTeU bftJ1lk bir rol oynamtt· 
trr. 

BaJlııu mfwkmm lıuaa pelJ"dlt' 
bohnah deiielettle ıaeraJ Metaku
llD umaml menfaati tıemln bekmnn. 
ilan ifa e&tltl bbmetl muhtelif Bal· 
kan ~ aeıaıdlfırl dalma tftlmuı 
Dil hatırhyaeaklarclır. 

Dost V'1 mll~lllı Elen mWeUnln 
ıreneraJ Metaksuı kaybetmektr.n du:ıı 

dutu aeı mobakk&k ld bGytllr uker 
ve bGyük deV1e& ac1&mmm taJısma 

karşı be91edltl bllrmıet ve batlıbtm 
neUtımlcllr. Yoka generalin ebedf 
pybubeU Yanan pollUJcUmda bl~blr 
değiflkllll yaplDl)'8Clalı gibi Yunanla

taam ıtrlfmll oldota eanJı luırbln 1. 
dareelnde de bir erlrt.e " t.rua,a .,. 
1Jeb obllıyac9ktır. :oo.t ve mlttteftkJe
rlmla ıtbl btr mlllflt ook Mlytlk adam. 
tar yeu,tlrmek kabWyettae bala bir 
!JetlkUr. General Met.ak...,. vadfMI 
Dl UyüatJe deınıhte edecek lılr devlet 
adamı dalla bolacaldar. YODUI erlra· 
nı barblyeal ve Yunan lnımandanlan 
6'1kisl gibi vaalfeıertnı muvattaldyetle 
idare edeoekler ve albat u.1811 biç 
topbelıls u·-...ırlardlr. FaJııat ba 
pnb pö poeral Mf'takııum da bl-
lllma. ....... serme111ı11 ... ••dMfmf. 
-~ .......... ......uk-8-..0-

H A B E R - Akşam postası 

Halk irşad Veni mezun olan jandarma erbaşlarına 
edif ecek D h · ı · V k · ı · 1 k 

Haftada iki defa et a 1 1 ye e 1 1 P 8 r a 
Eski ;jjii;~vÔiymek bir hitabede bulundu 
bugu··n b·ır fazı•ettı· r ''Y~tan~aşıar uzerindt' kanun. ve nizam hükumıe. 

1 rını tatbik ederken kıya~ı nefaı unutmayınız!, 
Halk ve milll mildafaa ihtiyııçla

nnı temin etmek Uzere bazı zaru· 
rf kararlar almacağı yazılmrtı. Ge
len mütemmim rruı.lümnta göre, hU
kfunrt bu karnr ve tedbirlerin mali 
ve iktrs:ıdi clhetl0ıinin tayin ve 
tc•blt edilmesini Maliye Veklı.lcti· 
ne havale etmi<=tl. Vf'Ulet. bu hu· 
suslara ait tat!dklarini bit.frmek U
zercdir. 

Öğ:-<'nildiğlne göre, maksadı ie
mln f'LTTIE'k Uzere İ.njrıt yolu tercih 
edilecPk "e mesela, her gün sofra· 
sında et vemPğ• bul,.nduran b(!.T. 
hangi bir vatandaşm bunu haftada 
Hı:' dl"'av inclirm<>s1n•o vrya eski 
ve halt!ı tamir f örm1i.ş brr Plbise 
ıRvme&inin bugi!n bir fntllet sayı. 
1 abllee0ğ iJf:.n t>dllecelttlr. 

---er- -
Aval<kabı 
ihtl ~( arı 

Nihayet resmi bir 
raporla tesbit edildi 
Ayakkabı ihlikAn etrafında yapılan 

.ahklkat nctlcelenmlııtır. Flynt mura. 
Kabil bllrosu ~kııperlerlnlıı verdiklert 
rapons aazaran altı kllsele bir lak&r"' 
plnln aıar.ıt 9,5 liraya altı kauçuklu 
bir çltt ayakkabmm ise azami 14 lira.. 
ya aat.ımı icap etmektedir. 

Bugün toplanacak fiyat murakabt
komiayonunun bu eaaaıar dablllnde 
yapıl:ın ayakkabı lhtlkA.rlan hakkın. 
da kararlar vermeııt muhtemeldir. 

inhisarlar vekili halı 
tranaitçnerini dinledi 
Şebrtm~de bulunan gUmrllk ve ııı. 

hisarlar '\lekill Raif Karadenız dün 
öğleden f.V\'el BlrkecJdek1 gümr11k mtı 
essuelerinde tetkiklerde bulutımu,, 
öğleden ı.onra da inbisarlar umum mu 
ıtUrlllğün' gelmt,tır. Vekil, Slrk,..clde· 
ki tetkikleri esn~smda hah tran:ıltç!. 
!erinden bir grupu kabul ederek dilelr.. 
lerlnl dlnlem~tlr. Bunlar, lran yolu 1.. 
le mcmlekeUm!zc getirilen maııarm 
TUrklye mCD§cl ıehadetııamesl Ue do!'l' 
rudıın doğruya ihracına müsaade lstt>· 
mektedlrlcr. Vaziyet teUdk edilmek.. 
tcdlr. 

"insanlar adalet llllllmlırlne boıaa 
e§er ı.tu·; lallat IAyılı oımadıklorı 
maameıeterı llazmedemeııer., 

An.kara, 80 (Huausl) - Jandar· 
ma subay okulunun bu eene mezun 
olan 11 inc.i devre gadikU erba.,la· 
rına dün merasimle diplomaları 

teV'?I edllmıştir. 
Bu mllııasebe•Je merulmde bu

lunan ve Dahiliye Vek.lll Faik Ö:ı
t rak mrzunlıı.ra hitaben bir nutuk 
irat ctınıo ve ezeilmle demiştir ld: 

da anyacakt.ır. OnW) lQln dalma 
dUıiist, hakka, adalete, ııizama ri
ayeti! olmalıııın ·z. 

ldaremlzln eaa.s vaaıflarmdan 
biri halkçılıktır. Vazife görürken 
bunun tcaplanndan aynlmaym. AJ.. 
datıcr. eaşırtıcı tesirlerden kendi
nU koruyunuz. · .Mıntakanıı. lıalkı 
temııslarmda alzln kenlerinden ol
duğunuz:ı görmeli ve aıılamalrdır. 

"Vaz!fe'nlz ağırdır, zahmeU çok· Vatandaşlar ll.rArtn4e kaııwı .,,. ol· 
tur . teJ lfkesJ vardır fakat biz yurt aam lıükUmlertnl tatbik ederken kıya· 

'çln zahmetten ve tehlikeden ka· ametal unutmayınız. Kendlnbı orııa 
çan de"HI, onlara ıızmlle gurur lif' nn yertııe koyunua. Onların dl& tn>lu 
~ö~llıı ı:eren bir mili tın ~N'uklan- aımı gibi duygulu ve mub&k.ame.lt oJ· 
•·ız. Vnzlfe yolnnd11 v.Urlilk ,.e teh rlukla.run aklınızdan Çlkarmı&yuı11 
11ke ıuırak bizim şe,·k ve cesareti- lnııanlar kendi kusurlan Ue tatlbkak 
...,izi arttırır. kuandllc!an muamelelere kolay kat· 

Sl?.in de fcııbmda bu mflJI vasıf· lanIJ'l&r. Sert olsa adalet ıcapıarma 

lan hatz olduğunuru göstermekte boyun eğerler. Fakat lAyık olmadık· 
kusur etmlyeceğlnizden eminiz. ları muameleleri hazmedemezltr \·e 
Bulunacıtğımz yerlerde hOkfı· oıılarm faillerini affedemezler. Siz tıu 

met namına en <'Ok temas vazife. zilmreden olmamağa gaYNt ediniz 
si size dilşecektho. Halk, hilkfune· BUytlk Şe.flmlzin bize verdlkıerl 
U slrln plıemızda görecek. hü~- ı yüksek direktifler bunu icap ettlr. 
metln v .. ~h•"fnf ~lz'"I t"'m~~larmtt· mektedir, unutmayınız." ------
çaıı,u lradınıardaa ' Bir kereste tacirı 
JOI parası alınacak tevkif idlldl 

Ankara.dan verilen malflmata gö-
re, Nafia VekAleU, allkadar vekô.
letler mUmcssilleriyle topladığı bir 
komisyonda varılan neticeye göre, 
yalnız ~an kadınlardan yol pa
rası alınması muvaf:k görülmUştilr. 

Bu karar, alfı.kadar vekAletlerin 
tetkik ve tasvihbtden g~ 
sonra kanun pro~ mecllaiıı bu 
devre içtlmalarma yetiştlrilecektır. 

Gümü§ yüz kuruıluklar 

Taahhüdünü 
yapmıyarak malını 

aaklamıt 

Kereate tadrlerlnden lılih&l admda 
'b&"ı.t, Sllmer'baDlca kartı ••riftlğl ta 
iıhhlldll yıpino •ctlremedlğinden !Sola 
yı adliyeye vertlmt,,tir. Wbal BUmer
bank kundura ve derl anayı mUo.ue. 
ııeslne ~ metre mlkAbı kerute 11ere 
ceftnl taah.bUd etmlf 16 gtln 90n· 

Evvelce de yazdığımız gibi &11.mllt ra ellDde mab bulunma.drğmı llert allr-
100 kuruşluklar, yarın akgamdall ıtı. mU11tUr. Bunun Uzertne Whalln depo. 
baron ted&vtU mevkUnden kaldmla· ı llU arattmlmıt ..,. bayU malı bwuıı. 
e&ktrr. Bu 100 lruru1'luklıı.n, Cumbu.. 

1 
MUftur. 

rtyet Merkez Banl<a.sı, bir aene mUd. 
1 

DördaucU ııorgu hAktmllği, 90rgu· 
detle kabul edecektir. aunu mUteaklp lııllhall teVklf etmlfUr. 

Vatan 

Bu&11D btHüa u.ba.11 pae&clert lııqyanlannı general Met&ksaam veı... 

Ahmet Emln Yalman. Jıletatuum 
yarattığı bUytlk e.'leri anlatmakta o
nun TUra< • Yunan dostluğuna ve 'Ral. 
kan tesanllJUne htzmeUert bllyU1ı ol· 
dllğunu, bu bakımdan kıymeUl batı. 
raaı, memleket!mlzde 11e balkanlarda 
lıl.ı:blr aman wıutuımıyaeağmı kay:te 
üerek aöYle demektedir: 

Ule dost ve mUttetlk Yunan milletinin utraıtıtı bü,yt1k keder9 talaü et. 
mlflerdlr. Yunanlataın aDal'flden kurtararak muaaam blr devlete kal'fl 
koy&bHccrJr bir bale ıretlrmiJ olan bu bD7tll1 l8fta D.>-at&. '1atanbtı b4l· 
yttk tıler Ye kardet mWeUn matemi kal'flSlll::l& 'l'llrk mllleUDla derin te
Mallrll ba makalelerla menolanıu icfkll etmektecllr. BIJDl&nlM muJıtt>llf 
parçalan naldecllyorm. 

~ bu11'9Dda J'qmıplatanda 

bahınduiam unda SflDeral lıiıetaksu 
bir but.atık ı~ Bunun &ellllkrll 
flldutu da IÖyleacll. llürrlye$ esaslan 
na co bagh, en mWrl& muhalltlerlD bu 
mtlnuebeUe ortaya koydukları bl.aer, 
duyulmeta llyıktl: "Ölöp slder88 ba
Umiz ne olur1,. diye üsWUyorlardL 

letl MltU.ııı 'fttan evl&tlanma möprırek 
fedak&rlıfa Ye kalaramaıılıtı •ye9indfı 
elde ecleaefl u.teıtn ilk to.homlarmı 

(Meral Metakaum atmq oldutunu Do 

notmı)'M'&k ve onun batıraamı iter za. 
"IUUI takdla edecekUr. 

Dost ve mlltt.eftk Yanan m11Jettne 
en samimi tul,yeUerlmb:I takcUm ede

ri&.. 

Vakıt: 
Amm u., Me~ biç beklenmı. 

yen ölQmünün bllt.Un Türklyede uyan· 
dırdJğI derin teeutırU kaydederek bu
nun acbeblerinln açık olduğunu, ı.ıc. 

takaum Yuııa.nlsta.Dı anarşiden kur· 
te.rıuıı.k memlekcUn bUtUn mllll kuv. 
vet kaynaklanru phm et:rafmda top. 
lamlf ve nihayet Roma hutromeUııln 
geceyanamdan sonra verdiği Uç ııaat· 
llk bir mtlhletle verilen esaret tekli!!. 
n1 en küçUk bir tereddüt göatermt>,. 
den reddetmek 11Uretlle memleketine 
en son bUytık hizmetini yaptığım yaz· 
makta ve ıöyle devam etmektedir: 

"General lletalalum fİDldl ArDa. 
\'Otluk d:ı,~larmda W.aDllaD zafer
lerin sulhtan sonra Vunan mDletl
ne hazniıyac:ılı mesut günleri glh'
ıneblzln hayata glSzJerfnl kapama.. 
!il tllpbeıdz acı bir hakikattir; bu 
ACJ hakllcat kar .. ısmda Yunanlılar 
kadar TUrklcrlo de mtlteesalr ol· 
ması tabiidir. Fakat Mlytlk 61il.nilD 
Tftrkler tdn aaatabmyacalı IJdn. 
d bir f&hsJyctt daha va.nhr ki bu 
da umamt harp 90ll1DU1a YaunJe. 
tam. Aaııe.dola me err"ne slrmeeL 

ne maluıdofet etmlı olan bir dev
let adamı olmasıcbr. Katti kral 
Kostantfo lnn-vetlert Eakltebfr ve 
Kütabya)"I işgal ettikten tonra da
hi bu maceradan \-azgeçmek basu· 
&unda mrar etmiş buhuımuıcbr. Ba 
hakmıdan onun ölftmU Yllll&ll mD· 
Jeti için olduğu gibi Tttrk - t'a. 
nan d08tla.fo için de büyük bir U. 
yıp t~kll eder. 

Yalnn kardeş Yunan mfllethda 
a,imdığı bo bUyti9.ı acıda bizi t.eseJ.. 
11 eden bir elbet rnrsa o da ytlk· 
sek de,·ıet ıutammm açbğı yolan 
doğrulup Yunan efkln umumiye. 
slade pek 1~1 anla§ılmr, olmNAdD'. 
Artık Yunan mll!etl pa~:umıu 
bir blrUk haline gelm13ttr. Geıeral 
Met.abasın ~tığı zafer ve ~ref 
yolunda devam edeeek olan ba 
kardet millet Metak!ıMm btltttt1 
ldeallerlnl tatıakktık ettlreoekU.r." 

//ulum 

General M..tek-., lılr poea1n Dc;ön 
de yatağmdan kalclınbp eline bh' Wtl· 
matom ,·erlllace bir ..m,.. tenddtıt 
etmeden Yoaan lsUkWI adına mdcr. 
deleJI blıal eua ve büdbt YUD&D mli
leUnl arkumda boldu. 

lletalnu. 16ıdl 8Çlk &ilmb'Or· MU· 
U progranımı tamamlanuJtlr. Ywaan 
mDll blrlltl. miltıeeavbe Dl'tl a(Wul 
bir harpt.e kaa 99 atıefle ,.rçlnletmlf 
tir. 

Yana.n mflleU elbeUe dertn bir te. 
euttP duyaeak. bir '-'beemı bybetmlt 
ıtbl atlıyacaktır. l"all:a& lııa acı la&dl
ııe ı:ıuııamda mDD bayata biç bir sa· 
ekme recJnnlyecıek, m1DJ mUcadelt"ft'. 

ne ayna ı!c1detle, ~ ... blrUlctıe deTUD 
edecektir,. 

Tan 
M. Zabıt)"& tıert.l Jıletabum YU· 

Abidin Da"Ver, Metakamı Tımatıla. nanıstanm bllyilk bir kurtarıcım ol· 
tan lçlıı mllll bir kahraman oldu~ dutunu yazarak memleketine ve Bal. 
nu ka7dcderalı: onun yaratt:ıtı bUyıııt lısn ııulhQne hlıanetlerln1 anlatmakta 
eseri anlatmakta .,.. ~.-oClml• '371• • ..,. e:ac:Umle tö7le demelıtted1r: 
mektedlr: "lleteımaun lltama Ue Ya_..,.. 

"ttaJyaıılara laqı Yunan .enıe.n. bQytlk bir lldaial, 'l'llrld~ bGyük bir 
nll bu kadar tlddetle lmlJaDAn 19flell ftl dolllıuaa lmylle$mlfür. Yen.I Ynnaul.,. 
yürek, maıldeteu 99 manea, Meıfek•• tan. JleCalaıuaa ..nur. Memlekette 
11111 aı.lmklr idare ve iradesinden, o- ParU ka~planna ıalbayet nmn, or
nOD butd PIJ..ueld derta .,. clefnı · ..... ...,.,., ....._ ..._ '" Yma 
rör4~1bllln tıflmba ıot'Hfi T9rk ..., ı... nıtllettnl m1m lılr blrlllt ~ toplıyttn 
g1Us 1 ttz'lı= .... ..... ..... '*'· öl8lıd. '!'aMa ............. 
m- Gll..., ...,_ ... _,.-.,. 
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A flME'J' Bept ........ 11stünc1e 
b!r h.lkl.ye: Kadmm fendi. Bil 

blklye gözlime ,ayle IU emir dl:m· 
le8.lyiA IDştl: 

"- Kocam geliyor. ~k ... malr 
latemezaeD, hemen ytlriU-" 

Emredllmılıı bu emre qyu.ych, 
tabii bir adam yürüyöıle. azak. 
~1> gitmesi limııgellrdl. Faka& 
"'yUrö!" emrtn1ıı mahatabmda ~T 
le bir te8Jr yapmadığını, bliikle 

öteye beriye ta.rpsrak ko,tapaa 
az altta görüyorm. 
"Bıçaldanmak" Udhnallgln meY. 

cat bulunduğa bir danmıda, dcmell 
birine "ytırtl !" dceek de, k~ 
ve orada yürümek delil, \i~ iL 
mn geldllf muhatap anlıyOT dama
laal'Tlr, muhanir olduğu halde b6J· 
le bir yerde Jilrtl clftunlyeeclbıl 

9"Nlllyor. 
Benim yerimde va - Nıl bu.Jan .. 

saydı timdi buna .. nud yumalı T" 

7Uin4' bir mevza olarak seçer \'e: 
"- • • • Bıçaldaamalr istemi

yorsan hemen J'1lrll l" 
Yumamah: 
"- • • • Bıçaklanmak istemi· 

yorMD hP.mea ~l" yal.nı& ''kotı• 

tumaıı.. derdL 
B. -- 6 1 o- ........... 

Gıda maddeleri 
T e.:-kiplerine göre 

sınıflara ayrılacak 

Anıkaradan bildlrlld'ğ!ne göre, 
g-.da maddelerine ait nizamname 
devlet ıUra.amda tetkik edilmekte
dir. Nizamnamede bllclirlldı!ğ!ne 
göre, ııilt, pastörize sut. yoğurt ve 
kay:ma.kln.rm vasıf ve şartları umu• 
mi bıfzısrlıa kanununa göre hazır. 
lanan talimatnameye uygun ola.
caktır. Men§elerl ya.nlıJ gl58terilen, 
fena kokan. boyanmış, kaynarken 
kesilen, içine su, kar, buz, kola iP· 
bl maddeler k~t.ınlan sUUer Uze
rlııde (hıılls 81lt, yan kayın~ a
Imm ı sllt, kaymağı aimmı.t •Alt) 
yazılı et.tket bulurunıyan na.hl~t. 
!ar, içinde yUzde 16 dan n.z mi:ltar
da yağ bulunan veya nişasta, iç
yağı katılan yoğurtlar, ıco gra
mında 60 gramdan az miktarda. yağ 
bulunan Ulle kaymül&r, hlleU ad· 
dedflecektir. 

Peynirlerd(', lhUva ettil:lerl yağ 
rnlktarlarma göre tam yağlı, yan 
yağlı, az yağlı, ve yağlı veya ya
van peynir kısnnlarma ayrJacak· 
tr. Yıanurta.lar lae hangi hayvan
dan ille iemi ile satılacalrtlr. 

Bet kasap adliyeye 
verildi 

Yaz.la fiyatla et. •tt.ıklan ıGrWea 
bet kuap lhUk&r suçundan mOddel,. 
umumlllle verllmişUr. Bunlal', Şlt1I 

bal&aklLrgazl cadde3ind" Rıdvan Barolı: 
Ktamıut :Maço, Mackada Artı Sof'kt. 
ICrikll Eliya4la, ve Abdullah Dotru. 
dur. 

Halde yeni bir pavyon 
Hal biDumm gell.rlnl arttırmak 

için buraya btr pavyon llAve edilecek· 
Ur. Bu pavyonda, yoğurt, peynir .,. 

)'Umurla aatııacakt:ır. Şlmdlk1 halde 
balln gellr mıktan senede 150 btn Uıo 
radır. 

Baıra yoluyla tica~t 
Bura tranatt yolundan t.W&de et· 

me.k S.Uyeıı taclrler, c!Un, mmtalı:.a U. 
caret mUdOr11lflln4e blr toplanb yap. 

mlf1anbr. 
lctımada. en s1yade TagcD .....-. 

alnı.im ve bir de Buradan Batllada 
kadar olan dar battm fa:&la bamule19 
mlltehammll olmamaamd&n be.baolua. 
muı. hamule .enedleı1 Ozıertııde dmul 
mUflur. 

o 

Liaam talepleri 
telgrafla yapılacak 
Bazı ihracat lçln lcabeden Uılau

larm Ticsret. VeWeUnde ~ 
eden !bir bUro tıı.rafmdan verildlil 
maltbndur. Ancak, bu. buı illerde 
ftldt kaybedilmemne vesile tepti 
edeceğinden vekilet badema, llltl
ytml81'8 telgrafla da lllıena veıtJme.. 
atni k&ruiqtmnrftır. 

Mekteplerde hava . 
dernekleri 

Mektılplerde hava denlelllert açı!· 

maama hararetle devam edllmelrtedlr. 
~imdi.re kadar llk nıekteplertn eben. 
siacilım bqka Çamlıca, lill"eDUy Kaıo 

batq, '1§11 Terakki, İfık llallerUe 
Çapa km muallim ve s.lC\lk im aanı:.t 

~ " b:mlr las taı.bl 
~ ......... ~ 

.. 

ı 

• 
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°CWJD 

••• 
lngiıtere başvekilı Vinston 

Çörçıli 1940 m adamı oln.ra.k ilan 
etliler. Onu bu harbın devam 
edeceği bütün yılların en elik. 
kate §ayan adamı tanımak ihti. 
tııali de hic uzak sayılınnmalıJır. 
Bu eski sUvari zabiti şimdi yal. 
~ Ingilterenin değil Avrupa
nuı, hatta dünyanın mukaddcra. 
tnu tayin edecek mevkidedir. 

:Sunda.n iki yüz elli sene evw'l 
de Çörçil ismi Avrupada, bil. 
~ ln!!iltercde çok meşhurdu. 
Con Çö;çil bir Ingiliz generali. 
dir. 1650 de doğmuştu. Yakışık
lı, cesur enerjik bir adamdı. 
Dıık Of 

1

Marlborough unvaniyle 
tarihe geçti. Bir rıv., ete göre 
onun zaferlerini ter ... ıınüm eden, 
bir rivayete o-öre de haclı sefer. 
le.rinden kal~ ve aynı ismi ta. 
ŞlYan bir de ~rkı vardır : i 
Mısıra kadar yayılmıştrr. 

Kardeşi Ar,bella lngilter~ 
~ı ikinci Jacgus 'un metresı 
Idi; askerlikte albay olmasını 
buna borçlu olduğu söylenir; 
fakat 0 daha yüksek rütbelere 
layık olduğunu işba.'imda is:bat 
etti; Felemenkteki orduda ya. 
l'arlıklar gösterdi; bir aralık 
li'ransada. elçi olarak bulundu; 
sonra tekrar Felemenk ordusun. 
da Fransız Kralı on dördüncü 
Lui'ye karşı yapılan uzun ve 
rnUşkül h~lcrde zaferler ka. 
zandı; daha sonra ise Uç yüz 
senedenberi lngilterPye mul·n. 
vemet eden, bir tiirlU wı:ıtı ik. 
m~J edilemiyen lrlnndayı Kral_ 
lığa tamamiyle ilave etti. I<ar1;:;1 
Saralı çok güzel, cok kibar, 
zeki ibir kadındı. 'Krnl öliinrc Y~
rine geren kızı Kralir.e Anre'nin 
hu.inedarhğmr yapıvordu ~ Con 
Çörçile Duk unvam?ı ver_n bu 
Kraliçedir. Gencralın en ntifuz. 
hı devri o zaman ba lamıcıtır; bu 
zaman zarfında lnfrilt~renin ye. 
gine adamı olmu.cı: hükfımrti .a. 
det.8. başlı başına ıdnre ctmış; 
büyük bir servet toplamıştır. 

Con Çörçil 1692 de gö-den 
dliştü; hapsedildi; lakin iki y~l 
sonra tekrar vazife ba<ıına gctı
rildi. 1722 de b-~rvet VP şeref 
içinde öldü. 

!Karısı biç bir suretle reka":t 
kabul etmiyordu; Kraliçe bır 
aralık saraya intisap ctmi-ı olun 
başka. bir kızı ona tercih eder 
göründü. Duches~e .M~rl.?'> • 
:rougli bir gün Kralıc;<.>nın o ı •• nde 
r·ı kızın yüzüne bir bardak su. 
yu boşaltacak kadar sinirlerıdi 
ve kendine hakim olamadı. Bu 
hakaret çok ağırdı; KraliceYe 
dokundu; başhazinedn.rını az. 
letti. 

La.kin Kraliçe ölüp te George 
Kral olunca Düşes gene saraya 
i öndü • eskisi kndnr kuvvet ve 
kudret kn.zandı. Seksen dört ya· 
tında, kocası gibi fjeref ve ser. 
vet içinde gözlerini hayata 
yumdu. . . 

~imdi aradan söyle böyle ıkı 
~ ·ı 

asır geçtikten sonra aynı aı e. 
nin bir başka cvlfı.dı. bar!' 
bir dünyada. çok grniş mun~da 
bir gaye uğruna c:alışıyor: d~n. 
YClnm en büyük imoaratorlurru
rıun bütün kuvvetlerini. snrvet 
kaynaklarını kullanarak zafc re 
ul~ak istiyor. Dost ,.e d'iq. 
nıan gözler hep ona cevrilnıi t · r 

Kac.;: ·can/( aflı 

Olüm 

Amerika maliye nazırı 
bunun üzerinden 
sünger geçirilm~si 

fikrinde .. 

Va.,.<ı-ington, 29 ( A . A.) - ln • 
~iıtereye yardım projesini bari. 
ciye encümeninde müdafaa eden 
maliye nazırı Morgenthau de
miştir ki: 
"- lngiltere, Fransanm Ame

rikaya yaptığı siparişlerin hep. 
sini üzerine almıştır. Harbin 
ilk altı ayı içinde lngilterenin 
altın ihtiyatı ve dolar mevcudu 
2316 milyon raddesine inmiştir. 
lngiltcrenın geçen umumi harp. 
ten kalma borcları 5.728,821.000 
dolarlık bir bakiye irae etmek
tedir . ., 

Bu sırada ayandan Vangen. 
berg maliye nazırına şunları 
sormuştur: 

l 

Anluıra, 29 (A,.\ .) - Ankara hı.lkı 
.Metaksa.sın vefatını radyodan ö~cn 
nılş ve bUUln TUrklyeyc yayılan bu 
haber derin bir elemle karşılnnmı'jtır. 

BUtün Türk milleti bu acı günde 
kardeş, dost ve mUtte!lk milletin d~ 
mine candan lştirllk ctmckt d1r 

A nknra radyosunun spllteıi teessür
den Utrl~ren bir sesle bu ncı h:ıberl 
verdikten sonra rndyo neşriyatının 

bittiğini bildirmiştir. 

Metak .. as bUyük hir mede ni 
rcsıı.rch• ahlpfi 

General l\letaksa.sm öllimll Yu -
nanistan için bllyük bir kayıptır. 

Oradan kısmen 
AJ~;~nyaya 

scvkedil~yorınuş 

Vaş-ıngton, 29 ( A.A. l Lord 
Haliıaks, dun Summer Velles 
ile bir saat görüsmilf3tür. 

Bu mülakattan sonra Lord 
Halifaks, gazetecilere beyanatta 
bulunarak pek yakın bir istik· 
halde Amerika hUkfunctile bir. 
lıkte Rusyaya yapılan ihracat 
mesclesile me ·JUl olnca '?ını 
söyleınistir. İngiltere, bu "hra. 
catJn Almanyaya yapıldığını 
zannetmektedir. 

I..ord H:ılifaks. denıic-tıı= ki. 
•·- Sovyetler Birlifjine gön

derilmek üzere çok mil;:tarda co;. 
ya vapurlara yUkletilmiştir. Fa. 
kat istıkbalde bu kadar çok c~. 
ya göndermek mümkiln olmıya· 
caktır. Lakin Amerika memle. 
kctlcrinden de Sovyctler Birli. 
ğine gönderilmek üzere eşya 
yükletildiğini zannederim.,, 

.., *it 

"- Bi?.e bunların kar ve za 
rar hesabına geçirilmesi lazr;; 
geldiğini söylemeğe mi hazırla
nıyorsunuz?" 

Morgentllau ba.şiyle tasdik 
ederek: 
"- Bunu her zaman söyleme. 

ğc hazırım." demiştir • 

-o~--

ingiliz krah 

1935 ıhtiHlleri sonunda Demir
cisin ö!Umünden sonrn Başvekale
te gelen General Metaksas flvvelft. Vaşington, 29 ( A.A.) - Ame. 
blitün partilerin iştlrakile bir mil- rikanın Sovyctler Birliğine yap. 
ll kabine teşkil etti, dahilde silkfin tığı ihracat hakkında Dalton 
tesis "tti .. Fakat ayrılık ve müea- tarafından Avam Kamarasında 
dele gizli gizli devam ediyordu. Bu ynpılan beyanatı mevzuubahse. 
sırada Pirede patlak veren amele den Kordel Hal, demiştir ki: 
grevleri Başvekile takip edeceği ' '- Amerika.dan Sovyetler 

Tayyare meydanlarını 
ziya ret etti 

1 yolu hemen gösterdi. Metnksas Birliğine yapılan ihracatın Al-
1936 8Ctlcainin ağustos ayında mec- manya için büyük bir askeri kıy. 
Hsi feshederek memleketin muknd- met teşldl edecek miktarda ol. 
dcratmı eline aldı. İleride çrkacn.k madığını zannediyorum." 

J.oııdrn, 29 (A.,.\ .) - lngiltrrcnln · 1 
halihazırdaki harp gnyrctl Uı.> en çok ısyanlan ba:stırmn.ktansa evvelden 
m""olrul bulunan adnmlarındnn biri o. bu.isyanlann çıkmasına mani olmak s~vamra rıtrindı~ıuı 

..,,, milrcccah Jdi . .Met.ak.sasın bu hare- I' J ~ 
lan kral, bugün refakatinde kraliçe keti evv~lıi. dlkt.B:~örllik . znnnedil· t arasnıl':a mti.tareı; e 
olduğu halde ııv filolarının bnsku- mlş ve liberal duşUnceh Yunanlı· 
mnndıını havıı. ınıı.reşnlı Duğlas ne u. !ar Uirafmdan memnuniyetsizlikle yaımJlamadı 
zun blr mUIAkat yapmıştır. Bu mülA, karşılanmıştı. Fakat Metak.~as bu r 
kat esnasında "gece avcıları mesele· d!lşUnUısl eri icra.atı ile tekzip etti 
si,. ile gece bombardıman tayyareleri. ve hP.rkee Metaksası sevmeğc baş

nln gC'çmelerine mani olmanın mUş. ladı. 

kUI:ltından bnlıscdilm!ştlr. General Metaksasm milli birliği 
Hlıl:Umdar genç bir "gece avcıları,, kurmakta gösterdiği medenl cesa:

fılo. unun şcn 'ne g5rllşmUştUr. F~l9 r~_t şayanı dikkattir . 
Dun -şch htlkUmdıırA dcmtştir ki: Fakat o en bü)''Uk cesareti m e-

- llertac daha 1:ok muvnffakiyet 1 den.iyeyi birlnclteşrinin yinnl se
knzanacnk bir vaziyette bulunacağı- kWnci gecesi sa.baha karşı saat üç
mızı zınncdlyonım... te yatağından kalkıp İtalyan sefi

Bu muhavere, bir a ... tayyareleri 111,, rlııin \•erdiği ultimatomu okuyup 
tasyonunun pllotıann lsUrahatine tah bunu memleketine illı.nı harp ma
sls edilen odasında cereyan etmiştir. hiyctindo kabul ettiğini bildirerek 

Daha evvel hUkUmdarlar, memleket milletini topra.klannı müdafaaya 
dahilinde iki gUn!Uk bir seyahate çık· ı;ağırdığı zaman göstPrmişti. 
mı~lar ve beş bombardıman ve av tay Metaksas Yunan milletinin kah-
yı:ırc meydanını ziyaret etmişlerdi. ramanlan aras:nda sayılacaktrr. 

-;..._~o- (Radyo Gazetesi) 

ııı lltereye dftn de 
bomba atılmadı .~) 
f.,ondra, 29 (A. A.) - Bu sa. • Roma, 29 (A.A.) - Veliahde, ı. 

bah bir düşman tayyaresi, Tay. talyanm harp harfe! kaldığı müddet 
mis h:ı.licine girerek garp isti- zarfını.la ve harbin başlangıcından son 
kametinde uçmuştur. Tayyare, ra memleketin garp hududunda ordu· 
oır mliddet sonra geri dönerek !ar gnıpu kumandanı sıfatile gördU@ 
Londra mıntakası üzer inden hlzınetıerdcn dolayı en bUytik ltnlyaıı 
gecmeden Avrupa istikametinde askeri nı!'lanı olan Savole nlşsnmın 
uzaklaşmıştır. Hükumet merke. j komandör rütbesi verilmiştir. 
zinde tehlike isareti verilmişse * Lon~. 29 (A.A.> - Scout şefi 
de kısa sürmüştür. muavini Lord Somerf:l İngiltere Scout 

Lonclra. 29 ( A. A.) - tngiliz 1 !1Cfllğl vazltes!.nl kabul etmiştir. L-Ord 
hava ve dahili emniyet nezaret_ 

1 

Baden Povcllln lord Somersi halef 
!erinin tebli~i: olarak göstereceği kaydetmektedir. 

Dün gece garp sahillerimiz • Berlln, 29 (A.A.) - Stefani, Al 
acıklarında düı::manın bava fa. 1 man adliye nazırı Dr. Gucrtenerlo kı 
aliyeti olmu~tu~. Bomba atrlma· sı:ı tilr hnstalıktan aonnı vefRt ettiği 
mıştır. l bildirilmektedir. 

. 
O gi.ın iyi kalpli doktor bana te-

Dadımı çağırdnn. İhtiyar kn.dın 
beni ayakta görllnce hem şaşırdı. 

hem de sevindi: 
- Doktor yarın bahçeye ~ıksın 

Demişti .• diye mırıldandı. Ben : 
- Çok iyiyim dadı - dıyc gülüm 

c;emeğe çalu.ıum. 

- Şükllr Tanrıma. 

- Onun için bugün çıkncoğıın. 

Bang1ro7c. f9 ( A.A. > 
ter: 

Röy_ 

DUnkü salı günü saaL 10 da 
mütarekenin mcriycte girmez 
lfı.zımgclirken Thailand (Siyam) 
lılarla Fransız1ar arasında mu· 
harebeler dün bütiln gün devanı 
etmiştir. 

Japonya'nm bu hadiselerden 
haberdar edildiği neşredilen bir 
tebliğd bildirilmektedir. 
Aynı tc!:>liğde Thailand (Si

yrun} kuvvetlerinin evvelce ka. 
rn.rlaştırıldığı veçhile tesbit e. 
dilen saatte bütün cephede ateş 
kestikleri, fakat biraz sonra 
Fransız!arm renidcn muhasa. 
nıata başladıkları kaydedilmek· 
tedir. 

A lman topları 
f n giltereye ateş açtı 

Londra, 29 (A. A.) - Uzun 
nıenzilli /.iman topları. dün 
gündüz bir but>ulctan sonra bu 
sabah şafakla beraber ilci salvo 
oteşi acmışlardır. Birinci salvo. 
da altı tane obüs atılnuştır. Bir 
saat sonra Alman topları ıltinci 
salvolarını yapmışlardır. Fakat 
her iki bom~ardımanda ne ha
sar ne de telefatı mucip olmuş. 
tur. 

• Bud-ıpeşte 29 ı A.A.) Ali nıec 
Usln hnriclyc enctlmenl, 31 lklnclktı 

nunda l(:Umaa davet edilmiştir. 

istiyorsun? 
- B~rabı: r çıkacağız. dadı. Ya 

lıya, babamın yalısına gidPccğız 

nrUk! 
Zavallı kadın 

Elini gözlerin<' 
nihayet: 

büsbUtün apıştı. 

sürdll. yutkundu, 

Kurmay albay Şrv :rt Ayk, nın 'l • 
baaı. Rağbet nmbnn sahibi Nur d n 

miz bır baba ve yüreğinin geni.~ 

şefkati ile birçok teselliler verdik. 
ten sonra evine dön lince, ilit hare. 
ketim yataktan fırlayıp ..mlkmnk 

oldu. Dinç ve güçlUydüm. Hastalı· 

ğımın dennnnsızlrğmdan hiçbir iz 
knlm"mıştı, Yapılacak birçok işle· 
rim vardı. Fakat hepsinin UstUn • 
dt' n.rt k bu c-vden uzaklaşmak ln. 
zm1dı. Korkudan mı kaçıyordum? 

H:ı)-ır ... Utancımdan mı? O dn de
ğil. Belki bunlar da beni kaçıran 

s<>beplerdi. Fakat hepsini bastıran 
maddi vnrlığmıı başknsınu bağlı · 
yan ı:ılın yazımdı. Yaş•yan unsurla. 
mnla bana en uzak olan blrlne 
zinc.rlcnmistim ! Halbuki ben soy. 
sal yas:ılnrln ba.,ka bir insana, si
nirlerimin bUtün duygularile de ge 
n<' bir başkasınn bağlıydım. 

- İyı ama yavrum rengin biraz 
solgun. Sabahleyin daha renkliy -
din. Beni dinlersen bugün de sab. 
ret. Bahc;-<' kaçmıyor ya .. 

- Babanın ynlISJna mı? Sa)ik· 
lıyorsun d~sem çok ştikdr ayakta. 
sın yavrum. Beni Urklltme alla . 
haşkına! .. 

İçtimai kanunları hUkUmsUz bı • 
rolcmndnn önce benliğimi yalan, rl 
va düşkllnlUğUnden kurtarmak Ul_ 

llğtndekı aile mczarlığmn dl'f~::ın.le· küsU, dermnnm vti.cuduma lamn 
cı:-kt1r. 'Mt'rhum hUsnU h lki'c .....,. 
ın.,tr. M{)vuı. rahmet yeleye • 1 olan kuvveti vennişti. 

llgcnın dayısı Konva cslter1 ld:ıd 1 
DlW\IU.ınllğlnden t'mckll mUdt'rrl R• 
fat Aykan vefat etmişti. Cc>taze n:ı.. 
mazı bugUn ö~lcyln Fatih cnml~nde 
kı(laıdıkt.ıuı sonra Edlrnek::ıpı şehit-

- Ben bahçeye çıkacak deği . 

lim ki. 
Dadım : 

- lA.bavle ! - diye bir koltuğa 
kendini btn.ktı. Ya ner eye çıkmak 

- Dadı! - dedim. Ben. yormak 
tstemczsEn hiç bir sey sorma ar • 
tık! .. Ürkecek de bir §ey yok. Gö 
rllyorsun ki ayalttnyım. İstersen 

seni bfle kucağımda aşağıya ka _ 
dar indirebilirim. 

Devam ettim: 

3 

'~ -
Yüz sene evvel kalem hayatı - Derd est torbası -
Söziinii geçirmek için ondok uz yirm i yaşlarmd 
sa!u:l bzrahan kalem efe ndilerı • Çubuğunu tel 
lendfrip minderinde keyif çakan ve kona;Tı tekk 
ol'1.n mümeyyiz efend; • Nulıhuyusunda Kartal 
lJaba tekkesi - lJir kalem efendh;indc dcrvi7l'h 
zuları na."'ıl uyanır - Lillelide meşhur saatçi Emi 
efendi - Genç müridin1 yatağını yoı·aanını se}·hi 
nin evıne naldc*:mesi. 

Ha liraları yazan : Aşçı iJeC:e Abrablm f 8J 
ı;.,h ~SKERI ... tK levazım ka. 

leminde müdirimiz Nazmi 
Ef ... ndiydi. Zu zat sonra üçilncU or. 
du)'U hümuyun muhasebecisı oldu. 
1::?72 S3nt'Sİ Rusya muharebesinde 
SerdarıokrPm Ömer Paşa merhu
ma ziyadcsile mensubıyet kc:ıpe

derek adetii Serdar n~ efendi 
demek derecesine varmıştı, Bu 
kalem, İstanbul h3Ssa ordusile A. 

nadolu \'C RumC'li ve Arabistan 
ordular.nın elbise ve levazımatı 

sairelc-ri hesaplarının gi5r..ılmesine 
mahsus olup her ordunun bir mll. 
mcyyizi ve bC>ş altı maiyet efendi· 
si vardı. Beni, İstanbul ordu.su mU
meyyuJ Muhtar efendinin maiye. 
til'e vı>rdiler. O zamanlar, enıştem 
B-"~ir agnnın Şt"'hUld<?ba.'imdaki ko. 
nağı d:ı.ha snulmrunışu. Hepimız o
rada oturuyorduk. Mektebi rüşti

yede Molla Camiye kadar ders 
gormüş ve oldukça lezzet almış 

olduğumdan, dcnıi terketmemek L 
çin BP.ynzıt cnmiişerlfindc Kara 
Halil efendi dc>-mekle mMOltur fazıl 
\'O filim bir zatm ı't. • <"llUl'Up 
"İzhar" okumnğa başın.ıım. İşte, 
sabahlan. orada ders okuduktan 
sonra doğruca SernskPrlik kapıs:'ll . 

dakl kalemime gellrdim. GörmUş 
olduğum arabi kuvvetiyle kalemde 
pek çabuk iş öğrenip görmeğe 

başladım. Muhtar efendi beni fev
knlii.de sevdi. Müdirimlz Nazmi e
fendi de ziyadcsile severdi. RUşt.L 
yı;ı mekte>binden imtihanla çrrağ 

buyrulduğumdan eair efendilere 
tercih ederlerdi. Maa.s clhetıyle 

de hatırlıydun. Birkaç seneler bu 
hal ile geçti. BUyUk efendiler sı. 
rasına geçtim. Zaten sofi ~eşreb 
olduğumdan sakal salverdlm. Ya· 
nl henüz yirmi yaşına gelmeksizin 
sakal sah•enniştim. Bunun asıl se
bebi: knJemce adeta milmeyylz 
refiki gibi işlere bakardım. Hatta 
he?' mümcyyizin birer "derde.st" 
torbası vardır ki yapılacak evrak 
bunun ldndedir. Her sabah efen. 
diler sandıktan çıkanp mUmeyyiz. 
!erin önUne koyarlar. Mümeyyiz a· 
ç-p kôğıtlaıı Pfendilerc dağıtırlar. 
Bizim mümeyyiz Muhtar efendi 
derdPst torbasını bana havale et
mişti. Gerçi Muhtaı efendinin re. 
fiki, Aksaraylı "ycnıçeri ağası,. 

tabir olunur. Mehmet efendi na -
~unda sakalını boyar bir efendi f
ıiiyse de, biçare hi<:bir şeyden ha
berdar olmadığından, emektarlığı 

hasebile öyle bir köşede otururdu. 
Arasıra derkenar ederdi. GUnl~. 
den bir gUn mUsteşar be~in ığa.sf. 
le beraber Osman bey namında bir 

- FarzM ki tebdillhavaya gidi. 
vorum. 

GenC1 kendıni zaptedemiyerek: 
- Tc-bdilihamya mı".' - diye mı 

nldandı · valı şimdi hak kuran ka. 
fC'sinc döndil. 

- Ne olursa olsun. BUsbUtiln ı. 

yi olmakl ğım için bana Boğazın 
ha,·ası lazımmış Doktor böyle söy 
ledi. 
Dadım bu uydurmayı yutmadı -

ğını bakışlariylc anlatıyordu. Fa _ 
kat oylc- keskin ve dllnmez bir ke 
rarla söylüyordum ki itiraz etmc
ğE' de cesareti kalmamıııtı. 

- Mn.demki istiyorsun, lSyle ol. 
sun - dıye boynunu bUktU _ bari 
hazırlanalnn. 

çocugu kalem~ getinp müdu Naz· 
ati efendiye: "Bunu bcycfC'ndı si
zin kaleme çırağ buyurdu.. aıye 

bırakıp gitti. Mudirim•z dan. neni 
çağır.p: "İşte Osman b(~ sızin 

orduya verdim, yer gösıerm de 
otursun!,, dedi. Ben de :.ınum-ıokl 
erkan minderinde yer gos~c.rı .. m. 
Oturdu. Osman beye şö~ le hır na. 
zar ettim. Bir ŞJey değil. adi bir 
kopil çocuktur. Fakat ya7.ı~ za • 
raı-sızdı. Bir mUddct sonra ıtl'ığt~ 

lan derkcnaT et.mcğ.e b~Jadı. Btn 
do büUln bütün mumeyyiz refiki 
i:İbi oldum. Bazı sual ve ce .. ap i

c:;in İstanbul ordusu meclisine gi.. 
derdim. NizamiyP muhrıscbec!si 
Emin efendi. milsteşnr Nrı.fi den. 
dl ve saır kalem mlidilrleri iı; iQıı 

ckscriy.n ç ğırırln::-dı. Muhtar den
di yalnız çubuğunu yakıp: "Buıim 

el!m ayağım tbrahlro efendidir. 
Cenabıhak senden raz! olsun oğ
lum" dıyerek çok c:;ok dua ederdi. 
Adeti baba ogul gibi olmuştuk. 
Muhtnl' efendinJn kon::ı~ P.sl:Udar. 
da !'l(uhkuyusundıı idi. Ayni zaman. 
da tekkeydi. Pedrrl şeyhti. Sonra 
vefat ederek Muhtar efendi yeri
ne postnişin olmu!}S& da kendisi ka
lemde mümeyyiz olduğundan yeri. 
ne bir vekil tayin elmL'itir. Tek _ 
kP.nln ismine "Kartalbaba tekke -
si" derlerclı. İşte bent. yazın, ek
eeriya cuma geceleri alıp götürür. 
dü. Cuma gilnleri de beraber kil'. 
IarcV dola§ırdık. Cumnrtem gUnlı 

de beraberce kaleme gelirdik. Yu
karda kaleme çırı:ığ edildiiHo! söy 

Jediğtm Osman bey beş altı ay i. 
çinde maşallah birdenbire ııerp!Jdl 
boy bos \'e bir başka gtlzellfk pey. 
da etti. Bır Yusufusani oldu. Ço

cukluk arkadaşım revanl::lzad~ 

. .Mehmet Cemaleddini hatırladım. 

Kalem mahalle mektcl>l değildl 
Kalemodasındaki efendilerin berbl 
Tis;nin deryayı aşkta sekiz on krt'a 
sefineleri vardı. Osman be)i ken
dime yardımcı olarak yan.una al. 
dnn. Her gUn sabahtan akşama 

kadar dizimin dibinde oturnr. ak. 
ran ve emsallerinin hi~birlle Ulfct 
ve muhabbet etmezdi. Kend'si o 
vakit Srı.ffct paşa tekkesinde bu
lunan şeyh efendiye m~sup olup 
Nakşiyye tarikatindendi. Ben he

a\lz bir tarikatc dahil olmadığlm. 
dan. Osman bev bana Nn.kşivye ta. 
rikatlnin ahvalinden hah~derdl 
Onu mest ve hayran dinlerdim. 0-

oun sözleri beni tarikate J:irmcğe 
sPvk~tti. 1311 aralık Kandillide oto
nıyorduk. "Kayık tııırast gibi ma. 

(LUtfcu sahi/t?Ji çeuiritriz) 

Gilldüm: 
- Ondan kolay. hiçbır §OY yok. 
- Ne de olsa birkaç gün kalırız. 

Ne istiyorsan söyle d~ toplıyal:m ... 
- Hiçb'r şey, dedim. Ütıtümde

zjJerle gideceğim. 

Evden çıkarken kalanlara da ay 

ru şeyleri söyledim. Tam arabayc 
bineceğimiz sırada dadım tc>Jaşla: 

- Mektubu? • dedi • mektubu 
okudun mu? 

- Hangi mektubu • 
- Baş ucundaki ~ekmede bir 

mektup vardı. On beş yirmi gün 
evvel gelmişti. Dalgın yatarkc.n se 
ni yormamak ic;ln vermemiştim. 

Sonra da unuttum kaldı. 

Yüreğim ~iddetle çarparak: 
- Haydi dadı. dedim. G\t Oft1l 

bana getir. 

Dadım arabadan inerken tıny -
ıenJyordu: 

- Ne iyi oldu da hatırladllll. Ak 

lmı b&oımcla değil ki! •• 

(~ ..,..) 
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4 H A B E R - Akşam posta!n 30 tK11':CIKA1\"UN - 1:41 

Metaksaszn ölümii 
(ll'l' t&rafr 1 neJde) 

ya davet etmi5tir . Gen eral mlite· 
ı.kıben müscll:.b kuvvetleri vata
nın mU:iafaa:ıı !;in mUcadcleye de· 
vama ça~ rmrş~:r. 

1 
txGlLTEREDE TEESSt"R 

Triyestede 
kanii 

nümayiş~er 

Alarm denemesi Arnavutluk cepheAind 

italyanlar 

Herak.şam 
·= ----
tB:ı, tarafı 1 oclde) 

Yunıu:i tan için ~-Ok ıor gt1nler bu
lül etml' olılu. tta'yn:ıl:ır llk dald
kad.ın ltlbıucn Yu.ıaıılstanı tu31k 
\'C lngilı g:ırantt;inden \az~eçlr

mJyc çnlıştıl:.ır. Bu su-ada Fransız
ların mUt::.:.el:e t.!,dctmesl tn. 
gl. :zıcrl tchWicJ tlr \·aı:i

yete t1ilşilrdü!:ri.. lcıda.r İnbrillı c'o!ıltu 
olan de\'ktJ~ri <le ıo. luLlıula kar-
eılaştırınıı;;tL ?.J.ih. ~r propa;:aııd:uı 
bu \':ızl:·etten lstlfn!le ederrk Yu
nıınistanm Abr..a.nya ve 1tıı.1yıı siya-
!!etine meyl~ecet;1:rtl ,.e ittff:t'.-lan. 

Londr.ı, 3J (A . .\. > - Londra 
r:ı.d~ os.ı e;-ıikeri bu ııabah ıunla11 
söyiem~tlr: 

"- Bi.:~Un lng!ltere General 
Metnksas:n ölür.ıUnü büyük t>ir te· 
essurl~ öğreıını.iştir. 

Jan Metakcıa..s bilyilk bir ElenC:t 
Onun öllimü,·le vatnn Yur'\nistan 

ı değil . fngilt~:-e ~e miittefikieri de 
çok değ • rli b:r d':!vlct 2damı :tarbet 
mişl ?rd ·r. frgfltere Yunan kah
ram<tnl· önın mli~ahhas tlrr.sall o· 
lan (lOU n 2S İ lkt !:şrln ültlma tomwııı 
verdi~i kat'i r ed ceval· ını tı>'<dir ve 

1 hayran 1 kla ka ! ıjllanı •<jtl. nuşma. 
na bu ll"aj!rırr cc"1abı vPrd1ğ1 zamarı 
Jar. M'" 'a!tsrıs blitiln milleU:ı yek
pare bir klltle hallnd 0 ken::H etra· 
fında c'-Juğu!'U t.illro: 1u. 

Onun en büyUk muvaffe.kıyetle
rind::n biri. Yun:ın orfosunu kuv
V.J tli hlr dilı;:..,anlı: mllc:ıdele ede

r bllrcek ve hatta ona ağ r mağlUbl
ı yetler verctiret :ıecek ş:kilde orga

nize e!mes!dlr." 

nı rcdd :!yllyeccğini !,:-.:ı edlp duru· llOTJo'~SEIS DOKTOR 
Y ıı:'l' aş mn En t yorda. Bu hus:ısta zlhl:ı yoi!l.Dl:ıra 

Atfna, 80 (A.A.) - B.B.C. : Öğ-
Gencral :'lletaksıı.sı yakından tanı- renilö "ğine '(öre bir Yunan tayya· 
7an birisi: 1 resi, Meta'-i&S!n teda,·isi !çln mu. 

Halk aulh lehinde 
bağtrıp ç:ı.fırdı 

Belgrad, 29 (AA.) - P.euter: 
D .... n ltaıya'dan Be'gra<l'a ge. 

lı;:n C.aıı l:imse!erin söylccliJ ine 
göre Trieste'de faşi~t po'.ls nü. 
ma) i şçilere att:ş etmek mecburi. 
yeti:~de k!llını~tır. Bu beyanat, 
Mil.2.no ve Torino'da karg lşatık 
lar çık tığına dair verilen haber. 
lertlcn sonra yapı1m:~tır. 

S:>y:en:ilf;i ne göre Tıiestc'de 
sulh lch!nd?, F:.şi3t rejimi ve 
A'm-ınya aleyhinde bağmp ça. 
ğıran nümayişçi'erden birkılçı 
ölmüş veya yaral:mmıştır. 

Po vadis iııi ı1 muhtr'if küçük 
şehirl~rirde de bur.:. bPnzer nü· 
ınrıyi~ler terlib eclilnıiştir. Bu 
ha\'alıde Faşi .:tlcr ve Ge~ ta!lQ +a 
raf m:ian ahn;.,n şiddetli teibir 
1erc raf nen hail{, memnuniyet· 
siz.!iğini imar etmekt~dir. 

"-Merak etmeyiniz, diyordu. teha.f~'"! do'~tor E:Ck~n~rl get :rmelı 

Gencnıl Metak'l:ı." i"mbl kMetml:: Uzere Vi.ı·ar.a~·" J?ltrr.lşti. ·rıı ~ ehq.s. İbı.lya!l er.ir!ari İngiliz 
bi:- ha.itle ö!mek lst ~mcz. O \'cnan su• ça:ııe.nb:ı g\\nU sut sekizde ge. ç!ftliklerinde 
"-rll ind la1t h" 1 k lec: ku. Faht o sa.b.!.h ~aat 6 20 de l { k 
,... : 3 ııar ır rı> 0~ nama Mnta!naa son .1efcsinJ vcrmı ştir Ç:'l !-~tırl aca 
fi ..: refinl bil) bir zaca.n hl~ Lir ıcye U · Lo::dra, .-JO ( A .A .) _ B. R. C; 

DF \'AN"TA ııt:.S1 k I 

<BB%itarafı ı nclde) 
müteakıben 9 •mcu tşl etr.ıeye aJt 
sığ n.ığı gözden ;eçil'miştir. Ku
nıand:ın burach, :tendi<5!n.ı hürmet
le s.:iAııılıyan Vıtlandaşlara hitap 
ederek. 
"- Bu gelip geçici sıkı:ıttlara a. 

lııµnak iyidir. ileride lcabmda ra. 
hat eder.;iniz." demiş ve bazı tav
:ıiy~ lerde bulunmuştur. 

Kumandan aı~ınıtltt:uı çtktıktan 
.:;onra teltrar SirkPci garına do~ı 
ılerlemiş ve yolda toplu olarah ça· 
hşan ekl:ılere, bir yere tophnarak 
değil. her eklr in ıızaınt iki~er, U· 
~er ki1;11k gruplar ha'inde aynlıp 
ı:alı'}~alarnı ve b8ylcee dUı--rna" 
tJ.y~ arelf>rfne topluluk gösterme 
n r ! ) rinf tav ~iye Ptmiş!.!r. 
Korgencrıı.I AU Rıza Artunkaı 

hura:J.ı tPcriibe hııkkmdı>Jti intiba
larını rica eden bir muhar riri.mizr 
.şıı be:,·:-.,.,tu btılunmqhır: 

·•- Ben de !!hin ~ördilkler.11 1zi 
P,'Ördllm. Hall:.m bu işi ıa.:,"'!kMa bP
nimsedlğl muhal:kakf.!r. Hallmn:z1n 
h-ıklki tehlike vukuunda la!' bııgfüı 
gösterdiği itinacl"\n da ha yüksek bir 
itina ve ol~rJuk ıı;ös•erec''"{i şU.,. 
l't0 l!1"!dir. F~?!'len TU :-k rr.ııı~ tfni11 
meziyet ve ha.sl ?tleıi. bfr d~fa da
ha, yurt rr.iHafııarınclıt heT zaman 
r,-österdiği o~~nluk R<?kl[n~e teza· 
• '"" e tm\c-' lr ve ecl?c!'lctiT." 

;;..-11 idare t.arıa
daı:urıa Uatlıas~arı 

fctJa etmcl:..'' ı YUNANI<!? ~usıs ıı 1 LETE Hı:ı.rblre nP"!m dıin Av:ım Ka. 
FilhaJ,jl;.a b5yle olıla. ~neral Atina, 29 ( A.A.) _ Atina A. mt.:asında, Ya!<ın ;:ır t:ı!d tal. 

l yan esirlerinden bir kısmının Gllnlerdenberl iilııa ile hazırla-
1\l .. taks:ı.." l:lltü.a t.aıvan t:uvlk ve jamı tebliğ c~iyor: . t · 1 · ..l 1 t ı k .. br. 'k h d · 

M • l •. y k . \ ' .1, . 1 zıraa :ı; erml!e ça ış ırı ma u. :ıan :ıyu ava taarru:u enemes: 
tı.•hdme.rine gGğCR gerdi. hh;rat ve . uı :.ın ·: a ı . ~nan mı e••n~ zere Iıı~iltereye ~etirilme!eri bu sahan eaat tam ıo d& hafla 
Wdbi:i e.lı.lea bmwma.dı, BelW ha.- hıtaben a :ağdaKı beyannanıeyı dilşürüldüğünü P.'iyıwı;ştir. mrştır. 
zı JJ.kll.alar zayıf \e milt~udll1t ne~re: miştir. j jff -1 dö ı Alı\lT.'I diidUklert duyulur duyul-

' 

Beş sem~ benim yanım:ta ~ür'at D!"il ere~e rı maz biltun'' t"tanbullıılar b•'lyük b·u uva~ılrlnl g5sterıll Fa~t b::kl!;at. ~ .. 
ve fe, ağatle m3ll1 1e!.~tımi ida!'t' e. il :ııl ast ere ltiJa.1 ve intizamla tııfur.l!.kl:ıra gide· 

tc en kuv,·etll "l"llkl ~rden dal!a me· den J.Yd • A • ı d 1 t -" • m zc ~a · ıy e eve t ,.~ rek nıefruz bava tehUkesiıılıı geç. 
tin dım·an7ı. Vııt.a~mrn şe~~f ve ri_mli ,C~1ali} eti~~n da~~as1mı riı>~İ~ ça:"tırıJdı m csi:ll bel:lem.if!erdir. 
tıııys.iyetinı her mWiUııua.nm ustUn. bır şe.<ı.Je tat~ık etm•!i o.arı m:llı Hava t::ı.arruzunun ba')ladığmı 
de tuttu. . 1 duyguyu can'.ar.dı,ar~t dlişnıan 1 ?ondra, 3~ ( A·-~.) - B. B. C: bilfüen allrm tsareU verilir veril· 

entri!·alannına karo;ı cesura • ıe va Dun ne~redılen bır beyarın:ıme me vil . ette' ı · il k h 
General ıuetak.sas bakf!d bir ziyet ~lan 'a~ r 1etaksas Yu'1an ile 18 • 19 ve 37 • 39 yaşlarında- k ~ z, b ~Yt. d «h pla.st , orunmkak a· 

• · il ·' • k' · ı l ı lm ~ ~m e_. e ı ~r a op.anara ısn 
Tilrk i'lstu ldl Elen "e Türk m • taiib i :ıin c"·e~U ş:m1ıa, a.rasında ı er.;:e.~ er as::ere yazı a~a 

1 

bir mü:1knei~n ao:u-a derhal tef. 
letlerbıiıı ayrılmaz menf~tlcrtnl yer a'm:ık üı:~re g~zlerini ciiiı1ya. davet olunmuşlardır. Uş föaüyetine gec:m lıtir. · 
e:ımJnl bir ltwhat ve tessnilt~ ;ö· ya kapı.mı.,tır. 0 İ$lan!:ıul Vali ve B"'ledlye Reisi 
ı·üyordu. Son dahlkaya kadar bo st- 1 Hatırasına saygı göstermekte Kağıthanede yeni bir Dr. Llıtfi Kırdar Beyoğlunda ve 

bu'.;!ilne kadar siya~i ve askeri sa- ko··nru·· lstanbultla muhtelif tecrübe aaha-yMctJ ta!dp etti \'C ektfı';'1 tohamla. ,, 
ha!a:-dl o!duğu gibi amele ve zira- tanna giderek teftişlerde bulun· 

rm verdiği seme.reyi toplamak key. ata müteallik ı:!a.'1at sahalarında Be!e:iiye, Kağıthar.e dl!res: muştur. 

GalataBaray lbe-1 önünde, atılan mu k a b İ 
mefrus bil" bomba neticesinde bir ~ 

·~:;~trik teUıılıı koptuğu görUlmUıı- h Ü c u m 1 ara 
Taksimde nahıye mtldUrlüğU bl. 

nasma mefru:ı bir yangın bombası dev,,,,. m 
dli:tüğil gönllmllştlir. 5 Dakika Q 
ıarfmda yetişen itfa.iye ekibi tara· e dı·yorla r 
fından yangın söndurillmUgtür. 

Bundan b~!ta buradaki jandar. 
ma mıntaka bina.sına da mefruz bir Yunanlılar bunl&.n 
tahrip bombası l.tabet etmiştir. muvaffaklyetle ( 
R'lmba dıı,er düşmez, enku kal· d d" l \ 
dırma ekibi derhal faaliyete geç. tar e ıyor ar .. 
miş ve mıntaka kordon altına alın· M'erkez co,.lıeıl~d~ 
m ştJr. Ayrıca Taksim meydanına r 
İl'<arlkll gaz bombası atılmııs. J?BZ. ioaar e11e şld ileti 
u mmtal:a sarı bayraklarla tecrit 
edilerek klreç kaymağı ve su ile te- Aföıa, SO ( A.A.) - B. B. C 
'll ı:!l~nmi.ştir. Yl.!ııan l'esmi tebliği: "Cep:hed 

To!1hane meydanma mefnıı bir mahdut mahiyette mevzii fnali 
gaz bomba8J dUşmUştllT. Saha der. yet olmu§tur . ., 
hc\I ten:izlcnm~Ur. Yunan wr.umi emniyet nez:ı. 

B :.-yazrtta camJ yanı ile şehir mü· rctinin te-blitine göre diln dil 
Z'si civarma bombalar dil.tmUştür. man tayyare!eri memlekPt dahi 
C'~nıi civarına mefruz bir yangın lid hücumda bulunmamıştır. 
bomb:ı.sr, mUz~ye de tııhr!p boll'ba. Atina radyosu diln akşam so 
sı at·ld:ğr, ve derhal eltlplerin faa· yirmi d:Srt saat zarfındaki as. 
livete ı::~tı~ ıt~rUl...,tıştUr. keri faaliyetten ba.:sederek 1 

Llmaııca da 11.30 d bir ve.pu,.da talyanların mul:l.bil hücum!ardi 
me!ruz bir yan&'lll s:ıkMııJ, eı>ııctarın. oı.tunmağa dP.vam ettiklerin 
mu,tur. bildirm!ştir. Merkez cephf'sind1 

Metruz dOtma.n tayyaı-eterf YıtdJ· rnuhare::eler bilhassa ei:idetli 
kule lııbt'lyoııu Ue buradaki tun '"brl iir. Yunanlılar ltal~ 2.]'\ muka.b. 
tcuma nOc.umıarda bulunmııoıar1ır. hücumlannı t"'rdetmeğe muva! 
OUşı.uan tayyareleri in.ırala& da oom fak olmuı::T :ırdır. 

oaıar atr:ııı. ve tkı yerde yan~m çık TAARRUZLAR DURDU 
mııtır. J=:ktpler Lam blr 1Dtizawla c-. Atina. :JO ( A . A .) - B. B C' 
ıı,mııtrr. Röyter ajansı ır.uJ-abıri, Anı 

TecrUbe saat ıı.3:5 da bttın!şttr. vu~luktaki ttn!yan ta~kumar.dan 
Vlll~ette tnt>lanan bakem l;ouıls'\·o- g\mcral Ci Cavn.llero reni taltVi 

nu, ıxıubte'tt ekiplerin şeflerindtn K .. • ye kıtalarına nııuı::ıın ta2rnızuJ 
ı~n raparıarı ve te:tt~ıer nellcı:stndd 1 dı.ırc·ığunu bi1'1irmc.:~tedir. şı 
eJlnlleu ltanaaUert tetkik etm.,krtd!r m1l cephesinde harekat kar yi1 
Komiayonun, öıtlejeu sonra nence t\nk zünden dmınu{;tur. 
itmda matbuata .izahat venııeal nıuh 16,000 ES.'R 
temeldir, Lw:lra, SO (A.A. ) _ B. B. C 

!!oma11sanuı Berlla 
elçisi r erı ça')ırııdı 

norliu, 29 CA.A.> - StefanI: 
Roman:tanm Berlin •~firl Gre

ciano, bUkW:neU tarafmda.o geri 
çağrılml§tır. 

Yol kenannda duran 

Bır otomobil 

Mevsu:{ menhalardan alm:ı.n ha 
berlere göre Yunanlılar harui 
b;daye~indenberi lG,000 esir aL 
mışlardır. 

Fon Ribentrop Macar 
milli müdafaa nazırile 

görüştü 

finJ tattı. Onun için bu bliyilk d<>*· ve aynı zamanda mim gençlik te5. Uzarindeki bir beton bır ah~ap Alinn (3areti verildikten ~ da. 
tun ~·e dc,·lct a.dammm ziyBJ Tür kilatı sahasında da eserinin. daL köprüden mada bir ahşap köprü kJka sonra tayyareler şehre hUcum 
ldyclle de \'nnaoM.:ında oluuğu ka- ma aynı heyecanla takip erlilece. daha kurdurmağa karar vermiş· etmişler ve muhtelif mmtakalara 
dar derin ve ha.kiki bir kederle kar- ğini. mil etime temln ederim tir.. Btı köprü yalında pazarlıkla mefruz gaz, yangın ve tahrip bom. 

1 Yeni hil:.'..\Qmetimin reisi ve Aıa- ihale olunacaktır. balan atmışlardır. Atılan mefruz Kendi kendine direg-e 
aılanm1~tır. Do:;t \'e müttefik E-

!arıru:ı ş:m liye ka:1'l.T m'itt.>VP(l:l. Al u. b~"',.,l bc:nb::.lar. zarar ika e.lemed~n, rıa· rar~b 

Berlin. 30 ( A. A.) - Kofonı 
biya radyosu: Alman hariciy 
nazırı Fon Ribıbentrop d'ln Ma. 
car milli müdafaa nazıriyle gö 
rlişmllştür. 

len mıııetırJn lluyduğo acıya aynCD 

1 

nm uıun zam:ından1:>eri mesai P-r. lıııını3 ;a• 11 s~t koru...ma ekh!erl taratmda.n :s- - laaıllıere Vl ISi:IA 
~tırak ediyor~ ~ .a(:ırı bulunmala~. b_~ ~-;erin f (C&§ taralı J nclde) ırı'lhnfl.In~e bert.~ clilrl?tlr. fkl dftlllrılDID v:frl• fe~ıt.l.&Sf b""'••df• 

Hüseyin Cahlt YALÇIN ta;:ıbındt de -. am edılecegl!lın en HUr Fra.nşız ku" .etı.:rt t.ar&ı....aııan Bu~•lnitU tecrub~nin aikl~t mer- I I il d il ki : ~ • Clft. • 
1 ka ' i zı.rr.::.mdır. yapünn hucumcb.n bahsetmeRtl!JI~. kı-zleri Beyı>"?ıt. Sirke.el. Eı::ı.!nö:ıll. a D ır r. f L ,1,1 Londra, 30 (A.A.) - B. B. ~: 

;::::=====================::. l'.fil 'et..m ile bera1::~r t~htım f't- J.>e>ll 'l'elgrat gaz.:tw ıw.ııan vu Köprli Ustil. Tal:sim ve Harbiye ile •araladı Salfı.hiyettar bir zat dün, Afrı. 
ra ~mda sıkı bir su·et~~ birle~!"l"İ) maktadır: tr~n istasyonları ve limandı. .J ka.daki Jn~iliz muvaffal:ıyetlerl 

sarifi zaide oluyor, h::m de vakti.. ~ bu'ur.1n \'E' ayni zaman~a r:ıilli ha· "tn,;illz lmparatorluk kıtal! rr.•a"t• Sh-kec!je tam saat 10 u b~ geçe. Şotör Ke:nal Atarm ldareclnıiekl 1 ne ra1ınen In"'ilterenin ha~.Jit 
le kal e:me gelemiyorum,. diyerek, 1 yat:mızın ~on ~erefli ~!1İf!''erinrlf-. deki seri hareketleri esnasında 1ark1 mefruz yangnı ve gu borrıbaları 2321 p!Aka numaralı tak.ıri, Tarı,bıı.oı ba~lıc~ sahneJittl teşkil etme':tt 
0 zıı.man ma"şrm da idareye klfi ~i fevk~·a::ıe c!e~~rli mi"rul~dE>rı ttaıyan A!rikıısı ue denız uasınliakt patlamı~t·r. A~rılan ek!pler. derhal na Aleksamlrın dJ:ck~ önlınd~ du. j olduğunu ve i .. tll.fı. te'~~ikeshit 
o!ma!da Laleli cıuniiıt":ifl karşıeın• ılham a .an nazır ar>m Yuna., o.... yoıun yıo.::·ısır.a gelmı,ıerJir. lçhırtnde ~ıı.zlı ~ayıı kıreç kaymağı ve eu rur:ıen blr~e.n'blre freni booaım!f, ve el'an mevcut bulunduğunu SJY• 

. du\uııu;ı şe:ef mryr anında t ıkı;J bir gc.:ıer~l olmak uzen 1.2oo e.slr a'.. ıle tcmı7. emı.ş, sarı levhal:ırla, gaz- ala'Jlldlğlne yoku' a~a!';ı ko§11ıata lem:stir. 
da çıkmaz sokak ıı:e~lnde bir ev ettiği ka!ıram"\n ve m•::ızı:c.ırn 'l1İİ- mı~lnrJır 1 h mmt.cl:ayı te::l"it etm.i;1tir. ~ıamı~tır. Tak.al, bu hızla 1'1r2crk~n. • ----------
klrsladım. Ynlnız val'clP.mle berR• 1 ca:leleyi feua· :~rl:k ve fera 1'.!t'e Hind k~tıı.Jartle m~;hur tsko~ya a111.- İtfaiye eldbi de derh:ıl van~ yol kenarır.dnkı b1r tetgrat dh'~ğır.e Tar oba ,. ç ,n 
b'?r oraya tnş:nd m. Hal'mde yi., 1 so:ıa edir~re'de~ ve E'.min ül nut yı, y:ı!'tıklan bir sUngll hUcuınUe t.. söndU_rnı~ faaliye..~ne geçmlşl!r. çarp:nı~. dueğt yero yıkmıştır. E•ınun 1 u O 
ne bir perişanlık başladı, Dostla. muzaffer bır netıceye ısa! M.:>Cf'k· talyanıarı kaçırarak 700 esir almı,ıar s . .ır~aa ~aralandık.arı fatt~lilE:n t. la d& hızını ala.Duyan taksl, ctv.orcia. t ' 
r1n ·~rorile bir şeyhe intisap ~me· .erdir. Bt:tün Yunanl:larda~ ~;m. d ki kışl imdadı sıhhi ekJpleri tara· kl Koço ve tsm::Ue alt dUkklniarrı ılUSUSI tramvay.a 
~ diy.t! kaiar o.·~.ı.:ju gihi di,;;iµ'in v. e ır.;.r,· trcda 3.•oo mn murahtıa.ındıı.n fından, can .. lrnrt,e.ran, oto:n()l:>ili lle ~ .. arpını•, camlarını kırmı '" ve caıldıo. 
6 ı- mrar ver<Hk. O ı11.man kllnıU - ..l "'" "" "' h talı ka d t v "" 

va . anperverl ı~r n arm par.ak tıPlıl . fazla arazı tnglllz. kontrultirıe g~..,ı:ı as .an~~e ' ır.ını:.ş ır. den geçen bmaU Ya~ Ue Vlrjlw.ıya Bilhassa sabahları ve nkşaIJl• 
f"''"" I Hs..san efrn1i haıretleri Hal- • - - .. l • ~· · · · ·t • En- • nföıUnje!:J tecr~b·•i bizzat l h" d k l 'h. lıv f" ıennı l!O~ erme ~· ını ı - eı ım. oıııp şınırtı ln"•llZ meml.lrları t.ı.fl\J ır.. . .,, çarpmış, ~arnıar.11§br. Arab3.lllllr so· an, §C ır c a a ... a gın en .-
vNI tarikatı şeyhlerindrn ve fıııa.. Alla' 'tn in:ıyrti \'f' mılletir k•1v d .., k ıo.t ırn ktP.1ır idareı 8rflye knmııt&nı E::ı~eneral ıca!ıta bırakan ııotör yaka!nnmı,t!l. la. d.Ştıf;1 saatlerde melıtepleriıl 
J!d · rı b1r zat olup hıın"si J.elel 1de ,,. , ~ ~ • ~,. Taytnll gaze.eıı 0 as e m ,..,,. dl K ki 

1 
uh elif dl gi ... an veya evlerine denen e 

' 

"et V" ı.ra •'e.~ı'le Yuna"'ı- .-tan t>f~..l: dan yenı en tcş ıınt yapkı ri !l ubL...... Ali R za Artun'tal te!U3 etmir;!er. tal 
ıne..ıılıur Sani"! Emin efend !nhı Yunarı::ıtan ya,ı~·acak ve l)ljvQ. •tadır· r. ::ım•ıtan, e !l ere m l" • POL/ST E: nin traz:..vnylnra birunekte büy·· 

· ~ " d •l . . k ı , ı · ... ri şunları yaz:na • roktitler vermi<-tir 
dllklt!nm·n biti';lğind:!. baltltaltn U. ec a. ımııa ı.;e a uarna 1 rl r ınıı .:ı ••trı~lllı: kuHetıerı Picctyad:ı.n Maııı,. • •• " • mU§küliı.ta t.c:;:!d1f ettikleri ve• 

ayık bir surette muzalkr o!al·ak· bd'" ' A Eırıno:ıUne ır.efrıu bir yanc:ın BirrL1CU~'ram.,.!'.,.lr ya binemi;eıek ek!eriya ~ 
znrinde caddeye narırdı Saatçi E- cuaya r;.c:'en dem ryolu Uzer ~·u • bomb-sı atı:.."nJŞ~U. 1'\r ticede bura. - :r- .... ~ -~ 

tır. gurd~t nıe • k1 ne ""kla,.m:ılttaılıı·ıar. ı . m ::sa.:eleri yaya yilrildükJC 
mln Efendi de şeyh efrndi:ıin ıtk- YENi 8,\ŞVt:ntt, \'F. u • ' J.. y 111 tın:ıe dakl hır ıtrıya.t de- osunda yar.gın tekn~stnde ha1l~dı mekte:l idr:.re!eıinin ~ikayetıer· 
re.b"ııtndandı. Ev'mlrı ye.kınt•tı ha.. 11.\R!Cf\'E NAZiRi t::u ~elılr Erıtı.ınl1ı garp v :. .ı . 1 çıkmış mal 11li itfa.ive <'ltiıl.Ji tara· · 

ıı.~ r1 tcc:Jzata m ı !lk ha;hcn şPtıtr.ıır. fmrıan' söndlirillmli1tUr. Ya"gtJl çı. B~bek, YG~'Ul°tçu so~ak 5 nı•ma- den aıılaşLm:ş ve bunun üzerıtı 
a"'b'yle gt"Ce'eri oraya de\'l\m& Atfra. !'!9 ( A.A . ) - Kral ?Je- Hab .. ,l~l'ln:n t;aıp hu .. udunda deovrly~ kan yere, kırm ZI ban lır3 ç e.kiblı;· ralr ev:ie obran 6 ~·aşında Burlıa- m:ıari.f nıüJilrli:3'U tramvay id 
ba:Jhmı~tnn. Her gece ders muza. taksa~tan inhi'.al ed:m ba'3veka. hıı.rekltı devam etmekte ve hurl\dıı. tir ı.~ ::fruz dli:-:ııe..n hyyardari ~- nelJn. annesi yo1.ckı n mutfakta ça· resi nezdiı·de teşd;i',)U~atta b-ıü 
kere eden, encak pazartesi ve cu· tete Y:ır.:ın bankr..:r l.!rr.:.:mi rrü. tt:ıı~ :ınlar old11kçıı D" l1hlm bazı nr.k.. ı ra ~.rrı:ın at ı'•n bi,. hm·'>a ~elice· :ru:51r te::ne--!niu iç' ne dll :mU~. sı- ı h .. nm~tur. Yapılan t.etkikler ~ 
ma gPcelerl cemiy ti kUhra U,, e- diirü sabık nazırlardan Alek- 1 ta.lan terketmektedirler. sinde Emtn5nUnde bir vatanda' ya. calı: ıularla h~lanaıak vücudı•:ıun nund:ı tra·nv:ıy idare3i talebelJI 
vinde mukab"leişerUe icra olunur. san<lr Korizisi tayin etm:şt:r. şımdly• kac!ar Drrnenln tnrııızıPr ra':ı.nr.ı.ış imdadr s•'tht ekiı:Jeri ta· mııht,.lif yerleri yanm·atır. Yaralı ııakli İ§i için yen tedbrlr al 

Yeni b:ı.şveki l aynı zamanda e!lne dU.ı1.aCfU hııber verllınemekl~ htı· r~~'lldan •rurtarıl:>'•"!.ır. ~ocuk. Ş1~ll ço~ıık h:ı.sta.haneslne tır. 
du. Şevhe inH~ap ile a <;k mrz silkiı. 1 t .. _ d . ......., 'dı ı B ted,.. · 1 1 ,._hr·m muh~ , h:ıriciye nezaretini de Uz~rine a_ rab:!r ltn!yantar;n bu not 8 ""' :!va"'· ~aat l O.<t5 de k:Ci•ırUniln tahribi ta! r: m~tir. U ı.. ı r ere, t~ · 
net bulacak verde, Z~!mıllehın ha· j ıarak MetaJ·eas kabi!"~S;nin ay. h bir .nultavem:ıtte bulunma! •ırmt l.ıPk t.e'rüb:?Si b.'.U'l!&nL~tır. Bu f'snada PARrılAKJ,ACINl MAilİNEYE lif &.mtleı nde toplanan mekt.t 
rar-:ıt1 • H'ıter.'°lih . arvona c'llı ver- , nT olan yeni hükumeti te~kll ~t- temek için h tçblr sel:ıtb yok .. ..ır. J·FprU u-... rlnderı g~;en m~fl u: bir J{A ">l'ffiDI m•.1i:aka.la:ına göre yahıız sıı.ı 
mrk tein tlf"'.l•:ıldlerln şeker yeme. m!ştir. Yeni kc":>ine hugJn ıi~:ıt Deme rur ... tı mı>'ısu.:.:ıda m11

dal'1R '• d''sm:ın tayyaresi, gU"a bir talırlp Ga.:slıl)f'şme'cl~ D en1'rhane cadde- tahları t'l.lf"b~:ıin gidi~ ve ~ 
l'irı:> ı!l'lnc1U. ~aatc;I Emin ef"nd'nln or.~a vemin etmiş ve işe başla. dllmcLıe:.te:l r. Ve but ada Tobru't ve 

1 l:o:ub:ısı :ıtnnıı. de;·'ıa! km1r tki'!>i sinde 141 sayılı kil.re>~ ftıbri!tasm- ş:nr..: 'U'ı d"nUş snaUErinde ff>.:!. 
Ethem efendi nnm•ndıı ve ben'ınle mıştır. Bıırdııscla oıd· ıg-u glt i umuml mu•1a· fe'lllycte jeçmiıtir. T.ıhrlp oor:ıbıı. da ç:::.lı?"n ameıe Ha" :.n Sarıl.a'lı, ,:..pıı~cak ye:ıi h:ı.tlar ihdas edEf 

YENi BAŞVEKİL f a tes1sı:ı.t.ı olduğ•ı bt.kkınrJa hiçtir sı dü ~n '3ıı.ha, d!r]·ru l:nrl:·at ite el"ni kıı.z::ra m:ı.ki~~ye hptn1111ş, m ~tir. Çn :m • ~:r::eci, Orta.kO 
~'tt.cııt bir o~lu vardı. Maliye h11zl. 

net t'"l le!''"I'? dc>vam ıodcrdi Bar.ıı 

dR b:l"zerlt. Yı>.nt esn ııahll·vdı. 

Lıl'..in 'Ethem efeııii. tankı n~zc· 

nlıı~en gıı •·e1 1 e A'iT1':ı ıııdık. A1im· 
fazıl. söz bilir bir zattı. Kalender 
m:?şrepti. B ... nI ço!t eever, eaa''"r

ce yarı""'a ahD muhabb"'t edel"di. 
lsmlrn' "Derviş İbrahim" koymurı. 
tu. "D:ırvlt İbrahim l~ık , nıı..sılstn, 

grl bak :.-lmı blrnz a~ktan dem vu. 

raiım .. rllye San4~de ne sutlcr
ce mtıh,.bber edPrdllt ki bir daki

ka bllA gelmez'.ii. t~te bu Ethem 
efendinin sohbet ve muhabbetin • 
den manevi pek c:ok ahval :ruhür 
cd'n , ırvh!mlze knrşı otan a,gkmırz 

o dcrcc: ;e vardı kt evden yateğı, 
hnzretı §eyhtn ba.ncslne naklcttir. 
cU 

Anado!u aja:-ısmın nctu: 
1885 tarihin:ıe · doğ:ın A!ex 

Kuriı s bütün Yunanlstanc!a 
de: in bir hürrn~t gören kıymet. 
li bir iktısaiiiyatçr lır. 

ı Hukuk tahsilini bitirdikten 
soffi"a millf Yun:ı.n ban!;ıı.:;mm 
hizmetine girmiş ve crada mü • 
dilrlüğe kadar yliksclmiştir. 

Mumaileyh Yunanistanda (ku 
ru üzüm l is:nindeki Juymettar 
te;;ekkülün miiessis:air. 1938 
s~nesinde milli Yunan bankası • 
mn reis muavinli~ine tayin edil. 
miştir. Billıbare i\1etakrns hü
ltumetine içtimai muavenet na. 
zırı S'fatiyle i~tirak etmiştir. 

1039 da milli Yu~an bank~sı. 
reisliğine intlhe." edilen A ıex 
Koriz~ yeni vazif e!tle m"'!'<;UI 
o1m".1< i.\zere nazırlıl,tan istifa 
ctmi§tir. 

maliı:nat yokt.ır. DP,.ne llmıını b'r ~evri~"lllı' ir. Köpran:ın altı b~' ot· p:ı.rm!'lk1~n ezll~,.ek yara~anmL'jt·r. .Sir!ı:Pci l atın., bu ı:ıeya.n~cW'· 
kıyrneU haz dcğlldlr. çurkil <>ra'ıa d · ğu için ok:slje:ı terti!>atı kullanıl. Yo.::-alı, C3rrahpaşa hasta!lanesine G..niln muayyen s::ı.atle.ri:ıde st~ 
ancak kUçl\ır' lı.ıctmdeki vapurlar ba., m!.Inr-~1r. ı kfl'dırlmışhr. fer yaracak o:an bu tramva)' 
rıuah·ırockto1ir... ....ııır.ı• A4lllllli'lll'llllım:ıııveıı11ıll!!l'lllfillliaHBllrnilllt'llıi8:1!I'-· ID!llr.PiMllllllll'Jl11l!llll::a.. laroan ... ..>a."1!\n bu mekteplerin ç1' 

tTALYA""W soU.\L!StNDE tıl' ;;~Y.lllllln:!ll!lıf nm&&& •• sa:r.ı... '" ' 1~-nııurımı ... kı§ ve giri~ eantlerinde depoltıf' 
Nnl:-otıı so (A. \.) - e .s.c. - Bir · """"" , • • ~ dan sırf talebevc m&.lıstın clI:l~~ 

rcıımt tebliğe E;öre kuvvetli devriye 1 ~ Donlzl'!ıin ı;cllk CJderJ~rlnde ... ~ ntanJanmn anlan koruyucuları=",!. 1 üzere tramvaylar ~ıkarılmJ' 
mutrez3!eı1 d'ln ttsly:\"l S('m111'11l'1e ~ olan Aınerllia boJıriyeUlenuJn bayat:nı C3D.landıranı - ba.şl~:rımıı:;trr . .Aksaray deoosııtl-

gl~~:::ı~~~~~;~~~;;,~~~~a~ır. ıra '•n" HRıYEL !.lER ŞARK 181.. ~-: ~k~::.~:!''~ı!~ 
LARr.J ZAYİATI ~ Ufa\ , beyi alarak h:ıre~ct etr.:alttt 

l\lclbum 29 (A.A.) - Harb!ye ~ lteznlik Şişli ve B~~i!:'"..a§ ~e-r:; 
nazırı Sp~~der, bu s..'lbah Avustra.I ~ Z:ıfcrtn neşe l .• \':ulfenl:ı ate~ ••• ~IU'r;2ğln zevldle yanı.tılan )arından da bu ~ekil<lc arabalı>' 

ya kıtalarmın To~ı:ı:ı~~ı ,..a~latı- ["' Altın Sesli OiK PQWEL hcıreket etti~lme!:~:r_. • -~ 
nm 300 li geçmro.igını söyle~tlr. ~ Tramvay ıdare5ı bır ~ti 

TUWtUK LtııtANI GEi\lt ~ B A " E . kontro!leri bilhrssa taleooı~ 
M:EZARLIGI llAI.tND.E! ~. u 11şam Lı'L s·nemasındaı kol~ylıltla naldi iqil~ ID('~.tl o~ bkrn:ırrlye, so (ı\.A.) - R .B.C. : ~ ~ ma.ga menıur ctm..ştır. Bu ruret 

Tobııık ll"llnnında san Glorglo l<rt:va· ~ Gönüller! bJyül~yen ... A~~ laı-ı o:e;.-Jlycn 6 ~rkr söyllyOl'<>ktlr. le talebenin s:ı.ba:t-ıa"'l dr lma f"ı;, 
zröUnUn ı-nltazındnn ba,ka r,lgwia ~ • Il:ınbn heye::ı.ıı!~ <Unl~yer:ıl< ... All<ı5!a scyredetclıst:ılz. • rülen ve me':te., id::ıre!P-il1c' 
transat111ntığlnln, tıç torpido mulırıl•I. ~~ l\uma.m'ı ycrlcrln e\."'\'eh!~ altlırrlması riCft o!unnr. TEL: 4S5!>a (1 kabule memur k::ılman de·"ı•~f'I 
nln ve dH!'cr on yedi vnplU'Ull enkazı ~ DİIUiAr: En ı;on clünya b&Oer>.,rı: Yciil Para.Irulont Jurnal. ~I geç kalmak zarureti de orta~ 
bUlumnaktadır. 1 ~~iliiidki~iilll~~tkııDJ:aa:i:ıR:ımmfilifji31miJ~lmlWıJJ~ 1 kalkmaktadır. 

r 
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METAKSASIN OLOMO 
Jl Ltı'lıl ne kudreW, ae uametll bir teY- l§te n:fhayet dost 
U !Jcll ml!ıettnıa btlyUk bir adammm, bllytlk bir de\·lct 
~UDlla de kaaagalı. fırt.mala, borab hayatının mllhaaebesinl 
pptı: Alet.abu da ebedi ileme latlkal etti. 

Ezra11 adı verllea ceüit. hangi (defteri lma.1) e eı atarsa, 
••alarm )'q&rlarkeıa tuttukları bllAııçoyu kop:ı.nyor, yırtıyor, 
p&rça.lıyor. Ve mutlaka o bUAnçoya ayları, taban taba.na zıd bir 
acUceyl tekzip kabul etmlyea blr hakikat, bir mütearife halinde 
ortaya koyuyor. Ve ba tarih oluyor. 

l'8f11UUD anuauna değil, ;yaeıyan tıemayWD.ntt dellJ, ıılattnn 
aanetUiimb bedeflert, me\-;dlerl, apozeleri değil, ancak ınlnJ 
m1a1 bir midye bbaiana lçhıc alan tartıı_ 

lttc bu tarih midyenin kabuklamıı ara sıra açıp kapadıkça 
IOllradan gelen ,.e .edecek olan nMlller, onan zayıf, dc\'amsız 
mayıs böeeklc.rinln ı&ıldanna benziyen bu hakikati sezer, ka\Tar 
ve anlar gibi oluyorlar. 

Met&ksa8m hayalı "ı·unanlst.ana hizmet etmek, ona yükselt
mek. tehlikelerden uzak kalmasını temin <"ylemek ve nihayet 
Ele milletini Tilrklyeye saıııııhnaz bağlarla bağlamak" da\"&8f;·ıe 
billlsa edilebilir. • 

Metakau, ba davllıllDI )1lrtltmek loln, bllttln dillJIDanlarlyle 
.ayui bumılarlyle uğ.raflnrttır. Daha erknnılıarblyeı umumly; 
re1td ikaı, Türk ordusu, 'l·unanblar "Anadolanuu ba.rlmi ismetinde 
boimıya .. ~bşırken, o acı iLlrıbetl, gelecek feli.keti görerok seslnln 
olanca ka\-vet1yle haykırmıştı: 

- Bu muharebeden hb iyi bir netice ı.lamayrz. işin Mno 
blanndır. Töı~ ymllmea, htz bu milletle dMt olmalıyız_ 

Mösyö Met.aksum ha mtfondı•k!8tnde ma\'affak olmadığını 
baglla Jdmııe iddia ooemez. Çünkü M('r meydandadır. 

Bugtln, bilttin dost Elm mlllett, bllyilk hir ölU, \'C doymak 
bl T'eD siyah a~'1U J\Çmı~ bir mez.ann öntind~, ba§tanbn.,a ka
ralar glymlf oJdnğa halde ba"larmı eğmiş ağlıyorlar. 

Bb de, Tttrk mmett de. bu htlyö'k filUnttn, bu mııızann kal"l't
mnda hürmetle eğ!Uyorm. 

l"anaıı mfJletl kadar bla de teaeUlye. tmılyete muhtu.ız. Çfuı
kl matemlmb mli,terektlr. 

Ecel geldi clhane, baş ağrısı bahane .• 

LAEDRi 

Amerikan ordusundaki zenci zabitler 
mektebinden mezun olmuştur. 

1 

Her gUn harl:e bir adnn daha 
yaklaşmakta ola.n Amenkanm 
damıt ordusunda 7.eDcİlerin, da. 
ha doğrusu alyah renkte olanla.. 
nn da bulunduğunu biliyor mu
llWlUZ? Eğer bu hususta kat'I 
malQmatmıs yoksa biz sizi ten. 
Yir edelim. Amerikan daimi or. 
dU8Ulld& bulunan zencilerin mik
tan 4719 ki§idir. Bunlar iki sU.. 
vı A ve ild piyade alayı teşkil 
ederler. Şimdiye kadar Ameri. 
ka.ıı ordusuna intisap eden zenci 
zabitlerin sayw da beştir. 

B. O. Davis Amerikan ordu. 
suna girmek ~refine mazher ol. 
muş zencilerden dördUncii za;bit
tir. 

Bu mıci zabitler arasmda en 
me§bur olanlardan biri B. O. 
Davis'tir. 

Amerikan ordu.suna ilk inti. 
sap eden zabit Henry O. Fliper 
idi. O da Vevt ~an'dt\l..,. l87ı 
senesinde mezun olmuştu. 

B. O. Da via 1936 senesinde 
mektepten çıkarken 276 kiti 
içinde S5 inciliği kazanmı§tı. 

B. O. Davis zenci olmasm:ı 

rağmen l:e§ sene içinde büyük 
bir gayret göstermiş ve o kadar 
k1 bu kadar kısa bir zaman zar. 
tında bir çok beyaz renkte za.
biUer kumandası altına geçmi§. 
tir. 

ı 

R A B E 'R - A 'k~ıtm 'PQSta.!t 

öle-,, büyük 1 ürk dosfu
1 

General Me
ta sas kir11dir? 
M ütevef f aBaşvekilin hayatı 
yirrni dört saatlik f aali1Jeti 
ve memleketine yaptığı işler 

Dost ve mlittefik Yunanlstanm 
miltev fa Başvekili General Me
taksas 1871 de f thak..i adasında 

dUnyaya gelmiştir. Yunnnıstan as
keri m kt binde ta.hslllni yapan ve 
Harbiyeyi i.kmal eden Metak888 
1899 dan 1903 soncslne kadar 
Potseam harp akademlsi.nde ihtisas 
taksas, Veniz los ile anlaşamadı ve 
nuşt r. 

Balkan harbi smılarmda kahra

manca harp eden lletııksas 1912 • 
1913 scnel rlnde ordunun seferber
lik dairesi milditrU olmuş ve 1015 
&eneslnde de erkAnrbarbiye reiall
ğine getirilmiştir. 

Asker oldugu kadar kuvvetli bir 
siya.sf't adamı da olan General hle
taksas, Venczclos ile anlaşamadı ve 
1917 s nesinde siyas t huıatma a-

bulundunn-du. ÇilnkU müteveffa 
Başvekil, diplomatlık gibi, '.l<"1·erUğı 

ve askerlik gibi aile rC'Jsliğinl de 
nefsinde cemeden bilyllk hl radam
dı. 

General Met.aksas eefkatli, bilgi-
li. kabiliyetli bir aile rclsi idi. O en 
bUyUk ailenin, Yunan millet.hıbı ba
emda Utlz, llaldn ve şefkatli 

bir aile reisi gibi çalış )ordu. Şlın
di onun ~lUmUne bUtUn Yunanistan 
babasmı kaybetmiş gibi llğlıyor •. 
Fakat a,';lıyan yalnızca Yunanlstan 
değil, onu bilen. tanıyan, hiç de
ğilse yaptığı ıcıraatı görebilen her
kestir. 

ı uldı. 1'~at krnl Konstantinin mev· 

lan her oeyi sever ve aile hayatmı 
da her §eyden güzel bulurdu. Sa

~ahlan knlkmca tonınlan ile oy· 
nar, konuşur ve bu küçilk yavru
larla bahçeden topladığı çiçeklerle 
yazıhıı.ııeaini ııüallyerek çall§Dlıya 

başlardı •• General Metakaa.8 her M

bah ııaat yediye çeyrek kala uya· 
n r. Yec)jde yataktan çıkar ve ev

velA ılık, sonra da aoğu.k birer due 
yapar, saat sekize kad&l' giyinınlş, 
ha.zırlanmış olurdu. Bir müddet to
:runlanııı seven General 'detakaa.ıı. 
sabah kahvaltısı olarak bir ııUtlU 

kahve ile bir pekabnet yedikten 
sonra nihayet saat eekb buçukta 
evden çıkar ve eğer ha\-a müsa!tse 
evden çıkarken bahçeefni 1olaoara.k 
birkaç çiçek kopanrdı. Geııeral Me

taksas her sabah evden çıktıktan 

sonra bir saat kadar aiya.h buto
nuna dayanarak yUrilrdü. 

IKETAKSAS NF..LER YAPTI ! 
Metaluıasm kurduğu rejim Te 

e.ariettlği ga~ct Yunanh!tana ae 
kazandırmı.,tır sual.inin cevabtDJ 
Yunan ai1.nğ{lsll vermiıtir. Fllle:n 
verilen bu cevaba biz de Metaktıa
am dört ııenellk meea.tm mahtıUHlnO 
hlllba o1aralt UA.ve edelim. 

ld lktldardan dilşmeslyle artık 

1 
memleketinde d kalamıyacağuu 

hlseederek 1917 den 1920 flenoslne 
kadar Kor&tka, Sardonya ve ltalya
da yaşamak mecburiyetinde .kaldı. 

Kral Konstantfnin tekrar mevki 
iktldare gelmCl!fyle Metak.!aa da 
Atlıuıya geldi ve serbetııt fırkayı 

kurdu. 

ı 922 senesinde h&m'lanan ve 
Leonardopulos Gargolldls ihUlAli 
namlyle ~f darb'"i hUkiı.metin 

şiyasi ceph~inl idare ettl Muvaf· 
fak olamad lar. 

Esaarn Metaksu Yunanlrlarm 
Anadoluya taarruz hareketleri he
nUz b r tegebblla hallııde iken bu 
fikre itiraz ct.mi§ti. Dikkate ıayan
dır kJ Met.ak.saa bu harekete itiraz 
edım yegane Yunan generalidir. 

Bu ıekilde bUklımet ve ordu ile 
anlaşamıyan Metaksaa darbe! hU· 
kflmet teşebbU.SUn en sonra da 
1923 de tekrar 1talyaya geçmek 

Bu bastonu destek olduğu için 
değil. ylrml aene evvel çok eevdiği 

bir arkadafı tarafmdan hedf11 e edil
diği için tqırdı. Meta.ksu yolda 
rastladığı köylWerle de daima ko

nuturdu. Halk araamda çok tanınan 
ve sevilen bir hllkümet adamı idi. 

General Metakaaa saat tam onda 

yazıhanesinde bulunur ve ilk 1§ o
larak siyast hadiseleri havi zarfı a

çar ve tetkik ettikten sonra umumt 
karargihla görtlşllrdli. 

Son zamanlarda BqVetili her 
gUn ilk olarak Yuıwıiet&ııda bula
nan İDgillz ha va, kara ve deniz lnı
nıanda.ıılan ziyaret eder, bunu :ya. 
hancı matbuat mUmesafllerlnbı si· 
yaretlert tıı.kip ederdi. 

lletakaa.s ff baş-na gelir gelmez 
evvell orduya dokuz mllyar drah• 
mlllk bir tabJJIMt verdi. Asker! a. 
hada Met.aksaSTn memleketine en 
bUyUk hedlyesl hiç §Uphe&iz, mille

tinin Mctaksaa hattı adı verdiği 

mlldafaa ba.ttmı ka.zandtmlll olma
mdır. 

Müteveffa 'Bafveldll.ıı aakerl .._ 
lıadald gayretl Ue Yunan orduau. 
deniz ve hava kuvvetleri yepyeni 
bir varlık olarak orta.ya c;Ikm11 ft 

İtalyan taarruzu ile gururu bu kırr
vetJerfn mukavemetiyle Metaksu 
battı önUnde kır.lmqtır. 

tdarl ba.knndan Bqvekllbı yap.. 
tıtı en büyük il memleket dahilin· 
de evvell diktaUSrUllı hls8iııt veren 
bir mım birlik kunnut olmaaıdır. 

Kasım paşada 
verem dispanser. 

açılacak 
Mücadele cemiyeti 

halka teşekkür ediyor 
tstanbul ver<"m mUcadf!le C"r.ıi 

~otinılen: 
Muhterem İttanbul balkmm "nn 

aylarda cemiyetimiz men'"!'lt°ı:o 
çıkarlan yardım pulla.rma gÖ"'I r .,_ 
ğf çok yakm alakadan dola\:I l~ 
heyetimiz son'3Uz şUkran V<' rr ~ 

netlerini arzedt'r. 
C<>miyet mazhar oldu~ b · t • 

vlkten kuvvet alarok Kas'l'T'"" :ı • 
da bütUn fenni techtzat.J ba'ltf T"'"9 

dem bir vt:'rem dl!maruıerl a rr ~ıı 
karnr vermlll"tir. D!spanıı<>r bl• mm 
takanm en mUnasip bir ma.hııll " ·~ 
aranılan ansa üzerine inşa edile> -
ct'k ve en geç yedi ıııeklz ay lf'''"de 
aalfvete geçecektir. 

Cemiyet vardım pullarmm dr~ı • 
tılmasmdn bUvilk gavret ve var • 
dımlarıru gördiiğil &nema Mh • ı~ 
rine tPsekküril bir hor<: bilir -
Kalfaya tayyıre 

blcama 
Malta, !9 ( A..A.) - DUn at. 

pırı neşrolunan resmi tebh - e 
şöyle denilmektedir: 

DlinkU salı sabahı dO§man tay 
yarelerinin attığı bombalard;: "lo 
lngiliz tayyare personeli a a
sında 4 ki§i ölmüş, 9 • · .. i yara. 
lanmıştır. 

HükQmete ait eml.lk, ba 1 ha. 
sarlara ··~~tır. Sivil halk 
2rasmda hiçbir zayiat olmad·;; 
gibi, sivillere ait emllkte de hiç 
hiçbir hasar vukııbulmanu tır. 

HABER'ın 
bulmacası 

8oldaa ....... 

B. O. Davia henia general 
olan sa.bık 365 inci alay kuman
danı zenci miralayın oğludur. 

1936 serJ("sbıde Vest Puan askeri 

B. o. Davis halen N~vyorkta nı ~buriyctinde kaldı. 
TL!Skege enstitüsünde muallim. Yunanlstanda cumhuriyet lllnı 

Bu arada Kral lldncl Jorj Ue ve
liaht da umumt karargihı cezdltten 
sonra Batvekllin odasır.a ge1enık 

hareki.tın inldfafma dair Metakau. 
dan izahat alırdı. Kral avdet et
tikten sonra Metakau saat on d3r
de kadar c;aJ·şmuma devam eder 
ve eve yemeğe giderken bir kere 
daha utnumf kararglbtan geçip son 
malümatı alır ve baan aaat on a.1-
tıya kadar burada metgul olurdu. 

Metaksaa mecllal feabetUği sa
man hallı arasında evvell bir hot
nutsuzlu.k doğurmug ise de millet. 
başlarındaki adamın yalnızca ken· 

disl için çalJ§tJimı anlamakta ıeclk
memiftlr. 

l - Çııne1'Jral• cılvarmda btr y~r, 
2 - Ehemmiyet, tık. a - Aalı o. ı. 
yan hill,ye, lçt!tımia ,.y, 4 - K , 
bir eonna edatı, & - tmanm m!ıu p 
olduğu alle, 8 - Usuvlamn•sd&n biri, 
alım atım lşf, T - Jılaaallard ki meı 
bur bayaU dal. yanardağm t.rrı tt !1 

8 - Dayanı.1<lı olm.aklık, 8 - lk .. yJ 
blrlbirlne iyice k.avueturup aıkı t rıın 
vasıta, bU)11k anne. 10 - Arapca n•er 
meklik), bazı yerlerde odun ve k& 
mllr yerin• k&Jm olan ,ey. 

Arada 

Büro arkadaşıydılar. Rıuıta· 
landı. Ay başmda arkadaşmdan 
nca etti: 

- Git de benim aylığımı al, 
getir. 

Ark&da.şı gftti. Aksam oldu, 
ge<-e o!du. gelmedi. Nihayet sa
baha kartı, bitkin bır halde gel· 
di: 

- Başıma gel :ı!eri sorma. 
- Ne oldu? 
- Paranı kavbettim. 
- Nasıl kayoottin? 
- Şeytana uydum... Kumar 

oynadım .•• 
- Banim paramla mı oyna. 

dm? .. 
- Ne yapayım? Ayh~ı kay. 

bettim... Amma bereket versin 
iradem kuvvetlidir. kendimi bu 
kadarla tuttum. yoksa kendi ay. 
lıfımı da kaybedecektim! .. 

Tarif 
Bir gün birine pinti diye ktme 

derler? dedik. Bi7.e pintiyi töyle 
tarif etti: 

eli dolayısiyle umumi af c;ıkmca Me-r. 

Hastava kan vermek lhmıdr. 
Bir mueevi kan vermiye razı ol. 

du. Hasta kendisine elli lira ver-

di. Mu8evinfn kan'"" '""'otaya a
~ıladı'ar. Fakat i :1 gUn sonra 

>ine kan vermek lazım geldi. 

Musevi yine razı ol::lu. Bu sefer 
ha!:ta yirmi bet lira verdi Uçün 

cU eeferinde. baatanm dama.rla
nnda muaevi karu doluydu. Sa. 
dece tefekkür etti ... 

- Koeaınm ~ dltllnllrbn 
nasıl cula batla ~lnu ta.av
,,., edemematz. .. 

taksas da m mleketo avdetle reyi· 

lmfl lst!rak etti. 
7 TeşrinisanJ 1926 da kurulan 

t.emerkUz kabınesine fırka reisl aı
fatiyle girdi ve mUnakal8t nazın 

oldu. 
Venizelos blikümeti 1928 de mev 

ki lkt.idan terk<'tm"di Metaksas 
ve arkadaşları muvaffak olı\ınadı· 

lar. 1932 senesinde zayıf hn ekse
riyetle mebus seçildi.. 193!'i sene· 
elndekJ Yunan ihtilalın KondJUs 
hUkümetine harbiyi' naz·rı olarak 
girdı vP bıllı.h ue işbaşına gelen 
B~vekıl Oemlrt'bin ölmeıd netice
sinde krahn fA kal de ltımadım ka 
zanmıı: olan MAtakBlls başvo.kalete 

getirildi. 
General Metaksas ~başnıa gPldJ 

ğj 4 Ağusto9 1936 danben memle· 
kPttl" veni bir kalkrnma rejıml kur. 
muş ve bu rejim ile memlPketine 

iler a~ımlar atbrmt5tı. Ölüm tArl 
hi ~ Kiuııınutıani 1941 dir. 

l\IETAKSAS'IN 24 SAATİ 
NASIL GEÇERDtf 

General Metak11UtD öğle vemek
lm sebze ve pek u hamur iflnden 
lbarettir. Et. 1'alık ve yumurta ye
mezdl Yemekt~n eonralan bir kah· 
vP tçmek mutadmda idi. Ekser! za. 
mıı.nlar yemeğe eve dönemez yası· 
hanesinde bir peynirli sandviç ile 
karnmı doyururdu. 

General Metaksu fırsat buldufu 
zamanlar enerjlsbıJ tazelemek için 
ö~l • yemeklerinden M>nra bil' saat 
uyur, sonra tekrar yazıhanestne 

dönerdi. Mllt.eveffa ~vekilin ça1IŞ
ma ~ası lkl salondan ibaretti 3600 
clıt kitabı olan bir kütUphaneye 
malikti. 'Maaaıınım bir ta.rafında t· 
talyanlardan alman ganbneUer, bir 
tarafında da Elli krtı~rUnnn ~e
"k parçalnn d-:ırurdu. 

General Metaksaa akşamlan saat 
22 de Atlnanm Klfisya mevlrHnde
ki evine dönerdi. Fakat bazan ge
ce yarısmdaıı sonra Raat lki. IJd bu
çuh kadar ç&lıştıfı da vaki idi. 

Normal olarak işi bittiği zaman 
Müteveffa Başvekil Metsksas. ':1 n~ral. gece yansma kadar vaır. 

fevkalA.de sn.kin, hiç tılnlrl nmlyen. tini vekiller ve erkA.nıharbfyeniıi 
heyecana kapılmıyan, kızmıyan ııo- vUksek rütbeli zabitleri 'tratıımda 
ğukkanlı ve yUkııek idnre sal ibi bir geçirirdl Evine döndUğU zaman 
zattı. Hırs kelimesin.in ifade ettiği a1ı:§a.m yemeği yemez yalnızca bir 
manava tamamen yabancı idi Ha- bardak eUt içer. sonra dinlenmek 
yatı hazarda old ~ gibi seferde de i,.I kar.sı ile bir parti tavla oy
bir saat kadaı· muntazam idi. Yir tıardı. 

mi dört saatlik iş hayatm1a en u- Diplomatlar kadm babatnde dai-
fak bir aksaklık gö.!terme1.dl. ma ~nııtzdırlar. Fa.kat Metakeas 

M takws sadPce eşs z hlr dlplo kanm tarafmdan fevlcal!de sevilen 

Başvekil Metaksaa memleketin 
ztra; kallanmu·nda btlytlk bir adım 

atmış, ekilen toprak miktarını art
tınnJf, k~ylllye kredi açm11, nUmu
ne, tatbikat tarlaları vücuda ı~ 

tlrtmle, modern ziraat makineleri 
datrtmıt ve btnle\"Ce ldflye \fledik

Jert araz!yt temlik etmiştir. 
Yolun ehemmJyetlnl takdir eden 

müteveffa 'bqvekU dört senede 
1853 kilometre yol inşa ettlrmlf, 
demıryollanıu da ralah etmiftlr. 
Son senelerde memleketin sanayi
leşmesine de ehemmiyet ve:rt"l' Ge
nral Meta:ua.ıı 1937 - 1938 senele
rinde 348 yeni sanayi mlle88eeeal
nln kurulmasını temJn etmfetir. 

Metaksasm k.allrndırdığı memle
ketin dış ticareti dört sene zartm
da hlMedlllr bir geltllde artmıe ve 
deniz ticaret filosuna 18 yeıtl gemJ 
ili.ve olunduğu gibi Nevyork De 
Pire anuımda aeferler de tesis e
dllmlşUr. 

Metak.988 hiç bir sahayı ihmal et
memi3, durmadıı.n bUyUk bir azim 
ve hUanU niyetle ve aırf memleketi 

Yukardıua &Nvaı 
ı - Bafkuma bakıp l1Rıım 'ilik, 

b1r edat, 2 - G~ tehlike zlik, 
8 - Elw dokunma. blr mat, ' - Eeo 
kiden fakirlerin doyurulduğu yer alfa 
bede blr harfin okunUfU, 6 - Bel~ 

ıer. e - Şair. ID&hltWarm yaçnma 
kuneUeri, 7 - Bir ~ ~a, 8 -
Vücuttcıkt fltldnllk, ıreıılf delil, yUJc. 
aek perdeden, 8 - Bir edat, arkadq, 
blr 90rma edatı, 10 - Yannm §!:ip 
fenalaşnt88t, oQphe. 

9-1 namuab hılnweMnnım balllı 
1 - Kub11&7, Ve, 2 - .Al&met. Yad, 

1 - Hurafat, Le, 4 - R, ıı:ı, Lttın, 

ı - Arma, Er, ı.. e - MI. Titanık, 
7 - AA. 8, Vak&, 8 - Nadan F..i, 
D, 8 - Lala, Tire, 10 - Temadi, Zam, 

için c;al~mlf ve gayesinde muv ..ı
fak olmuştur. Buglln Yunank.tanda 
tam bir mllll birlik vardır. 

lktıaadi zorluklar ltlsııolunur cl~
recede değildir. İtalyanların L":!r 
ruzuna \•eren mUtlııe cevap a lr • 

rl bakımdan da Yunaniatanın kal 
kınmııs olduğunu iabat etmektedir. 

MUteveffa Meta'lrma• 11mcllerinln 
tahakkuk ettiğini glSrmUştUr. Fıı· 

1 
kat ne yark ki kat't ve nihat Yu 
.ıan zaferini göremeden vefat et 
mlştlr. - 1'1. 

Mahye Veka'etinden 
Gümüt yüz kuru§luklann tedavülden kaldırılma 

sı hakkında ilan 
GUmQf yQz kunıfluklarm yerine g1lmUı bir liralıklar darp Te ptyallllya 

kati miktarda çıkanlml§ olduğundan gümll§ yUz kuruşlukların 31 ikinci,. 
klııun 1941 tarllılndeu IOD1'& tedavWden kaldınlması kan.rlaıtınl11Uflır. 

- Pinti ö-til oldukr-a rocuk
lıtrmm. öldüğü zaman arkasm-
dan a~lavrp llzülmemeleri çare
lerini bulur! .• 

- F.Alertm... Bu sahalı 
dö,·erken gördüm ı_ 

balılan l mat. mUkemmel bir asker değQ. a~- tı!r diplomattı. Müteveffa Metak
nı zamanda fevkalade bir aile reı- 0 'UI da karnm11 pek çok sever ve 
siydi de. Genemi Metaksaa güzel o· 1 reaminl dabna masaamm lbei'lade 

GUmQf 100 kunlflUklar ı tubat 1941 tarllılnden itibaren artık tr4a. 
ril etmtyecek ve ancak yalDJZ malaandıklariyte Cumııur1l'9t Kem. Bua· 
kul tubelerlnce kabul edilebllecektlr. 

Elinde sQmtlt yUz kunı§luk bwunanıa.rm bunlan ma1Aaddda'1Jll 
CU.mhurl,yet Jılarkea Bankam tubelerlu tebdll ettirmeleri ut.a oluDur. 

<• - llO) 

• 
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100 ">tılııl• Polonya ~ıh riet·n~ Seni~ . ' .. ( . 
Fa.!.:at böyle resmi bir nı üzakere 

yapılacağı havası dnhi ort.ad11 gö • 
tilnmUyortlu. 

Mare.5ale ve yakın dostları olan 
n~ mebusa hemen kadınlar pre • 
unte edilmiıt ve hararetli hır su· 
rette f)araıı içiluek hm vemP. 
ğe bn.cdaıınuştı. Mareşal bn' sırada 
sofranın b;r ucunda ~ kalan bil 
yeri derhal görmUstü. Gulümsi _ 
yerek: 

- Ne o?. Davctlilcrimizden 
birisinin yerinde bir gölgeden baş
ka bir eey görmUyorum ? .. Eu zat 
herhaldn Nazi dostlnrnnızdan bir 
kumandan olacak!.. 

Dedi. 
O vnklt hemen genCTal Orc>nski 

bilyUk bir nezaketle atıldı: 
- Mare5nllm ! .. Bu boşluktan 

dolayı ben özür dilemeğc mecbu • 
rum :. Af buyrunuz, dedi Maama. 
fih bu misafir yerine size yeni bir 
misafirlmlu takdim etmek tırsa -
tiyle mes'udum! .. 

General bunu söyliyerek masa
nın· öbUr tarafında beni gösteri 'l 

j'N-dU. 

Mareşali hürmetle selimladım. 
Mareşal davetliler dl'8Slllda beni 
görünce hayret etti. Ve mut.ad ıs. 
tihzasıyle gillerek: 

- Ooo! Demek 5 inci kol da 

hazır! diye mxrıldandı. 
Bu söz her nedense, bütün da-

V<'tliler arasında. bir kahkaha tufa
nile karşılandı. Doğrumı bu kahka.. 
ha beni dondurmuş, bilhassa ba • 
na pek garip gelmişti. Zira davet

lilerde general ve mareşalden baş
ka hiçbirisi beni ve hüviyetimi ta-
nnnıyarlardı. Binaenaleyh mareşa.. 
Un yaptığı bu imayt anlamış olma.. 
Jarma ihtimal vereme'Ldhn. 
Şu halde mareşalin ntlktesini 

gilya anlamışlar gibi gfiltişmeleri 

garip değil mfy~i-7 .. 

Maamafih bu, mareşalin şakası
na karvı bir nezaket kahka.haaı 

da olablllrdi. 
Bununla bera.bcr, hususi haya -

tında gayet ciddi ve sert olan ma.. 
reşal yeri boş kalan misafiri bek. 
Iemek için en ufak bir tereddüt ~ös 
t{'rmemlş ve hemen yemeğe baş

lamıştı. 

Yemekte bol bol ıµırop içiliyor, 
hararctlc ve bUyUk bir ne~eyle, fa. 
kat havai rnrwzulardan konuşulu

yordu. 
.Mareşal bUhassıı. ka.rşısmdaki Uç 

mebuslıı. konuşmakta, arasını da 
Fransız hariciye memuruna fran.. 
sızca olarak hitap etmekteydi. 

Gayet lüks ve dekolte kıyafet • 
lerle ziyafete husust bir şaşaa ve
ren davetli kadmlarsa en ufak bir 
nUkteye ka.hknhnla.r savurmakta, 
gıı.yet büyük bir neşe yaratmaya 
c;'llışır gibi d:ıvranmaktaydılıır. 7J
ya.fet dahn yımsma gelmcmiştl ki 
mn.resal mctrdotele işnret etti ve 
şıunpanya ar,ılınnsmt emretti. 

Kadehlcrimfae ilk şampanyalar 
bo..,andığı zaman, nınreşnl ayağa 
kalktı. Tabii, biltUn davetliler de 
kendi.sine imtisal etmiştik. Mareşal 
kTBa bir tereddiltten sonra: 

- .MuhteTCm dostlarnn !.. Po -
lonyanın yarınki zaferi şerefine 

kadeh kaldırmanızı rica ederim! .. 
Derhal kadehler havaya knldırı. 

lanık içildi. Bu ziyafetin uul me" .. 
zuuna gelinmcısf için adeta bir i -
ııaret oldu. Zira mebuslardan V~ 
lodls Nimuri ismiyle> takdim edil •. 
mlş olan, benim o vnktcı kadar h:ç 
tanımadığın'\ zat bit denbirP gene • 
ral Or<'nskiy(' dönerek: 

- Sevgili genc·ral !.. De>mek ra· 
dikal kövlll pıı.rtlsi liderllğ!ni ter • 
kedi yorsun uz, öyle mi" 

Diye sordu. 
Generalin b!rdcnbir<' sapsarı ke. 

lldlğlni farkettlm. Telılı}Iı göz
lerle mnreşnla haktı ve baııını 

kat'i bir ta\.":rl:ı eğerek: 

- Evet!.. 
Dedi. 
Mareşalin beyaz dişlerini göste

r<'rek nıır~g. gUIOmsPdiğini he 
pbnls görUyordıı!:, 

Veıba.e Yilfülm e.iinde ~ı:.uıpanya 
kadehiy1~ oymyar:ü v-e mıuüdaJ· 

bir tebessilmle gUlmektc ıjcvnm e. 
derc>k: 

- Demek Polonyanın muzaffer 
olııcağındıın kat'iyyı>n f'min değil. 

siniz? .. dıye sordu. 
General aynı tavn IJ tekrar bu -

şıuı eğdi: 

- Evet! .. 
Uzun \'O çiçeklerle donatılmış 

muhteşem masa otrafmda dondu
rucu. soğuk bir sükÜt hüsıl olmuş. 
tu. 

O anda, cereyan etmeye basla. 
mış olan bu muhaverenin davetli
lerce nyrı ayn alfıko d"rccelerini 
anlıyab lmek için bUtüıı davetlile
rin )1izlerine silratlc göz gezdir. 
mektcn kendimı alamadım. Hay . 
retle gördiim ki erkekll'rden ziya· 
de kadınların gözleri alevlenmiş. 

demin kahknhalnrla uırlf nükteler 
yapmağa çalışan bu lüks kndınla
rm şimdi birlblrlerinc çarpan göz. 
lerlndc şimşekler çakar gibi olma. 
ya başlaımştı. 

YilzU evvela sapsan kesilmiş o
lan general Orcnski şimdi tekrar 
soğukkanlılığını toplamış, mutad 
zarif ve keskin tebessümü ince du 
daklannda belirmişti. Mare3al ise 
gözlerini hiç kaldırmadan mütema
diyen önfine bakıyor, sanki muha.. 
\'erenin i.nkeyı.fmı bekliyordu. Mıı.. 

reşalin dostlan olan mebusların 

general Orenski ile ma.rcşal ara -
snıda mllhim bir mücadeleyi deş
mek ve her ne pahnsına olursa ol. 
sun halletmek istediklerine bu es. 
ra.rengiz muhnvere bir işaret teş
kil edlyardu. 

Fakat ben somurt.kan ciddiyeti
ni muhafaza etmekte olan Fran.. 
mı hariciye memunınun iki gayet 
geveze, fakat çok sevimli Fnuı} 
sız kadmı:yla birlikte böyle bir zi
}"llf ette haztr bulundurulmasmdaki 
hik.moti bir türlU kavnyamtyor -
dum. 

(Devamı var) 

(Bu sütunda okuyucuıanmrzııı ga· 
ır:etemlz yanındaki kuponla birlikte 
rönderecekleri 

EVLENME TEKLIFLERl, lŞ ARA 
M.A, İŞ VERME, ALIM, SA TiM 
C1b1 rtcart mahiyeti hai:.ı: olmıyan kll 
çük uanıan paraaız neşrolunur.) 

Evlenme tek/illeri: 
• Harp malfillcrindcn tmşçavusurn. 

Derecem dörtttlr. MıılQllyetlm gCSzdUr. 
Talıııllim, dUnya tecrübelerim kft.fldir. 
:Mesleğim terzilik, IAkln mWlls 't'azl 
yctteyim. Ama muhtnç smıfmdnn de. 
ğiUm. Eşim öldü, otuz scno hayat ge.. 
çtrmiştim. On üç on dört yaşında blr 

kızımla yaşamaktayım. Oğlum var, 
rabıtam yok, yuvn8ı ayndır. Kiracı· 
yım, dol;'11şum Silistlre, terbiyem ya· 
şayışını 1stanbuldadrr. ömrUmUn nltı., 
da be§i lstanbuld:ı geçmiş ırkım 

'l'ürktilr. 
Harp ma!Cıllcrinin No. 551 terfih 

kanununun 9 uncu maddesine göre 
askerl malQllerle izdivaç cd• cek 
muhnssasnt zatlyedcn sahibi matı'} 

berbnng1 bir hnnımm man.şı katolun
mL'Z. 
şu \<<tZiyete n:ı1.nran 40 ile t>O ynşla• 

rı arasındn haynttıı erkek evla.dı ol· 
rr..amıık terbiye ve şerefine sahip mü~ 
tik hir ana olup evlAdımı sinesine bn. 
ııac:ılt herhangi bir ltadının hayat ar. 
kndıışlrğına muhtncım. Tip mevzu de
ğılLir. 'fnlıp bayan nı;ılt nrlr~ı-c nıürıı: 

raaL C'dchUlr 
Adres: Beyoğlu, 'l'eşvi\l:iyc 1-tnlfnğa 

camisi şehit Mehmet S. No. ıa R.K 
GörglllU 

I ş arayanlar 
•ı.üıe mezunuyum. hususi milcsse-

selerdc bergUn tiğlf"dcn snnro c;aıış:ıbi 
llr!m. Ttıllplcrln Haber gazetesi \'il.. 

ııtaıtlle ı 6.6. ~ y z.) "Umuzıına mu 
racaatıarı. 

• Herhnngi bir mllessesedc. bUro;la 
veya avukat yanında klılıp o•:ır.ık ..ı; 

arıyorum. Daktllo bilirim. tk1 buçull 
tene bir avuluıt yanında çalıştım. Bon 
s rvifilm vardır tsttycnlcrln Ur b!>r 
ı;azC'te~ı vaBJtaslle llynıı 19 ı,c;mlno 

m,.klup n mllrnc:ıatları 

v aya 

• 
g 

•• •• •• •• 
yılı uç y z 

S'.lbahlej,n uykudan kalkııı .ka k 

mnz, kokulu ve sıcak bır bard:ık 

çayı kiın aramaz. Akşama do~ru 

ncu 
c nubi Çınin iklimi çok mutedildir. 
VP çay ziraatlne uygundur. 

Bııralıı.rdıı. nehirlere b:ı.kıın ya. 
günün yorgunlu...;unu gidermek ıuıı maçlarda dört koşe cıahalrıı Uze -
yine bir fincan çay !çe>riz, ıu~ın rinde, toprağın kırmızı rengiyle 
sınmak, ) azm serınle>nm°K lçi11 ~i tam bir tezat teşkil eden, yeşil, 

ne çaya bn.cıvururuz. çok yeşil çay fidanlıkları görUIUr. 
" .... ÇincJe çay tarlnsL •• 

Çayın Avrupada pek uzun w· •;ay fidanının yüksekliği bir met _ 
mnzısl yoktur. Avrupa ancak ~ 7 ıı I r -yi asla geçmez. Bu çııy mın ta. 
ci asnn ortalanna doğru çn)'l ın. kalarında sabahtan akşama kadar 
nımıştır. bitmez tükenmez bir çalıııma, bir 

1641 yılında Holand.'.llı gcmicı ka; ıınşına vardır. Aynklnrı çıplak, 
ler A vrupayn Çindl'n ilk çayı ge . dar bir gömlek giymiş, başları 

kiden bu kaidelere aykırı hareket 
eden işçilerin başı kesilirdi. Bu su 
retle toplanan çay fağfur kava -
nozlar içersinde bir krta aske· 
rin muhafaza..oın altmda saraya gö • 
türülürdü. 

İlk hasattan iki ay sonra çay fi 
daru yeniden yapraklanu·. O za -

hilekar olarak tanırunış olduğun -
dan Avrupalı müşteri kantarı bir 
dakika bile gözünden ayırmaz. Çi
nin her sene sattığı çaym miktarı 
257 milyon kilodan aşağı değildir. 

Çinliler çayt ııaıa an'anelerin 
göre yetiştirmekten vazgeçmemi§.. 
lerdir. Bunn mukabil İngilizl 

tirdiler. O znman Avnıpada ynşı
yruı insanların gözUnde Çin çok u_ 
zak ve cok e11rarh bir masal dlya· 
n idi. Onun !cin çay bu esrarlı ii. 
lemdC'n gelen } eni ve eşsiz bir 
zevk kaynağı ol:ırak knbul edildi 
"·e çay içmek bir moda halinde Av
rupaya yayıldı. 

renkli mendillMlylc sarılı Çin köy 
IUleri fidanlıklar arasında dolaşır

lar. Çalışan karıncalar gibi bir ke 
lime bile söylemed('ll minimini a. 
yaklariyle bu tarlatan çapalarlar, 
bir kısmı çıkık elmacık kemikli 
san yüzlerini, toprağa değecek ka 
dar eğerek toprağın böceklerini 
ayıklar, diğerleri nehre kadar ine. 
rek su taşır. Nehre l::ı.dar koşa 

koşa inen Çinliler, bir sopanın u
cuna takılı olan iki kovasını neh. 
rin bulnnrlt suyu ile doldurur. 

man ikinci çay mahsulü ıılımr. Hn- Seylan adasını tamamlylc çay zi • 
zinm ayında da UçUncfi b•t' topln.. I raatine hasrctmişlerdir. Ve çay e
ma yapılır. Fakat üçilnc\l uefn top. kimini asıileştinnişlerdir. 
lanan bu yapraklar kıılındır. Si - Burada Seylii.n çayı adı ile ma
nlrleıi iri olur ve aşağı kalitede ruf olan çay elektrikle L;ıkland.ı • 
çayı vUcuda getirir. rılmıs büyük fabrikalarda hazırla 

Çaynı A vrupııda içil işi çok yenL 
dir. Fakıı.t Çin bu içkiyi tarihin 
kaydedemediği eski devirlerde bi· 
le kullanılıyordu. Çin ef~nesi bi. 
ze çayın şaraptan dn.hıı. eski oldu
h"llnu söyler. Milattan 700 sene ev. 
vel yazılmış ~'!in kitaplarında çay 
fidanlarının dikilme şnrtlarma, çny 
yapraklannm nasrl toplanacağına 

dair sayfalar dolusu yazılar ve 
tavsiye vardır. 

Çinli işçi çay yapraklannı birer nır. İngilizler Seylfmda <;ay yetiş 
birer koparın, buna rağmen bir tirme •e 1885 te b::ışlamu;tır. Bu 
işçl günde yedi kilo kndar ltt\Y top glln S0ylünm çay ihracatı sened 
lıyabilir. Bir çay fidanı bir senede 100 milyon kilodan aşağı değildir. 
bir buçuk, iki kilo yaprak verir. Çay Avrupaya ilk girdiği zam 

Çay yaprağının kullandığımız bir ıliiç gibi telıikki cdilmi5ti. 8 

Bugün aradan yirmi aıu uzun 
asır geçmiş olm:ısma. rat'lilcn çay 
Çinde ha.Hi. bu kitaplarda yazılan 
usul dairesinde ekiliyor ve ayni şe 

kilde hazırlanıyor. Bu, Çinlllcrln 
ça.yt Konfilçiytlsün kitabına ginniş 
mukaddes bir nebat olarak tanı • 

çay haline gelebilmesi oldukça u- çeşit derde dcvn olduğunu iddia e 
zun ve karışık bir iştir. 1<-::vvcliı ye den doktorlar çoktu. Meşhur Ma 
re saz çubuklar serilir, ÇJıY yap. dam Dö Sevinyo mektup1ıı.nn 
rakları bunun üzerine dö."'E'r,ı"rcıı:, birisinde hasta ve ölilm halinde 
gUneşe bırakılır. Çay ynpnıgı y.ı. lan Hes dükasmın gilnde kırk ç 
vaş yavaş esmerleşir ve krvrılır. içmek suretiyle ölümden kurtuldu 
Fakat daha çny ynprnb"Illm içer . ğunu ciddi ciddi anlatır. Çayrn bi 

1 sinden aynlınası icap eden bazı icki olarak kullarulışı 'Fransada 

. 
m.ala.rmdnn ileri gelir. 

maddeler kalmıştır. Çay bu halde 
kalacak olursak lezzeti ncı ve kc>k. 
re olur. İşçiler çay yaprnklnrmı 

birer birer parmaklariyle ufalıırlar, 
bu yaprak döküntüleri ıınmuk tor. 
batara konur. Bir adam çıplak a. 
yaklati~1e tıtı lopamuk torbaları çiğ· 

.;;__ ........ ......., _ _..._..,.:;. ı )ler. 

Bwıdan sonra çayın mayalaşına
sı işine srra gelir. Yapraklar sc _ 

narin bir fidan olan çay bu sert pctlcre konur ve· gUneşe bırakılır. 
iklime tllhaınmUl edemez. Hnlbuki Sopayt omuzuna yerleştirir, yine Birkaç gün sonra çay yaprakları 

geldiği gibi koşa koşa yukarıya çı 1 bizim maltlzlara benziyen ocaklar 
kar. Bu inip çıkma bir iş gilnünde Uzerinde kızartılır. 

Çay Çinin cenup tnraflıınnda 

yetişir, Pekin ha.valisinde, Mançu
ride, tek bir kelime ile şimali Çin 

de loş ~k şiddetlidir, toprak ay -
!arca karla örtülü kalır. İnce ve 

Ç:ıy (..'inde ha şekilde tn'!flye 

olunur .•• 

* Kırk yaşındayım. Her vcçhll" t'• 
mat cdll!r, istikamet ehli ciddi bir h. 
dınım. Yeni eski yazabilirim. DUkk "ın 
veya hususi blr yerde ltayıt gibi, ha
fit bir ltll.tlpllk işini mUnasip gör'l'~ 

cck maaşls. kabul edebilirim. Arzu "°' 
denlerin Hnber gazetesi vasıtnii•~ 

{H. Y.) rumuzuna müracnatıarr . 
• üniversite hukuk fakUltcsl, lk ncl 

sınıf talebesiyim; öğleden sonra!nrr 
herhangi bir mücssc3C veya ciddi b!r 
avukat yanında çalışmak istiyorum. 

Hnbcr gazetesi vnsıtaslylc Btı>an 

A. A. H. rUmuzunıı. mUracnat eotl. 
mest. 

belki iki yüz defo tekerrür eder. Bir Çin ~hrindc çarşının faali. 
Kış biter bitmez çay tarlaları yet merkezini çay satan dtikkıin 

canlanmağn başlar, İlk cenup rüz. teşkil eder, çayhanenin kapısında. 
g8.rlan esmeğe baıılaymca tarla ellerinde taze çay yapraklan tu · 
yabani otlardan temizlenir. Sonra tan iki Çinli uşak vnrdır. Dlikkfı

Çinin erken gelen ilkb:ı.hnrmda nm içersi yan karanlıktır. Dipte 
yani Şubat ayının Uk haftalarında tezgahın yanrbwımdcı yUksek is _ 
çıı.y fidanı tomurcuk vermcğc baş- kemlelere oturmuş beş allı katıp 

lar. Dallnrm uçlıırında tatlı bir ye ellerlndekl fırçalarla alınan ve s:ı. 
slllik peydıı olur. Fidan yaprak tılan çay miktarını tesbit edl'n ga 
vermektedir. tık yaprnklar yum - rlp i5aretler çizerler. DUkkanın 
ljaktır. Üzerleri adeta kadife gibi dımırlan çaya a!t iptidai resimler· 
tfiylüdür. Bu yapraklar bir santi. le süslüdUr. Dükkfınm içersı zarif 
metre kadar büyUyünce ilk hasat \

1 

çak kutulan, çay paketlc>ri Vl' çay 
yapılır. torbaları ile doludur. 

Bu ilk yapraklar çok ncfı~ ko - Çay mağazasının yan tarafında-
.kulu olduğundan çok mak!>uld!.ır. ki bir kapıdan ''tatma odnsı" na 
Eskiden bu yapraklar yalnız im • girilir. Bu odaya yalnız truıınm·ş 

Satılık - Kiralık parator ailesinin ve ;wilksck man· ve itibarlı müşteriler kabul edl _ 
* Mccir!lycköyUndc ehvC'n tiyntıa darinlcrin kullanmasına tahsis edi· lir. Müşteri burntla dükkfın sa.hl • 

J} dönUm yer satılıktır. 1sUy 'll •rln lirdi. Çay yapraklarını toplıyncak biyle konuşuı kf'n kendisine uzun 
Bcşlktııştu İhlıımur C'.lddcslndc 32 mı· 
uınrada ıwru lmll\,..cl Mustafa ,.e Mrh nmclelcr işe ba.5lamndnn evvel üç bir çubuk içcrsim.le afyon ihram o· 
met kıırcleşlere mUrncnnt!arı. hafta bir perhiz tutarlar. Bıılık ve lunur. ~mııtcıi bir taraftan nfyo-

..., De,·rcn vcyn p rnkendc sat1lık et yemC'zler. Toplama !..'}i devam nu çek~rkc>n, diğPr tııraftan dn 
marangoz atclye 1 iki beyglrl:k eı. 1< ı ettiği müddetçe de gUndc üç defo muhtelif harmnnlal'dan göz6nünde 
trlk mot6rU, trnnsmis~o'I, şrrit tcstP. yıknnırlnr, Çay yapraklarına elle hazırlannn ve faG'fur finco.nlnrda 
re rckupnj, pulnnya, tornn t zgMı gü h l 11 il 

1 
tad b k 

larile kort'pre or , e boyu t.:tJnnL !il. dokunmak da nn tır. şç er e e sunu an Ç&),n ına a ar. 
satılılttrr Bcynzıt dökmecllcr F'u.ıt nne beyaz eldiV'en giyerler. İm - Çok miktarda satılnıı çay tama. 
paşa caddesi 81 2 numaraya hergtln para.tor için toplanncak çayın ba. miyle eskiden bizim odun tartılan 
16 lR e kndnr mUrac at kir genç kızlar tarafından toplan. kantarların ayni olnn bUyUk knn • 

Müteferrik m•ş olması dn eski bir fidctti. Es· tarlarla tartılır. Çinli tüe'cnr gayet 
-:- T1:m z bir aile nezdlndC', mob11va· 

!ı vcyı1 mobılynsız l lr oda k'ralı• tır 

9ocuk çocuk yo'ttur. Fıynt clvl'ri ı•. 

dlr. Arzıı cdcn.n Haocr gı z tc ,,t vası 
lasilc IA. O. l~l runıuzunı mUra<':ı<ı• 

etmesi. 
Y.ıktı"ıt ınllhnndıs mrklcbınc le 

,·am C'•LY ırum. IUyaz, ve ve frnn ıı:-ra 

<'Ersi vermC'k ıst!yoru'U. Arzu •rl.t>n 
]( r!n Haber gazetesinde Mt Al; rumu 
zunıı. ır l rncn t 

Aşa(,ıc:ıı n.muzııı , vazılı otan 
kuj ı.c1; arınu:ın r mlaıına g le• 

nıektuplc1rı ıd N'h:ın nır ı n hergu • 

rle>n s ı J ı• l r'l" ıl 
(H. 'l ı K 'l.ı l'l 
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J 
Seyli'uıdıı. bir tay fal.ıri'k&Rı •.. 

t t cıı '!f " 

tır. 

lngihzler çaya Fransızlardan d 
ha düşkündürler. 1;ny İngiliz sof 

rolarındıın eksik olmnz. Fakat b 
gilizlerin bu düşkUnlUğU Ruslıı 

nazaran hiçbir şey sayılır. Rus 

yada. senede 250 milyon kilo <;al 
sarf olunur. 

Üç yüz senelik mazisi olan ça~ 
sarfiyatı yıllar geçqkçC' artıyor 

çay dünyanın hiçbir tarafında he 
nüz modad'ln düşmemi.ıılir. Dok 
torlar çayı bir "ihtiyat gıdası., va 
zifesini gören mukavvi bir içki · 
bi tavsiye ediyorlar. Ve hakika 
halde de ifrata düşmemek §artil 
çay hayat faaliyetini tanzim ede 
vı> hicbir zerr si \'Ücutta 7.ayi ol 
mıyan "fizel bir içkidir. 

Boğmacalı çocukların 
sanatoryomu tayyaredi 

Gün geçmiyor ki tıp alemind 
yeni bir adım atılmamış olsun. 
İ!'<viçre doktorları da son za 
rnanlarda çocuklara hakim ola 
en müz'iç hastalık diye tanı 
boğmaca ok...Urüğüne karşı y 
bir t davi usulü bulmuşlardır 

Bu yeni tedavi usulü tayyare il 
yükseklere çıkmaktır. 

l rtifnlarm boğmaca ôksü 
rüğüne çok iyi geleceği bir ço 
tıp alimlerinin ötedenberi mlida 
fa.a etti!deri bir iddia idi. lsviç 
re tıp fakültesi tayyarede boğ 
maca öksürüğü t.OOavisini kabu 
ettiği ıçın !sviçrenın Aljar " 
sv· er tayyare kumpanyala 
hasta çocuklar için her gü 
muhtelıf gezintiler tertip etmek 

' tedir. 
Şimdi her gün lsviçre tayyar 

meydanlarında' anneler tayyare 
ile tedaviye çıkan yavrularını 

yere inmelerini merakla bekle 
mektedirler. On üç gün zarfmd 
120 yavrunun tayyare uçuAlari 
le tedavirı.ine bakılmış ve bunla 
nrr. md1. ~ Jz 1 • 2~ 6 sının tama 
men iyi]e-.;tiği ve yüzde otuzunu 
da hastalıklarının salaha yil 
tuttuğu gorülmüstür. 

H r gün yeni bir 
,..:ıhit olduğumuz tıp ilmi 
yar denen med .... ni vasıtanın 

nız ad "l'll bldi.'rme ~e de ~il. b 
da h ta <'~cı"dnrı tPdaviye 

rav""1.önu lT'ev nrıı. kovmu~tur 

Aı tt' t .. · r nin yC"hı l"YY:?re~ 
kr' boğmacalı çocuklal"ln sana .. 
t:oryumudur. 
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Nüfus düşmanı ameliyatla mucadele 

Çocuk nefreti 
manevi soysuzluk 

alametidir I 
Iımaı1 Hakla Baltacıoğl u kurulacak teıkilatla 

derdin önüne geçilebileceği kanaatinde 

Memleketim.izin terbiye hayatın. 
da rnllhlm bir rol sahibi olan güzi
de, vatanperver ilim adamı:mız la. 
nıail Hakkı Baltacıoğhnun, "Ço -
cuk dü~ürme" meselesi llzerinde 
di1'UndUkleruıl kaydetmek, hiç ştlp. 
heeız bu meselenin hallı yolunda 
Dlllapet bir adım atmak demek o
la.o.aktı. Çilnkll bu kıymetli vatan. 
da.tın fik.lrlert, memleket menfaa
t.lrıe olduğu kadar, o men!aaU te.. 
nUn!! çıkar bir yol olnnqtur. 

Cocuk dllşllrme ba.hstııd.e de 
lterı<iie nden en makul ve mUapete 
doğru giden fikirlerden blrlni elde 
edeceğime emln oldufum için, sa
hibi bulunduğu "Yeni ~" mec. 
!Duası ldarehanealnde bu mevzua 
a.tr mntaıea.suu r.ca ettim. 

Baıtacıoflundan, evvelA çocuk 
dOttbme mesel•lnl nuıl tellkki 
ettJ.ğüıı sordum. Hayatm ilerleyişi· 
~ rağmen hayatlyetfnJ hiç kay. 
~tnıemek arrrma enn1f bulunan 
aa.!tacıoğlu dinç bir ihsanla: 

··- Bence, çocuk aldınp aldır
?lıama.Jr meaeıeeı, kendi bqma dil. 
"1ıillecek bir mesele değil. bU • 
Ytık nllfua da vamızuı bir aa.fhaaı, 
b!.r unsurudur, dedi. Nilfusu arttır. 
lDa işi, devletçe baUedUmedikoe, 
'YOculr meselesinJn iç'nden çlk·la-
01&&, Ben, normal halde bulunan 
'-er l'llrkü evlen.mele ve ~ağu 
•lınlJ'antan. kimsesiz (.OC1lkJan blL 
1'lt.ınete mecbar etmek taraftan
YJJll. 

~~~ua ifl. kendi tabii aeyrhıe 
~·J.acak bir it değildir. Aktif 
bir nOfua ayasetl takip ediline 
Qoc\ık dill1lnne teşebbllslerlnln bO.. 
1llt bir kumu kendi kendine orta

dan kalkacaktır." 

tıııman Hakla Baltactoğltı. bu u. 
mumt ın11taıeumd&D elde edilecek 
tayı alan töyleee tu1llf etti: 

"- Nllfua ltt, kendi t&b!l ser 
l'Dle bırakılmayıp aktif btr uhaya 
,,-eçlrtldJt.i takdirde: 

1) Çocuğunu. bakamlyacağı içtD 
dll§tlrenler, dllfllrmiyeceklerdir. 
Kanuni t.epilltlar, çocuklarmı hl. 
ına,•e edeceklerdir. 

2) Gayrtmeoru çocuklar da ayni 
hlm&ye p.rt1arma 11Jeıacağmdan 
analar:, bu çocukları ortadan kal
dırmak çarelerinJ aramıyacaktır. 

3) Te,kili.t, çocuk dllşUrmeğe 
nıAıı.i olduktan başka, çok çocuk 
yetil}t'rmeğe teşvik edecektir. 

4) Bu kanun aayeeinde toeuk. 
en ) 11Uek mllll hayır olarak anla. 
eıJacaf,mdan, hertı:ee çocuk yet.it· 
tlrm~fe çalJl&C&.k ve çocuMtızlar 
· 'aoysuslar'' gibi ~rlllecektlr • ., 

llaltaeıoila bu tUada heyecan. 
landı: 

"-Çocuk nefreti, manevf aıoy
auzluk allmeUdlr, diyordu. Nor. 
mal ve ahWd p.bsfyete s&hlp o
lanlar. ook çocuk aahibl otmata 
ça}Jflrlar. Olmazlarsa, bqkalarmm 
tıocuklarmı, kendfJerlne çocuk e. 
dlıılrJer. Çocuk nefrethıln, çocuk 
ltorkueunun lmllleri arumda mu
tflrbaayon, 16tlllk, eevicllik gibi 

sizli kalan, itiraf edllıniyeıı but.a 
Wclar da va.rd·r. Bunlarla mn~ 
le et.tlğimlz yoktur. AlAkadar fL 
kir adamları, bu yaralan depıek
ten korktu.klan ~hı blrlbtrleriııf 
geveley:p duruyo'?'lar. Cin.<J! terbi. 
ye bir me.9eledir. Bu ba.lıiate açık 
tonupna hiç rulamadmı. JUto
IUklerln çoğu, muhtelit terbiye 
tekli kabul edildikten sonra vaha_ 
metinJ kısmen kaybet.nüşttr. Fakat 
llzerlnde çah!IM&k gerettır. Ço
cuklar doğuyor ve mühim bit :ıu. 
mı bakmısızliktan ölllyor. • 

••- ÇareaiT 
"- Buna, bnunlarla çare bul

mak IAzmıdır. Açlıktan, plallkten, 
b:ıkmıs zlıktan c;ocuklannın aıu.me 
mahltüm olacağuu iyice bil• bir 
aııaya cesaretle: "Sen doğurmana 
bak, arkaaııu dlltllnme" diyebilir 
misiniz? Tllrk köylUsO mukadd~ 
tir. Çil.attı dofurıandır. Kendin
den, yani doğurgan TUrk kannım. 

dan ba.fkalarma benzemek !at.iyen 
birtakım ıehirll JradmJar, korkunç 
malılüklardır. Takma k&!llı, def
nek bacaklı ve karnında btr TOrlr 
tqıyamıyacak kadar cf!ımanl ehil 
yetten mahııım :tad:nlardan ffr&. 
n.1rlm. 

"Yeni Adam" sahfbf, 1115zlerlnt 111 
kat'! cümlede balla etti: 

- 'l'Ork nntuaunu elli milyona 
yakl&!Jtıracat her tedbirden, teş • 
ldlAttan, kanundan yanayım! 

BhDIET llVNtR 

Sinsma Y8 nyatro!ar 

1
111111111:1 Şehir T İY.fdr.Olu 

il ~D, ............... • .. 
ili~ ............. , 

Emilia Galotti 
••• 

htlkW Olddlıll "''llledl • ı11 

4llfUll .... -· 
Kiralık Odalar 

ller ...... oomll ........... 
lcbl MJet ... 

('l:NmLITAf IJZN IWIÇ& 
MLONV 

Her A.kfam lokiais l!lu 
Sahf1ılalll se.I ~ 

Ba,yaa Mukadder lloaeert 
·~ va..,.,ıe. Kakla 

o 

Beyoğlu Halk Sinema.ı 
llatbltı 11 de. o.. • deı 
1-T-.~ 
• - ilmi Dertlller. 

Acele sabhk berber 
salonu 

Çenberlltqt& Veslrball oaddestnde 
78 numaralı Berber ..ıoau acel• .. tı· 
tıktır. Ayni adre.te AU o.mana mil· 
racaat. 

Topkapı Sarayına qıren 

CASUS LUKREÇY A 
Dordtinr·Li Mur;ıd rlevrinde bir Venodık söval o-;inin kılı 

Yala~~ İSKEN DER F. SERTEL L 

KAhya hışmı salladı: 
- &.n böyle naz ıörmed!m, 

yavrum! Buna naz delil. çılgınlık 
derler. Pap efendimiz çok hi~t. 
!eniyor onun bu haline. 

- Eh.. o da anlar yann öbilr 
Cün Hanya ile Konyayı. Ç.abuk 
YOia gelır elbette. 

- Ben de yola getiJmele gidiyo 
rum iete. 

- Sana da kafa tutuyor mu? 
- Kara tutmak da W mı? a kP 

znn? Paşa efendimize meydln C1' 

laıyan ınsan, bana neler yapmaz! 
- Paşa da sen de iyi ta.~ 

lllilllü lnqn\aqn..,.. ckılıUIU. 

- Sen benim yerimde olean ne 
yapanm'1 söyle bakayım. 

- Ne mi yaparım? Bundan ko· 
layı ne var? •• 

- D&-er misin? 
- Hayır •• korkutunuiı.. 
- Bunu ben de yapayorum. ~ 

ea efendıaıU de yapıyor. Fakat
- Korkmu10r, delil mi? 
- Evet zem kadar kortmıu)'W 

bizden. 
- Ben 1>6yte korkutmam. Btr 

kapan içine iki büyük fare tutup 
kaparım. Odasına kapanla birllkı. 
götürilrilm ve: .. Pap efendiQliJe 
mu&i ~ blıkafMI., 

R A B E ft. - Akam ıx>etuı 

HABER 
Yabancı dil derslerinin 
devamına başlıyor 
Haberin birkaç sene evvel hergün torma for

ma okuyueulanna verdiği ve takip ed::::~ ~-:~~;, 
muallime müracaate muhtaç b:rakmıyacak 

surette hazırlayıp 

HABER METODU 
adıyla neşr~lliği ya.hancı -'il deral"rınin ikinci 
1smına p~w y Jnnda. ·eniden ba~hrı1'.caktır. 

IJdad kıınn takip l'dttırls dil ml'raklılan lD,UbN. almaata, fraHIL 
ca dlllfırlnllt f.111 ıDRI romanlarındaa mrlol turk!.)t"Julle berabısr kar. 
fd*b la.kip edl!celd•r ft bu dlUerdf'Jd bllırllf!rtnl •lt-r~lf'nllr. 

HalMır Okuyutıa!Mmrn Franaa dilindi! takip Nlettklm romum llllllrt 'tar 
bl9Cbı °'O'beoaem"' 1 ola<'Afmı 1treamlt'lerdl BaolM!r"ln ıroı ttnıtt tftmm ~ 
rtne bu romandlın &Kıe Mertmealll llolemba romanı ~k. 0-~"IDf'lll 

hona e.kfp ~lrtfr. 

Pek yakında HABERDE 

(HABER) in yabancı dil 
dersler,ni takip edecekleri 

Bör nıılÜ]d~ 
--------- - - . - --- --------- ---------

250 şer kuruşluk yabancı 
dil derslerı yalnız kendilerıne 8 O kuruş 

llABEll pute.a.JD (l'allıucıa dD eluenıaWrt) ae '-tlann11ndall 
lılUfade ederek prelı JÜUIC!I cllllere yeni bqlıyacak.u prek ... der. 
1ert takip edeoekler lıılm •• lılr Jardımm olan "'90 derııte ~ llf'eo 
cllalme llüer metoda" eeertal &aftlıe ~ona. 

IHıöpbaaemla Wftlll&lanaal pek aza1mat nl=ee• rat- lıo ... 
lrmuael eeerl ...,.,.. deıll'cıel& laMlar ~ lıU ........, Haller ek1Q'11-
ealarma &ıemla ......,,. karar "'1Dlftlr. 

IO Dlwte bildi kmdlDe lacWscıe 
IO • ,. ,. rraıı.zsca 
IO ,. ,. ,. Almanca. 

IMl!art)'le ft Haber meWa7la ... redllmlt oa... .. 41Prelertu ._ llb1 
800 • 900 eayfa tutacak baclmde toplaınmttır ft ber blrtn1n ırw'-41 ,.. 
tq ftyatı cllW olarak 160 lmnıtt.ur. lft.e ~r okuyw-ulan ba UO ini· 
rutlak eeentea lıaqtıtnı lst.erlenıe bunu ktlU'ıpbaneml1aeo 80 ...,,.._ 
edlllre'I ~ rMl!rdlr. 

Bu ,.... ... .,... .......... ,...,.,.. .............. ,..... panw. 
memiz iPii tu l&rtlan Sore lııareekUerllll rica edertaı 

ı - 30 lklııclllAllun • IO IŞubat 19U arumaa •r..11 ~ lılr
Dte 9ebea lnanafun JWl8llU kOtQpb&Dembe 6dl,e...,ır (~ Al
manca. lnstJ1aoet dlllerlDdea banst kitabi latediklertnı btldlrmeıiler " 
lılr .apıu1f ftfS abaalıdırlar. CIO Şubattan eon,.. ~ kabul edll•rııea.) 

2 - Bu •bt Haber OIU17UCUlarma mtınbHU .. 1•r. Bundan dalayı 
UdDcl DU tarUalDde atpaı1flert aJatıllm sıert için 1 Şubef lMl • J Mart 
lMl tarlblerl U'UIDda Haber s--testnde nqredlleoelc o&aa rıPoDJan 
.. alpu1f n,Aertyle blrllkı. ıeUrmeUdlrıer. 

V AKIT iL IJT() PBA llflClll , ........................................ ... 
1 

Maarif Vekıllığinin 
Lıse birinci, ikincı sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 ............................. , ......... 

fareleri odana bırakacaiım. Onlar 
la koyuu koyuna yatacaksın!,. de
rim. Çarçabuk muma döner .• lb 
run eğer. 

K!hy-c1 ODıUJUDU silkerek yCrQ· 
dü.. 

Cariyeden aynkb. 
Ve kendi kendine mınldandı: 
- Pek de yabana atılır bu ted-

bir delil. Bütün kadınlar fareden 
korkarlar. Hele bir kere gideyim. 
Tekrar ölüt vereyim. Gene dinle
mezse. o zaman fare ile tehdi~ 
başlanın. 

••• 
LUKREÇYA FARELERLE 

BAŞBASA-

Alfam. Lumçyaya papnm söz. 
leriıll aynen söyledi: 

- Kaptan pqaQUım hatınnı 
tuanan. &en ka)·bederlin ! Sonra, 
ba jp tamiri '°' olur. Gel klllm. 

bu inatçılıktan vazgeç! diye yal· 
vardı. 

Lukreçya demir parmaklıklı prn 
cerenın önüne oturmuş. Haliçten 
geçen ka}·ıklan seyrediyordu. 
Yan~ başını çevirdi: 
- Haydi defol §Uradanl Seni 

dinle~e vaktim yok.. P8§81Un da 
senin de Allah beanuı versin.. Ye
rir dib!.nc geçin ikiniz de, diye ba· 
ğırdı. 

Alican.bir kadmdan,ömrQ~ ilk 
defa böyle hakaret görüyordu. Bir. 
denba-e kaşlarını çattı: 

- Pi§man olacaksın, Lukreçya ! 
Paşa efer.dimizi kırmanın ne de· 
mek oldu~nu yakında anlayacak 
ve aya.klaruıa dü§eeeksin 1 

Alican. o gi1n - yolda gelirken 
bir cariyenin tavsiye ettiği gibi -
bir kapan içinde iki b.ıyük fare 
buldw up getinncğe ve Lukreçyayı 
bu suretle korkutmağa karar Vtıı• 
mişti. 

- Pek.tl1. Ben timdi Cidi}'O" 

T 

' Çözülen düğüm 
Yazan : Fehmi Razı Caner 

( DünkU m..aW. dooam) 
Tıne bilmediğim uzun kori· 

dorlardan geçiyoruz. Her yer, 
derin bir &et!6i.zlik içinde. Yerler 
balı döte]i ayak iesleriıniz bile 
duyulmayor. Son bir koridordan 
döntlyoruz. Mubtefem bir ka.pı_ 
nm önünde dunıyonız. lki mu· 
ha.fu yerlere kadar eğilerek ~ 
nl ve rehberimi seli.mlayor. 
Rehberim, k&pıyı açıyor, birlik 
te bllyWc bir odaya giriyonu .. 
Burada k1mlle yok. Tekrar yU_ 
rtıyoruz. Rehberim ikinci kapıyı 
açıyor. ~ ne baıJa döne
rek: 

- Klto bazretleıi içeride, bu. 
yunmn& 

Demeetyle lrapmm kapanması 
bir oluyor. Keııdiei drp.rda 1m1J. 
yor. Buram muhtP~ ve çok 
bnyllk bit Balon. Her yer altın. 
BillQr ve ipek tçltıde. Salonwı 

c.rtasmda heykelleri~ çevrelen 
mit bllyUk mermer bir havuz 
var. Bu muhte§eın salonda g~z. 
krimle IOto'yu arayonım. Ta 
ileride bflyOk btr sedlrln önünde 
beyu ipeklere bUrtlnm~ bir 
kadın. ayakta duruyor. Bu bil· 
yUk aalonda. onunla bende:ı 

başka kim~ :"Ok. Tarih ve za_ 

man illheet Kllo'nun karşısmda 
bulunduğumu anla.yorum. Ken
disine doğru yürilyonım. önüne 
gelince. d;zterimJ yere daya.yo_ 
rum. t~ten bir saygı ile elini ö

rUyon•m. Elini uzatırken, ipek 
lSrttlsU birK açılıyor. Jl'lldişf gt_ 
bi beyaz ve aher,ltlf kotu, omuz· 
larrna kadar görllnllyoır. E'iyle 
omuzlanmdan tutuvor, beni ya_ 
\"'qÇ& kaıldınyor. Bir nefeste ee
dtrine oturuyor. Bana da. kar. 
sJBindaki eedirde yer gösteriyor. 
HOrmetle oturuyorum. Klio, :.;ı. 

eliyle boruya andıran l.noe bir 
teY tutuyor. OnOnde aJtmda."1 
bir !'ahte tberlnde bllyilk w ka
im bir kttap duruyor. Muh~ 
eem bakire. Ulht ~erbıl bana 
çeviriyor. ~ 116ylemeie hUll" -
lanı:yor: 

- lstanbuk1an ~lyor muş. 
gunuz. Beni hatırladı~rza mem 
r.un oldum. Ba.şvf'7.irim mtlfkll· 
terinizi lılllatb. KendilerlM me.. 
deni diye, ad koyan bue1mkn 
lnM.nlann haline a.c~. t~nde 
bulund"k'a.n kanlı faciayı da. 
~ok iyi bniyorum. ';enim kurdu. 
~ tarih feleefeet, vak'alarm 
ta.hlU ve tttktbile m~~ olur. 
Saluslarla &llkuıı yoktur. Ve. 
~m hOkUmlert bu zavf~en 
mutalea etmeniz T!mndır. lılDf
killerinlz: 

1 - Bu harp ne zaman bite. 
cek1 

2 - KartdıJdı d~ Ud 
ideolojiden ha.ngtst muzaffer 
çıka<"akf 

DA.vayı bö}'!eoe kurduktaıı 

rum. Lukreçya 1 dedi. Bıru aonra 
gelecetim O zaman yalvaracak 
sın ama •. 1§ itten geçnuı oJacak. 

Lukreçya cevap vermedi. :Allcar. 
kapıyı kapayıp çıktı. 

Patanın klhyası kapanla fare 
g~ liderken. kendi kendi. 
ne 86yM'.ni)'Ordu: 

- Ne de natçı bir lmouJ ye! 
Ben böylesini de biç gömk'D"j,· 
tim. Paşa bu km gözde değil, !xı· 
11na bell aldı. 

••• 
Aiican enak ambarına b(iyQk 

kapanlar kurmuştu. Çok bekle!N'» 
den ÜÇ büyük lare tutulmUtL°J• 

K!hya. bunlarm QçQııil bU kaı.a· 
na aklı. \JsUine bir ha ~k sak 
ladı. Ve kafelte bir kut s6türil" 
ciblı fakat çok tiksinerek tekrar 
Lukreçyaam yanma döndO.. 

Alican. Mustafa pqanm sabır
mlıkla cevap bekledijinl, nettoryt 
almadan yalJköakOndeıı aynlaıJu. 

aıla bUiJanla. 

sonra., oevaplarmı verebilirlm: 
1 - Bugünkü insanlar, hu. 

dut.sus ih ti.raalarma gsn vur. 
ma mecburiyetini duyduklan 
gün, bu kan.lr mübare2 llC>l1& 

erecektir. 
2 - Hak ve a.daleti hereeybl 

Ustilnde tutınaaw bilen, inanlı· 
ğµı haysiyet ve ~refine llyık 

olduğu ldymeti veren taraf mu. 
za.f.f er ola.caktır. 

Bu hlikümler, Klio'nun ağzın. 
dan birer doktorin gibi çı
kıyordu. Salonun eaaiz dekonı 
ıçinde 8e6inin a:hengi, muht.eeem 
tavn bu hUkilmle.rlnin heyt>etinl 
yüz kat arttırıyordu. 

l1W bir bakışla bati süzUyar. 
Haldkatt anladın mı? MUfldlJe. 
rin halledildi mi ? Sorgulan, oa 
derin bakı§In hakikt iadesi o. 
luyor. Bu ili tarih feltıefe.t, 

ıçime geniş bir ferahlık vuiyor. 
Buraya geLmeden evvel fUunıDlU 
&aran kederler. perde pe;rde sıy. 
rıyor. Aziı Klio"yu daha fa> 
la meşgul etmek lstemi;rorunı,. 

Yüksek müsaadesini al?.rak kal· 
kıyorum. Giderk~ arka.mdaıa 
eealeniyor: 

- Si7.e izin veriyorum, bani&. 
n yazınız, neşm:liniz. Insanlar, 
bu kanlı faclanm çıkar yoluna 
anlasınlar. diyor. 

Klio'nun musikiden eeei. ku. 
b.klarmıd& çmlarken, salon :U. 
puımdan çıkıyorum. 

••• 
Urpermeler içinde kendime 

geldiğim zaman, odamda oldu· 
ğumu anlayonım. Kalemim ve 
müsveddelerim, l5nUmde duru. 
yor. tllbe KUo'nun tavsiyesi ha. 
tınma geliyor. Bir hamlede, ba 
aatırla.n yazıyonı~ tnNJılıP, 
bir ~- olSUD, diye. 

1 Jldricıklnun 1941 
P'EHMl RAZI CANER 

SON 

Mmı:.a 
30.1.194 

8.0I AJ8I» ll.IO .6Jua 
8.11 Hallf U.'6 ... -

presnm JO.U B114b'o 
&.'6 ~· kadau paeteel 

lJ.11 ..... 118) ~ I0.'6 ~eıma 
1 uo AJaaa eololllft 
11.0G Şarlular JUIO Ulale)k& 
la.Jt Kanfds ....... 

........... 11.:11 ııı.....uea-
ı&OI CU IL'6 Orka&N 
18.40 'lakpl•ler ti.il Aju9 
ıl.16 &......... D.&6 ()n ..... 

31.1.941 
ua AJam 
8.11 Bam .,..,..,, 
U6 Yemelı ...... 

ti.il Şarkılaı 
ıı.ao AJama 
11.06 Halll 

~rl 
ıa.to Ka"flk 

Pl'OlfNlll 
18.0I (at.in&) 

ıa..netJ 

18.18 ..... ...... 
19.00 ı,.ıtalıN 
11.IO AJaM 
11.'6 ~-
~ 

20.U Radyo 
pP!tıııel 

to.46 fim.1111 
ıı.ao Konaı
ıı.45 Mlttlll 
n.ao AJ9De 
u.~ orıu.aır. 
ıa.oo CA&lıud 

- Bu ııi çabuk bitirip pqaya 
müJde wırme'lyim. dedi. 

Zindanm kapısmı tekrar ÇJ. 
Lukr~-yaya sefilendJ: 
- Neredesin bakarım? Uyuror 

musun? 
Lulueçya pencereye dayammr 

u: 1 

- Hayır .. dedi, uywnlQ'Ol'UllL 
düıOnüyorum. 

- Ne dÜfÜllilyorsun? 
- Buradan nasıl kurtulacaizmı 

düfünü)·orum. Ve kurtulacaPn. 
- Kurtulacak mısın? 
Kahya ıüldil: 
- Belki rüyada kurtulununt 
Lukreçya cevap vermeden bap-

nı salladı. 
Alican Gatü OrU!Ul kafesi ortaya 

koydu: 
- Kuı sever misin? 
- Ben kendim kuı oldum. [)e. 

mir parmak}ıklJ bir kafee iciDdr 
yiın. 



Kız mektepleri 
voleybol ınaçları 
Haftad:ı. !.ltl defa ~ pılmakta '>lan 

kız mektepleri nrıı.sındakl voleybol 
maçbrma, diln d Emlnönil halke\1 
aalonundıı devam edilmiştir. 

!lk k rşılc :rn:ı. ÇnmJ.ca Cunıhurl. 

)'et kız lizel rl arru;;ınd:ı cereyan et· 
mlştir.Geçcn senenin şampiyonu olan 
Te çok kuvveUi bir eltlbc malik buJu. 
nan Ça.ml:c:ı güzel tir oyundan sonra 
maçı 1kl aette 1:5,,4 ve 15 9 kazan~ 

trr. 
Takımlar ou suretle te~ekkUl etmiş 

ti: 
Çamlıca: SUhcylA, Ho.yrilnntsa. 

NeclA, Necla., Nurunn!sa, .Melılluıt. 

Cumhuriyet: Nihal, KC.nlye, Sema· 
hat. Bldar, Belkıs, HayrUnnlsa. 

İkinci oyun kız muallim ile İstanbul 
arrumıda oynanmı tır. !ki gün evvel 
İnönU takımının kııreısında. beklenme 
dfk blr mağlQb.yet uğnyan Muallim 

mektebi dün her ikl sette de gUzel bir 
oyun çık:ıraral~ kuvvetli rakibi latan. 
bulu 15 8 ve l".10 mnğlClp etmiştir. 
Takımlar §Öyle idi: 

· Kız muallim: .Meltıııat, Hayriye, 
Melft.hat, Neriman, Nevzat. 

htanbul: Selma, Ülker, NeclA, GD 
slD, Semahat, Veriye. 

Sokak koşuları 
Eminönü ve Kadıköy halkevlerl 

pazar gtınU yapılmak flzere b!r sokak 
ko'!uııu tr.rtıp etmi 'erdlr. Koşu ::l'.lCO 
snetre mesafe Uzerinde olacaktır. 

Kadtköytlndekl koşu Fenerbah~.: J. 
la B lvtl gazinosu arasmda ynpılıı.cnk 
tır. HerkE"se açık olan bu mllsab'lka 
da !Ik ge:en bl' atlete spor malzemesi 
hediye edilecektir • 

lırtanbuldRki koşu EmlnönU Halke 
~ önünden başlıyncak ve Glllhana 
p:ırkma kadar gidip gelinecektir. 

Bu lı:O§Ulara her teşekkül az:tml 

Dahili Pentatlon 
müsabaka lan 

Atlelıwı rdanlıaından: 
1 - D~hili pentatlon mtlsa -

bakalarında yapılması lazım ge
len koşulara 2 şubat 941 pazar 
günü saat 14 de Robert Kolejin 
kapalı salonunda devam edile. 
cektir. 

Milsnbıklarm tam saat 13,30 
da Ko1ejde hazır bulunmaları 
~arttır. 

2 - Genel direktörlük koşu. 
2-2.941 pazar günü saat 10,30 
Eırt'annda 1 inci, 3 üncü kata
goriler arasında yapılacaktır. 

Boks müsa akaları 
lstanbul boks ajanlığının ter

tip ettiği boics mıisabakalarma 
önünıiizdeki cum rtl"si akşamı 
Beyoğlu halkevi salonunda de. 
:vam edılecektir . 

Bu müsabakalarda 10 çift 
karşılaşac:lktır. MUsabakaların 
muntu.am cereyanı için ajan. 
lıkça lii.zımgc!en bütün tertibat 
alınmıştır. 

' K~ılaşmalar içinde en ziyade 
Kuzu - lJyas ve Hasan - Abdi 
müsahakalarmm heyecanlı ola • 
cağı tahmin edilmektedir. 

Seni sevi orum ! 
Burhan Burça.~ 

Dahf'r ııu.eteslndt• tefrlkıt ~n 

bu ~r kitap tıallr.de Çllmuft.ır. 

Okuyuııulanwızm PdlnmelerlnJ tav. 
elye e&-rb. 

Fiyat. M> lmftlf 

Göz Hekimi 1 
Dr. Mt·rat R. Aydın 
Beyoğlu • Pannakkapı. imam 
ıokala No: 2. Tel: 415531 
Muayene " her türlü gö:ı 
amelivıttı fıkara için r>&rt1•11-. 

RAIJBR-A.qam~ı 

Rastladıkça 

Böyle olur, voleybol 
maçı dediğin!. 

14 • 19 sayıda biten woleJbOl maçları 
daymadınızsa kendinize ııel ediniz 

Son zamanlarda, dikkat ediyorum, spor bizde yav&I} ya,·aş mizah 
mevzuu olmıya b~Jadı. 

Hemen her spor müsabakasından ~ora tenkit edilecek eotere
.. an ,.e komik hadiseye tesadüf etmemek imkansız gibi bir 5ey oldu. 

~porun mlı;ah me' ı;uu olmıya baslamasmı, ııpor mccmualarmuz
tla. mizah ııütunlannm nıiihlm yer isgal etmlye başlamıı olma.Jarm
dan clı\ anlarız. 

.Eğlcrıcıo İ)i, hoş amma, spor bakmun<la.n, netfoo itibariyle bo ml
ı.aha mc\'Zuu otan hadiselerin acılığı d:ı ln~anın gözünden kaçamıyor. 

Geçen sene hemen bütün gazeteler latife etml!)lcrdL Mtınulan 
da, Bakırköydo yapılan bir kır ko=:msu idi. Nasıl latife etmeıı;lnlt·r ki, 
koşuyu bitiren 5 atlet birden l<'inlandiyalı bir atlet., aJt dünya reko· 
ronu hem de dakikalar far'Myle kırmı~lardı. 

Sonra<lan öğrendik ki, atletlerin dereceleri bir bilek saati ile tu
tulma~! ••• O zaman koı:udıı, kmlanm bir rekor değil, koskocaman bir 
pot olduğunu ôğr<"ndlk. 

Şimdi bu hfıdlsenln hemen bir benzerine daha phlt olduk. F.mln
önU Halke\i salonunda ~·ıı.pılan bir ,·oleybol müsabakası 14 - 19 ne
tice ile bitmi-;.. Hayır, htr mürettip batası falan zannetmey1nb:: TM· 
tamam 14 - 19 ••• 

Bir rnleybil müsabakasının bo netice ile bitmesi kar,r~mda doy
duğumuz hayl'et, hl~ de Bakırköydf'ki kTr k°'o."londaklnden apğı 
değilıllr. 

Bir ,·oleybol maçı nasıl olur da 14 • 19 sayıda biter insan ....... _ - , ·~· 
nr dogru!m ••• 

Bono bize haber \·erenler. aynı ma~m S.yı defterlnl tutan kbn· 
ıelerdJr. Kendilerine: 

- Pekf, neye lilraz etmiyorsunuz! 
Diye sordu~muz zaman: 
- N c ya.palım! Hakem oyun o öyle oynatr,.,rf 
Diyorlar •• 
Aşkolsun o hakem efendiye!.. Da.ha volcyool maçmm ne Flcllde 

idare edilec<'ğlnl bilmeden ~ıkıp da ,·oleybol hakemJ durabilmek a§ıft 
cesaret doğrusu! •• 

Böyle hadiseler karşısında kahk&bala.rla gUlUyonn. 
Fakat, netice: 
Yazık oluyor sponımuza! .. 

SActr TUGRUL nGF.T 

Boks miisabakaları 
Beden terbiyesi İstanbul boks a

janlığınm tertip ve idare ettiği 

bokJI milsabakalarma bu cumartesi 

akşamı Beyoğlu Halkevi salonunda 

Sermet (D.) • SoUri (Alemdar) 
4 raunt, 2 dakika. Seyfi (D.) - Cev
det (Gilneş) 3 raunt, 2 dakika. }il.. 
dayet (G. G.) • HU.Seyin (B. J. K.) 

Hakem toplantıla
rında gazetecıler 
de bulunabilecek 
Son yapılan hakem toplantısında 

hakem arkadaşlarımızdan HüsnU
niln ileri sürdüğü bir teklü futbol 
ajanlığı tarafmdan memnuniyetle 
kabul edilmiştir. 

HUsnU demiştir ki: 
- Ben on beş senelik futbolcu

yum. Fakat itiraf etmek mecburi· 
yetindeyim ki bilmediğim birçok 
futbol kaidelerini hakem kursunda 

ve buradaki mUnak~alarımızdan 

öğrendim. Şunu demek isterim ki. 
gazeteci arkadaşlarmıızdan arzu e
denler, bizim toplantılarunrza işti· 

rak etseler, bazı münakaşalı va
ziyetlerde yakından öğrenecek ve 

olruyucularma daha doğru olarak 
a.ksettire bileceklerdir. 

Hilsnilnlln bu teklifine futbol a
jan.muz Nuri Boeut cevaben demi~
tir ki! 

- Pazartesi gilnleri yapmakta 
olduğumuz bu toplantılar futbolumu 
run kalkmmaaı vazifesini Uzerine 

almış olan herkese açıktır. Biz, 
gazeteci arkadqlan bizim mlilcm· 
mim.iz vaziyetinde kabul ettiğimiz 

içfıı bu teklifi memnunJyetle kabul 
ederiz. Hatta bu arkadaşlar, arzu 
ettikleri noktalar Oserinde bizlere 
!ll.al da.lıi eora:bllirler. Kendilerini 
aramızda g<mneırten memnun ola
cağmın şüphesbdlr. 

RllimllnUn bu teklifi, ve nazilt 
futbol ajannnı:zm bu cevabı derhal 
kabul ve hundan dolayı memnuni

yetini izhar etmesi gazeteci arka
daşların hepaini mUtehaMis etmiş

tir. 

Eminönü halkevi 
koıuau 

devam edilecektir. 3 raunt, 2 da.klka. Beni (B. H. E.) Eminönü halkevinden: 
- Şerif (Alemdar) 4 raunt, 2 dakJ- 1 - Spor §Ubem.İzin tertip et 10 karşılaşma yapılacak, milsa

bakalarm programı şu şekildedir: 
Şevki (D.) - Recep (Alemdar) 

4 'raunt, 2 el • '. •. Semih (G. S.) • 

Gari (B. H. K) 3 raunt, 2 dakika. 

k Nih t (B J N tiği ikinci koşu müsabakıuıı a. a . . K.) - usret (G. 
S.) 4 raunt, 2 dakika. Abdi ôncil 2-2.941 pazar günü saat 10,30 

d& yapılacaktır. 
(G. S.) • Ha.sa.n {Gilneş) 6 raunt, 2 - Koşu mesafesi halkevi • 
2 dakika. Afif (D.) - Hamlt (GU- Gülhane parkı, ortasındaki ana 
neş) 4 raunt, 2 dakika. nyu (G. yoldan gidiş ayni yoldan dönüş 

ve Normal gıda 

Pirinç Unu - Mercimek- Bezelya - Yulaf 
veıair Hububat Unları kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

........... lll!l ............ !1!11119!!11!&l•,.....~P-'lll!ll! 
~, ............................ '!im .... .. 

·ı·urı.ıye t,um urıyetl 
ZiRAA T BANKASI 

Kurulu§ tarihi: 1888. - ~erma}esı: 100.000,000 Türk Lirau. 
Şube ve Ajans adedı: 265. 

Zirai ve ııcari lıcr 11evı banka muamıltlerı. 
Para blrtkUrenlere 21:1.HOO lira ilcrnml.} e weıtyor. 

G.) • Fevzi (G. S.) 8 raunt, 2 da- • (3) kilometredir. ...ıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaıı'ııl"ftda en u 
kika 3 - Koşuya her t*kkiilden 60 llrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue qatıdald 
M~sabakalarm muntazam labil- azami (20) kişi dahil olacaktrr. pıba göre ikramiye dııgıtılııcl.'ll:tır. 

0 4 - Onuncuya kadar derece 4 aded ı.ooo ııralık .a,ooo ııra ıoo adrd 60 liralık a.• llra 
mesi için ajanlık her tUrlU tertiba- alacak koşuculara madalya ve- 4 ,. M!O 2,000 ,. l 20 &8 " t,800 " 
tı almışlir. Müsabakalar içinde bil· rilecektir. 4 .. 2~0 .. ı ,ooo .. ır.o .. to • l.I08 .. 
hassa Fevzi - llyaa ve Hasan. Ab- 5 - Müsabaka kaydı 1.2-941 ıo .. ıoo t.ooo .. 
di karşılaşmasmm heyecanlı olaca- cumartesi saat 12 de kapanacak DiKKAT: Hesaplarındukl paralar bir sene içinde 50 UradaD 
ğı tahmin edilmektedir tır. dllşmlyenıere lknımlye çıkuğı takdirde o/o 20 fulaıılyle vertıe&kt.lr 

6 - Müsabakaya dahil ola. Kur'alar senede • de!a: ı Eyıcu ı Blrtncıko.nun ı llart n l ffulrao 
• cak koşucular saat (10) da spor tar!.hlertnde çekilecektir. -·· 

salonumuzda bulunacaklardır. !~~~~-•••••••~lm!l••lm:•lllll~!!!!!I!~~~~~ ~---:;_..:;;.:..-~------------...:.:...:.___;._~_:_:.:...:.:..::=___ı! .. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2 5 I l t 194.1 vazıyet. 
AKTiF 

Kaaa: 
Altın: Satı Kilogram 
Banknot • 

72.608.019 

Ufaklık • • 
Dahlldekl Muhablrltt : 

l'Urk Liraaı • 

Harlı;~kl Muhabirler : 
Altın: Sn.fi Kilogram 6.010.7:'i13 
Altına tahvili kabil serbeat d6• 
vlzler • 
Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri • 

Uaüne Tabvlllt'rl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
knrşılıfı • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevCl· 
kan Hazine tarafından vald 
tcdiyat • 

Senedat t.:lizdanı ı 

Ticari Senedat • 
Esham ve tahvlla.t cüzdanı : 

102.121.954,21 
14.492.393,-

2.452.009,35 

471.445.47 

7.048.029,54 

-.-
29.125.041,86 

158. 7 48.563,-

20.149.l:l7,-

259.667.072.09 

Lira 

119.066.356,56 

471.445,47 

36.173.071,40 

138.599.426,-

259.667.072,09 

PAS i F 
Sermaye 
İhtiyat al•(fl81 : 

Adi ve fevkalMe • 
Hususi • 

Tdevtildl'kl Bıuılcnotlar : 

• 

Deruhte edilen evrakı naltdlyo 
Kanunun 6 - 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
ted:yat. 
Deruhte edilen e\·rakı nakdiye 
baklyesi • 
Karşılığı tamamen aJtm olarak 
llı\veten tedııvUle vazedilen • 
Reeskont mukabUI l!Aveten lede.. 
vazed .• 
Hazineye yap·t:ın altın karşılıklı 

a\·ans multablll 3902 No.tı kanun 
mucibince ilA.velen tedavüle va· 
zedllen . 

ME\'OCAT: 
Türk Lirası : 

6.l 88.666.15 
6.000.000,-

--. --
158. 7 48.563,-

20.149.137,-

138.599 .426,-

17 .000.000 

249.000.000,-

LI 

l:S.000.000, 

12.188.666 

pı_V_A K 1 T matbaası 1i 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştıı 

Deruhte edilen evrakı nakdi· 
yenln karşılığı esham ve 
tahvUAt IUb:ırl kıymetle . 
Serbee\ l!:ııham \'e Tnb\1llt : 

A\·an~ar: 

Altın ve döviz Uzerlne avans 
Tah\1Uıt Uzerlne avnns • 
Hazineye kısa vad avans . 
Hazineye 8850 No. kanuna göre 
açılan altm karşılıklı avans . 

45.912.316,93 
7.918.886,69 

8.96~.74 
7 .sos. 722,-

53.831.203,62 

Altın: Safi Kilogram 876.809 

3850 No. kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevcll olu· 
nan altınlar: 
SAfı Kilogram ~5.Ml 930 

Uövlz 1'aahhlidntı : 

14.000.000.-

83.242. 757 ,54 
1.233.302,56 

78.124.167,0C 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n m'n:.ı diziH icleri alır. ,. ......................... ... 

H!Aııedarlar • 
Muhtelif • • 

-,-

114.5 4.926 75 122.402.612,49 
:::ı:w 

1 
4.500.000,-

11.012.611.31 

l'f!knn 745.723.798.94 

l Temmuz 1938 tarlblodM IUbaren. 

Altma tabvilı !tabii dövizler . 
Dığer dövizlP.r ve alacaklı mı. 
r!ng ba dyelerl . 
Muhtelif • • • • • • • • 

Iskonto hııd~l ~ .c A ıtm 07ı>l"'lnl' avııns % ı 

-.-r 


