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Metaksas'ın 

Yarattığı 

Büyük Eser Metaksas'ı Kaybettik 
Ya.zan: Ahmet Emin YALMA~I 

D o• Yunanistan bu .anı· 
d derin bir matem ye e 

1
• 

· · d K tr ev a· ıçın e bulunuyor. ıyme 1 

dı Metakııaa"ı ebedi surette kay· 
betmiştir. 

Kom§Umuzun bu kederi bizim 
de.kederimizdir. Biz General Me
taksas" ı daİlna aynı yolun yoldaıı 
hl ·k .. d ··rdük Sözüne ne· 

ev un e ~ w: . leketi-
Jı:adar güvenılecegını. mem ·w· 
ni nekadar kudretle temsil e~ıgı· 
ni her adımda yeni yeni tecrube· 

K nd . · karşı lerden geçirdik. e ısıne •. 
hem derin bir say:gı ve g~ven 
duyduk hem de bu kuvvetlı ve 
d .. .. ' .. ıı...ı . ı candan aevurust ru.n u ınean 

ik. 
General Metakeas'ın. Türk • 

Yunan dostluğuna ve Ba.l_k~n t~:· 
ısanüdüne hizmetleri buyuk ' 

9 _ ti' fıatırası Bu bakımdan gıyune 1 d 
c.rnleketimizde ve Balkanlar a 

. b' unutulmayacaktır. ıç ır zaman 

F' akaıt General Mctaksas • !n 
endi memleketine dört •enelık 
. . inde ettiği hizmetler, 
ır zaman ıÇ d na 
.. d -'k az devlet a amı urcya a p .. 
aaip ohnu,ıur. 

19 36 senesinde, General Me· 
k ha•ta brr Yunaniıstanın te· 

sas, • 1 •. e 
. . sul1Y" etini ceaaret e lli: • avısı me k 

ldığı zaman memlc et anar. 
. n; .ad idi. Her Yunanlı mem· 
ı kı~:~i eaeviyıordu, fakat ~end~ne 

,__ lb. tekilde aevıyor u. 
anıııus ır ··f kavgalann· 
adiscleri de nu uz . li-
an ba§ kaldırmayan rıı:~ı~ 'du 
kacıların gözlüğü ile gor·ufor bi; 

Yeni 
Yunan 
BAŞVEKiLi 

Kimd!r? 

AJelı:sandr Korizis 

Aleksandır Korlzis en tanınmış 

Yunan maliyeci ve iktısatçılarından
dır. 1885 de doğmuştur. Hukuk tah· 
silini ikmal ettikten sonra Yunan 
mllll bankasına girmiştir. 

Korizls, 1928 de Milli bankanın 

müdür muavinliğine geçmiş, 1929 da i 
Ziraat bankası idare meclisi relsl ol-, 
muftur. 

1936 senesinde Mctaksas kendi· 
sinden kabinesinde içtimai muavenet 
nazın olmasını rica etmiş ve Kori.slz 

iki sene kadar bu 
vazifede kalmıştır. 
Bu sırada Yunan 
Mılll bankası u
mum mUdUrU Ö· 

JUnce 1939 da Yu
nan Milli bankası 

idare heyeti tara· 
tından umumi ntU· 
dür olarak seçil· 
miştlr. 

Korlzls şahsında 
bir iş adamının 

bUtUn meziyetleri· 
• nl toplamıştır. Na

zırlığı zamanında 

Yunanlstanda ve
remliler için bir 
çok hastahane aç
tırmış ve fakirlere 
karşı bUyUk yar
dımlarda bulun· 
muştur. 

Kendisi bitaraf· 
lıfile tanınmış bir 
devlet adamıdır. 

l ·..!L Yunaniatanda mıl ı . 
o tL~a k" · • ·çın 
va halinden çıkmıı. ım~ı 1 d 

Atine, 29 ( A.A. y e n 
1
• Korlzls bülUn Yu· 

_ Kral, Metak· nanlstanda derın 

enfaat meselesi, kimisi iyçın e 
ne aporu halini alml§tı. un~rı 
·ıı· uhunun inhilal etmesını ı ı r •• .. ı-
enfaatlerine uyıgun goren tur ~ 
rlü ecnebi tesirler de ideoloJı 

sastan inhilal eden blr hürmet gö-

bqvekAlete Yu- Ka bı·ne ren kıymeUl bir 
nan bankası umu· iktısatçıdır. 

mı mUdUril sabık Hukuk tahsilini 

Ankara 
TeessDr 
iç3nde 

Aakara. 29 (AA.) - Ankara 
halkı Metakııaam ''efatını radyo
dan ötreamll} 'e bütün Türkiye
ye yayılan bu haber derin bir 
elemle karşılanmı,tır. 

BUtUn Türk milleti bu 
günde kardeı,, dost ,.e müttefik 
milletin elemine candan ı,tırıık 
ehnektedlr. 

Ankara radyosunun spikeri te
Mflüründen Utreyl'n bir 8eflle bu 
arı haberi , ·erdikten sonra rad· 
yo ne"rlyatının bittiğini bUdlr· 
mlştlr. 

Bütün ak~ gazeteleri, ba 8"1 

haberi siyah çerçtweler ve bllyUk 
başlıklarla blldlnnekte \'fl dost 
büyük Elen dMlet adamının 

Tllrk - Yunan dostlutuna sıkı· 
la,tırmak hususunda aarfettlğl 

r;ayretlerl yAdetmektedlrler. 

* Ankara, :?9 (Hunst Muhabiri· 
mlzden) - Yunan Ba!JVeklll l.Ue

taksum ölümü burada büyük 
bir tee&&llr uyandırdı. 

TemH ettltım bl~ok klmııe

ler \'unanlııtanın büyük adamı· 

nı ldeta kendimizden biri addet
mekte ~e ölümüne bir Türk bil· 
ytlğlinUn ölümü kadar yaıı tut· 
maktadırlar. 

bı tmd i leyip duru)"Cıdu. 

nazırlardan Aleksandr Korlzls'i ta-ı bitirdikten sonra milli Yunan 
yin etmiştir. Yenl başvekil ayııı za. bankasının hizmetine ~iş ve 
ınaıula Mdcl;ve ....,..um da Olıert- ..... ~Gp k..... )'ilkeel· 
ne alarak Metakau kabineelnin ayni mlftlr. Mumaileyh Yunanlatanda 
olan yeni hUkOmetl ıe.kıı etnılftlr. <Kuru Uzilm> ismindeki kıymet· 
Yeni kabine bugün saat onda ,e- tar tefCkkUIUn mUeui.sldlr. 1938 

.,.akat halkın, l"unanlstanın, 

Metakııasın çizdiği ııl~·asetten ay
rılmıyacağı kanaatinde bulun
maıu bu büyük acıyı blr derece-
7'1 b4llW lai.lltleCmektedlr. Milli Şef lnönü Elen milletinin büyük Metaksasile musafaha ederken 

Htr ikial de ntllletlerinln lam aevşt ve lUmadlle b rı 'I rl< mUletinfn, biri Elen milletinin Jcua ve 
kaderine el koym~ olan tarihin lkl bUyQk siması ki birbirini 'hem cenubu şarki A1'nıpasmda d vamlı 
emniyet ve iatlkrarlı sulliu klırmıy.a ç&hf!rlarken sevmlflerdlr. hem de birbirlerine ancak bUyUk askerler- ' 
do ve asil m!Uef.lerin çocuklannda görtııen samimi ve ebedi hayranlıkla bağlanmışlardrr. 

Metabas bir müddet .~i~ Ya• 
nistanda bir ıiddet reJll1U kur-

Fakat bunu kendi hesabına 
mln etmiş ve işe bqlamıttır. senesinde milli Yunan bankasının l. t aürımek, phei nüfuzunu 

tana d Vatanı rüt:mek için yapma ı. . Anadolu AJan11mm 110ta: reis muavinliğine tayin edilmiştir. 

a .. 11111 balk ..,.aplan tmkln 1 
haldaldarı takdirde Atiaada Me-
takaaaın cenazeel 111eraalmlnde 
hazır bulanmak için hareket et
mek niyetindedirler, 

ında hiç bir zaman bır dok· 

~~ t!:ı:;~~tinmdcn ba§ka Şan - Kay -Çek D E R N E T riyestede 
Metakaas Yunanistanda her aa- N • J 
da verimli bir ,ekildedç~h':d:- Bı·r Komu··nist Tazyı·k ümayış er 

1885 tarihinde doğan Aleksandr (Devamı Sa. 5, Sti. S de) X \, rl 

yolunu buldu. Kur ugu • 

umumi menfaate hizmf m=~ Alt d G f d kın dihtiy;;~nı:•r::na mu- o r d u su n u 1 n a es a po a 
nnm an . da sa- 1 B d 

ff k. tli idarelerı arasın . h. E . Kahire, 29 (A.A.) - tngıllz umu- ş aş 1 n a a l,Ye s· taraftan mıı- T s ffı 

Yunanistan Büyük Bir 
Adamını, Türkiye Asil 
Bir Dostunu Kaybetti 

mağa layildır:Jrkır :.-.timai yar· er 1 mı JcarargAhmm tebliği: 
müdafaa. sag • ·~· w 1 Deme mmtakasında dtlfman kuv- ÖLENLER, y ARALANANLAR gibi meselelerle ug.rll§~ ml 

11
' BU KARAR: cDlslPLIN votlerl üzerinde yapılan tazyik art- VAR iktısadı t§ ere İ t 

taraftan da . . . Bu TEDBİR ıt maktadır. Agordat-Barentu mın a· 
"kemmel d~zen verılm't~kka· unk1ng, 29 (A.A.) _ dkl komU· kasında harekat inkişaf etmektedir. Belgrat, 29 (A.A.) - Reuter: 
rde Yunanı&tan kadar Ç ç ordusundan birinin terhis Umm-Hagar'dan çekilen İtalyan kı· Dün ltalyadan Bclgrada gelen 
cıt esasını koru"Yan ve muvazde· nlst 

1
.n bu..ıın ÇUı kuvveUerl baş· tar f d bazı kimselerin söyle-eliğine göre 

li te-dbir alan memleket az ır. edildiğıd> b;:•ng·Kay-Çek tarafın· talan İngiliz kuvvetleri a ın an Trieate' de faıist polİ!I nümayiıçi· 
d litikacı ve tu· kuman anı ...... sıkıştınlmakta ve rtcate devam el· lere ateı etmcılc mec:huriyetinde 

arif i.şinde e po • . t mek· dan bildirllmlştlr. mektedlr. Yeniden 73 esir alınmıştır. M·ı~ 
li yaratan umumı trp e ld y 1 blr cdislplln tedblrb ol· kalmıftır. Bu beyanat, ııano ve 

.. k"" o ugu Mareşa • dl ltalyan Somahsl hududunun dışın· Torino' da kargaıalıklar çıktığına lerin yerine mum un kt pleri mak Uzere bu enerjik kararı ver • dıı. blr,.ok mmtakalarda şiddetli ke- 1 h ·L 1 d 
ar ticaret ve sanat me e I i söylemiş ve terhis edilen ordu· ,. dair veri en aacr er en sonra 
irihnistir. ğlnkardo• müfrezelere hUcum etmek, şif kuvveUeri faaliyeti olmaktadır. yapılmıştır, 

~ Y yu -.. k ve Habeşıstanda Metemma'nm şar-
enif bir hürriyete alıpn. .ul • venlen emirlere itaat etmem~a it· kında vaziyette bir detlşiklik olma- Söylendiğine göre T rieste' de 

. b" d n-tor hısın e k Uerlndc bulunma JL l .L. d f :.-. .• . Al ıstan, usta ır ~"' is' !in lsyan h~e .e mıştır. au n cnın c, aı ... • reJımı ve -
takaas'ın kurdugu d rp ham etmı,ıır. . ,. Japon teca· manya aleyhinde bağırıp çağıran 

izine birdenbire ah1amamı1t Çang-Kay-Çek, çın ınt kabillyeUnl Si-- Hindiçini Mubuamah nümayi .... ilerden bir kaçı ölmü, 1 k duymUJtur. k~ mukaveme ı-·· ~ 
z hotnutsuz u l ve vUzüne adil bU karan itti· Pangkok, 29 (A.A.) Reuter: veya yaralanmı§lllır. at bu hıs. gı"tgidc aza mı§ l a korumak maks e politika hisle· u t 10 d muta 

k d gwır o s tlı;.ı ı parti ve DUnkU salı gün saa 8 
• Po vadisinin mulhtelif küçük nen bedel ne a. ar a haZ et b.n • ıtnadığını be· rekenln meriyete girmesi IAzımgellr-

a karşı ta.m bir milli birlik ~e rinin tesiri altında ka ken Thallandhlarla Fransızlar ara- ,ehirlerinde de buna 'benzer nü· nk · k"• f temın ·..t·r 1 • -~·1m· · B h ve müsbet ın ı,,a yan etmı'i'.ı • ~~-- sında. muharebeler dUn bUttln gUn mayiş er terhp ~· 1'br. u a· 
ldtği takdir olunmuftur. . - ıBerlin Sefiri devam etm .. tlr. valide faıilltler ve Ceetapo tara-

CÇen haziranda Yunanıstanl Ro~~.) - Stefanl: Japonyanın bu hldiııelerden ha- fından alman ıiddetli tedbirlere 
bulunduğum sırada G~nera Berlln, anın Berlln sefiri Grecia· berdar edildiği neşredilen bir tebllğ· rağmen halk, memnuniyetaizliğinı 
akaaa bir hastalık geç~~d11• Bd~· R::~~eti tarafından geri çağ· de bıldırilmektedlr. izhar etmek.bedir. 

t~l~li~~~da~yen L ~n~~~=~=~=~==:~~~~=:~~~~:~:=1~:~~=~~=~~~=~=== iyct esaslarına en ba~_lı, en nlmıştır. h 
rit muhaliflerin bu m~~ise- = Mugv la Meb' usu Yunus Nadi Aley ine c ortaya .Jcoyduklan . 18 er, 
hnağa )ayıktı: cÖlüp giderse 

nde yatağından kaldırılıı;> e ı-

ATlNA RADYOSU~DAN 
Atina, 29 (AA.) - Atina 

radyosu, büyük bir teessür içinde 
a§ağıdaki haberi ilan etmiştir: 

Yunan Başvekili General Me
taksas, bu sabah gözlerini dün
yaya yummu;tur. Memleketi, düş. 
m~ olduğu anartidcn kurtara
rak büyük bir devleti muazzam .. 
ile muzafferane harhedecek bir 
kudrete yükseltmiş olan bu bü
yük devlet adamı, milletine ve 
tarihe en ıbüyük hizımetini 28 ilk
te§rin ültimatomunu bir saniye 
tereddüt etmeden reddetmek su
retile ifa etmişti. Metaksaa'la Yu
nanistan, en büyı.ik evlatlarından 
birini kayıbetmi tir. 

Ba~vckil bundan 1 O gün evvel 
birdenbire haatalanmı§. bidayette 
fazla yorgunluğa hamledilen bu 
hastalığın bilahare Üremi olduğu 
tebeyyün etm~ ve d~rlar ta
rafından göatcrilen bütün gayret
lere, ihtimamlara r~'t9en Başvc· 
kil bu aabah saat 6..20 de vefat 
etmiştir. 

Yunan Kralının 
Beyannamesi 
Atina, 29 (A.A. ) - Atina a .. 

jan•ı tebliğ e<ii)"or: 
Yunan Kralı Yunan milletine 

·:.~:~ :::::.:·:~: y0··zbı· n Liralık Alacak Davası 
ir ültimatom verilince bır s.•· 

!ereddüt etmeden _vUfl:I ;: Madenlerinde Temin Edildiği iddia Edilen 400,000 
hitaben apğıdaki ~annameyi --------------
nqretmi§tir, J 

Cenenal Metak ... 

tı adına mücadeleyı ~a~ k • Mevzu, Soma 9· Mukaveleye Go··re Kar Hissesi Tal ~bidir bütün Yunan milletını ar a d ır 
a buldu. L·ıra Kar an Ah 

• r iKi TARAF ı Mah1teıme azadan nıet Remziyi ctaksas, go .. zü açık gitmı)'O · . Ll.eme- ,
1

_. • • 

• 1 mı•tır. A-ı :..,e ;kinei ticaret mtulJL . oo·n mahkemede davacıyı a- davanm tetkiAı ıçın naip aeçmi§ti. 1 
Programmı tamırm 8 

,. • şı., · h rıyet "..Jd · 1 ı · · V 
an ·ır b" rw· mütecavıze . M ~ıa md>u•U ve Ci.ım u vukat İzidor Kohen, mÜa eıa ey. Dün de naip, birıncı ak ı f hand ı mlı ı bır ıghaı, t kan ve eı. u~ b••rnuharriri Yunue Na· hi de avukat Haydar temsil edi- ikinci katta iki tarafın avukatları. açı an İT rp e gazeıte~n -Y-· · O b" r alık D .k. . v katı h 
le perçinlenmiştir. . y1ı· açılan 1 O ın ır yorlardı. avacının 1 ıncı a u nın ve davacının ~urile tetkik-
unan milleti efüette derin hır d~ alel :: davasının tetkikin~ Alhmet ~uht.~r Mar~.!_nli1ile, mMüd- lerine devam etrniıtir. Davacı a• r d ak b . babasını bır a a d ettı d · ı-. .&.ın dıoer avuıı;at arı c· ahJc 

uyac • ır .. t on altKla evaan '. eıaıc, .. AI ta.. S t Zty" a mah- vultatlarının m c.meye verdik-ctnıiı g•bi ağlayacaktır. ~a: dun saa Mah k t 1efı na.hem a f ve ua uh 
1 

d'W b 
bu acı hidise karımnda ıı:ııllı 1 Etibank ru a . e gelmemiflercli.Cels, açılır ler.i arz a e ve tger müs it ev-
tı hiç bir sadme geçirmı~e· Dava~erdi. Davada. Soma~a'k! "e:rm~ reis Kemal, e~.livukuf J raka göre: iddia gudur: 
milli mücadelesine aynı ııd· ~ay_ madeni i~letmeai.nden "

11 j :~ikatınm bitmediğini söyledi. <Devamı Sa. ... , 8 '1: ' de)= = 
C, 8.Ynı hirJikk devanı ede• ~ı: kirdan doğınUıflU. 

Be, sene ıbeniro yan~~· _sürat il E T A Jl S A S 
ve feragatle memleketını ıdarc 

eden, aydın zoka.iıe devlete v~- TarDıe Girerken 
rirnli faaliyetinin daırngaaını derın 
bir §dtikle tarbik etmiı olan, mil. 
li du)"8Uyu canlandırarak dü§lllan 
entriıkalarına kar§ı cesurane vaz:i
yet alan Jan Metaksaa, Yunan ta. 
rihinin ebedi airnaları arasında 
~r alm"Bk üzere gözlerini dünya. 
ya lcapamı§tır. 

Hatırasına saygı göstermdde 
öugı.ine kadar aiyasi ve askeri sa· 
halarda olduğu gibi amele ve zi

(Devamı 8a. 4, ısu. l de) §§ 

YAZAN: 

Nizameddin Nazif 

Bu Yazı 3 üncü 
Sayfam!zdadır. 

• 1 

• I 

A KARA RADYOSUNDAN 
«Komtwnuz ve dostumuz 

Y unaniıtanın Baıvekili Gene
ral Metakaaı'ın ölümü haberi
ni büyük bir teessürle öğrenen 
Radyo gazeteıi, bu büyük 
dostun hatıraıına hürmeten bir 
dakika ıuıuyor ... » 

«General Metaksas" ın ölümilt 
Yunanistan kıymetli bir aske
rinden ve büyük bir ccsattt sahi· 
bi devlet adamından mahrutr. 
1.almaktadır. 

cGeneral Metaksas, dcğerlı bir 
(De\•aım a. 4, • ~ de) § 

1 AMER İKA 
MÜMESSİLİ 
Yakında Gelecek 

Aldığımız malOnıntn göre Ameri
kanın hususi mümessili olarak Bal· 
kanlarda seyahnt eden albny Dord
van yakında 1 tanbul ~e Ankaraya 
gelecektir. 

llk p!Anlara göre, Amerika mU
messlllnln Uç gün evvel fehrlmize 
varması 1!\zımgcllrken mümessilin 
Yunanlstanda fazlaca kalmış olması 
bu ptılnı dcğiştlrmlşttr. 

İngiliz Korporasyonu 

Şerefine Ziyafet 
Ankara, 29 (Husu.si Muhabirimiz 

den) - Bugün Ankara Palasta ln
gfliz korporaııyonıı heyelı reisi şere· 
flnc bir ziyafet vt'rllmlş ve ziyafet 
te Hariciye VekAlctl umumı kAtlbl 
Numan Menemenc-Joğlu, MUnakalAt 
Vekili Cevdet Kerim tncedayı, Adli· 
ye Vekili #'ethl Okyar, Ticaret Ve 
kili Mümtaz Ökmen, lktısat Veklll 
HUsnU Çakır ve lnglllz sc!areU er
kAnı Hazır bulunmuşlardır. 

l' 
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ehirve Henilekef Haberleri 
) 

Heyecanlı Bir Ses Caminin Duvar-
larına Çarptı, Darı Toplayan Kuşlar 

Kanat Çırparak Uçtular 
-43-

Zevk ve sürur fıs'kufücurun ve gayız ifade eden 'bir feveran
maderıclir. Zulüm ve itisaf arttık- la tekbir tekrarlandı. 

Alarm 
işareti 

Her Dakika Verilebilir 

UMUMi HA VA DEN.EMESi 
İÇlN HAZIRLIKLAR BiTII 

Krible Kömür 
Satışında lhtikir 
Elde Ettikleri Permi ile Kok Alan 

ça dbct ki buna ne Cenabı Hak Allahiic-ldber allahüekber..... Umumi hava denemesinin baş· 
ve ne de Resulü zişanı müsaade Bu gulgule kuvvetli bir kay· iaması için, alarm işaretinin her 

Bazı Kimseler de 
Bunları Mutavassıtlara Devrediyor 

buyurmaz. naktan fışkıran bir sel gibi Çadır· saat, her dakik.a verileceği gün· 
Üçlerin. yedılerin, kırkların, cılarkapısı, Kazancılarçarşısı Vez- lerde bulunuy{. uı;. Son gUnlerde diğer maddelerde ol- ı mllrler, tüccarlar tarafından 18 lira 

enbiyayı izamın v:e evliyayı kira· , neciler, Koska ve Divanıali cad- Denemede hazır bulunacak 0 • duğu gibi kömUr iflerinde de buı ve daha da pır.halıya satılmaktadır. 
mın hmmetlerile ~!imlerin, se- ı desi istikametinde yayılıyor, kah- lan Vekalet Seferberlik Umum ihtlkAr hAdiselerl göze çarpmakta· Halk ihtiyacını bu gibi tUccarlar
f,hıerin kahrütedmiri mukarrer- veler kapanıyor. bakkallar kapa- Müdürü Hüsamet.tin, bu sabah dır. Her ne kadar, kömUr satış ve dan almakta kolaylı!~ gördUğUnden 
dır. nıyor, hallaç, kalaycı, kazancı, fC· An'karadan lstanbula gelece:ktir. tevzi işini lizerlne alan Ereğli kö- depodan almıya tt>rcih etmekle ve 

Müftiyi:lenem efendimizle A· ılcerci, şerbetçi, a~ı dükkanları Trakya Umwn Müfettişltji Sefer- mürlerl işletme ve lhraklye servisi parasını P9'in ödemediği için daha 
yasofyayi 1.:.cbir şeyhi kerametlu kapanıyor, eline kepenk sırığı, sÜ· berlik müdürü ile Edirne Polis bu l9le meKlJl olmakta ise de, geçen fazlayı da vermekten çekinnıemek
E.pui t.rendi hazre-tleri gece gün· pürge sapı, odun baltası, et satırı, müdürü, Belediye rciıai, Jandarma senelere nazaran artan İstanbul ilı- tedır. 
düz batlann aeccadeıden kaldır· ı naça.k, demir ve keı.er geçiren bir tabur komutanı da denemede bu- tlyacı bu serviain koktan ayrı diter Hususi bir müsaade ile ithal edi
mayıp ihüzar ederde ümmeti 'kalaıbalık Beyazıt .meydanına doğ. Junmak üzere lııtanibula gelmiftir. kömUr clnslerile fazla mettul ola- len bu kömürlerden b-.ka diğer bir 

Muhaınm~t "- - 1-1-ında ,.efaat ve ru ko•uyor ve büyu""k bir he;ecan K ibel mamasını intaç etmiştir. permi ile bazı frrıncı ve büyUk han 
~ ~ ... " orunma tecrü erinin yapı-

nusret niyaz eylerler. ve tehalUkle tekrar)l')"Ordu. I d Kok servisinin faaliyete geçmffin· sahipleri kok servisinden de ayrıca 
Varıp bunları teva'biinize söy- Allahüekıber allahuekıber..... acağı yerlıer ün tekrar teftiş e- den sonra ı.,ıerlne kesat ' gelen bazı mUbayaatta bulunmaktadırlar. 

S k ld ld dilmi,ftir. Denemede erkanıharp t"-arlar bu te-kkUlUn aleyhine F k t ö...., di"'I · " .. 1--in. kni ilahi ve imdadı ruhani- ancak daha yUkan a ırı ı _.11_ ) ile d k.k ....___, ... - a a 11,.en ı> mı.ze gure, sen·ııı-
-r 1 ınıoay arile sivi ~ en müre ep c;;alıRmışlar, hattA Kadıköy deposu- ten aldıkları bu kömürleri de dev-yeti peygamberi ile ankarip bu ve ellerin.de birer pa a, yatağan, .,.. .. 

i,ler haHü faalolunmak mukarrer- kılıç ve şişhanıe nevınden silahlar kırk kişil~k ha!kem heyeti vazife nun kiralanması Anında bUtUn depo
dir. diyordu. beliren kafileyi gürzlü, nabudlu, alacaklardır. Vali ve Belediye !arı klralıyarak Eti Bankın satış şu-

Dinleyenlerin bu sözlerden bir bahalı, satırlı halı.k kütleei taıldbe Reisi do'k.tor Liıtfi Kırdar dene· , besine depo bırakmamışlardı. 

reden bazı mutavassıtlar vardır. 
BütUn bu gibi hA.diseler servisin 

Krlble ihtiyacını temin edememesln· 
den ileri gelmektedir. fCY anlayıp anlamadıkları malum koyuldu. meye nezaret edecclk.tir. Öğrendiğimize göre, bazı açıkgöz. 

değildi. lç\erindcn daha yaşlı lleride yürüyenlerden biri hay. Teı9b
0

t edilen yerlerde tahribat !er kömUr sahaln.rından Krlble kö- Servi& birkaç ay zarfında 70.000 
tona ya.kın kok kömUrll satmıştır. 
tstanbulun geçen seneki lstlhlA.kl 
90.000 ton idi. Bu sene latlhllk bu 

batlı ve esnaf kılıkb biri etrafına kırdı: ve çöküntüler yapılacak, yangm· mUr getirtmekte ve pahalı olarak 
seri bir göz atıp kelimeleri tarta - Bezeatane varıp Silih çarşı- !ar çıkarılaca!k, elektrik ve tram· ihtiyacı olanlara satmaktadırlar. 
tarta hocaya 80rdu: sın yağma etmek ve ümmeti Mu- vay teHcri kesilecek, gaz bulutları Bu gibi kömürleri getirmek için 

- Vakti merhun yakl~ı mı hamrnedi eiliıhlandınp davayi nC§r.edilecek, İperit1i gaz tecrübe. Belediye İktısat MUdürlUğUnden 
dersin hocam; zira artık taham· §Cr'iyi rüyet mttltarrerdir. Alla· teri olacak, hayvanlar da gazlene- penni alan muhtekirler getirttikleri 

rakkamı fula.slle geçecektir. 

mülümüz çak çak olur. hı seven, Reaul.üllaiunı seven dini cektir. kömürlerin mUhim bir kuımını hari~ 
k 1 b . · lüm' n1a rd __ _ı 1 te satmakta veya kömUrcWere 

Öğrendiğimize göre, kömllr sabf 
ve tevzi iflni kurulduğu tarihten iti· 
baren muvalfakıyeUe b&Fmıya ça
lı~ aervls gelecek kıf devresi bü
tün bu aksa.klıklarını düzeltmlye ça
l~tır. 

Hoca aynı ternıkin ve ve ar a ütl!n müı a r a ımu.uan Deneme m~elif yerlere 'ko· devretmektedirler. 
cevap verdi. gclaın hey.... ıran alanın itare:tile baf1ayacak ve 

H h Ereğli kömürleri l9Ietmesi depola-
- f.tref ısaatin lurlUlünü bek· - eyyy ~..... i~ düd~leı'le bitHğ" halka bil- rmda tonu 1~ Uradan ea.tılan bu k!S-

kr yatırız. Belki yann :belki bu· Bu coıkun ınaan aelı Kaııkçı- dırılecektır. 
ırün ve belki de hemen şimdi ita· larçar§ısının dar kapıaında kaya· ~ Tavaiyeler 
eti halua intizar eyleriz böyle- lara çarpan ve bir köpük yığını 
~e maltiriıunuz olsun! ' haline gelen biT _çağlryan gibi ~·-

Bu aral* E.4cisaray cihetinden hara kabara tqıp ÇaTFYakd:>ıre 
bemip gitdtçe yak'hltan beı on dayandı ve ~ratle Bezcatane ya
klft Dursunu heyecanlandırdı ve yıhp came'karrların. ~~~~a sıra· 
IÖZlerin a}ty.nını" dinle:meğc lü- lanmış ça~~~~· fıtıllı !üf.eklerle 
xum görmdarizin fırlayıp a,k ~le kabzası gwnU§lü, eedeflı, ıılcme-
ıen ile haykırdı. li ~ala~1_kılıçb·-~ .aa

1 
ldınnal~~ el

1
e 

Alı_.._,,_._,__ geçınnekte ıııoırı e yarıta &vyu -
- 11DU C'&.'uer.... d 
Dununun gür ve heyecanlı bir u.E.I' il"11.. • K··..ı.-··1 

seele vuku bulan bu ba)"kırıtı ca- T·· ı ıne ~lı a.nızgeçır~I uHı..,.u er, 
·· du 1 t d ...... u bentçı er, ennecı er, aaırcı· 

mun var arına çarp ı. arı ...... p. l H d l L!l.. ı y 
ı '-··-' k r'k "k ka a.t r ar, ır avatçı ar, waaçı ar, or 
ay~~- ll.hU91a~ nd 1 u ı n d rg~ gancılar aokak.larına yayılıyor ve 
par- ava a 1 ar ve ~eyük~. ab' Ç&rflllın kub'belerinde •boğuk •· 
dalga havayı yare.tak bu ır ._, ~, ı.. J_ •• ad"l · l 

h l 
_ _...ı -..ı-- ...ı .J l t &uner gtra-.an mun ı erın llCS e~ 

aııua a ınue me_,,.,.ıınoa ıao aı ı. 

Allahüekber Allaahüekbeecr . rı: 
LiUiilihe illallahü vallaaaahü - Davayi §Cr'imiz vardır. Om. 

Her saat, ~r dakika ummni 
dcnemey.i ilan edecek alarm i§ıt· 
retini lx4tleyiniz. 

YUNUS NADi ALEYHİNE 
100 Bin Liralık Bir Dava Alarm, yani tayyare hücumu· 

nun b~ncıcı canavar düdükle-
~·~ c•··· 1 incide) - -ı · 3 b" .. .. .. 21 d- d". rile haber veritecdttir. Canavar -:r - - ın, uçuncu sene , or un· 

diidükkri !kuvvetlenip aztian İDDlANAME. cü ee_l)e 30 ~in. ~~i sen~ de 
seelerle üç dakika devam edecek- İdd' d • 50 bın ton linyıt ıstihaal edıyor. 
tir [c.-~ §U)' ur: d 1 . U 1 Linyitin tonu da maden teslimi 6 

• ~a ınyit ma erı erı mu· 1. ı_ d ı__ T b 
Al• · · 1 d"" • H . l ·ı · M'"t ıray ~• ar satııım~tır. on aşına ann ışareıtı o an canavar u. mı arpte ış ctı ıyorrnu§. u a- "-· 1. ._~ ı_ lrn •~· d M 't 

..l"'-1 . . d d h. b" k 11 d . 1 _ _ı 1 t u.ı ıra ~r ~• a~a ır. acı 
UUA ermı uyar uymnaz ıç ır re e yı arın a ışga oruu arı a· So "'k d . ff 

,. •• - _ _ı l · · · fınd · l "lm' .. ·· t"' mer ır ıen.e ma enı muva a· 
teıe.f gö9teınıeuen ev erınıze gı· ra an 1' etı ış, 90nra yuzus u k" l . 1..,..!l_t y N 

· · a ___ _ı Az ı.yet e ış .,.,.nL en 90nra unuı a 
rınız. 1 bırakılmı~ır. DUIJIQan eonra ız d' .. t ed k ı_ 1 . F "- c:ı-.L • • ·- _ı ik' rye muracaa ere mu11.ave e 

Alarm verildiği zaman evıniz· ve aa1. .:>aDrı ıamınue ı zat ma· ı L~.e-·· ı · · · ~· " · · 
d ,_ · . I ti) . . · JS nuıunn ennın yenne g.,,.ır.,.meaını 

den uzak bir yeııcfe iseniz, en ya- enı.crın lf e meeı imtıyazını · .~ E 1 L- ··a 
• • v • • • • dd I ı._,,k. ,._ ıs-,, .... r. vve ce on Def eene mu • 

lcın hır umumı sıgınağa gırınız. sene mil ete llU umetten altlul~· d ti M ·d ··_.ı · • h" · · 1 b ı._ _ d · e e acı e yuz.ae yırmı ıase ve 

Piyasa Haberleri: 

Lastik 
Tevzii 

İngUtereden gelen 14,000 a· 
det otomobil lastiğinin tevzii için. 
Belediye. Vilayet, Emniyet mü
dürlüğü dünden it ibaren Emniyet 
6 ıncı şubede faeliyete geçmi~ir. 

l....iıstilder evvela resmi, sonra 
hususi ihtiyaçlar nazarı itibara a· 
1ınarak tevzi edilmektedir. 

Japonyadan Gden Manifatura 
Son günlerd~ Japon-yadan ge· 

len 150 bin ?iralıık manifatura e;,· 
yasının tevzi iti Manifaturacılar 
Birliğine bırakı1mıt'lır. 

Araya hiç bir mırtavassıtın gir
mc:tmıe meydan verilmjyer~ 1 5 O 
bin lirıWlrk. ~anifatura Birlik ka
nalile Anado?uya sev.lcedilecek· 
tir. 

Çok ucuz fiyata mal olan bu 
manifatura C§Yası bir kısım köy
lünün ihtiyacını mümkün mertebe 
karftlayaıbrlecdt bir yekun arzct· 
mdc.tediıı. 

Bitlik atoıklann bir an evvel 
sevki için dünden itibal'Cn faali
yete 'başlamı~ıtır. 

Y unanıstana Arpa 
İhraç Ediliyor 

Son günlerde arpa fiyatlarında 
bir yükaeLme kaydolunrna.ktadır. 
Fiyatlar 6,30 paradan 7, 15 para. 
ya çdtmıftır. Yunanistana gönde. 
rilen 3000 ton arpadan baıka 
yeniden talepler vuk.u bulmuıtur. 
TüccaTlar eillerin.de mevcut arpa
ları Yunani.9tana ihraç etmek iç.;n 
hazırlıklara başlamışlardır. 

ikinci parti olarak 2000 ton 
arpa yatlun.da ihraç ed'ilecektiT. 
Halı Fiylltlannd.ki YükMılik 
Halı fiyatlannda harpten ev· 

velki vaz.iyete nazaran yüzde 30 
bir yükseli§ görülmektedir. Bu 
farlcın pahalılaşan iptidai madde. 
!erden ileri geldiği anlaşılmakta· 
dır. 

Almanya ile yapılan bir milyon 
liralı.it anlaş:na mucibince 200 
bin liralık halı ihraç edilmiftir. 

Belediye ve Viiayet 
Bütçesi 

ekber. Allaaahüekber ve lillabül· meti MuhammeUen olanlar dük
bamd 

1 
kanlarını kaıpayıp bayrak altına 

Sıg-ınak .ar levhalarla g~erilmi"· lar, ımtıyaz a eraıocr ma en .n 300 1· t ·ı- w. t • 
" 1 b·' ·· · b ,ı_. d ıra ne maaş verırccegı a tir. utun tesasatı u rx.ı ıata evre· k .. tt"W • h ld y N d" Vali ve Belediye Reisi Dr. L~t!l 

ı d") . . arrur e 4ıl a e unua a ı. 

Dursunun 1endilerine doğru 
ko§tuiu ka:file, bir ağızdan ve 
meydanı dolduran halkı behtü
bayret içüıde bırakar&k Ka~ıkçı· 
larkapmna ilerliyer ve tekohir ge· 
tiriyordu. 

İlk anda yalnız 1 6 ve Dursu· 
nun iltihakile 1 7 ye baliğ olan bu 
küçük kafilenin etrafında kalaba· 
hk bir ıkütle 1ıalkalanıverdi. Hal
kın birikmeııile gulgule artıyor ve 
bu artlı nargile.ini. çubuğunu ve 
kahve fincanını bırakıp çedik pa· 
bu.cunu ayağma geçiren kahveler. 
delki ~ı da :kendi etrahna çeki
yordu. 

Bu aralı.it ortaya mahalle mca· 
çitlerinden birinin mimberinGen 
ahnaıı aoluk yeşil zemini üzerinde 
tekbir ve tehlil lb-releri menkuı 
bir de sancak çıkınca halkın hay
reti dehşete ve bu dehşet te az 
eoma büyük bir heyecana mün
blip oldu. 
17 kifilik kafile otraflannı hemen 

saran yüzleri geçen ve içkrinde 
bet on de aşina ama.nın katılmış 
bulunduğunu gördükleri halık ic:üt. 
leeini tahrik için seslerinin bütün 
kuvvetile tekbir getirmekte de· 
va.m ediyor ve bu dini gulgule 
k..derne k.ad~e he"'ea tarafm· 
dan tekrarlanarak büyük mey· 
danda hu~ ve heyecan dalgasın. 
yayıyor ve §UUTU "8mçılayarak 
toplananları bir in.san seli haline 
getiriyordu. 

Bu aralık bir eline aancak d :
ier eline geniş ağızlı bir pala ge
çirmiş olan levent yapılı bir adam 
meydanda hamalların soluk al· 
maaı için konulmuş dinl-cnme taf· 
Jarından birinin üstüne çıkarak: 

- Ey ahali! diye haykırdı. 
Bu hitap derhal makes buldu 

ve gittiltç-e büyÜyen geni§ halka 
bir tek insan, bir tek vücut gibi 
ıeseiz ve hareke.tm kaldı. 

- Ey ahali, ey ümmeti Mu· 
hammetl 

Davayi ,er' imiz varıdır, d.ı ı<ıyj 

ter'imiz vardır. Ümmt'ti MuhMn· 
metten olanlar düldtinlarını ~·a · 
payıp bayrak altına gelsin heyi 

Ve bu hitabeye beş on sc.,in 
yekneaak avazesi oevap vr=rdi. 

- Gelmiyenlerin karıları üçh 
kn dokuza. kadar hoş olsun 1 

Bu nida derhal meydanın her 
yanından bir hay huy halinde tek· 
rarlandı: • 

- Davayi ter"imiz vardır, da· 
vayi tcr"imiz vardır. 

Ve mütca.kıben biraz evvelkin
den daha büyük 'bir şiddetle kin 

gelsin heyi... 
Alarm düdükleri çahrrdıktan ı m~ır. . .. .. hazırladığı ve imzaladığı muka- Kırdar dUn öğleden sonra Belediye 

şorua denemeye i~tirak edecek lm~ıyaz mukavelesı~e gorı: ~u- velede müddeti on beş seneye, , ve Vlllyet bütçesini tetkik etmekte 
ta)'lYarekri görmdc üzere pencere teahbıt h:r sene 60 bın .ton ~ıh· hineyi yüzıde on beşe ve maa!J olan encümende bulunmuf ve bera
lerden sa&mayınız. Ak.si takdir- ıal etmege ve bunun •ımrarıye.> da 200 liray indirmiş, fakat bu ber çalıtrnıştır. 

Feryadile haykırmakta devam 
ediyordu. 

de makinelitüfek ate~ine hedef o- sini vermeğe mecburdur. lstıhsal Macit Somer tarafmdan kabul e· --------
lacaicsınız. etme:ue bile .mrar~i . ödeye· d.&neımiftir. Yunua Na<li, Macit Kuunpqarun imar itleri 

(Arkaaı var) 

Maarifte: 
Tercüme Edilecek 

Larustaki YanilşlıkJar 
Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin Tedkikl:ri 

ccıkiiT. ltk imtıyu t1ahıplerı made- Som . b. b '* k d Şehircilik mütehassısı mimar 
ni işletrneğe muvaffak olamadık. d e.rgöı. -'~- uç. tenel-• nbua alrdma. Prostun plAnına göre, Kasımpaşadan 
1 . ı._,,~.. · d"' ene -rmıyor, -a a a· Harbiyeye kadar olan yol iki tarafı 
arı ıçın ı:MAUn tesH1at ort sene ııı.- f- ._ d · 
·· ·· ·· b '- "-- at ı ~yu.yıor, -at maaıını a verı· y-11 saha olmak üzere genlf bir yuzlistil ıra&ııımıy>ır. ...., 

N d . . yor. cadde haline konacaktır. 
. Bund.~~. sonra Y~nus 8 ı.ım· I Sonra bir sün Yunu.a Nadi Macit 

Tercllmesine karar verilen 6 ciltlik 
XX ncı asır Fransız Larouase'unun 
Türkiye kısmında bazı yanlışWdar 

olduğu anlaşılmıftır • .Mesela: Abc:IW· 
hamldln sadrazamlarından Sakızlı 

Ethem P-.a ile 1300 Yunan harbin· 
de kumandanlık etmlş Gul Ethem 
P141a birbirine karıttınlffi1', sadra
zam Ethem Pa.p.nın yerine Gazi 
Ethem P141anın resmi konmu,tur. 
TercUme edilirken bu yanlı9lıklar 
dUzeltllecekUr. 

Gümrük ve inlıiearlar Vekili 
Raif Karadeniz dün Sitkecideki 
Gümrük .-lif OC'p08ile Paket 
Gümrüğüne g'İderek tet!lciklerde 
bulwunut ve sahipsiz CJYaların a. 
lıC1larile ttörütm~ür. Öğleden 
sonra da yine İnbtearlarda mefgu) 
olmuştur. 

Bu yol üzerine döşenecek olan çu
kur saiıa da bir park haline getirile· 
cektlr. Aynca Kumıpıı.ta iskele 
meydanı da genişletilecek ve asfalt 
olacaktır. 

tıy~zı bütun h_aklar.~le ve .vec.ıbe- 1 Someri madene götürüyor, Bir 
lerıl.e beraber ıJ.k müteahhıt!.erden gün kalıyor ve ertesi gün Yunus 
devı'I' alıyor. Fa.kat o da dort se· Nadi ora.dan ayrıll.)"or. !kinci gÜn 
ne işletemiyoT. Bu sırada dava~ı made"n amel• tatili ipg.al teteb
Madt Somer i§e karıtıyor . . Bır büeüne geçiyor. Mac:it Somer So· 
mühendisle beraber madenı tet· ma ka)'lmakamına müracaat e-
kik ediyor ve ( 18~) bin lir.alık derek vaziyeti tahkik ettiriyor. A· mlfhr ki bu da ayrıca bir kazanç
bir ıer_ma~e ~on~uguw. ~akdırde mdeba,ları Yunua Nadi tarafın· tır. 
madenm ıt~ıld>ılecegını Y ~nuı dan tahrik edildiklerini .öylüyor. DAV ACININ ISTEGI 
Nadiye anta.tryor. Yunuı Nadı: lar k.i bu tahk-ika.t evrakı da mah· 

- Ben on para veremem, di- kemeye verilmittir. 'l·AK Vlll Macit Soımer bu kazançlara v e 
on beş senelik hieseaine muikabil 
100 bin lira ietemektedir. Davacı 
Macit Somer muha'keme devam 
ederken Yunus Nadiııin Eıtibanfk· 
tan alacağı olan miktardan müte
baki 1 O bin liraıma ;h'tiyati haciz 
kıoydunmlflur. 

yor. KAZANÇ NEKADAR ~ * Üniversite talebelerinden btr 
kısmı Sömestr tatilinde Uluda.ta gl· 
deeeklerdir. Bu talebe Dltçl Mektebi 
profesörlerinden Orhana müracaat 
ederek kayak istlyeceklerdlr. 

PEBŞEMBF. 
Macit Somer de ona fÖYk bir Maden 9 39 seneaine kadar fa· 

teklifte bulunuyor: aliy.eıtte kalmıflır. Mukavele mu· 
YIL: 1941 - AY: l - GÖN: SO EDiLEN TEKLiF cibince Macit Somer ayrıksa, hat. 

ta vefat ~ bile yüzde on bet RUMİ: 1866 - 2 aclk&aan 17 

HiCRi 1369 - Muharrem: :! - Ben sizden on para alma· hme verilecekti. Macit Somer, 
dan madeni iıleteceğim. Fakat madende bulunduğu müddetçe 
ben yüzde yirmi bıııııec ve ayda net madenin bütün borçlarını ödemiş 
olarak ta 300 lira maaı i9terim. ve200.000ton lin7it iıatihsal etmİf 
Bu h.isaeyi ve maaıı da haıılatı ve ıaonıfbr. ld.cHuma göre ma· 
gayrisafiyeden alacağım. den ton bqma aagari iki lira ka-

* Şubatta, Sömestrlerinl bltırml9 
veya son sınıfta ipka kalm1' talebe· 
ler için bir imtihan açılacatmı ev
velce yazmıftık. Bu imtihandan ev
vel, sınıflanna nazaran &f&ğı kur
larda bulunan talebelerin yabancı 
dilden imtihanları yapılacaktır. Ya· 
bancr dil imtihanının SJ!mestr tati
linden evvel yapılması muhtemeldir. 

VMÔT ZEVALi EZA.Si Macit Somerin bu iddiuı an· 
cak dava tarihine kadar o1an ta· 
lepl.erine ta.mildir. Her geçen se
ne için cie kendinde dava hakkı 
görmebeclir ki buniar için de 
mahkomeye mütemmim davalar 

GÜNEŞ : 
ÖÔLE: 
lKlNDİ: 

8,H 
13.27 
18,05 

ı.r;3 

7,05 

AKŞAM: 18,22 
9,44 

12.00 İşıte bundan 1t0nra Macit Soımer zandıiı için Yunus Nadi bu müd· 
sermaye bulara.k 933 .eneıinden 

1 

deıt zart.ıda •00.000 lira k•dar 
itibaren madeni i1letmeğe batlı· bir kazanç temin etmiftir. 9 39 se
yor. ilk sene dört bin. ikinci sene neainde de madeni Etibanka aat-

YATSI : 
İMSAK: 

- Allahaııımarladık, dedi. Sizi bu akK&l'll 
ysnek ..ıoaunda &'tinmlyecettm. Çtinkll 'ak· 
lf&Rl yemetf yenılyecettm. Arkadaıthtınna 
teııpekktlr ederini. Ben flmdl aralıayı ıaraJ• 
göttll'f!ylm. 

Otelin merdlvealerlnden çrkarken f'llndea 
mllklfah alnmu17 zavallı bir mek~ Çe<'Utu· 

na benztyordum. 
Aklf&D'I& daba ~y vardı. Yeritell vaktine 

kadar yapyalnız ne yapaeaktım ! 
Odaya çıkıp da Mlııls \'an Hopper Ue haıı· 

tab&lnctaın slzlerlne taba.nunW alıNnezdlm. 
lyltd mi bir kötJede oturup 171lr k~nı oku· 
yayım, dedim. Herlaalcle bu kitap btrtok 
okunmuş olaeaktı kt epeyr.e yıpl'1lllm117tt. 

Gamlı &flk ııMlerlndf'n ibaret olan kitaltı haf
tan &lf&ğı karıttırdım. Bir kapalı odanıR 

anahtar dflllğlnden bakR'lılJ gibi bir lllıı duyu· 
)ordunı. Kitabı kapa4lnn , .e 8Öı.lerlnl dÜ\IÜJI· 
mlye btwfladım. MaDdert..y eter hana tarif 
etmı., oldutu kadar güzel bir yerse.. eJer 
orada çiçekler bu kadar n~ kokuyor, kut
lar böyle öttlyorsa neden Montekarlo g1bl 
sunl bir muhite g'fllmltftl? 

Kitabi tekrar açtma. Kablllda ş• aatırlar 
)BZdı idi. 

- 1 '1 Mayıa. Maka& - BelMıka -
l'azı aeaylpU. lmz.ayı atarken tam be9tMI 

19,55 
8,31 

1,34 
12,10 

ÜZÜNTÜ 
Yazan: Dahae du Maarier -9- çmn.ı R--. A. E. y .... 

«Rıt harfini yazarken bir de 111ltn!kkep 
daMlamıftı. Herllalcle uabl bir elle btl ntır· 
lan yaza• Rebeka oau llea karıBı idi. 

Kitabı tekrar k•pedrm ve ol'IMla daran 
re11l•H bir m«ınaayı aldım. Oln11111ya bM,· 
iMian. Bütün bir IAyfa nuduktan llORra hiç 
bir ıpey aalamanu, oldafumu farllettlıllll. 

Aklan ~ tarafta idL Göztimihı önünde 
hflp bir ıtt• evvel o- t~üsle lııalı.aa Misis 
\' •• a.pperta ckliiklil ı.ayall ve 9u .eııaerı 
\'&rdı: 

- Ne feci bir tanda öbniit- ZavaJb ka· 
dıa! Ga.zeteoienle hep ..... a.atısetttler. Ko
cuı da hiçbir .,ey aalatmaz ki.. Manderley 
ptoııu önündeki koy•a, deRlzde 1ı1opım...,. 

zavallı aebeka. .. ,. 
tn1Mıana Dk 8'kJa verdltl beYflCMI Ud 

defa lllredıre""derlae ae k8dar • ı H 

aaıw. Çtinktt '91rler ae derlene deBlaler, • 
bir ltaııtakk, bir ytlk ._. Mt:ror. Yirmi bir 
) aşına bir lnaaaıa nr ıttnll -at pçnal
yor kL- Hayatın em 11fak bir .ademal ltlr 
IJlllUU kırıyor, lllrpalı:ror Ye~ ~or. 

Halbakl yaş llertedlk9fl ı.....rm.e roialdılt iti• 
llayatm darbeleri ealdml kadar talr etaa.ıyer. 
lt•n<'ı bir llÖZ aacak b~dtlyor, yaralamıyer. 
Bir balı19 bı9aaa bir a&eı,tea ~iimlek tftılrl 
lıll'alonıyor aı1&k." 

Ylral ,..,...... olmryu '11rtal kelaylilda 
yalan ııöyUyeblllr. Fa.im& teeribeet& bir~ 
lçla haklkaU •eh-ak ae bllar ıtio olmr 
bazan... 
Mlnı Van Ropporta, bqbmil} slbl Jata

e-- alabil, lmçm bir tanrla ..._: 

- Ba ..... ae ,...tuua ı Deılilt --... ....... 
y ....... kaplqsa lur ................ 

açmıştır. 

Mahkeme davayı 28 şllhat sa· 
at on altıya talik etmiftir. 

1A ll~r g1Mylm. Ylllaann4laB keHlm de 
kerka.rak ıpu t'e\'abı verdim: 

- Te.lı hOt'uı ile tenis oynadım. 
Halbald tNlikell bir yalaa aöylüyordwn. 

H9Ca ya )'1lkarı çakar da ıüçta o ııUaJa ceı
.... .,... ..,.. .... llallm ne olurdu! 

Hoea ile &eals oynamıyalr on be, CUn olu
yordu. Mblı Va• Hopper iki haftManberf 
.... idJ ,.e bmı de iki ltatladaabert t.eals 
dawlerlaal &1111U9tlnl. Fakat niçin kadıaa ya
la lllJlltyerd11111 ! Her ...... Mı.ter Maklı 
dö Vmtıer'm et..-blUyle sezmı7e gltUfbal 
Ye ötle ~I onunla Yedljiml ...,_ 
aaidı'9Nmll ı Şimdi maalye ctotnı ~ 
Meatelımrleya alt birçek batıralan, k...,. 
..a.n.u.ın ltl1'9Dfu.. ua•&lnlllJ oWutomu 
farkedlyorum. Yalnız anut.madıinn bir tek 
,e:r vana o ela belll beldedltlal blldltbn za. 
- aıcele Ue oaa dolna kot•••dır. 

OlGnlobilde bfllll belllerkea dalıına cue&e 
ekllJ'da. Ben kapıda &'Örünilr ~riinmez p
seteyl ellllden atar, belli dalma tebfuümae 
kufdardı. 

- N••nuz, kll\ilk ll&tfbe!.. Bu saııu 
ıaereye ••An gMlellm ı denli. 

Hep &.1111 daire Jçlade bir diizlye düamq 
.. .... .... aerede .w.pmu f&rkedecek 

(Arkuı nr) 
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'GIONDEN 
GllMJ ...., 

Hiz.metçi 
İdarehanesi 

Y a~an: OÇ YILDfl 
IR{ elki hikaye an1a~rtl' 

zannedilecek.. Fakat ,, 

sıra hizmetçi idarehanele~ 
lu düşen okuyucularım ar ttJ/I 
vakıwmın lkahrama,nlannı 
yanlar mutla'ka çıkacaktır • . .ı:I 

. ~inanın karanlık .ta§ ;n~·, 
nım çıktıktan so:ıra iç ıçc ~ 
dadan mürdcıkep deireye r.:'"
smiz. İhtiyar patron sizi y~ 
nesinin yanında.ki sanda~~ 
turtur ve ihtiyacınızı ö -
hafıanesile ağzınızı arar. ~ 
siniz ki faraza bir kaç ka<ho 
çocuktan ibaret bir ailenin ~ 
siniz; kaloriferli ve sıcak .ul• fi 
aparhmanda oturuyıorsunul~Jlf 
la gelip gideniniz yok.tur. ~ 
metçinizde aradığınız ~ 
ve doğrulukıtan ibarettir. • j 

Patron üzerinde yalnız~ 
lekeleri değil yapı§ıp bı . "' 
sinek ölüleri de 'bulunan bır ..JI 
yük defteri uzun uzun muar;. 
eder. Çehresi evvela kapa~ 
karanliktadır. Fakat bir~ ... _.. 
gülümsemeğe batılar: Ş~ 
elinde yalnız biT kadın iJ 
Fa'kat anlattığınıza göre. ., 
için biçilmiş kaftandır. Bır ~ 
ç uk liradan ibaret korni~ 
idarehane k&Jıasına yatı~ 
takdirde derhal a ıp götı.ireD""" 
siniz. i O saniyede kapının k? 
ğmda otuz beş kırk ya,la ··.,. 
temiz pak h:r kadın pcyd.ı '
Cerçi gô .. l c:r ırd ıı ı birinin w 

tında lbir şehl51 k, daha do 
garip bir bulanı1dik ve el 
var ama ne zarar! 

Yeni hi.zımetçi evde 
ile karşılanır. Derhal &O 

.. ökünerek işe baslar. T 
gözünden vurduğunuza 
!arak sevinirsiniz. 

Y eme'kten biraz sonTa k 
]ar ve çıocuklar heyet bal' 
danıza giTerler. 

Aralarından biri söyler: 
- Hizımetçinin bir gÖ%iİ 

Gece o ldu ımu takma ·· 
çı'kanp bir ilaçlı kaseye k 
öyle gezermiş. Görünce ·· 
patladı. Allah rızası için 
sabah erkenden gönlünü 
savmanın çareaine bak ... 
90cU'k hep birden işe k-o~ 
razıyız. 

Yarın sabah.tan itibarell 
den başlayacaık hizmetçi 
nının d~ti karşısında 
yor: cYok canım .. Öyle 
iur mu? Hem efendim ne 
Alla'hın haatalığı I> gibi bir 
ler IÖylemeğe kaikıyondlul' 

Fakat kabile isyana d~ 
üzere olan bir büyük h 
hahndedir. Çocuklar 
kadınlar: 

- Bir bahane ile 
uğra ..• Kendin ,gör .• Gö 
bir ~y söyleme, diye Y 
yorlar. 

Görüyorsunuz ve ko~A 
vehimden münezzeh aile P'!:i 
kannıza rağmen tüyleriniı 
dtken oluyor: Göz bir b 
burula bunıta oyulmuş, 
tanınmayacak bir hale ge 
Hiç bir korku filmindeki 
veya cani ma9kesi bunun 
çirkin ve dehşet verici el 
ve fenası şu ki bu bir ın 
ğil biçarenin hakiki çeh 

Çehresini beğenmedi~ 
kovduğunuz bir hizmeW ...kı 
idareiıaneden hesap .oraer'. 
ğilsiniz. Maamafih o ali' 
.bir koı:niayon mırkabiliııd' 
ikinci hi.z.rnqtçi gönderir· .ı. 
fer.kinin çok tükür gö.züpııı
kusuru yoktur. Fa.kat ert~ 
den itibaren öğreninıin~ 
temadiyen ağlayor. N.,a~ 
masan ki hayıreız loocdl 
nesi henıüz kunda1:ta o1-' 
90CUğuna acımadan 011ıı 
dışan etmiştir. 

İki gün kabilenin yürei' 
dCJik olur. Fakat üçüncil 
hayırsız kocaaından bir 
mek.tu'bu ç.ıka«elir. Baı 
evin içindeki en yufka 
}erin de ittirakite bir gÖ 
lı daha. Bir kaç para k 
verıdim diye bir aile oca 
dürecek deiıl.iniz yal 
helill891r ve ç.ocu1tları ~ 
ten, dolaptan bulup~ 
bir kaç parça efyayı b 
.koyarak kapıdan çıkar • 

Kör ile koeasındaJl 
'.kadın fa.cialnrının bir 
evinde de (bir Şehir 
piyesinin ikinci temsili 
men hemen aynı miz-:':'~...o 
reyan ettiğini öğrendııP"""-
radır ki aya.klanm auy• ' 

Kumpanyanın bir d• 
evlerde sar'aeı tutan bit 
vannıı ki onu çok ~ii' 
medim fa.kat KÖrenlc~-
tim . 
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SftVASo 
öCMAL 

Metaksas' ın 
Ölümü 

Yazan: Vahdet GOLTEKiN 
• 1 

fR\ ost ve müttefik Yunan~: 
u..JI tanın büyük Başvekıh 

Ccnerıl Mctakıas·ın öHim~~ü 
dün öğleden sonra haber al.. · 
Bu acı haıberin Tür'lc.tyede mute
essır etmediği bir tek ki§i olma· 
d•ğına kanüz. Bu tceuür ya~ız, 
d~sman. ile kahramanca muca· 
dele eden Yunanistanın baıın· 
d ki en kuvvetli bir biiku~et r 
d nının eksilmesinden ilen gc • 
ın~ or. General Metak•as, Yu
nan~tana milli ıbirlik kazandk 
ran, ona Avrupanın en t~r~~. 
bir zamanında muntazam tr u-

. . ai:>etl' bir atibrnet 
Yıyet ve ıs ı za· 
veren adam deiihii. O, aynı 
manda kuvveti hak tanıyıp sı· 

' k ayan nıflara sa1'clırmayı anun • .1 bir istifacı zihniyetine karıı, mı • 
l'i istiklal a§kını~ p.h1:k::~: 
milli !!UUTU olan bır mı:m~ev1ete 
kuvvetli falkat ga'Sıp bır d 

w• • ·1- e en 
karşı çaıpı§abilcegını ı an 
bir kahramandı. Zaaflarına 'd ve 
cesaretısizlikkrine kur.ban gı~e?1 · et te ı memle'ketlerin ckseny 
ettiği 1940 Avrupasında 0 • v~
tanı ile beraıber, milli ~er~ abı
desi olarak ortaya çıkıya u. 

Yunanietanın, Meult.aslak be· 
rııc'ber çok büyük bir varhk •Y· 
be:ttiii muhakkaktır. Fakat ~er 
b .. yük adam ıibi. MetıWkaa• ın 

u . ··-Le9iz iti. ebedi ola· 
da eeerı. fUI"'' b b" ük 
caktır. Yunanilllanın u u.Y. 
Batve!kili memledtette, ken~JNnk 
den sonra devaım edecek bır ço. 
kuvvetli eserler yara~ıftı~ ~ı 
bunların. en tbaıında millt l>ırlik 

,__ı_.edir. 4 ağu.,_ 1936 da 
ge~ ı..ı•w• an 
hük&netin batın•. geı:uıaı zam ' 
Y :-•- .. &va.ı bu kantıkhk unan-n _,, .

1 
. 

içinde idi. Memleket part:ı er~ 
k vey• ibu c:ımeıııerın 
avıuı. fU b" 

ihtiruı içinde eal"lllhyıor ve, ın· 
netice, zayıflıyordu. A~~a~ 
y ı.manilıtanın içeriden inhılelını 
bddeyenler yok deiilıdi. 

Yunanlılarm büyük tefi. bu 
kan,Slık içinden, miilete kuv
vet verecek unıaıurlan toparla
masını. adeta bir tek daııbcdc 
bütün mdmlektııte düzen verme• 
sini bilmi§ti. Motakua'ın tqkil 
ettiği hük\ımet, kurduiu idare 
Yunanistanın milli hüviyetine. t~
mamile u~ndu ve bunun ıçın 
kısa bir zaman.da memlekette 
benimsendi. General Metaksas 
bu.tün Yunanlılllll' taraf ınd~~ en 
sevıgili bir p.bıs olarak sevılıyor· 
du. 

Bunun içindir ki müteveffa 
hüklımet reisinin yerine . ~7.ç~n 

. B c:vckt'l A Korızısı nın 
yenı a.,.. · . 
idar~ ahında da Yunanıatanı~ 
milli mücadelesine devam ede 

.... . ve girdiği zafer yolunda 
cegını A _..ıa cereyan 
ilerle~·erek, vrupG1U ı·· 

" lh'' · t zu um etmekte olan urnye • .. . 
muharebesinde davayı ~urrıy~~ 
tarafına kazandıracak bır a;nı 
o!lmaktan geri kalmayacagını 
umuyoruz. 

\,ineoe ImarFaaliyet 
Çine (Hususi - Çine köyler 

köy kablrllklerl, köylerin ımarı ve 
. d ..nk iyi neUce-nununun tatbikın an "w 

ler almışlardır. Kaza dahilinde bulu-
. amıarmı tama· nan bef bırlık, progr 

rnen tatblka muvaffak olmuşlar ve 
bu arada otomobil, ve arabala

rın geçmelerine mUsait: 80 kUomet

rellk bir yol açmı~Jardır. 
Maarif işlerine de fazla ehem· 

rnıyet verilmiş, Uç eğitmen okulu 
açılmıştır. Bu yıl yedi mektep daha 
açılacak, eskilerden bir kısmı tamir 
C<lilecek ve bu suretle kazamız on 
iki mektep daha kazanmış olacaktır. 
l:Iazrrlanan programlarda sağlık me
murları, ebelikler lbdasr, QtQ maki· 
neleri rnt\bayanl5I ve köylerin ağac;
lar.dırılmaıu, fidanlıklar tesisi de bu· 
lunmaktadır. 

·o Grupunun Resim 
Sergisinde Bir Dolaşma 

~--------------------------------
D Grupuna Galiba Rakip Bir 
Grup Çıkmak Üzere Bulunugor 

[ Yazan : Nerlmaa Bllmlet 1 

cD> grupunun resim sergisini gc- münevver, bir evvdkl mUnevverln 
zlyonım. Duvarlan ısUsleycn bu mo- tuttutu 9eyi tutar, yani hangi sanat 
dern sanat nllmunelerl birer yeni moda ise onun peşindedir. Halbuki 
buluş, yeni görüş, yeni teknik ifa- münevver olmıyan halk kendi hlBlc
deleriydl. Ben hepsine ayn ayrı bir rlnln tealrlndedlr. O icabında moda 

y sezmek ve duymak için bir se- ile çok iyi alay etmesini bilir. 
~rci açık kalpliliğiyle bakıyonım. 1 -

9 
Size göre halk ressamı naaıl 

Dcntıdlğl gıbl umumiyetle re im- olur· 
ıerde )tlasisme dönüş hl olunuyor. 1 - Sanatta halk ressamı diye bir 

0 
eski karmakarışıklıklar yok. Bun- zltmre olamaz. Yalnız aanatk&.rm iyi 

Jardıı. doğması beklenen bir çocuğun olması llzımdır. 

rüşeym h:ıll var. * 
Bir Universftcll kızla tablolar hak- - cD, grupundan fikrinizce en 

kında konuşuyorduk. muvafık ressam kimdir? 
_ Hangisini beğendiniz?" diye - Bedri Rahmi, Abidin Dlno." 

sorunca duruyor. Ne söyllyeceğlni cD, grupunun biricik kadın res-
keatlremlYen bir halle: samı Bayan tren EyUpoğlu llc dola· 

_ Bilmem ki.. diyor. Hiçbirini şıyoruz. Bu ince aanatkCır kadını 

birbirinden ayırt edemiyorum. Sanki onların arasında bulmak bana tatlı 
bu tabloların hepsine bir resaamw bir gurur verdi. Onun kara kalemle. 
tırçaıu deymif. Doğl'USU bunlard boya ile yapılmış resimlerindeki ka
taMfyet ve kudret ayırmak güç! .. billyet, erkek arkadıışlarmdan hiç 
Sanki hepsini ba'ka ba;ıka mevzular aşağı değil." HattA biraz da bir faz. 
el& bir reaıam yapını' gibi geliyor lahk olarak kendinden blr hususiyet 
ban•· Hem bunlar yarım kalmıf. da- karıttırmış. Abidin Dlnonun yağlı 
ha if!cnmeal icap ediyor zannını ve· boya portresini göstererek: 
rlyor. Yalnız Elif Nacı'nln tablola· - Bundaki mllnayı ben knvrıyo· 
rmda his kuvvcUI, diğerlerinde mev· rum .... diye ona soruyorum. Bu renk 
su var. Abidin Dlnoda tse fikir tara· ler, gölgeler ilk bakışta bana bir şey 
fı daha çok beliriyor. vermiyor. 

Genç kıııdan ayrılıyorum. Bu defa - Modern 68natta her ~eyden ev-
yanıma bir genç yakla,ıp önUmde vel teknik vardır. Biz desene ehcm
duruyor: miyet: veririz, renklerin imtizacı .. 

_ Nasıl huldunuz? diye bana su· karekterlstik çlzgDcr ön plAndadır. 
al soruyor. - His ve flklr? 

_ Fena detfl... tç1eiinde ..uzeı - Bunlar bizd• tekm"ltten, 1:iti ııöy-
,,eyler var ... 

- Ben pek blrşey g!Srmllyorum. 
- Fakat?." 

ledlklerfmden sonra gelir .. esasta in· 
şaya bakarız. His, fikir bunun için· 
de erir, dalma bunu göstermemlye 

- Evet, amma bugUn bizim yap· çalışıyonıs. 
mak ıstedlğimlz sanat bu değil. cD, Herhalde bUtlln karışıklık da bu-
grupu kendileri için, dostları lc;ln ı·adan geliyordu. 
eser veriyorlar. Bu memlekette yapı-1 Bir aralık yine bu grup rt'Uamla· 
ıacak hakiki sanatı bu ugıJrdaki 19le- rından Salih Orallı yanımda idi. Onu 
rl kavrıyamıyorlar. 1 coşturarak konufturmak lııtlyonım: 

_ Slz ressam mısınız? - Haberiniz var mı? Size karşı 
_ Evet. yeni bir grup tefekkW etmekte ... Sl· 

_ Hangi grupa mensupsunuz 1 zl beğenmiyorlar. 

H
. bi grupa' Kızacak sanıyordum. Fakat sakin - ıc; r ... 

Hayretle yllzUne bakıyorum: bir tavırla: 
_ Demek, diyorum siz bir sanat - MUmkUn ... diyor. 

- Onlara bu fırsatı verecek mi· 
anarşlsUsinl.z .. 

İçindeki zengin lleml b:ına. gös- siniz? 
tennek istlyen blr gWUmseylşle yU- - TabU .•. Her bir hamleden sonra 
zllme bakıyor, mnksadını anlntmıya vllcut bulan yeni yeni zekAlar, kabl
ı;alışnrak: UyeUer vardır. Bu böyle olmamıf ol-

- Yok. diyor, biz de başka bir saydı medeniyet: dururdu. Modem re
gnıp teşkil edeceğiz. Akademiden sim bizde 1924 de A vrupadan dönen
mezun olan diğer genç ressamlar lerle baflar. Onlar gelip mUstakll 

var
. Ben geçen sene mezun oldum. ressamlar grupunu teşkil ettiler. 

ad 1 d d E skilerden ayrılarak yeni bir 9ey 
Benim gibi diğer ark aş ar, uy u., 

uz yeni ve hakUd sanat heye- bulduklarını aöyllyerek eserler ver· 
~larımızı yepyeni bir hamle ile or- diler. 
..,_. Fakat 1932 de A vrupadan dönen-
t•"" koyacağız. cD 11.l ud getirdi 
~= Neden siz de onların beraber ter ise , grupunu " c e . 

ıer. Bunlar modern resme cfazla llc-
al"'mıyorsunuz., rdller tşte D c; ::_ .. çu.nkU onları beğenmiyoruz._ r1 gtdlf> cereyanını ve . 

u uz , gnıpunun dedikodll.!U buradan baş· 
- Slz ne yapmak is yorsun . 

Bizim gayemiz halkla doS"rudan 
- temas etmek, ona güzeli, 

doğr\1~'11 

iyiyi tanıtmak... ııangl halkla? 
Peki amma = Yarı mUnevverden de aşağısl-

Ue ... 
1 • nnlıynbllccekler mi Onlar s zı .. 

ki?.. 1 lviA!nl anlar, fe-
- :Halk resmann ·tutmaz. Biz bu 

hi"blr zam nayı ,. 
1 

gibi ııeyrnr sergiler 
ışı ~vrupadak k yapacağız. Yalnız 

d getırere vUcu e Hallcm zevki uzun 
ele ,•ar: yl bir mes ue ı.şıenırse iyi şe 

bir mltddet fena Esasen yarı 
bir müddet yadırgar. 

lar. 
Amma iki aenedenberi bizde geri 

değil, kl!alğe doğru bir gldlf var. Bu 
gldlf bizim ara9tmnalarımızın bir 
neticesidir. Buna karar vermiş böy· 
ıe hareket etmlt olduğumuz hUkmU 
ortada yoktur. Bu buluf daha doğ· 
ru bir aevkl tabii ile izah edlleblllr. 

Gençlerin böyle her Uç senede bir 
grup teşkil etmeleri bir 9ey ifade 
etmez. Onlar daha yUkııelslnler, biz· 
den UstUn olsunlar, biz de bunu istı
yonız. Biz memlekette bu sanat yo
lunun bir basamağı halindeyiz. On
lar bizi basıp geçsınler •. buna mu-

VATAN 3 

HADiSELERiN 
PEŞİNDE 
• • • 

Graçyaninin 

'Dost METAK 
Tarihe Girerk 

İdbarı 
Tarihte bir devir oldu ki kah· 

ramanların dünyaya yaydığı ha· 
rabiden blkan insanlı'k, tesellisini 

8 .. · I h '- 1 w 8 daima mucizelerde buldu. Ve 
ugun ınsan arın aııc:sız ıgın . l . b 11 w k h 

h J .k' ı k" k b d a mucıze erın o ı~tıgı, a raman· 
&iC ıy e ·usece il' a am vars 1 w f • ld w bi d · ı 

o dn Mnre~al CraçYani' dir. hal. dıgınk' e sa~e sla>:ı ıgı rd. evılr o .• 
M 1 d'" 'el ")" u ·ı mucıze erı vasıta e ınen ~rın 

yan areşa ı, .~nya a ço ull ~~ saçtığı harabi karŞlsında insanlık 
ryı tanıyan ve çol harp usu erını b. .. 1 .. d w h d w 

· b l k' ..ı d b' · d' ır tur u ogmayan ya ut oguş. en l) ı 1 en 1 ı aQam an ın ıyc I ·k k h ı h 
k. d·w . b .. l rd arı gccı en a raman arın asre. 

tanın,."Tlıştır ı ıgen ugun c.ı e t' . d d 
Yunanistıı.nı ziyaret etmekte bu· 1 ınBı urk. u •. d . l ..t w d 
unan eneral ave ır. · · ·•k ı_l·w• b k k 1 C W l'd l u ı ıncı evır, u a,...ıgı me e-

C 
. k ,ı H b :..... nıyetın yu sex ıgıne a tı ça gu-

raç;yanı, va tue a e,,, ... an· h h ı 

d ~ b 'f ... b ruru artan, va şet ve ce a et 
a agır ır vazı eyı ıyı al}amlılJ• d . 1 'lk t wı 

tır. Harpten nra bir Habeş fe- . evrı sayı an 1 ve or a çag arın 
. . . ~ w ttkence ve azaplarından artık 

dayısı lcendısını agır surette yara. eb d' k rt 1 ld w 
1 M 1 ··ı·· hl'k . e ıyen u u m~ o ugunu aa-
amııt. areşa 0 U'11l te 1 CSl ge• • J v ·ıL rt wı · · · l . k d nan ınean ıga ı ~ ve o a çag arı 
çırırmştır. yıleştı ten sonra a t ı_ d .. J f · IL•d' l 
k d. . . h' b' l ara aca~ ercceoue ecı wıa ıac eı 

en ısını ıç ır zaman top ama- ... M·..1 · t' "k k 
A

c_,1_ .L· • h yara ... ı. ı:uenıye tn en yu ıe 
m'flır. ııaa har.oım aata yata• b'd 1 · · k nd ... .. • 

lft-evc.ca Yum.. Baıvekili Gen er.ııl MctaltU".s'a bir gezıntiainde 
arkadaıunız Nizamettin Nazif refakat ederken 

iınc:lan idare et.mittir. Ordueunun İ k 1 
e erbı ~ uT ~n,t tcİn· 

hem.nete uğramaeının sebeplerini ·ıı ' e.nld' abya_!~_vla l~I n an 1 an Y A Z A tiram merasimi ıbiter bitmez. 
d ı_ B - d 1 e ezı ı, oı..no. an ı e parça an· muhterem Metakaa.'ın Amiral 

c açıxça. anlatmı,tır. ugun e dı J\....l b' h ·ı b 1 d ıc· 
ağır hasta olduğu eöylen;yor. Ne d. ~d.~ ır ·~İt j'~ }._ı ~e· NlzameddlD Şiı1crü0knn·asöyl-edığibusözler-
çare ki totaliter rejimlerin hafıza- leenr'ını 'ın uvna{a, t~a. ı tarih~ ı. ~ - gub~- den anladım: 

• .....!. Su .. ıb •• t''nd n~ mı, a ının en U• N ?.. ' r - Aiziz Amiralım, bu gen• 
11 ~dv..1 .. _t1ur. d gun af us. u d~ yük talü, en ilahi sulh ve en ie· w ._ & ce elhi~elerini kurutmak imkanını 
taıı ı.tı; an a a.mı yarın yenn ı· "k l d d • k 
b' · eıbT l C • t tı rar 1 saa et evreeı aayara k I V'Crinıeniz çıok memnun olurum. 
_ı.~~ geçı.~ lı ':..J. er., ..ıbraçyanı. do· hasretle anar gi.bi oklu. lnsanlıia ma fırsatlarına nail olmUf bu u- Bir daldka sonra Arniralın bir 
t~er re}ım erue aQ arın ne e· bö l b d · • ka<ld l nan inaanlarm yeis ve azabını da, 
~wek ol~uğu1 nu pek ac.ı bir to'kilde bilfr emi~i~aı~:ty::;u 8 .. ,.e;,r :,j; iZhar etmekte olduiumuz milli ve emri ile aziz arkaıdal}ım Ruhi De. 
oorennıu• o r ...,. mu"•ter-L tee-u··re katarak duy· velioğlunun kmnarasında bu im· 

0 
"' U)"O • böyle gaddar bir akıbete mah- " "" a.o ı_~ b ld w · d' · -•1 maık.tayım. •ıtanı u ugumu §l11l ı rmın • ..,.. e 

Vl. Meşhur kum edHJ·~ olamazdı. * hatırlarım. yananın En az i uırdanberi rekt~g"'i 
1 ,. Ölü Ba1n1elci• Meta1-8118•1, ilk Hiç ııiipfhesiz, rahmetli General 
r:gı. ı"zce Hocası ıaya.:z fela~etlerden ıonra, birbi- ... 1 x ·· ı · 1 • .....ı d T"' ,_ defa donanmamızın Malta'yı zi· 9<>'Y cmcmıı o sa~uı a, ur11. ge· 

rinc:len korkunç tufanlardan, ıik- yaret'.ını' mu'"teakıp Yunanı'•tanı misindckiler bir cyan mağrub u 
Bir vakitler Viyana radyosunda !oniardan ve zelzelelerden eonr., "' d rd d - 1-

M k K 1 b J k 1 resmen ziyaret ettiği günlerde an mm bana ya ım an ÇCKin· 
a a m adında ir s oçya ı sayısız harıplerden, katliamlardan, Faleron l'tmanında go"nnu".+'' ' ı miyeccıklcrdi. Fakaıt gözlüklerı 

.ingilizce ders verirmiş. Mak 1 kıtlıkıardan ve ihtilaner.den eon. v•um. d d lrosk ik" -w · k 
Kaıln, bütün lsk.oçyalılar gibi tu· rı. nihatyet zekasının en feyizli Faleron, o gün, Yunanistanın at" ın an, oca ·orugun ar a· 
hafltk.tan anlar bir adammış. Vi· zirveeine varabilmit olan in.sanlı· büyük bir !bayramını yaııyor, sında.n, o kadar dalga ~rasında 

maemavi eulara yaılanmıt olan beynı. sayısız d.evlet ı~lerı~ meg· 
yanalıların kendilerine mahsus o. ~a e!bette ar.tık baınba~a bir tali Yavuz'la Averofun Tu"..Jt_ ve Yu· gu) bır B~vekıl Metaksas ın ba 
lan hoı ruhlarına da i)'ice sokul- tnukadderdi. Elbette artık yer• nan denizaltı ve d~royraerterı'nı"n dikkati, hayatım. ın güzc.1 hatıralan 
masının yolunu bulmu~. Viyana· \uzu makrarlı bir eulba kavu· nd cibed b 
lılar, bu ingilizoe hooaınna baıyıl· ~caktı. lnaanlar, bugünlerinden karııemda, Faleron iskelesini ııüs- arası . a . ıyen mumtaz ır 
mışlar, sesi de pek tatlı ve güzel ve yannlanndan emin bir cemi· leyen Tül'k ve Yunan ha~akları mevılcie sa~tı;> ~lacaktır. 
mı.iş. 65 yaıında oLcluğunu bilmi· yet lwracaklardı. En imkaneız aa. gururla eallanıyıordu. Birden, Pire Onunla ık~cı defa ?larak kar· 

yen bir çok Viyanalı kızlar, in· yılanları mümkün kılan inan ze· :~~;~!~~ ~~;ı~en::~een d:çrddu~ !~~:~i ş~:j~~;~ .ı::~:~:ı::z;.İ 
gilizce hocasının sesine aşık olarak kaeı, imkansız ea~rlma&J için hiç ve bunların birinden çıkan kısa o.1.-dum. Bana clını u.zatırken yu-
ona aaı:yısız sevda mektupları yaz- bir sebep tasavvur edilcmiyecek d ı.. b boylu, tıknazca bir zatın, şiddeti zun c n~ masum utr te. e115um 
mı~lar. olan böyle bir hedefe elbette ula. aut~kçe artan J"Ü?oirdan koruna- vardı ı Ko koca Ba~ekıl, b.r 

l~te bu hoeıı. geçen gün lngilte· •acaktı. ID -..- -''- k d b d 
" ralk ıreni§ ad4.11larla iskelede iler· ~~ıtf"l? ar a aşının. a~ın an g~· 

reden Viy.analılara yıeni bir ingt. Fakat şid'tleti ve küetahlıiı led'W• .. '"ld" y ıh d d lunç bır vaka geçmrs bır çoeugu 
lizce dcnri venn.ir. Kendini Vi· hergun bir kat daha artan teca• ıgı goru u. an aoım a u· d d 

..ı. d ran Yunan muhar:rirlerindcn me~· nn ırı)'IC>Ohr u:.. .. T l .
1 

P L yanalılara tanıtt~tan aonra e- vüz zihniyetinin ve k'<>llektif eui· h L k . , rd 1 - mosyo epe enı e .. 
miştir ki: knst sürülerinin kar9rsında insan· ur aa ana e 80 um: d"kk · tik ec1· Sizd B k" ? ı atstzr ıyoraunuz. en 

- Size üç ingilizcc cümle öi· lar bu r.stl hedeflerine hugi yol· - Bu tktl ..deci' A . l evvel motöre bindiğimi gördunüz. 
rcteceğim. Benimle kelime kelime dan gidebileccktlerdi. ve toprak· . -et. a.'':ed ·: •. y I• mır~ ın Böyte hava!larda benim oturdu· 
tekrarlayınız. !arı böyle güzel bir tali ile yeıe· zekıyar 

1
1?b1 ıa eF ıçkın havuza,~ de· ğum yerde oturu\.ur. Neye mat 

Ma:k Kalm'in V~na şivesilc ren bir cennetin kapıları keneli· c f. ı a. ·• a a'l ava 0 xa ar ettiniz de motörün baş.tarafında 
a mancaeını aöyledıği cümleler !erine nasıl açılaealrtı? ı~rt ı. • • . ve açıkta bulunmayı tercih ettı• 
tunlardır: cBen Avu.turyalıyım. i,ıe modern zulüm ve valı,et Hl av~k hakika,ter:ı p_e_,k seKr't'tıf ve niz? Yokaa benim bir motorun 

B _..._ l sert eft.i çe serıt CIJıyı<>rau. or ez:. ._ ..ı __ ı_ w bilm d 
Viyana ben:m kendi cvhndir. en devrinde bu intizar merna esine d d . \" h ·ı . . .. nereaın:ue oturLmtcagını e t-
nazileri 90v.mem.> vardıgwı zeıman. fel&ıkete her uöra. e emır 1 arp gemı erının gov- w · · d ) 

• delerini ya)ayaraılc gelen dalgalar gımVı mı ~n ıbnız 'dd b L 
Dinleyenlerin anlattıiına göre yışında mutlaka bir veya bir b._._. . • nd k b'rb' e o gun ana cı en uyu~ 

fngı'lterenin .;....,diye kadar ya .. ıgwı kaç kurtarıcı bulmuı ezelin tak- ırDırının sırtı an apra ' 1 ı· b' ah "1 " · b'rb' · 
y•••• ~ rile çarpışıp azarak iskeleye çar- .~~} -~u goll st.cnnış, ı ırını 

en gü:ı:cl propaaanda bu bir bu· diri olan insanlık, dünyanın dört L" "ki . . ·ı . urt1.ıp eaen eua erırne cevap ver 
k dakik 1 k · ·ı.. d · · b' f d b' 'k' ~- pwor ve ıcopu u serpınh1er yuz· k . . y ·ı1ıe . _1_ 

çu a ı ıngınzce erı ımıı. ır tara ın a uer t l§er ıı;urtarr- lerimizi kamçılıyordu. me ıçın unan ~ı tıne ~~ 
Mak Kaim, kendisini senelerce cı bclırdiğin.i göroü. Bunlardan General pek neşeliydi. Önünde f~alı o~an aaatlerınden tam ikı-
Viyanalıların mahbubu yıııpan bü. biri. şu anda dünyanın ber tarafı· l l 1 ınnı harca.mıflı 
tün tubafhklarını ~ inceliklerini nı bir mateme garketmit olan derin bir ihtiram a eği en baş arı, ı ' 

ailindirini ktbar bir kavrayışla çı· 
bir buçuk dakikalık konuımasına General Metakaaa.tır. d B •ı_,'t G al M kaTarak selamla ı: sonra ancak u tarrn en sonra ener e. 
aokmu§. Dün kısa bir Atina haberinin, sportmen bir gençıten, yahın pek ta~ as tarafından daha rki defa 

BUGONKO PROGRAM 
8.00 Program, 8.03 Ajans haberle· 

rl, 8.18 Hafif program (Pi.), 8.415/ 
9.00 Ev kadmı • Konu9ma (Hasta 
çocuğun idaresi). 

12.30 Program, 1.2.33 Faaıl heyeU, 
12.:SO Ajans haberleri, 13.0!> Karışık 
p.rlular, 13.20/H.OO Kanşık prog· 
ram (Pl.). 

18.00 Program, 18.03 Radyo caz 
orkestrası, 18.40 Şarkı. tUrkU ve 
taksimler. 19.115 Konuşma, 19.SO 
Ajans haberleri, 19.4:S Radyo lnc~az 
heyeU, 20.15 Radyo gazetesi, 20 415 
Keman sololar, 21.00 Mllzlk: Dinle
yici istekleri, 21,30 Konu~a, 21.415 
Radyo orkestrası, 22.30 Ajans ha· 
berlerl, 22.415 Cazband <Pl.), 23.2~/ 

23.30 Kapanış. 

aaade ed~rız. Sade onlardan güzel 
,eyler yapmalannı bekleriz." 
Yavaş yava' ııergtyl kalabalık bir 

seyirci akını doldurup boşaltmıya 

başlıyor. :Memnun, gayrimemnun 
yüzler, tabloların önUnde durup yan· 
lnrındakill'ro fikir beyan ederek çc
klllp gtdıyorlıı.r. Ben de aralanna 
katıldım. 

bir anda, şimşek gibi, yayılması piŞkin bir gemiciden umulacak bir Atinnda, bir defa lstanbulda. bar 
ile baılayan bu matem, hiç fÜp· lakaydi ile basamaklarını dalga- defa Ankaradan denerken husuıı 
hesiz Yunanistandan 110nra ve de. ların yaladı~ dik bir merdiven- vagonunda, bir defa da Ata 
recesi asla Yunnnistantla oldu· den çevikHlde indi. Coşkun de- türkün cenaze merasimi günlerın· 
ğundan az olmamak üzere Tür1ci. n~dc bir fındık kabuğu gibi sal- de Ankarada görmüştum. Kanla 
yede hissedihniştrr. Zira General lanan ve dalgnlann sırtında üç rnnız o kadar rsınmı tı ki karşıla· 
l\~ctal.."'Sas'ıl) öl~ü il«: Tüıikiy.e; motrc yükselip çekilen sularla bir- §lnca o muhterem Başvekilin yu· 
bır numaralı muttefikı ':unanıs- likte iskele sathından iki metre a. zünde deı1ıal o sırsıklam oldu 
tanın bu buhranlı devresınde ne .. aö-ıya inen kanobot" b' b k ğuım günkü tebessüm be ırır, ye• 
b .. ··k b' f k .A.._.. • ld w " • a ır an a • 
~yu ır ~e a,,...,...mış o ugunu tı. 8öy1e havalarda en tecrübeli ştl gözlerinde o ma um çocuk .e-

bılmektcdır. 1 denizcilerden pek azının başara- vinci l!lıldar ve General yuk· 
Zira Tü~ mılleti, dostu, kom· bileceği bır ustalrkla bacaklarını sek sesle ~yle derdi: 

fUSU ve kardeşi Elen milletinin gerip kano'botun minimini güver-1 - Artık beyanatta bulunabı 
M.etak'Sas adlı çoc~ğunu. kaybet- lesine ta:banlanndan yapı:mış gtbi lirim. Zira beni seven gazetecı 
mış olmakla ne elım bır tarzda duTan büyük üniformalı Yunan gelmistir. 
vur~!:muş olduğunu anlayan mil· I deniz yüzbaşısının k~ndisine yar· Onu sevmiyen gazetedye ben 
lettır. .. dım için uzanan beyaz eldivenli memleketindeki es'ki azılı muba· 

Zira Tür\ r11illeti iyon.iyen ada. elini görmemezliğe geldi, buranda lifkri arasmda bile raslamadım 
lanmn çocuğu Metakaas'ın ıah- körüğijn altın-daki kanapeler ara- Ve söyl~meliyiım ki Atatürkün ta· 
ıunda, Türkiye, Baıvekil S. E. sına bir zıplayı~a atladı. Sadık buıu ba!lmda bir Turk lcadaT te• 
Metabaeın tahıında ve Türk or. yaveri ile katibi bin müskUlatla miz ve sıca-k gözya!'!ı döken insan
dusu General Metakaaaıın phaın- ona. ulaıırlarken ben de r:ıotörün ların ilki Yunan milletinin bu aııtl 
da ne büyük, ne hay\roeh bir önüne atlamak hatasında bulun- Metaksas'ı olmu~tur. 
doet, ne asil, ne dürüst bir müt- dum. Türk milleti, bunu ins:ınlık ta· 
teHk ve ne samimi ve merd bir Sanmıştım ki o bu halin farkın. rmi huzurunda bu büyük insana 
arkadaş kayıbe>tmiş olduğunu bil- da değildir. Beni nereden göre· tezkiye için bundan ba~ka bu de
mektedir. bitecekti~ Aramızda koskoca bir recede mühim bir ikinci sebebe 

Bense, p.ı anda phsan, aynca, buranda körük vardı. Fakat böy. malik olduğunu da bilmekıcdır: 
onu tanımış olan, i;yi tanımı§ olan. le bir havada motörün burnunda Mctaksas, büyük bir pstkoloı 
bu po1idka ve aılkerlik simasının ve açıkta deniz.e açılmakla ne bü- olan, insan tanımakta ve insan 
ne mümtaz bir müneV'.:cr ve ımü· yiı"k bir ha;tada bulunduğumu sır· aeçmekte'ki kudreti herkesçe ma· 
tefeklkir otduiunu ne sempatik sı'klam bir duş ya.parak naısıl an· lum olan Milli Şefimiz lnönünun 
inean ve ne zc'ki bir insan oldu- \adımsa az aonra motör Yavuza I doıtu olmak saadetine de ulat· 
iunu yakından 1ıörmek ve anla· yaklaşınca, kendisine yapılan ih· mlf bir ölmezdir. 

lıaimeiz bir zafer uiruna verenlere l ıeleri sırma ile ıılenmiş 'bir çevre Şimdi hastabakıcıları gönderirim. j acılarına yer vertmcden hayattan 
gıpta ed~rum... l çı'lcardı. Yarası derin değiMi ama Bafını sert bir hareketle salla- uzaklastırmanın mı doğru oldu-

- Sehitt 
O içimden geçenleri anlamıt 

gibi ba.sını ıki tarafa büktü. Birdenbire yanfu.aıımdan ge· !bütün bunları büyük bir kuvvet dı. ğunu kestiremiyordum. Bir za· 
len bir hrttrtı ile döndUm. Biraz aarfederok yapıyordu. Sakın ha yÜZb&fllll, dedi, man öylece kaldım, sonra bir kaç 
ileride kara bir gölge elle;ile top· - Yütbaflm, dedi, ben ölü· ilişme bana ölüme bu kadar ya'k· sıhhiye neferi göndererek getirt· 
r•ia sanlıyor. bu tarafa gelmeie yom gayri. Bir yolun düteree Pı- la~ım. koyuver de güle güle gi· tin1. 

MEHMETÇİK AŞKI . 
.. 1 . fazla anla§Uk 

çalıfl)"ordu. Yanına doğru gide· narlı koyünde. H~cı Muhtargilin dem. Sedyenin üatünden bir aralık 
rek eğildim. Yüzünün bütün bir Eamaya bunu ıletıvcr.. - Neden E.nayı bir daha gör beni görünce ıöz bebeklerinin 
yanı parçalanmıı. içinden kemik- Nefesi biter gibi durdu. Gözle. mele ietemez misin? derinliğinde ea'k.layamadığı bir 
leri ıörünürceaine açılmıftı. Ba- rini kapadı. Sonra birdenbire doi - Ben ölmek l9t)yom ıayri, kinle yüzüme baktı. 
şnnı biraz daha yaklaıtınnca nğ rularak: . diye söylendi. Soctra keliı'!elcrin Aradan on bct gün ge9mişti. 
omuzunda d.a yara•ı olduğunu - Durmuı Mehmet gönderdı ushinde dura dura kıaık bır acı· Ta;bur kumandanile beraber geri 
farketUm. ileride elektrik fener· aana de. Ama sakın öldüiümü le: .siperlerde iki gün evvelki tanrruz
lerile yaralıları toplayan •ıMliye eöyleme. ı - E..mayı çOban Aliye ıatmıo· da ölenlerin künyesini çıkarıyor, 
neferlerini çağırmak için doğrul- Sustuiu z~a.~ ~Y Jt&iının do· lar, _senin anlayacağın evcnmi(ler, yaralılan iprct ediyorduk. İsim
durn. Fakat o belki aon bir gay· nukluiunda yuzunun aarardıiını, dedı. leri oku~an kumandan cDurmuıı 

- Hayrettir, dedi, Mehmet bu 
hücumda ad~tn intıhar elti. Ko
runmak için hiç bir çareye bat
vurmadı. Bir arslan gıöi dövüıtil, 
önüne çıkanı devirdi. Haa~ıe· 
den de yeni taburcu olmuıtu. 

Bütün irademe rağmen par· 
maklarmıın titrcdıiinı hisacUim ve 
hala ceketimın cebinde duran eır 
malı çevrenin vücudumü bir atoı 
rarçaaı gıbi yaktı~ını duyduın. 
Defterime Mchmedin va.tanı vf 
seV11isi uğruna sonsuzluğa ~ arııaıı 
hazin macerasını ) azar1 c-n !{ayn 
ihtivari !iU iki kelimeyi işar,.t edi· 
yorum: cMehmetçi!k aşkı> 

bir larla olen erın en l b' mah· 
O gece gükyüzü öyle ko{~ te· 1 ları. en son.ko~u!tu.~ ade ~u top· 

avilikle kaplı, kocaman ld ki 1 şer yeri .. Şımdı .~?}m· biraz c'v· 
erlek olan ay öyle _kızı ı kan raı\clara ıterile.n y~ı~ erınrcden ko· 
ey<lanı ba!ltanbaŞa orten. velki gökreyışlerını 9CY yorum 
irikintilerine bulanmış gibı. li ca bir nehir var. Öylel sanı nlara, 

insana toprağın altından ge • ki bu şanlı zaferler ya n~z. o "len· . . ·ı ·ı yavaş L fe ermek ıçın o 
or hıssini veren mı tı er .. t· yalnız: -ou ıere .. .. 1 

0 
kadar 

. k lıkta us . . Bu du.funoe er 
.•"Vaş eeyrelıyor, aran l . b'rer !ere aıttır. . k' ayın parlattı· 
. te yığılan insan tümsek erı lar· \derin yerl~şm.~ .. ~e canlarını i· 
ırer daimi uyıkularına dalıyor .., bu <lüzliik i*iı 
1• Buruı bir meyclaıwclı. Yaf&yan- 11 

etle yerinden eıçra4ı: burun deHklerınin aık aık açılıp Yerimden kalkıp has• ne çadı· Mehmet~ deyince kalemi tutan 
r _ Dur yüzhafmll kapandığını farkettim. rına doğru yurürken bu yaralı parmal.larım durdu ve ağzından 

Parmaklan canıız bir hareketle - Merak etm~ Mehl:net, de· Mehmetçıği kurtarmanın mı, yok. c;rkacak ikinci kelimeyi sabırsız· 
ceketiniıı cohine sıirdi. Sonra kö· dim, yaran hafif, ıkurtulunun. aa maddi ıı.tırapla bırakıp manevi lı!kla beıklcdim. Necla MARA$ 
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.. GENERAL METAKSAS .. 
' Metaksas'ın 1 

Siyasi Hayah 1 

Ve Kavga.a rı 
General Ml'taksas 1871 de, 

İlhakı ad;ısında doğmuştur. Gc· 
ral Metaksas, ılk tahsilini bl· 

tırdıkten sonra askerlığc karşı 

g;ı tcrdığı tstıdat ve ailesinin 
aı zusllc Evlapldes askt'rl mekte
bine girdi ve mUllızlm olarak or
duya ııt. ı k etti Blr iki sene 
1 'inde arkada.şlaı·ı arasında te
mayüz etti. 

Metaksasa. Knysl'l' lkincl Vil
helm (KüçUk Moltke) unvanını 

vermıştlr. Buna sebep Potsdam as-
ri akadrml;lnde gösterdiği yüksel~ ı 

askeri lstldattır. Akademiyi bütün 1 
Alman zabitleri lçlııde bırincl olarak 
bitlı mlştır Askeri istidadı o kadar 
dıkkatı cclbetmiştl ki akademiye 

e dı n mına şu ibare ile altın bir 
plll.ka asılmıştır: letaks:ısın halle-
d mlyece0 1 askeri mesele yoktur.> 

1903 de 'l'Ralya erkO.nıharblycslne 

hıl oldu. Sonradan, Yunan erkıl

nıharp zabıtleri için açılan kurslara 
uall m tayin edıldı. 

Venizelos Yunanlstana geldiği za
an Metaksa;;, ordunun en mümtaz 

e en tanınmış erkü.nıharplarından 

blrı idi. 
General Metalr.-a İatanhulu ziyaretind e Cümburiyet abid esine çelenk koyduktan sonra defteri m ahsuau imza ediyor 

Metaksasla Nasıl 
Görüşmüştüm? 

O Zaman General: "Belki de Tiirklerle Elele 
Vererek Müşterek Bir Gaye Takip Edilecek 

Mes'ut Bir Devir Gelecektir,, Demişti. 

j Yazan : L il t il Ar 11 BEN BE B J 
Atina şehri ımu'haci.rlerle dolu diler. Bay M~aksaa gülerek ayW' 

idi. Aekeri idare en ha~ tedbir· ğa kallcta ve latife kılıklı: ()bf 
lere başvurarak Plastiras·ın ihtilal Korkmadan gclelbiklin demekf 
hükumetini takviyeye çalı§tığı bir dedi ve ilave etti: Bu akşam gi
sırada Atina.da bulunuyordum. diyorum. Bak bu ıküye İstanbul· 
Plastiru'ın reaimleri duvar ilanı dan gelmiş bir Türk gazetecisidir. 
gİibi sokaklara yapıştırılmıştı. lh- Henüz gÖTÜ§llleğe ba~a.mıtl*
tililci reis otomobille herhangi Fakat fazla bir şey aöyliyemiyO' 
bir sokaktan geçerken, arkasın- rurn. Şimdi Atinada her keliıne
dan zito 1 nidalarile sürü halinde den !bir mana ÇJka.rmak adeti hü• 
çocuklar, ifçiler ıko~uyorlardı. küm sürüyor- dedi. 
Örfi idare ilan edilmiş bulundu- Bay Metaksaıs 80n cümLeeil• 
ğu ve Türkiye aleylhinde bir çok 1 mubavel'eyİ ku.mek istemif'*· A
tezahürat yapıldığı bir sırada yağa kalkarak müsaadesini rica 
(Vatan muhabiri) olarak Aıtina- ettim. Daima güleıyüzlü olan Ge.
da ihtilalci reislerle goruşw.eğe neral de ayağa kalktı ve dini uz .. 
çalıt1tcm. Plastiraa: tarak dedi ki: 

1 - Bir Türk gazeteciyi kabul - Sizden rica ederim. Jhtiear 
1 edemem! cevabını gönderdi. Or- ı larınızı, söylediğim bir kaç cüaı• 
du kumandanı ve Başvekil Pan- leyi yarııl<lan aonra ga.zıetenis• 
galos İse: Henüz birbirimizle bildiriniz. Yazılarınız belki beııf 
doa:t değil.iz ki size mül8ık.at ve- yohmıclan ahkoyabilir. Çünkii 
rey~.ı demifti. Günlerce Yunan sansür müthi,tirl dedi. Venlzelos, harbiye nazın olunca 1 

)ı(etaksası kendine raver olarak al- .,... 
dı \e kendlsıne ince bir vazife ver- ı 

Sofyaya giderek Bulgarıstanla ! 
keıi mukavele yapmak. : 
Met ksıu;. Londra konferansında ( 
kerı müşavir olarak hazır bulun

H~rı~ıy~v .. Nezar~tine, Matbuat General Metaksaa beni bpJJS . i "O' Bir T Ürk-yun an 1 mududu..,ne ••ttim. Meohur kadar tqyi eded<eu de; 

du 1913 de Balkan harbinde Yan-
a muhasarasına iştirak etti ve bu 

ııonunda murahhas heyet 
1 olarak Sırplarla müzakereye 

lrlştl. 

Balkan harbinde kaymakam idi. 

• 
Büyüğü idi,, 

İstanbullu Elenler de matem na -kartı ıkoyan bir «hayır!» sözü 
içinde. Beyoğlunda Turingpalasta Yunan milletinin zafer ve kahra· 
ElenJer Birliğine giden muharri· manlığanı ifade ediyordu. Hem o, j ' 
rimize derr.ltlerdir ki: sadece bir Y unan büyüğü değil, 

- İtte görüyorsunuz: Radyo aynı .zamand a bir Türk • Yunan 

Aradan az bir zaman geçtikten son
ra BUyük harp başladı ve General 
Metak. asa mühim vazifeler verildi. 

1915 de Yunan erkl'ınıharblyel 

umumiye reisi oldu. Fakat, çok geç- ı 
eden. Venızelos sıyasetlne iştirak I 

etmemesi ytizlinde:ı bu vazifeden 
uzakla.ştınldı 

J 

ba,mda A tina istasyonunu her an büyüğü idi. Türkler ve Yunanlı· 
telif ve heyecanla bekliyoruz. lar, söylem esi çok acı ama, ha .. 
Oradaki vaziyeti bütÜn varlığı· kikat b u, bir büyük ad am kay

l mızla takip ediyoruz. Çok keder· bettiler. Türk - Yunan ittifakı 
liyiz. Bu elemimiz ölçüye girmez. onun ıen değerli eserlerindendir. 

1917 ye kadar, harp ve dahili mU
adeleler onu o kadar yormuştu ki, 

tıekaUU(lğUnU istedi. Faltat. birkaç Metakau Y unaniatanın her tarafmda her eauf ve aiimre 
tarafından aevile n bir vatandafb • 

O büyük bir asker, büyük bir dip- Fakat Metakaas müatenlı olaun, 

l ıomattı. Y UDaD milletinin bütün 1 Türkiye 'H Yunanistan daima bü
dütünce ve arzulann.ı temsil e- yük ıkalaca.IC, ~ ileri gidecek-

HtlkQmet, 1920 de Metaksası tek- taksas, yeniden Yunanistanı terke ayni zamanda içtimai, !elsen ve hat- derdi. 28 tqrİnievvelde düsma· ı tir 
ay sonra sUrgtın edıldı. 

ar orduya çağırdı. Metaksas, o mecbur oldu. 1 U. edebi mevzuları alAkadar eden 
samanlar bir entrika yuvası haline Yunanistanda cUmhurlyetl ilan birçok eserler ve makaleler neşret-

_.,... 
Metaluaa aiyaai eserlerin den biri olan SeJinik 

paktım imzala daldan sonra 

elmiş olan Yunan ordusunda kal- eden dördUncU millet meclisi, umu-
1 
mlştir. 

mak istemiyordu. TeknUllUğUndc ıs- mi bir af kararnamesi kabul etmiş- General Metaksasın muhtelif za- 1 I
! <.Papa). nan delalet ve iltimasını 
rıca ethm. Zamanın devlet reis· 

' lerinden hiç biııi bir Türk gazete
I cisini kabı.N eıımek iııtemediler. 

- Bir gün gelir gene görüfÜ' 
rüz. Belki de Türklerle elcle- ve
rerek mü§lterek bir gaye tak~p edi· 
lıecc'k mesut bir devir gelecdctiı• 
Eğer sağ kalırsam bu.günleri h•• 
tırlayarak iki memleketin bir küt• 
le haline getirilmesine gayret ede. 
ceğim .. demişti. 

ettı ve generallıkln tekrar tekn- ti. Bunun üzerine Metaksas Yuna- manlarda yazılmış ve neşredilmiş 
sevkolundu. nlstana döndli, meclise girdi ve par- eserleri gözden geçirilll'se bu bUyUk 

Artık kendini polltıkaya vermek tislnc mensup IH mebusun başına devlet adamının !}ayanı dikkat bir lf-
lltiyordu. Geniş siyaset sahasında, geçti. kir istikrarına sahip olduğu ve yıl· 

21 den ıtlbaı·en cEleftherophrones General Metnksas, bundan sonra larca evvel yazdıklarını hemen bu-
Serbest mefkflre,. partisi reisi kab!nel<!rde nazırlık vazifeleri almış gün de esasları tamamen uygun ve 

larak mühim bir rol oynamıya baş- görUIUr. daha mUtekAmll bir şekilde düşün-
1,adı. Fakat, 1928 intihabında cSerbcst dUğU görillUr. 

Metaksas. Yunanlstanın Anadolu Mc!kflre> partisi ekseriyet temin Metaksasın parti programı; ide-
Aergüzeştlne girmesine taraftar de- edememişti. Mctaksas. yeniden mcc· allerinl, devlet, millet ve idare hak

dl. Bu yüzden, zamanın hUkflme- lise girebilmek için 1932 intihabına kındakl fikirlerini hulAsa eder. Bu 
e karşı şfddetlı bir mücadele açtı. kadar bekledi ve bu seçimde Kc!a- programa göre, Metaksas geniş bir 

922 de Stratos, kabine teşkiline lonyadan mebus çıktı. 1933 de yeni- hUrrlyet taraftan ve kuvvetli bir va
mur edildiği vakit. henUz mebus den kabineye girmesi teklif edlldiğl tanperverdlr. Devletin. milli ekono

hnıyan Metaksasa harbiye nczare- zaman bunu, ancak Çaldarlse ve miye geniş mikyasta düzen vcrme-
kabul etmesini teklif etti. General I{ondillse, 1935 isyanını bas- sine taraftar olmakla beraber lktı-

LAkln bu iş, Metaksasın mizacına tırmak hususunda yardım için kabul sadl hUrrlyetl tercih etmektedir. 
muvordu. O, Anadolu harbinin etti. General Mctaksas, devlet !erat 
yhlnde idi. Halbuki yeni kabine- Geçirdiği uzun siyaset hayatı ona, kuvvetinin kesiflcştirllmeslne taraf-
programında harbe devam da bir kısım Yunan polıtikacılarının, tardı. Harici siyasetin, sıkı dostluk 

ardı. cUmhurlyet prensiplerine uyabllecek esaslarını bUtUn enerjlsile müdafaa 
General. nazırlığı kabul etmedi ve derecede olgun adamlar olrluklan etmekte, mertçe dostluktan ayrıl

On enerjlslle hUkflmete karşı mu- kanaatini vermemişti. Bunun aksine mamak istemekte idi.. Kuvvetli ve 
deleye devam etti. Ne çare ki bu inanıyordu. disiplinli bir orduya şiddetle taraf-
\cadele de, ı;-eneralln yeniden sur- Bundan sonraki umumi intihapta tardı. 

~öndl"rllmesl, hakkın ve haki· General Melaksas. yine ekseriyet Nihayet, Generalin en kuvvetli fi· 
örtbas edilmesi ile neUcelendi. kazandı ve krallığın yeniden tees- kirlerinden birisi de: Devlet, her ne 

efer. kendl:ılnl itham edecek se- sUsUnden sonra da hUkflmetln başına bahasına olursa olsun mllllyetper
b ılamamışlar, Gnrgalldes ihtilal geçerek bıı'!UnkU rejimi kurdu. 1 verllğl korumayı istemesi ve hariç· 
keline slyas1 müşavirlik ettiği Metaksas sadece asker, diplomat ten gelecek bUtUn propagandalara 

ı dl.' bir kulp takmışlardı. Me· ve devlet adamı olarak kalmamış, şlddeUe aleyhtar bulunmasıdır. 

Yunan Kra~ : nı n 

Beyannamesi 
Ankara Radyosundan 

(Başı 1 lnrlde) § Yunanistan anarşiye doğru yü
a.sker olduğu kadar mükemmel rürken Kral Majeıate J orj, yeni 
bir devlet adamı idi. Yunanista- kahinenin kurulmasını Metaksas· 
nın, Metaksas·tan evvelki liberal tan tstedi. 

(Bafı 1 
lo<'ldel) §§ hayatını hepimiz hatırlarız. Sokak «Bu sırada, Pire· deki kanlı a-

te müteallık ıslahat saha arı1~: kavgaları, siyasi dedikodular, mele grevi çıktı. Metaksaa, 1936 
da ve aynı zamanda milli genç ... münakaşalar memleketi adeta a- da meclisi feshederek Yunan mu. 

ılatı shasında da eserinin, da. narşi içinde bulunduruyordu. kadderallnı eline aldı. 
ma aynı he-;ı; ecanla takip edilece- 19 36 seçiminde 141 Vnize- cGeneral Metalkaa.·ın bu ha-
nı. mılletıme tem"'? ederim. list, 144 antivenizelist ve 15 ka- reketi, evvela Yunaniaıtanda dik-
Y eni hü1<umetinıin reisi ve aza- dar da komünist mebus intihap tatörliik telakki edildi ve liberal
rının sımdıye kadar müteveffa· edilmişti. Bu vaziyette kuvvetli leri harekete geçirdi. Fakat, ya- ı 
n uzun zamandanberi mesai ar. bir hükumet te,kiline imkan yok. vaş yavaş kendisini aevmeğe baş. 1 

;ada lan bulunmaları, hu eserin tu. ]adılar. Metaksas'ın kurduğu bir- ı 
takibinde devam edileceğinin en cAyrılıklar, mücadeleler ıçın lik sayesindedir ki Yunanistan 1-

ati zımıinıdır. için ve sinsi, sinsi devam eder, ve talyanın '~cavüzüne karşı koydu. 
Milletimle beraber tahtım etra. cGeneral Metaksas, büyük ve 

nda sık.1 b,.ir surette birlC§mit bu- dan şimdiye kadar olduğu gibi kuvvetli 'bir cesaret sahibi bir a· 
nan ve aynı zamanda milli ha- disiplin ve vatanperverliğin aynı dam olarak tanınmı~tır, 
atımızın aon şerefli sahifelerin- parlak delillerini göstermelerini cBunun bir misalini, 28 il,kteş · 

deki fevkalade değerli misaller- isterim. rin gecesi, sabaha karşı saat üçte 
.elen ilham alan nazırlarım Yunan Allahın inayeti ve milletin kuv- İtalyan elçisi ültimatomu tevdi eL 
ordusunun şeref meydanında ta- ve-t ve iradcsile Yunanistan. ebe· tiği ZMnan gösterdi. Yunan mil-' 
~ ettiği kahraman ve muazzam di Yunanistan yaşıyacak ve bü- !eti birlik ve tesanüt içinde ayak
mücadeleyi feda~irlık ve fera- yük ecdadtmıza ve kahramanla- landı . Eski Yunan tarihiıı<le gÖ· 
~le sona erdirecekler ve emin rımıza la!fık bir surette muzaffer rülen bir kahramanlıkla ltalyan· 
.o1unuz muzaffer bir neticeye isal olacaktır. lan anavatan topraıklanndan sür. 
edereklerdir. Bütün Yunanlılar- 1 tkinci Jorj 1 dü ... > cRadyo gazetesi> 

1 Bunun üzerine Bay Metaksu·ıa 
1 oldun göriifmeği kararlaştırarak 

1 
telefonla kendisinden bir rande-

ı 1 

vu rica ettim. Çok oenıtilmen olan 
Generalden aöz ald'ım: 

Yunanistanda 1922 Plastiras 
ihtilali üzerine bütün vatanper
verler atinadan kaçtrkları bir sı· 
rada Bay Metaksaa'ı Faleron ka
saıbaaındak1 v411asında ziyaret et
tim. Bay Metakısas henüz sabah 
kah·valttsını yapmak üzere bulu
nurordu. Kendisine sormak iste-
diğim suallerin çokluğunu anla
yan zeki General derhal sözümü 
keaerek: cÇoık samimi bir Türk 
dostuyum ve size her şeyi aç•kça 
tfÖylemek )sterdim. Fa.kat bugün 
için buna imkan yoıktur. Sizi ka
buı edişim de bir dostluk eseri 
olduğunun mi.salidin diyerek bir 
sigara uzattı ve ilave eıtti: 

- Atinanın halini görüyorsu
nuz .. Her.gün yeni bir aSk~ri ida
renin taZJ)'iıki altındayız. Ne ola
cağımızı tahmin etmek bile gayri 
mümkündür .. 

- Peki ekeeli.na .• Sizin Yuna
ni&tanı terkcdcceğinizi söylüyor
lar Buna neden lüzum görüyor

t aunuz'? 
"1 l - Ben ötcdenberi Türk dos

tuyum. Bu yüzden zimamdaran 
beni sevmezler. Atinada örfi ida. 
re hüküm aürdüiü bu sıralarda 

Bay Metaluas Avrupadan va' 
tanına avdetinden sonra dainı• 
Tiirkiycnin dostluğunu takviyeY1 

çalt{lmış en eski V enizelistleri bil• 
~üıidye dostluğuna ikna ederek 
Yunanistanı ba,ıanbaşa kendi _.. 
mimi düfiincelerine ulaştırmıtfS
Türlt - Yunan ittifakı onun Umır 
mi Harptenberi beslediği sanıiıııf 
ome!Ierinin bir tezahüı;;ü idi. Ve
nizelosun harp kabinesinde Erk8' 
nıh&J1biye Reisi iken bile, Çanak• 
kaleye Yunan askerinin gönderil 
mesine muarız kalan ve itirazırı' 
kıabul ettiren biricik .c:umanJaf 
Bay Metaksas'ıtır. 

Plastiras ihtilalinde Metaksas·aı 
Atinada kalan taraftar.arı } a!nd 
dostlarından ve maiyetirı<le h-!' 
!unmuş bazı zabiıtlerden ibaretl' 
Kendisini bu seyahat\ndc ta"'iP. 
eden ancak küçük rütbeli iki ,,-· 
bitti. Bu iki zabit M~taksu'ı bU 
yük me11butiyetle vatana avdeti' 
ne kadar yalnız bırakmamıılar 
dır. 

Evlenme 

88yak Mctakau, kendisi için n e büyük b ir yardımc1 oldufunu 
Herkesten fazla kendisi takdir etmit olan Elenler Krah 

buradan uzaklaşmayı daha doğ· 
ru bufoy-orum. kalyaya gidece
ğun. Puaportlarımı yaptırdıım. 

Eski Çoruh Mebımı Bay Akif JtJ" 
yUzUn kızı HayrUıınlsa ile Detti'° 
darlık kontrol btlroau l}efi ıı:ıııi' 
Ekrem BUklUnUn nıkihlan 24/1~ 
cuma günU Beyoğlu evlenme ~ 
sinde memlekeUn tanınmış stın~ 
huzurunda yapılmıştır. 

Ma ieate Y org'İ i~ komq urken 

4Elif!SY"" # *"'ti<f.i4Pj ...... 

General Metakaaa, ltaıy.n • Y unan harbine tekaddiim eden hüytik 
manevralard a İtaJ)'U Te Bulpr a•~uile koaupırlıe!I.. 

1 • 

cevaıbını verdi.. 
Bu sıraıda dostlarından bir zi· 

yaretçiyi yemek sa~una ııetir- Tarafeyne saadetler dlleriz. , ____ _ 
Ba akfam 

S A R A Y Sinemasında 
EMİL YANN1NGS'ln bUtUn eaerterını gölgede birakan 

Fransa.ca sösltl ınUsteıına flllm bqlıyor . 

ROBERT DONAT 'Ul 1940 yıldızı 

GUB GARSON 

Btlttln bir hayat bir filimde. 30 senelik qk.. Habrası allinnuyeeeı 
fevkallde bir &IJk filmi. 11A.veten: P'OKS JURNAL Son d~ 

ve harp haberleri. 
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SKEA J~>v~ i:ı 
~-=k ~IBAHiSLEA.I 

DERN HARPTA 
Motörün faydalan: 
Motör kuvvetinin harp ıçın 

ideal bir vasıta olarak görülmesi· 
nin bM1ıca sebebi muayyen ha
cim ıçi;de istenildiği kadar teksif 
edılebilmesidir. Bir topun önüne 
nıhayct 6 ve en ço'k 8 beygir ko
şabilirsiniz. Fakat bu t.opun önün.e 
altı, hatta yüz altı bin altı be~ır 
takatında bir motör koymak ış
ten bile değıldir. Keza yukarıdaki 
rnisalde beygir adedini nekadar 
arttırırsanız arttırın süratini ımu· 
ayYen haddin üzerine ve mesela 
saatte 1 O kilometrenin üstüne çı· 
karamazsınız Halbuki motör kuv 
Vetile bunu ;ahat rahat beşmisli, 
on misli fazlaya çıkarabilirsiniz. 

Nrhayct bu cansız kuvve~~. t~· 
rnin eden aletlerden istedıgınız 
miktarda imal ettirebilirsiniz ve 
İstediğiniz kadar yedek bulund~
rabilirsiniz. Halbuki canlıların u· 

•st \•e remesi hem uzun zaman ı er~ b. 
hem de muayyen ~anunlara ta ı· .._. k 
dir. Daha bunlal'a benzer vır ço 
faydaları sayıp dökülebilecek •. 0 • 

l 1 · -0tor• an cansız vasıta ar, yanı m _,,_. . 
l .ı_ b ·· ~ haruını er uu sebeple usunun . 

1 idare edenler için eşsiz ve ıdea 
b.r vasıta olarn'k görünmüş ve 0ı
duların her şe:>den evvel bunlar 8 

teçhizi esas tutulmu~tur. 

Motörün isti.malini zaruri kılan 
umumi sebepler: 

Motörün ordulara en geniş mik 
Yasta sokulmasına yalnız bu na· 
zari düşünceler de saik olmamııı
tır. Bazı pratik mec'buriyetlcr de 
tnotörün ve motörlü vasıtanın a• 
na silah olarak görülmesıne sc· 
hep olmuştur. Meselu geçen 
19 14 _ 1918 harbinin so~ların~ 
doğru mn1cinelitüf& ve sen atcşlı 
kü ük aplı topun ç.ok fazla art· 

ç ~ d ·· inin taarruz ması pıya e ve suvar 
. k" 0 _.adan kaldırıyordu. 
mı anmı ,.. "k d 
Tek bir makinelitüfek dakı ·n a 

MAKİNA ve 

MOTÖRÜN 
ROLÜ 
-2-

y ARINKİ SON y AZIDA 
cİŞİN AMELİ T ARAFb 
VE «YILDIRIM HARBİ» 

Yazan: 
• şevki Yazmaa 

mümkündür. Canlı vasıtaların sür. 
atini muayyen huduttan fazla art· 
tırm k kabil olmadığına na7ı:ırnn 
bu sürtıti temin için de yine mo· 
törden boı:ka imkan kalmamakta
dır. lstıhliıkin hacim ve sıklet iti· 
bar ile azlığı da motöı Ü canlı vn· 
sıtalarn nazaran ideal bir vasıta 
haline koyar. Mesela 100 kflo
metrelik bir mesafeye hayvan sır
tında 100 kiloluk bir yükün ta
ş ndığını kabul edelim. Bu mesa· 
feye bir beygir \•asati olarak iiç 
günde gider ve üç giınde gelir. 
Altı günde bu hayvan ve onu gö
türen insanın istıhliıki en az 5 O ki
lo. yani taşıdığı yükün <' 5 O si
dir. Halbu'ki bir kamyonun ve şo
förünün bu mesafede 4 ton için 
i~tihla'ki iki yüz 'kiloyu gC9fJlez. 
Bu selbeptcndir ki çöl gibi mahalli 

t
• )arak 600 mermi atar. Bu kaynaklan kıt olan yerlerde canlı 

vasn ı 0 
• • • naklive ile harekat yapmak kabil kadar kesif kurşun hüzm~.ı ıçı.~· ·.1 

d 'lerlcmek maddeten mumkun olmaz. Buralarda ımotör §art o-

d:~ildir. Bunun için hmüt~~rrızı lur. d 1 b 
rhl örtmek ve bu zıt ı mutcar- Motörün bugünkü or u nra u 

zrıızlan bcra'bcr arazide ilerletmek !.adar büyük tc'haliıkle sokulması 
hakkındaki 'bazı nazari ve ameli zarı.ıreti ha:ııl olmu!ltur. 

·· düşünceleri verdikten sonra ecre· 
Bidayette bu İ!I için mutenrrı· 1 h d v 

1
. ufak kalknnlar vermek yan etmekte o an arpte oyna ıgı 

zın e ıne · rolleri tebarüz ettirebiliriz. 
düşünü1müştür. Fakat b~ da b:nu· 
teıırrız.ın aüratini azalttıgı gı ı o· Hulasa: 

n d -J·ikada mücadele ede· Nazari olan bu kısmın bir hu-
nu so 11')1; b d d' miyecek kadnr yordu. O halde u lilsasını yapmak icap c erse ıye-

rhlr motörle tahrik düşünüldü biliriz ki: 
~e bundan da tank doğdu. 1) Motör muayyen hacme iste-

Mihanikteki ve harpteki İ~ nildiği ·adar kuvveti tebifc im
kan verdiğinden, 

mefhumu: ı 

M
rhanikteki iı; mefhumu ve 2) İşi husule getiren unsur ar· 

d t dan bır· i olan sürati canh vasıtala. 
f ülü aynen h rpte e mevcu • 
orm .. t" . kuv ra nazaran bir kaç mi3li fazlasile Mihanlkte iş. sura ının • 

tur. ·· ·d· A temin ettig-:.inden, vetle hasılı zarbın~ musav_ı ır.. -

Şağıda vercceğimll! amelı mısal- 3) lstenılen miktat'Cla ltnal edi-
l d görüleceği üzere harpte de lerek bir kısmı tahrip olunursa 
ber k ·d aynen bakidir. Yani az yerlerine yenilerinin ~kıımcsi. ka
k u n~ı·e ve fnk:ıt çok süratli bir bil olduğundan ve nıhay~t ıstıh-

u.vvc ·11 "~k kuvvetli ve fakat az lakinin azlığından ideal hır vasıta 
vasıta ı e "'"' 1 k 
süratli bir vasıtanın işini görmek olarıık meydana çı mı~tır. 

OLMACA 

•l-•11 •• 

Kaballero da 

Muvaffak Olamıyor 
Atına, 29 (.A.A.) - Atına ajansı 

bıldirjyor: 

ır ' 
Çalışan Kadın Vatandaşları-
mız Yol Vergisi Verecekler 

Çalı an kadınlardan lm7.anç 'e 
buhran 'ergllerl k ildi •l gibi, bu
tlln kaıhnlıtrınııııı erl<eklerln n
lılp olduf;u lntlhnı> haki ı da \Crll
nılştlr. llu noktalnrı gözönlinde 

J -

Yunan Harbinin 

Üçüncü Ayı Bitti 
Atina, 29 (A.A.) - Atina a· 

jansı bildiriyor: 
Kathimerini gazetesi muhnre

benin üçÜn5,.Ü ayı dolayısile yaz
dığı bir ba•ı:nakalede ezcümle di
yor kı: 

Birkaç gilndenberl İtalyan efk6rı 
umıımlyesinin dUIJlÜğÜ ümitsizlik 
içine, faşist propagandası. Yunanlı
ların mevzilerini tahkim elmiş ol
dukları ıı;ın bütün İtalyan mukahıl 
taarruzlıırını tardetmiye muvaffak 
olduklarını iddia etmektedir. 

Yeni başkumandan Caballero'mın 

blltün pl~nlannın altüst olduğunıı 

delAlcl eden hu kıymeUI itiraf, diğer 
yalanlarla bariz bir tezııt tcşkıl et· 
mektedlr. 

Ankıırıı. 29 (Hu usi luhablrl
mil.den) - 1'11fra Yekftlctlnde 
ıılAkodnr \"ek lellcr ınUmcsıılllerl· 
nln lştlraklle kurulan hlr komis
yon, tarik lıedf'li tahı.111 rsıı~lıırıııı 

J ı-nl ltıtı_, aç 'e zs ruretıere göre, 
tadil elmlJc karar H:rnıi'ıtlr. Uu 
lrnnılsJon auısının 'arılığı net lt>e· 
Je göre, gerek Tc';kll tı E si) e 
kanunu, gerek m h kanunları· 

nı11.ıl3kl htlkUmlcr dııln) ıslle er
kel !erle kodınlar nrn ındn lırr 

h~mgl bir fark hıılunnıamakladır. 

tutıııı komi JOn JUlııı7. '.alı!!ıtn ka· Bu sab h saat tam 3 le ltaly n 
dınlannıızıı mnh .. U!! (ılmak lizcr(' 1 teca~Üziınun UÇUncÜ ayı bitmiş 

erkcl.ler gibi JOl \Cr 11tl tarlıedll- bulunu.) or.· lıalyanlar bızi aylar

ıne!ll ellıt!lını karar altınn tını,. 

tır. \'ekfılet lıu kararı tU!l\'IP etti

ği t kıllrde bir lmnun projesi h:ı-

z.ırlanncaktır. ÇUnkU Yunnn ordusu gibi bir 
ordu düşman plAıılarmı tnmamilc 
bozmıya muvaffak olursn bu ordu 
kendi rnemlekctındc çUrUk bir nokta 
bulunduğunu kolaylıkla idrak eder. 
Şu halde YunanlstandJ. enditeYI mu· 
cip olan nedir? Cephede !nglliz as
keri bulunmadığı meselesine gelince: 

Jandarma 
Diploma 

Mektebi Mezunlarına 
Verilme Merasimi 

Ankara, 29 (Hususi Muhabirimiz- Mektep kumandanının mezunlara 
Bugün bunu kaydetmekle ltalyan 

propagandası bizim telu ar etmekten 
geri durmadığımız bir hakikati te· 
yit etmekten başka blrşey yapmış 

olmuyor. Biz, Arnavutluk cephesin
de mükemmel bir faaliyet gösteren 
İngiliz tayyareleri hariç olmak üzere 
Yunanlstanda büyük mUttclıki lngil
terenln hiçbir ku\-vetl bulunmadıf;'Inı 
soylemi9tlk. NeUce olarak İtalyan 

propagandasının silAhı kendisine 
doğru ccvrilml.ş oluyor demektir. 

den) - BugUn jandarma okulundan verdi ı bir nutku müteakıp Dnhrııye 
mezun olan gedikli jandn rmalara Vekili söz almış ve gedlklllerln 
mektep binasında şehadetname ver- memlekete yapacakları mühim hiz
me merasimi yapılmış ve bu mcrn· metler hakkında onları ton\'ır ederek 
simde Ml111 MUda!aa Vckıli Saffet muvatfnkıyetler dılcmıştlr. Bunu 
Arıkıın, Dahiliye Vekili Faik Oıtrak ı ınUteııkıp Vekil gediklilere kendi 
hazır bulunmuşlardır. eliyle şehadctnamelel'lni vermiştir. 

AMERiKA 

Romanya 
Hadiseleri 

HORIA SlMA KAÇMIŞ 

Bclgrııt. 29 (A.A.) - Reu· 
İktısadi l larp tr.r: General Antonl'!sko'nun bir 

kararnamesi mucibince bütün Ru-
Arif esinde men p snportlınının sahipleri 

. memleketi terkctmeden evvel 
~aşın?ton, ~9 .<AA.) ~ A- hususi surette vize edilmesi lazım 

~enkab, rkıt1 ısadı bır hVıı~e gır~ek gelmektedir. Bu tedbir diplomat· 
uzcre u unuyor. aşmgton un 1 h kkında da tatbik edilecek
salahiyettar mahfi\lerinde yapılanı tar 

0 

tahmin~~~~ göre ft:merika yakın· ır'.Görüniişc göre bundan mak-
da «butun ccnebı mevduatının t D ·rmuhafızların isyan te· 
d rd 1 b

.• .. .h sa , emı 

Yunan 
Harbi 

Atlnn, 29 (A.A.) - Yunan ordu· 
lan başkumandanlığı tarafından 2 
iklneikllnun akşamı ncfredrıen 91 
numaralı ı·c ını tebliğ: 

Me\•zlı m hiyı.ıttc mahdut harekt'ıt 
yapılmıştır. Birkaç esir alınmıştır. 
İki dlişman tayyal'es! hava batarya
larımız tarafından düşürıilmUştür. 

Selaniğe Hava 

Taarruzu 

ca muddet bir sinir buhranına uğ· 
ratmı lardı. Herkesın ağzında: 
cAcaba harp ilan edecekler mi~ 
Harp ilan edeı ler e bız ne ynpa· 
biliriz h gibi sualler dolıış~yor ve 
buna herkes: c:Harp iliın ederler. 
se kadın, çoluk çocuk, genç ıhti- • 
>ar, hepimız son nefesLmizc ka
dnr uğraşırız ve o vakit ya geç
mezler ve yahut geçecek olurlart1ıı 
ancak bizim ölü vücutlrimizi çiğ
ne) erek gcçeblfirler.:t tarzında ce. 
vap \eriyorlardı. Nihayet geldı· 
ler. Adeta Yunanı tan böyle h -
reket etmeleri için onlara parll 
vermiş, onları terbiye etmiş, on• 
larn hareketlerini çok defalar tec
rubc ettirmiş srbi sabahın sant u
çündc ültimatom \•ermek. ültima 
tomn ırniıhlet olur k 3 saat tayin 
etmek ve bu mühlet bitmeden e\ • 
ve) hudutlarımızı geçmek uzcre 

I gcldıler. Biz, hisscttiğıı:tıiz nefretın 
bir barut fıçısı gilii parlaması için 
bir küçük krbrit ate ine muhtaç. 
idik. ltalyanın Atina elçi i Sinyor 
Grazzi becerik~iz hare'lcetlerıle 
böyle bir kıbrit yerine gcçtı 'l:e o 
vakit bütün Yunani.stanın infinll 
ve gayzı bir volkıın g

0

bi semalar 
kadar fı kırdı. 

26 ilktcsrin pazartesi günü sa
bahındayız. Her taraft n gele,, 
canavar düdükleri sesleri. kilıse 
çanları, mızık nidaları ve sokak
ları doldurup ta an binlerce ah • 
linin sevinç sadalnrı bırbırine k • 
rısmaktadır. Daha pazar günü ge
ccyorı ınıı k dnr: cNe yaparız?> u uru ması ve urun ı rncatı bb .. ·· · t" k den ve hu .. ku· . . 

1
• d şe usune ı ıra e 

kar ılayan bır lısans p anını> a t an lan bazı kimselerin 
"h . d k 1 b. 1 .• me çe ar ı 
r tıva c ece o an ır usu e mus- b. 1 kcılerc ka,.malaıın.ı .d b.. .. A "k ecne ı mem e ">! 
tcnı en ulun merı an ve ec- • . l kt 

.. k 1 d k' . mnnı o rna ır. 
nebi ticaretını ontro e ece tır. B 1 gazete haberle-

B l
•. . . . . . uraya ge en 

u usu un merıyete gırmesı ıçın · .. H · Sima tevkif edil-

Atına, 29 (A.A.) _ Umumi cm- sualini ,.oranlar imdi diğerlcrıle 
niyet ncznrr.tl tarafından 2 ikinci- birleşmişler, c:heptmiz Yunanıs· 
kanun akşamı ncşredllcn resmi leb- tnn için ölmeğe gidece~iu diye 
llğde şöyle denllmektedır: bağırıyorlar. Seferber edilen genç 

h
"k ~ t .

1 
. 1• 1 rıne gore orıa , 

u ~me çe verı ~esı azı':" ge en mcm~ ve Rumen topraklıırından 
1 cı;ırın hazırlandıgı zannedılmektc. uzaklao;mağa muvaffak o~mustur. 
dır. A keri Rumen mahf ıllcrinde 

DUşman tnyyarclerl, SclAnlğl bom· ler otobüsl~rle, lrnmyo_nlarla, tak· 
bnrdımnn etmişlerdir. Askeı1 has· ı s~lerle ııehnn caddclerınd.e_n geç • 
tahnne hedef ittihaz edilmiş " bu rıl.~~~k hududa se~~cd'.lı.>or~;· 
binanın UstUnc bombnlnr atılmıştır. Butun bu arabaların uzcr.ınde • 

K .. ç .. k Yavru 

Havacılılc Konferans arı 
konfernnslann birinci.si verildi. 

T .. k t.Java kurumu memleket• 
ur r . . üdafaası 

te havacılık gtbı yurt m 
içın lazım olan bir siluhın f I}'mek 
tıni küçük yavrulara an atma 

1 b . seri konferans hazır· 
~ayesı e ır .. .. 1 .. v .. 'le te-
lanuş ve Maarif mudur ug~ 1 

mas ederek ilkmek!teplerı~ kon· 
1 · · n et• feranslara gelme erını temı 

K 
.. uJ. ya,,uların yurtlarını neka. 
UÇU1' ) ~ k 

d ok sevdikleri havacı ıga ar. 
sıar cf stcrdiklcri alaknd~n anlaşılı
~ gd Bundan böyle ılkmektep· 
yor u. ·1 bu konferansları din-
ler tura ı e . h 

'"1 ve kiıçük ya~nn ıtı a· 
leycce~ er n 

leketın hiır &emasın a 
ren mcm ff"' ed cek 
istiklal havasını tene us e • 

Halkevinde bu !erdir. lll~ir. 
Dün Eminönü 

İngiliz Kralı Mussolini 
u Aleyhine NUmayişlar 

Tayyareciler:e Görüşt it ıynnın dahili vaziyeti hnk· 

) Jngil· < 8 b b. · · akze-Londra, 29 (A.A. - d 'k. haberler. ır ırını n 
kın a ı .k d gelen hab~r-

tcrenin halihazırdaki harp gayre· d"yor Amcrı a an l 1 ı 
l ı . .. Miliıno'da ta yan ar 

tı ile en ç.ok me!lgul bu unan a· !ere gorc k l 'ni tahkir et· 
danı\ar·ndan biri olan Kral. b~· bazı Alman asd er .el~hlcırını çek~-

ı.ı - · 1 onlar a 51 a 
&'un refakatınde Kraliçe oı.augu mış er, 1 t ş etmişler. 
h ld k nda- rek lt.nlyan arkaa anae•·tan crelen bir a e av filolarının baş ·uma y ıb y "' o 

nı hava Mareşalı Douglııs ile u· c ıne .. ~ karışı'klıklar arasın· 
B 

habere gor .1 .. tu··r Torino
0

da. 
zu b t r u 00 k" · o mu · n ir müliı.kat yapmış 1 

• da 2 1~. • ;flerindcn birisı 
llliilalcat esnasında c:gece avcıları faşist paı~1s'.~ın ş l\1ussolini aley-

d ··Jdürülmiıştur ve nıeselcsi> ile gece bombar ım_a~ o • 1 r yapılmı tır •.• > 
tnYY'arelerini ngeçmelcrine ma~• hine niimayışcRad)'O ga~esit 
0~anın müşkülatından bahsedıl. -o-= 

hlış-tir. Hitler' Baharda 
Hi.ıkumdar genç bır egece av· T U 

cıları> filosunun şefi ile görüş- lngiltereye aarı 
hli.ı Ür. Filonun şefi. hükümdara za Hazırlanıyormuş 
dcrrııştir ki: A 

ınu\•of· Vaşington, 29 (A.A.) - -
c- ileride daha çok 'k rd su Genelkurmny re· 

f k t men a o u M -"-ali dün 

I<öylerln inzlba· 
tını temin eden asker 2 DUşman -
1tııot 3 Temiz - Ay 4 - Dokuz 
uncudan sonrıı gelen - Adet 5 -
Pcygambertmlzl meth için yazılan 

şiir - Başka 6 - Çatık yüzlü - Nida 
7 - cnz·ı - Olduğu yeri ınuhafaza 
eden - Renk 8 - Erkek ismi - Titre
me O - Makine ve snııtin dlizcltıl· 

mesi - ücret 10 - Adet - Boş 11 -
Parlak görllnen - Erkek ismi. 

l'ukurıdan aşağıyn: 1 Asyadıı 

bir memlel<et - Bir hayvan 2 -
Bir vllAyetimlz - Zarar S - Paralar 
Kokulu bir nebat 4 lrnt o.ı - Va· 
ıııtıı - Tatlı bir madde e Başına 
(1) gelince bUyük - Tarz 7 - Mas
tar edatı - Asılllk 8 Avuç - Niçin 
o Buyruk - Kurtulu' 10 Elbi· 
senin ucu - Saytlye 11 - Küçük 
kitap. 
Jo:VYELKI m·L'.\IACAXl:-0." JIAI,1.1 

:o;oldan snğa: l Sakarya 2 

Adale - Derya 3 - Dev - Mantar 
4 Amin - Aktıır 5 Es - Akıın 

6 Ah - Natır - r.e 7 Ey - ÇM -
Iz 8 Ed •. Lı 9 - Ler - Akrep 
l O Eı meni - Zile 11 .Asi - Ya· 
rot. 

\"ukıırıılan aşa ·ı~ a: 1 - Sadaka -
Elek 2 - Adem • Heder 3 - Ktl\'i • 
t'arma 4 Alenen - Es 5 He -
Saç • Ani 6 Ma - Tilki 7 - Adak 
Ivır 8 - Entari • Eza 9 Ortak • 
Eplr ıo - Yaralı - La 11 - Yar -
NeZ!lket. 

Lisans İşleri 
Ankara, 20 (Hususi .Muhabirimiz

den) - Ticaret VeklUeU tüccarların 
ıısııns alması çok müşkUlf!ta uğrııdı
ğmı tatb!knttan aldığı neticelere 
gl.lrc tesblt etmiş ve bu iş için daha 
pratik çare bulmayı kararlaştırmış-
tır. 

Bu hususta ticaret mlltehassısları· 
na. müracaat ederek bir rapor hazır· 
lamaları cmred!lmiştlr. 

Lord Halif aks 
asilerden mühim miktardn siluh 
alındığı ve Dcmirmuhafızlnr tara. 
fındıın sasbcdilcn eşya ile dolu 

Welles'le Görüştü 70 kamyonun ele geçirildiği söy
lenme'ktedir. 

Va§ington, 29 (A.A.) - Lort Krııl l\1i~I ile Valide Kraliçe, 
Hnlifaks, dün Summer \Velles ile isyan hareketi esnn.ında ölen as
bir saat görüşmüştür. 1 kerlcrin ailelerine bir yardım ol· 

Bu müliıkatt n sonra Lort Ha- mak üzere 500,000 ley vermİş· 
lifııks, gazetecilere beyanatta bu· !erdir. 
lunarak pek ynkın bir istıkb~lde Antoncsko, enfloenza'dan muz 
Amerika hükumeti ile birlıkte tari tir. • 
Rusyaya yapılan ihracat mesele- Ôıenlerin Ailelerine Yardım 
sile meşgul olacağını söylemiştir. Bükreıı. 29 (A.A.) - Reuter: 
lngiltere, bu rhracatın Altnanyayıı Bütün memleket, inztbatın iadesi 
~apıldı.ğını zann~tmektedir. için yapılan hareknt esnasında Ö· 

len kahramanların ailelerine te
berruatta ıbulunmnktadır. Mareşal Petenle 

Almanya Arasında Listenin başında Kral Mi~l'in 
ve Valide Kraliçenin 500,000 

Almanyo ley ile ve General Antonesko"nun 
devam et- da 200,000 ley ile iııntye i,tirak 

eMarqal Petain' le 
arasındaki ııuhaberat 
mek-tedır. 

ettikleri görülmektedir. 

cBu muhaLer t, Laval'in azli 
ile inkıtaa uğramıştı. 

cBir İsviçre gazetesine göre, 
l\1aresal Petain Almanyanın tek· 
liflerine cevap vcrmmtir. Fakat, 
tekliflerin ve verilen cevapların 
mahiyeti henüz bilinememekte· 
dır.> 

Pazartesi nı.."'§amı verilen iane 
miktarı 6 milyon leye L \i.ğ ol
mak-ta idi. Yapılan teberruat ile 
birlikte gönderilen rncktupln~da 
memleketi anar iden ku~aran 
General Antonesko'ya ve orduya 
kar ı milletin minnet ve ükranı 
ifade edilmektedir. 

cRadyo gazetesi> L 
---,..-- ondranın 

Macar Parlamentosu 9 S k" G . 
Ç 

., . uncu a ın ecesı 
Kont akı nın Londrn, 29 (A.A.) - 28 29 lkind-

Taziz Etti 

Budapc~te, 29 (A.A.) - Mü. 
tcvcffa Hariciye Nazırının cesedi, 
dün akşatn parlamentoya nakle
dilmiş ve büyıiik k\Jbbe salonun, 
da bir katafıı\k üzerine konul· 
muştur. 

Mebusan meclisinin, dün sa· 
bahki toplantısı, müteveffanın ha. 
tıra:ıını tazize t hsb edilmiştir. 
Meclis reisi. Kont Çaki'nin, Ma
car diplomasisinin şefi sıfatile 
gösterdiği muvaffa1'iyetlcrden he
yecanlı bir lisanla bııhscylemi tir. 

Mebuslar, bu sözleri ayııkta 
dinlemişlerdir. 

* 
Budapc te, 29 (A.A.) - Ali 

meclisin Hariciye !;n<:ümcni, 31 
ikinctkanunda içtir\ıaa davet e
dilmiştir. ___ .o-__ _ 

ltalya Veliahdine Nip.n 

kAnun gecesi Londranın birbirini 
mütenkıb n hiçbir akına maruz kal· 
rnadan geçirdiği dokuzuncu geceyi 
t~kll ctmıştlr. nuntınla bernber dlln 
gUndUz 4 kere tehlik işareti veril
miş ise de ancak bh kaç bomba atıl· 
mıştır. 

Hava nczarctlnln tcbllginde dUn 
gece lngutcrenln garp Mhlll açığın
da dUşman tayyarelerinin ha!IC bir 
faaliyet gösterdikleri, fakat hiçbir 
bomba atılmadığı kaydedilmektedir. 

* Londra, 29 (A.A.) - Bu sabah 
bir dU9mon taı:yarcııl, Ttımls Hali· 
cine girerek garp lsUkamcttnde uc:
muı,tur. Tayyare, bir müddet t'.mrn 
geri dönerek Londrıı mınlakaııı üze
rinden geçme.den Avrupa istikame
tinde uzakl34mıştır. HükOmet mer
kezinde tehlike işareti ~·erllnıl43c de 
kısa sUrmUştUr. 

tsveçte Şiddetli Soğuklar 

Hnstnhane personelinden biri öl- reket ve muva~!1la~ yerlerı. tebeşır
mUıı ve ıırnlarında 4 hastabnkıcı ka- le yıızılmış el ıratına - Tıranu. 
drn oldu u halde -4 kişi yaralanmış- Milli Şef Metaksas millete n 
tır. Bir d"•man t&'.\'Yaresl 'Makedon- retti~i beyanname e Yunanlı 

""f • _ı. •• 1 . . k d 
:vad:ı bazı luıııabnların kırlık mıntn- rın rne...,.ur cum esını te rar e 
kalarına do. bombalar atmış fnkal yor: cBu harp ocaklarımız iç n 
hasar ve insanca zayiat olmamışur. ecdadımızın mez rları için ve u u 

Tanrının mııbctleri için en yuk-
lki Büyük (ta yan sek cidaldir.> Umumi his adetıı 

bir memnuniyet hi idir. Heıkes 
Taarruzu Püskürtüldü kendi kendine günün birinde tek 

Londrn, 29 (A.A.) - Atına radyo
su, dUn ak~m matbuat nezaretinin 
beyanatını nefrctmiştlr. Bu beyllllat
tn şöyle denilmektedir: 

«Yunanlılar, merkez mıntakasınd:ı. 
İtalyanların iki büyük taarruzunu 
geri pUskUrtmllşlcrdlr. Bu taarruz. 
hırdan ilki Yunıın mev%llcrlnln iyi 
teksi! edılmlş ateşi ile tardcdilmiş
tlr. 

b ına adi bir yatak uzerinde öle
cek yerde, Yunıınbtan için, zafer 
İçin hep birlikte ölmeyi bir şeref 
addctmekıedir. 

işte bu unutulmaz sava§tanbe· 
ri 3 munzzam ay ge9mi tir. 

O vakit tafrafuru ane iddialar. 
la Yunnnistanı 3 ant içinde altu t 
edeceği ilfın e:dilmiş olıın İta~yıın 
n kcrlcrini şimdi üsera lknraıı;ah
lnrınn, yırtrk clbiselcrile gelirken 
görüyoruz. Bunların hepsinde 
«yaşasın Yun ni tane diye bağır
mağa hazır bir temnyiıl var. 

Biz onlara her tiırlü yardımı 
yapmaktayız. Çiınkiı biz medeni

mı,lardır. Yunan topçularının kesif yız ve İtalyan değiliz. Dünyanın 
bir mania at~i açmaları üzerine bütün di"er mnlctlcri bize b k
İtalyanlar makineli cUzütamlannı makta ve diğer bütiın kıtalnrdan 

Bunu mUteakıp İtalyanlar ikinci 
bir teşebbUste bulunmuşlardır. Bu 
taarruzları daha şiddetli olmuş hat
tA İtalyanlar tanklarını da kullan-

kullanmış olmalanna rağmen bu te
şebbUslcrlnde ısrar etmenin fayda
sız olduğunu ıı.nlıımışlıırdır. Yunan 
mermilerinin yağmuru altında ıtnı-

yanlar geri çekilerek kaçmışlardır. 

Bu taıırruz csnnamda 4 İtalyan tan
kı tahrip dilmiştir. 

her lisanda bize kadar cyaşasın 
Yunanistıın> seslerinin akisleri 
gelmektedir. 

Ecdadımız, Milityad, T emis· 
tokl. Kanori_ ve Salamin, ve Mu
solongi k hr mıınları mezarlıırın
dnn çıkarak içimizde hazır bize 
teşvik etmektedirler. Muharebe· 
nin başlongıeındanbcri geçen bu 

Nezaretin beyanatı .şöyle devam ür ay yüreklerimizi ecvinçle doİ• 
etmektedir: y 

durmakla bernbcr, aynı zamand 
cArnavullukto. kumandanlığı de- elemleri mucip olmu,, bir çok 

ruhte ettiği gUndenbcrl yeni başku- gözy şiarı a~.,J.mştır. işte bu e· 
mandan General Ca\'allero·nun elde lem ve gözynolannın int;kıımınt 
ettiği yegfuıe netice bol bol ltalyan gelecek aylıırda alacağız. 

knnı döktürmekten ibaret kalmıştır. 
Yunnnlılar cephenin cenup rnıntıı.

kasında bazı srrtlnrı ve kıısabalan 

ellerine geçirmişlerdir. 

U~n Menzilli Toplar Faaliyette 
Londra, 29 (A.A.) - Uzun 

menzilli Alman topları, dün gün
düz bir buçuktan sova bu sabah 

Amerika Maliye Nazırı 
fngiltereye Yardım Projuini 

Müdafaa Etti 
Va~ngton, 29 (A.A.) - lngılterc

ye yardım projesini hariciye encü
meninde mUdnfaa eden maliye naı:ı

rı Morgcnlhau demiştir ki: 

a İYet kaznnn<:ak bir vaziyet e . G l George nrau ' b isı eneıa d Jngiltere-
ulunncağımızı zannediıyoruın·> matbuat konferansı? a. .. düne;> 
B . t ~·yare· · Amerikırdo ckırn ve ~. 

u muhavere, hır av a) nın. ı;nyesinde görecegı >:~~-
Y · Kabı·ne Roma. 29 <A.A.> ve1i-en 1 a'hde, ltajyanın harp haf'ici kaldı-

(Bnı:ı ı ln<"ide) X ğı müddet z rfında ve harbin 
Bıltı.hare Metaksas hUkCımcllnc !~ti- baılangıcınd n sonra memleketin 

al munvcnct nazırı stfııtııe iştirak garp hududunda. ordular grupu 
1~ iştir. 1939 d3 mllll Y(ınan ban- 'kumandanı sıfatılc gördüğü hiz· 
~a:ı reisliğine intihap edilen Alek- metlerden. d?lay1 en b~yük. ita!· 

Stokholm, 29 (A.A.) Stcfanı: 

lsveçt ~lddelli soğuklıır hllkllm 
sUJ'JTlektedlr. l<"nknt cenup mıntaka
lıınnın şimal mınlakalarından ziya
de soğuk olması, oldukc;a garip bir 
hCldise teşkıl ctmel<tedlr. Uununla 
bcı·nbrr Gulf-Strcnm'ın tesirine ma
ruz bulunan Gothenburg"da 12i ııe

nedenberl gtlrUlmcmış so~klar hü· 
kUnı sUrmeı.tedlr 

fakla beraber iki salvo te İ aç· 
mı lardır. Birinci snh•oda altı ta
ne obüs atılmıştır. Bir saat sonra 
At'rn n topları ikinci aalvolarını 
ynpmışlnrdır. Fnkat her iki bom
bnro,mand ne h sar ne de te
lefatı mucip olmuştur. 

tnglltcrc, Fransanın Amcrlkaya 
yaptığı slparlşlt'rln hepsini Uzcrlne 
almıştır. Harbin ilk altı ayı içinde 
lngllterenln altın ihtiyatı \°C dolar 
ıne\·cudu 2316 milyon raddesine ln
mll}Ur. tngllterenın geçen Umumi 
harpten kaim\ borçlnrı 5 278.821 000 
dolarlık bir bakı~c lrae tmckte
dlr. 

Bu sırada O.yandan Watıgenberg 
maliye nazınnıı ,unları sormuştur· 

nıze bunların klır ve zarar hesa
bına geçirilmesi lAzımgeldlğlnl söy
lemlye mi hazırlanıyorsunuz? 

lcri .1 1 jstira- kanunu -ıeıp cdcaı· 
ı ııttasyonunun pı ot arın 1 Almanyayı mag 1· 
rıııt 1 h d da cc· dun a . .. 1 · ··e şunları i tıve ne ta sis ecl ilen o asın - · 5oy emış • 

lccegın. 1 

reYan t • • • 1 
e mıştır. etmı~ır: lbiıtün haber er, 

ı l)aha .evvel hükümdarlar, mem c- A1ınan h d lngiltereyi 
ek b. • · ılkba ar a l 

et dahilinde iki günliık ır se· Hitlcr ın d"I bütün hazırlık n. 
Ynlı b ·ı- maksa 1 e, ·· ter 
b ate çıkmışlar ve bes om· ı istı a k bulunduğunu gos -
arcı d yaprnn ta 

tnınn ve av ta.yyare mey a· ı rı d' 
l'lın 1 • mekte ır.> 

Zıyaret et~İ!l)erdi. 

dr Koriz!s yenı vazl!esılc meşgul 

1 

yan asken nışanı olan 5avoıe nı.-
san K d 0 'tb · ·ı olmak uzerc nnzırlıkt n lstlfa el· !!Bnının om n or ru esı ven -
mışur. mi tir. 

Kartal Mali ye si 
Teftiş Ediliyor 

Kartal kazası Maliye id resi 
M liye müfettişi tarafınd n tcft;~ 
cdilmclctcdır. 

Morgenth::ıu bnıılle lıısdlk cdert'k: 
cBunu her zaman söylcmlye ha

zırım> demiştir. 
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j ANKARA HABERLERi, ,Adl~ede: .... 

Benz:n ldhali I Bır Çocuk Duşurme D~vası 
Hakkında Karar Kadın Kendisini Kocasının İcbar Ettiğini 
Ankara, 20 (Hususı .Muhabirimiz· • • 

den> sermayc1cıı ıtıbarııc ıkıncı iddia, Ebe Her Şeyi inkar Ediyor 
sınıf tUccar vazıyetınde bulunan - . . w • 

benz n ıl r, hUkünıcte mUracaat ede· lkıncı Agırceza mahkemesı şürmeye teşvik ettim ve ne de 
icbar? .. O kendisi ebeye gitmiş 
ve benim ha:berim olmadan bu 
işi yapımıştır. İki sene evvel ds 
bu üç çocuğu bırakarak evimden 
kaçmıştır. Arayordum, bulamı
yordum. Yüzünü şimdi mahke· 
menizde görüyorum. 

rek ı.c• •. ılerıne bcnzın ıthall mtisan· dün bir çoctrk düşürme davasını 
desi \ ı ılnıesını aldkndar makamlar· tetkike devam etti. Suçlu üç ço· 
dan tnlcp ctmışlcrdır. Bu talep tet-ı cuk anası. ~~s~~e isminde bir ka· 
kık cdllnuş, küçük ermnyelerle nıti· dınla Ferıkoyunde oturan ebe 
teferrllt bır halde benzin ithali mu-! Despina idi. Ra~imenin kocası 
vafık görU!mcmıştır. Yalnız blıyllk' seyyar satıcı Abdı de karısını ço· 
sermn) eh tUccarlar aralaı ında bır cuk . düşürmeye teşvikten suçlu 
anlaşma yaptıktan ve ktiçllk serma- idi. iddia şu idi: Rasime ise: 

yedarl n da aralarına aldıkları tak- Rasime üç çocuğu olduğu için 
dırde benzın ithal edebıleceklerdır. gebe kaldığı son çocuğunu düşür. 

- Kocam beni icbar etti. Ben 
de çocuğumu düşürdüm. diyor. 

Despina i .. e her şeyi in'kar edi· 
yordu. Mnh<keme Haseki hasta
ne i kadın mütehassısı doktor lb. 
rahimin çağırılması için davayı 
on iki şubata talik etti. 

Tipiden Bazı Yerlerde 
Tren Miinakılatı Durdu 
Ulukışla. 29 <Hususi) - Çakmak 

kardeş gediği ile (Karalar Bor) ara 
smdaki arazı tipi yüzünden kari 
örtWmUş olduğundan, Ankara - Ada· 
na ve Ulukışla • Konya yolcu ve yUI 
trenleri lşliyemcmektedlr. Bazı yer· 
Jerde karın yüksekliği bir buçuk 
metreyi geçmektedır. Yolların açıl· 

masına çalışılıyor. 

iAŞE TEŞKILA Ti PROJESi 
VEKİLLER HEYETİNDE 

Ankara, 20 (Husu t Muhablnmız

den) Esaslarını evvelce blldlrdl· 
ğımız iaşe teşkl!Mı hakkmdakı pro· 
3enın teferruatına aıt kısımları ta· 
mamen bitmiş ve Vekiller Heyeti 
toplantısında görüşUlmek üzere Bru;.. 
vekalete sevkedılmlştlr. 

BELEDİYE MEMURLARI 
HAKKINDA KANUN PROJESİ 

Ankara, 29 (Husus1J - Muhabiri· 

mızden) - Dahiliye VeklUetı, Bele

diye memurlannın vaziyetini emni· 

yte a\tına almak için yenı bir kanun 

mek istemiş, kocası da onu E.be 
Despinayıa göndermi~ir. Ebe ço
cuğu dü ürmüş. Fakat Rasi:ne çok 
kan zayi ettiği için Haseki hasta· 
nesine kaldırılmıştır. Hasta dört 
ay tedavi altında kaldıktan sonra 
rahmi tamamen alınmak suıetilc 
kıııırla,mıftır. 

Dün şahitler diniendi. Suçlu 

Abdi mahkemeye üç te küçük ço· 

cuk getirmişti. Kendisini müdrfan 
ederken: 

Şeker Şirketi Aleyhindeki Dava 
Hazine şimdi tasfiye halinde 

bulunan e•ki AlpuHu Seker şirke· 
ti ale}'hine bir dnvn açmış ve 800 
bin lira istdni~ti. Asliye ikinci 
ceza mah:H•mesı bu davayı tel.kik 
edeı ken işı ehlivukufa havale et
misti. Ehlivukuf raporunu ver

- Muhterem hakimler, diyor. mi tir. Mahkeme dnvayı karar 
du. Ben bu kadını ne çocuk dü- vermek 1çin talik etmiştir. 

~------------------------

o ~;~~~~:: 'A lıi~;:u .. _u 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

E)IİLlAGALOTTl 

'lEM.SlLLJ:Kt 

lSTlKLAL CADDı:.sL"iDB 
KOMEDl 1'.lllll 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 
Ji!RAL!!i. ODALAR 

Her gün gışcde çocuk temsilleri için bılet vC'rilir. 

EMNİYET SANDIGI İLANLARI 

Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede Oıo 5 Faizle Ödenir projesi hazırlamıştır. Projede barem 

gözönünde bulundurulmaktadır. Ka· Semti ('insi Muhanuncn kıymeti 
za, olUm ve tekaUUUk anlarında üskUdarda Aşçıbaşı mahallesinde 
ailelerine ve kendilerine yapılacak Mektep sokağında eski 9 yeni 13 Nalı Dır ev 100 
yardımlar esas altına alınmaktadır. Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdul· 
Vekillet esbabı mucibesınde Amme lahağa mahallesinde Bostanaralığı 

150 l;ıokağında eski 9 mti. yeni 4 No. lı Maabahçc ev 
hızmeti gören Belediye memurları· ÜskUdarda Selıimiall mahallesinde 
nın diğer devlet memurlarından ay· Selamsız ve Meyhaneler sokağında 

rı tutulması tutulmasını hakkaniyet 355. 355, 355, mü. yeni 2, 4 No. lı 

prenslplerıne mugayir gördüğUnU Boğazıstnde Sultanbcyazıt mahalle· 
Bır kahve iki dUkkı1n 1250 

ilen sürmekte, onların da dığer mc· sinde Trapya caddesinde 11 No. da 
murlar gıbl bir takım haklara sa- (Kireçburnu mevkıtnde) 

üskUdarda SelAmlaliefendi mahalle
hıp olmalarını gerek vuzl!elerını 

İki dönüm fundalık 100 

yapmaları, gerek mesuliyetlcrlnl id· 

rilk etmeleri bakımından lüzumlu 

görmektedir. Hazırlanan projeye 

göre, Beledıye memurları da senede 

blr ay lzın alacaklar ve hastalan

dıJdarı takdirde hastahane masraf'· 

Jarı Belediye relSliklerı tıırat'ından 

verilecek Ur. 

1 BORSA 1 
2D bili~CtLl ~UN 19.U 

KapaJUf 

StCrlııt 

Dolar 
İsviçre Frc 
Draluni 
Leva 
Peçe ta 

Dinar 

Yen 

İsveç Kroııı. 

5.24 
130.025 

31.14 
9,9975 
1.6225 

12,9375 

3,175 

31,1375 

~1.oos 

Eııham Hl '.l'ahviliı 

Erganı 20.-

Sıvas - Erzurum 2 19.45 

> 

> 
> 

> 
3 

6 

19.46 

19.51 

İstanbul Aslıye Altıncı Hukuk 
blkımlığınden: 

Eyup l!:sklyenl, Balıkçıbakkal so· 
kak 4~ No. lu evde oturan Salim 
kızı Hatice tarafından kocası sava
lı ve ıka.metgllhı meçhul ZUbeyır 

aleyhine açılan boşanma davasının 

icra kılınan muhaKemesi sonunda 
taraflar arasında şiddetli geçimsız

llk olduğu sabıt olauğundan boşan· 
malarına ve masarifi muhakemenin 
davalı Zübeyir Hilmiye tahmiline ka· 
bilı temyiz olmak Uzere ittihaz olu
pan hüküm davalı ZUbeylrin ikamet· 
g&hmın meçhul bulunması haseblle 
11.am sureunın mahkeme divanhane
sine talikine ve keyfiyetin on beş 
gün mUddetle gazete ile llAnına ka
rar venldığınden davalı .ZUbeyirln 
on beş gUn zarfında mezk\U- hUkmU 
usu.Ien temyiz etmediği takdirde 
kat'iyet kesbetmiş sayılacağı teblıg 

yerine geçmek üzere ııa.n olunur. 

Deniz Levazım 
Satınalma Komis

yonu ilanları 

İmtihanla ( 4) elektrikçi ustası alı
nacaktır. Taliplerin !Azım olan vesa
iklerile birlikte Gölcükte deniz fabrl· 
blan umum mUdUrlUğilne müracaat 
lan. (663) 

sinde Keresteci sokağında eski 2 ye-
ni 2 No. h 400 zlrıı. arsa 205 
Beyoğlunda HUseylnağa mahallesin-
de etıkl ButbUldere!ll yeni Vişne so-
kağında eski 6 mu. 6, 6 yeni 24, 26, 
28 No. lı 101 arşın arsa • 125 

l - Arttırma 31 K. sani 941 tarihine düşen Cuma gtinU yapılacak 
ve 13 ten 15 şe kadar devam edecektir. 

lhale arttırma sonunda en yüksek bedeli verene yapılır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin <'(; 15 9i nlsbe
tınde pey akçesi 'yatırmak IAznndır. 

3 - Arttırma bedelınln dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede 
stklz müsavi taksitte ötenir. Taksitler e c 5 faıze tAbidlr. 

4 - TaksiUer ödeninceye kadar gayrımenkul Sandığa bırlnci dere
cede ipotekll kalır. 

5 - Bınaların fotografiarı Sandık dahilindeki satış salonunda t~
hlr olunmaktadır. Fazla tat'sllAt almak için salona müracaat edılir. 

Emlak Almak Ve Satmak 
isti yenlere 

!st:anbulun her semtinde her çeşit ernlflk almak ve satmak için en 
kısa yol sat" salonumuzu ziyarettır. lstenıldiği takdirde satılığa konan 
"mlAk mukabıllnde ne miktar borç verileceği tayin edilerek alAkadar
lara bıldirillr; bunun için iki lira Ucret alınır. 

Teşıllir Ucretl: Bir liradan aşağı olmamak Uzere Uç ay için bin lira 
da on iki buçuk kuru9tur. 

Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka bır Ucret alınmaz. (224) 

Tlrldye Cambarlyetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tfirk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcart her nevi banka muameleleri. 

f>ara blriktlrenlere 28,800 lira ikramJye ,·eriyor. 

..ı. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarınz tasarruf heaaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye da.ğıtılacakt'ır: 

4 adet ı,oeo liralık 4.000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 ,. 600 ll> 2,000 > 120 > 40 ,. 4,800 • 
' » 250 > 1,000 > 160 » 20 » 3,2e0 » 

fO » 100 > 4,000 » 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan ap. 
ğı dtlşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 !azlaslle verilecektir. 

Kur'alar ıı«mede 4 defa. 1 eylül, 1 blrlnclkAnun, ı mart ve 
ı haziran tarihlerinde çekUecektlr. 

VA'IAN .ıo - ! . ~' ---

Bana İn,.nınız 

Bu sut 
Kreması 
Usul O 

DECCA tAnTA RADYOLAR 

Sayesinde 
50 yaımdaki bir çok kadınlar 

ancak 30 yaılannda 
cörüneceklerdir 

GELmiSTiR 

radyo her türlü 
cereyanına tetabuk eder 

l 
MDtemedr, MOte1t• 
cerey•nlar ı 1 e çal 
gibi çantası içinde 

nan yalnız bir batarya ile 
Kısa. orta ve uzun dal 
mükemmelen alan 5 ,. 

Oklarla ifaret edilen yerlere 

tatbik ediniz. Sonra da bütün 

yüz ve boynunuza sürünüz re k a be ta ı z yegane -ıl'P'"!• 
modelidlr. Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş bir 

cildi, tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir usul: Takim ve 
tasfiye edilmiş bir miktar sut kre
masını bir miktar sar ze)1inyağile 

karıştırınız. Sonra hepsim iki kısm1 
en iyi krema ile karıştırınız. Bu ha
lita, cildinizi besleyip tazcleştirccelt 

ve inanılmaz bir güzellllt temin ede· 
cektlr. 

Bir aktris gençlık manzarasını 

muhafaza ,.e idame için bu basit 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında, 

gene kadın rollcrıni oynamıştrr. Ec· 
zacınız da bu halitayı s!ze ihzar ede
bilir. Fakat muhteviyatı az miktar
da olmakla beraber pahalıya mal 
olur. (Yıığsız) beyaz rengindeki To· 
kalon kreminin terkibinde sat zey
tln;ağile ihzar edilmiş sllt kreması 
mevcuttur. Cıldlnizl beslemek için , 
en mtikenımel ve hakiki bir cilt 1 
unsurudur. Herhalde menınuni· 

yetbahş semeresi garantilidir. Aksi 
>v-'!Ao <>aranız inde edilebilir. 

Mer vesilede en iyi arkada•t:•r 

BUR LA 
E~~~~~~BiRADERLER~~~~~~ 

i a t • n b u & - 1. n k • r a - i. a m ı..ı 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sa:ınalma 

Komisyonu Başkanlığından: 
ı - Fabrika gamı.onu 4ahllincle Ud adet erat pavlyonu kapalr 

zarf usulü ile ihale edilecektir. 

A - İhale 5/2/941 çarşamba günU saat 11 de fabrika aatm 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

B - tık ke.,ü bedeli elli dört bin altı yUzyetmiş Uç llradıı 
c54673> liradır. 

c - Muvakkat teminat 398i lira kaU teminat 79&8 liradır. 

Ç - Şartname, plAn ve ke.tifname maliyeye yatırılacak 275 

kuruşluk makbuz karşılığında tabrlka satın alma komisyo

nundan mesai zamanında tedarik olunur. 

D - Tek.lif zarfları 5/2/941 çarşamba günü saat 10 na kadar 

komisyondan Jıabul edilir. Her ne aureUe olursa o18Ull saat 10 
dan sonra ıelen zarflar reddedilir. 

2 - İsteklilerin Ticaret Odası ve Nafıa ehliyet vesikalarını ibraza 
mecburdurlar. Aksi halde ekalltmeye l,ıir&k edemezler. (204 - 306) 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlu~lann 
Tedavülden Kaldırılması Hakk1Ild~ 11 

GUmil4 yüz kuruşluklarm yerine gümüş bir liralıklar darp ve 
saya kltı miktarda çıkarılmış olduğundan gilrnllş yUz kuruşlu 

31/İklncikA.nun/941 tarihinden sonra tedavfilden kaldJnlmaaı 
tırıl~tır. 

GUmllş yüz kurU41uklar 1/Şubat/941 tarihinden itibaren artık 

vW etmiyecek ve ancak yalnız Malaanclıklarlle Cümhurlyet :il 
Bankası fUbelerlnce kabul edilebilecektir. 

Elinde gUm89 yüz l<Urufluk bulunanların bunlan Ma18&n 

Ctbnhuriyet Merkez Bankuı tubeletine tebdil ettirmeleri l1An 
c288> 

Sahibi ve Neı,riyat MUdUrO: AHMET 

Buddıj1 Yer: VATAN MATBAASI 

CUmhuriyet Merkez Bankası 
25 ikinci ltanun 1941 VAZIYET/ 

AK T IF 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 

72603.019 

Ulaklık. • 

Dahildeki Mubabirl•ı 
Türk Lirası • • 

Hariçteki Mahabirl•: 
Aatın: Safi kilogram 5010756 
Altına ta.hvill kabil serbest tl ... :_~er 

Diğer dövizler ve Borçlu kllrlng 

bakiyeleri • • 

Huine Tabvm.riı 
Deruhte edL evrakl nakdiye Jcarşılıtı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan huine tara!mdan vaki tediyat 

s-dat Cmdam: 
Tiear\ ıeneUer • • • 

Ealaam ve TaJaWit CW..ı 
(Deruhte edilen evrakı nakcli

A - (yenin karşılığı esham ve tah· 
(vilAt (ltlbaı1 kıymeUe). 

B - Serbe8t esham ve tahvillt • 

Avamlar: 
Altın ve döviz tızerine avan.e 
TahvilAt üzerine avana • • 
Hazineye k.Ja& vA.de!I avans • 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna göre 
açılan altm karşılıklı avans • 

Lira 

102.121.95i.21 
14.492.3&3.-

2.452.009.35 

471.4i5.47 

7.048.029.54 

29.125.041.86 

158.748..563.-

20.149.137.-

259.867 .072.09 

45.912.316.93 

7.918.886.69 

8.963.74 
7.808.722.-

-.-
114.584.928.75 

Hmeclarlar: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· J.fuhtelif: ................................................... . 

Lira 

119.066.356.56 

471.445.47 

• 

36.173.071.4-0 

• 

138..699.426.-

. 
259.867.072.99 

53.831.203.62 

122.402.8UU9 

4..600.000.-
11.012.611.31 

745.i23.798.9t 

PAS 1 F 

Sem.ye: •••. ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
İhtiyat A.kçeai: 

Adi ve fevkallde • 
Husust • • 

Tedavüldeki B.enlmolJ.rı 
Deruhte e.:.Jen e\Ta.kı nakdiye. 

Kanunun 6-8 inci maC:Jelerine tevfi
kan h&zlne ta.rafından vAkl tedlyat 

Deruhte edilen evrakl nakdiye baki
yesi. 

KIU'fılığı tamamen aıtm olarak 
llAveten tedavWe vazeclilen. 

Reeskont muk&blll lllveten tedal"Üle 
vazedilen. 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a
vana mukabili 3902 No. 1ı kanun mu
cibince llAveten tedavWe vazedilen 

Mndmt: 

• TUrk Lirıuıı • 
Altın: satı klg. 878.809.-

l8IO No. la baua lire bulae7e 
açdaD &ftllll makabW tevdi ohanaa 
altınlar: 

Satl Kilg. 56.541.930.-

Döviz THhhiWab: 
Altına tahvW kahil d!Mal• • 
Dtter dövizler ve alacaklı Jdlrtnc 
bakiyeleri 

8.188.686.15 
6.000.000.-

158.748~63.-

20.U9.137.-

138.:599.426.-

17.000.000.-

219.000.000.-

83.242.757.54 
1.233.302.58 

78.124.167.90 

29.819. 770. 73 

ftfubtelif: ................................................ . 

1 T.-. •• 1938 tarihinclea ith,..ı 
.. oato IMıddi %4 Alim IMıiw .... % 3 
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