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Belçikat.lara Göre: 

Müttefiklerin Selinik e 
Ye i Bır Cephe 

• 
Kurmaları ihtimali Var 
İngiltere Hükumeti Şarki Akdenizdeki Hukukunu 

Müdafaaya Kadir ve Azimli Bulunuyor 
Londra, 4 (Hususi) - İngiliz ve Fransız donanmasının İs-· 

kenderiyeye muvasalat ederek üslerinde mevki almaları Akde
nizde sükunetin devamı hesabına son derece tesirli olmuştur. 
Bundan böyle Akdeniz sulhünü yahut Cenubu Şarki Avrupa 
sulbünü ihlal etmeyi akıllarından geçirenler, bir teşebbüse l skcııderigeye gelen / ngiliz do11aımıası 

!~e~~!nc~~~:~;~ii~eü~a~::~N-OR-VE-C -MU-KA-VE-ME-rı· -KIR-ILD-, 1 
Donanmanın İskcnderlyeye muva.. 

salatı, büyük bir hallt kütlesi tara. 
fından tema§a olunmuş, 1 kcnderiye 
ufuklarında yükselen ta nreler do. 
nımnıa :talannı nnn '"'· 
Londrada hüküm süren kanaate gö. 
re, müttefikler donanmasının Ya. 
k~ Şarka muvnsalatı ile burada bııı.<t.. 
gostercn gerginlik ihtimalleri bir 
hayli hafiflemiştir. 

Rcuter ajansının İskendcriye mu. 
habiri, bir müttefik filosunun İsken. 
deriycye gelmesi, Büyük Britanya. 
nın Şarki Akdenizdeki huk

0

ukunu i. 
cabında müdafaaya sadece kadir de
ğil ayni zamanda azimli de bulun. 
duğunu isbat ettiğini bildinneklcdir. 

Reutcr'in bu muhabiri, filonun zırh 
lılardan, kruvazörlerdcn, muhripler. 
den, denizaltılardan ve mühimınsl 
nakliye gemilerinden mürekkep cl
duğunu haber vermektedir. 

Orta Şark lngili:ı hava 
kuvvetleri Başkumandanı 

Londra, 4 (A.A.) - Hava mareşali 
Sir Arthur Longmore Sir William 
Mitchell'in yerine Ort~ Şark İngiliz 
hava kuvvetleri başkumnndanlığına 
tayin edilmi;ir. Arthur 20 Mayısta vazifesine başlıyacaktır.' 

I talganlar ateş püskürüyor 

orveç ı a arı eke'r 
Teker Almanlarla 

Anlaşıp Teslim Oluyorlar 
JılüttefiklerlVarvikte 
Almanları Sıkıştırdı 
Almanlar, Yeni icat Ettikleri Torpil Büyüklüğünde 

Bir Bomba ile Namsos'da 10 Bin Tonluk Bir 

İngiliz Zırhlısını Batırdıklarını Bildiriyorlar 

lngiltere Sahillerine 

Sokulmak lstiyen Alman 

Tayyareleri T ardedildi 
Londra, 4 (Hususi) - Diin gece, 

Alman tayyareleri, İngilterenin ce. 
~ubu şarki sahiline yaklaşmak için 
uç saat çalışmı lar ise de hava dafi 
toplannm ateşi ve avcı tayyarelerı 
tarafından tardedilmişlerdir. Bır 
müddet sonra Alman tayyareleri av. 
det etmişler. fakat hava dafi topla. 
rının şiddetli ateşile karşıla~ışlar. 
dır. 

1 ngUtere salıillerinde 
~kşa1:1 fngilterenin cenubu şarki 

sahılle.rı açıklarında düşmana ait ol 
duğu tahmin edılen tavvare gürültu 

(Sonu: Sa. 7: sü 5 ı 
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Akdenizde Gerginlik! 

N:::ç ~=~ ~:::.~~:~~~ ı·sve· c Demı·r Madenı· Yolu 
betınes~0~::r%8:1t~~i~i~tev:iri;~:na;;; 

=a~a;:~:::::ı~nm~~~::.i:;rg~~~~ Şi- bloka Altında Bulunuyor Bu had:senin biiti.in sarahatile te. 
barUz ettirdiği nokta. İngiliz, Fran. 
sız donanmalarının Şimalde muzaf. 
fer olduklarıdır. 

3 

f"lfK 
Şimaldeki Allş Veriş 

Yazan: B. FELEK 

Benim bu i~tcn bir şey anla. 
•• -dığım yok! Sen anladınsa 

bana dn dcyl\'ersen e? 
- Hangi i~ten? 
- Şu İsveç • Norveç i inden. 
- Bir kere İsveç i i diye bir ~ey 

henüz mevcut dei'?il. Norvec bahsine 
gelince ..... 

- Ama dikkat et! Rica ederim pa. 

Yok:ıing'ıtereitcFransa,huzırh. B Ahi k B t • K•• f •nde B ~!~rıb~Iı~ı~ln:~n~~:~denayırmağaim. u o a, o Dl or ezı uz 
Almanlar müttefiklerin Şimalde. 

Iavra olmasrn. Zira bıktım bu yerli 
,.e yabancı pa1avra1ardan. 

- Dur be kuzum! Dnhn ağzımı a. 
~ıp bir tek kelime söylemedim ki; 
palavradan ,.ikilyet ediyorsun! ' 

ki donanmnlarını ak attıklarını, en d D E d k 
~~?~n~::~.:~r~~:~;· ~~i~:efi~~~i~~er~~: Erı·y1°nceye a ~r evam ece 
iddiaya k~rsı ''erdikleri cevap son -ı;a 
derece katidir. Çünkii Şimnl denizin. 
de, her ihtimale kar5ı gelmeğe yete. 

cek kuvvet bıraktıktan başka Akde. A l H u. l l U. l ' A l 
nizde gaşgöstcrmesi beklenen ihti. • man ava s erı~ sveç s er ıne man 
ınalleri bertaraf edecek kuvvetleri 
de temin etmişlerdir. 

Alınanların iddiasına göre hava T /ı • Ed •ı • T l/ıf ·ma/z•var 
~~;:ri~~~~~:~:~~:~~~::~:~~:~~;: .1 a rıp ı ıgor aarruzu ı 

- Söylemedin oma, söyleyebilir. 
sin! Nasrettin Hocanın çocukuna des. 
tiyi verip "Sakın kırı:na!" derken to
kat ntması gibi ben de en palavra 
demeden ağzının tadını vereyim de 
içim rnhat etsin? 

- Aaaaa! Sen tiryaki olmu15WJ 
yahu! 

- Hem de nasıl? 
- Neden öyle oldun? 
- Nasd olmıyayım birader! Şu 

m.iş, bu yiizden Alınan ha\'a kuvyct. .. , .. . S kh J 'd 1 
Ieri müttcfiklerinv deniz kuvvetlerini l Londra, ~ ~Hus~sı) .. - Namsos dan mu~te.fık kıtalannın va- Londra 4 (Hususi) - Havas ajansının to om en ~ -
allak bullak ctmege muvaffak olmuş. purlara bindırilmesı dun sabah sona ermıştır. Bu mıntakada dığı malu~ata göre, müttefiklerin Norveçtc geri çckH::ıelcri, Is-
tur!.. bulunan Fransız kıtaları, Norveçin hususi V<!saitile limana nak- veçte hayal inkisarile ~arşılanmış, Almanların hava hucumla:ı-

Noncç harekatı başhyalı, bir sürü 
çetrefil isim etrafında muharebeler 
oluyor, Kiın alıyor? Kim veriyor? 
Nereden gelip, nereye gidiyorlar? 
Anlamanın imkanı yok! Ben de gözü 
kapalı şeyi sevmem. Onun için sana 
geldim. Pek timidirn yok ama, deni. 
ı:c dil~cn yılana sarılır derlcr a!. Onuu 
gibi. .. 

Müttefikler ise, safıharp zırhlıla. l a·ı . l d' r· k" 1· · d k t t d.. h. b. nı teks'ıf etmek u··zere I'"'veç u·· slerine saldıracaklarından endişe d k .. 1 · d mtıltr'ıple e ı mış er ır. r ap ame ıyesı esnasın a ı aa , uşmanın ıç ır _ .., rm an, ruvazor erın en, -
rinden, tahtelbahirlerinden ,.e sair tecavüzüne maruz kalmamıştır. edilmiye başlanmıştır. 
gemilerinden mlitcşekkil bliyiik bir Namsos limanı Alman bombardı. ı---- ---, Norveçte umumi kanaat 
kuvveti Akdenize scl'kctmekle Al. manları ile işe y.aN1maz bir hale ge. ·-... ·--····-·· ................................................................................................ , ~ r-ror\·eç telgraf ajansının ncşret!jği 
ınan iddialarının boşluğunu bütün tirildiği icirı (ahliye edilmiştir. İs- A L d • d L • bir notada Norveç milletinin mütte .. 
düuynya göstermişlerdir. veç demli' madeni yolu, müttefikle- K en 1 z e il ' fiklErin maruz k~~~ığı mü~ktiıf\tr. an. 

Demek ki Alman hava kuvyctleri rirı ablokası altındadır. Botni körfe. lanııya gayret ettıgı kaydolunmıht.ta. 
müttef'klerin donnnmasmı yenemedJ zinin buzları erimedikçc bu abloka K il 

5 
a dır. 

ve fistelik Alman zırhlılnruu da ko. devam edecektir. Askeri müttefik u ve e, , a ' Salahiyettar Norveç mahfillerinde 
ruyamadı. mahfillerine göre, Alman donanma- Norve\ kıtalannın muhariplik zihni. 

Bu Jıaklkntin bu s-ırada ta,·azzuh sının üçte biri imha edilmiştir. Al- B • Laues i yeti baki olduğu ve son hiı.diselerin 
etıne~i hliyük bir ehemmiyeti haiz. manlar, Norvcçe yapılan nakliyat es- f r U il • : Norveç milletinin ve hükumetinin 
.ıır. Ciinkü Alman propagandası bu nasında insanca çok zayiat vermiş.. ı mücadeleye devam etmek hususun. 
hakikatin •tam zıddım ileri siirerck lerdir. 193{1 sene5i E)•luliinde Akdenizde inıiliz, Fransız ve İtalyan ku\•\•et. daki azmini hiçbir veçhile zayıflbt.. 
başknlannı da harbe sürüklemek e. Bir zabite göre... Ieri hakkında \'erilen en son rakam sudur. Bu rakama. o tarihtcnberi madıgı beyan edilmektedir. 
ınelini giidüyordu.. Miittcf'klerin yeniden denize indirilen harp gemil;ri de ilave edilerek aşnğıdokl ne. Jtalyan gazetelerinin 11eşriyatı Yaptığı parlak tezahür, hakikati bü. Bir İngiliz .zabiti Havas Ajansının tice)ere varıJnu~fır: · 
tün çıplakhğile olta:va koydu. boş bir muhabirine şu beyanatta bulunmuş· R0ma, 4 (Hususi) - Italyan ga. 
takım iddiaların. bazı alakadarları tur: İngiltere Fran a İtolyo zetderi Norveç harekatı hakkındaki 
nıühim ve ,·alıim kararlara scvkct. "- Almanların Namsos'u ilk bom Bliyi.ik zırhlı 15 7 4 mütnlfıalarında umumiyet itıbarile, 
ınesi ihtimalini de önledi. bardımanları limanda ve ihraç iske_ Tayyare gemisi 6 1 O tayyare kuvvetlerinin deniz harbi 

Bu yiizden mlittcfiklerin Şimal lesinde hiç bir zarar husule getirme Büyiik Kruvazör ı:; 7 7 usı.;!lcrini altüst ettiğini isbat.;:ı çalış. 
denb:inden ayırdıktan deniz kuvvet. miş ise de 26 Nisanda Alman tayya. Diğer f{rU\·azörfoı 43 12 14 m~ktndırlar. Popolo di 'Roma gaze-
ıcn ... nn.a ...... ~ ... s•u • .ıcıım;ıt:rı, on ~Zl- 1<01.=11 L ... h.-.... ı.~ ..... - o.iloıook. 1-4 oao.l Uosbm~a'l' 119 59 61 i tes\nin 1ng\lteredek1 hususi muhabiri 
11adn tezahür etmek istidadında olan süren şiddetli bir bombardımandan Denizaltı 

57 78 
HM i dıyor ki: 

ıniihim bir gerginliğin önüne geç. sonra iskeleyi ve limandaki tesisatı r f• "- Büyük Britanya havtl kuvvet. 
-ı·st' y k Al d t h · ed k . Torpfclohot O 12 70 

1 ... s ır. o sa man propagan ası a rıp ere müttefiklerin bu li- lerinin muharebeye müdahalesi harp 
Akd • · b.. "k b. bulı ı · d k k ! l\lotör Torpicfolıot 26 ı 72 ! en121, uyu ır ran sa ınesı man an ta viye ıtaları göndenncle • - • tekniğini ve milletler arasındaki d~-
haline getirebilirdi. rini imkansız bir hale getirmişler. ·--··-·-··---·-··-·-·-···--·-·-.. ·---.. ••• ... ·-·-·---• receler silsilesini bilfiil tadil cLrniş 

Bu bakımdan bugün Akdenizde dir.,, bulunduğunu, imparatorluğun men. 
hüküm ~iiren vaziyet, gerginlik de. Nakilleri tensip edilen Norveç Başvekilimizin Sıvasta lngiliz ncaiet faari iktıza.sı, kabul etmelidir. Jo_,ğer, 
ğil, gerginlikten normalliğe intikal kuvvetlerinin hakiki miktarı henüz İngiltere. bu yeni hakikati V<' Dü. 
''aziycti sayılmak tazım eelir. belli değildir. Yaptığı Tetkikler Ataşesi lzmSrde yük Britanyanın kendi irade.c;ini dün 

Böyle olmadığı takdirde yukanda yaya zorla kabul ettirmek icin vü. 
anlattığımız Alman propaganda)an. Narvikleki lıarekiit Sıvas, 4 (A.A.) - Başvekilimiz Dr. İzmir, 4 (TAN) - İnglltercnin An. cudii zaruri vasıtalara artık sahip bu. 
lllJl muvaffak olduğuna hiikmetmek N Refik Saydam bu sabah saat 8 de Sı. kara büyük el"iliği ticaret atat.:esi lu!lmadıgvı ke'-.•fivctini kabul edecek arvikte, müttefiklerin yaptıkları . . ~· '$ ·' ,, 

lfızım _,.,clir ki vaziyetin bcnüz bu h k. vası teşrü etmışler, istasyonda mül. dün sehrimizdeki İngiliz general kon. oluı s:ı, Büvük Britanya bir c~ok 11<1-are at müsait surette cereyan et- k. k • • ,, -
ınerkezde olmadığını tahmin etmek mektedir. 1

• as erı erkan, Parti ve Belediye solosu i!e birlikte Belediye reisini zi. rabilerden kurtulacaktır. 
daha dol:'ru olur, sanırız. reisi ve azaları ve halk tarafından 

Münferit Norveç müfrezelerinin karşı1anmış, askeri bir kıta seliım yaret etmiş ve fuara iştirak işi üze_ • 
Norveçte: 

işgal mıntakasmı genişletmeğe çalı- resmini ifa etmişlerdir. Başvekilimiz, rinde görüşmüştür. Ataşe, bundan 
şan Alman kuvvetlerine karşı müca. Kızılay depolannı gezdikten sonra sonra Fuar ve Kültürpark sahasını 
deleye devam ettikleri Cenubi vilayeti, tümeni, partiyi, belediyeyi gezmiş ve bazı planlar almıştır. İn. 
Norveçteki vaziyet hakkında mütem ziyaret etmiş, cer atölyesini ve hasta_ giliz hükumetinin bu sene büyük ve 
mim malumat yoktur. İngilizler Al-
manların, gerek Norvc~te, gerek Da- neyi görmüş ve saat 12 de hareket mükemmel bir pavyon yaptıracağı 
nimarknda ve Almanyada, işgnl et. etmiştir. zannedilmektedir. 
mclde bulundukları kara ve deniz Kayseri, 4 (A.A.) - Ba,vekilimiz 
tayyare karargahlarını şiddetli bom. Dr. Refik Saydam bugün saat 17.15 
bardımanlara tutmağa devam edi- te şehritnf);e gelmişler ve istasyonda 
yorlar. vali, kumandan, askeri ve mülki er. 

"• . ~ 

kan ve halk tarafından karşılanmı~ 
ve 17 .30 da da Ankaraya hareket et
mişlerdir. 

Fransada Bir Tı-en Kazası 
Paris, 4 (A A.) - Dün gece Bour. 

gPs ile Montluçon arasında bir şimen. 
difcr ka7.ası vuku bulduğunu Na!ıa 
N czareti bildirmektedir. 21 kişi öl. 
müştür. 35 yaralı da hastaneye sev
kedilmlştir. 

Rayların, ynğnn şiddetli yagmur. 
lar yiizünden açılması, kazaya sebep 
olmuştur. Lokomotif ile birkaç vagon 
yoldan çıkrnıstlr. 

• Rımıanyadaki Almnnlnr arasında "1'azi nişun almn 
kliip,, lcri tcşl il edilmiştir. Bu kJüplerde Nazi gençlere 
11 iı;an alma talimleri yaptırılmaktadır. Gfıya azlık Al-ı; 

- Te ekkiir ederim tc\•ecciihfine! 
- Estağfirullah! Seni dinliyorum. 

Evvela şu Almanların Non•ettc ne 
aradıklarını bana anlatı,·er. 

- S(izfünii kesmeden dinle! Aklım 
erdiği kadar anlatayım. Ev,•ela ~ura. 
51nı bil ki Almanların Noncçi işgal 
etmeleri, İngilizlerin Non·eç karasu. 
lnrına torpil dökml'lerinden dolayı 
bir mukabele değildir. Onlar bu işi 
evn~lden tasnrlanıışlardır. Sebebi de 
ikidir: 

Biri i Norveç sahilleri Jngiliderin 
deniz üslerini daha yakından tehdide 
miisaittir. Alman tayyareleri Nor. 
veçte rahatra yerleşirlerse birkaç yüz 
kilometre daha kısa mesafeden akın. 
larını yaparlar. Bu muharebede Al
manların en ı;ok korktuklan kU\'VCt 

f ngiltcrcdir. 
İkincisi de demir meselesidir. Kı

saca söyliyey:m: Almanların senelik 
demir ihtiyacı 35 • 40 milyon ton a. 
rasındadır. Bunun ıt milyonunu l~e.. 
riden cıkarır. Cok calıııırsa bn miUla\' 
Çekoslov:ık~·a \'C Polon~·a madenle. 
rile t 4 nıihon olahilir. Harpten ~v
vel I ;;.er ~cmlckctlerdcn ithal etti. 
~i 22 milyon tonun 9 milyonunu 
l'ran~n ve Cezayir, Fus ve İspanya 
\'erirdi. Bunlnr gelmiyor. Gerl kalan 
13 milyonu İ veçten. 1 mil~·onu da 
Norvcl"tcn aJı,·ordn. htc htınlnn da 
tehlik~\'C diisitrmemek IC'in evvela 
km·yeti ve niifuo;u a7 0·1111 Non·ed iş. 
ıral ctıniye karar verdi. Umulordu 
ki; Nor\'eç mukan~met etrniyecek 
\'e Danimarka gihi teslim olarak. 

Bu olmadı \·e hu hareket mlitte-
fiklerin None<·e ayak hnıımnlarma. 
asker rıknrmRlarına, Alınan donan. 
masınm hirçok y<'nİ gem; kM•bctınt. 
sine 'c nih,.,, l'I Alm:ınların ictinftp 
t'tnırk isfNlildı:'rİ iki cc>plıcdc ha1"p 
nt<"rhuri.rctinin doğma ın:ı sebep ol. 
ıhı. 

- ~imdi mııharl'?hc ne- kn•nmdn? 
- Ha! Bu hir avrı halıistir. OT-

' ede miittcfiklt·rin. hl"niiz Almnnlar 
kadnr h·i yerle!!enı~dlkleri. belki on. 
lnr •,- ol~r ·ıı,ker ve mühimmat cıka. 
ram ~.1·1 lnrı <riiriilih·or. uradn hura. 
da birknr ta1ııırıın ileri veya ~eri ~e
kilmesi hiitiin hir harp <'CJlhl'<:İnln 
\'nzivctine tesir ed~mr7. l\luhukka'k 
hir ~ev \'aro;a ·on·edr A imanlar yal. 
naz ·arkaları is,·ec hucludilc -ınğlnn. 
ltlJ!;. diO-er taraflnrı. "nn· fthıl cep-

Ingilu efkan unıumiye!ii, Nor. 
veç harbi yiizünden hüküme .. 

tini mühim bir hcsnba cckmiyc ha
zuJ:ınmnktndrr. Halk, hiİkfünctin el. 
den geleni yaptığına inanmakla be. 
raber vaziyetin tafsilatını anlamak 
,.e Norveç davasının alacağı mahiyc~i 
öğrenmek istemektedir. Sir .Tohn Sı. 
lllon diin söylediği nutukla. İngiltere 
lıiikiımetinin birleşik olduğunu. \'C. 

l'İlen kararın ittifak ile \'C en esaslı 
\1e salahiyetli tavsiyelere istinaden 
'7erildiğini anlattı. Fakat onun anlat • 
tığı daha mHhim bir nokta, Non·eçte 
llğranılan ilk sadmenin bu dfıva~·ı ht. 
raJonağa sebep olnuyacağıdır. Bila. 
kis miittefikler Non·eçtc harbe de. 
''anı edcceklor \'e Norveçin kurtnrıl. 
ınasını harp gayelerinin en belli baş. 
lıları arasında sa\'acaklardır. Gelecek 
hafta İngiltere hiikfımctinin Non·cç 
davası karşısındaki vaziyeti tavazzuh 
edecektir. Fakat muhakkak bir nokta 
Var: O da bir tarafrn hcnü:r. ıafer ve 
tefev\•uk iddiasında hulunarnıyarn. 
~ıdıt. Çünkü, Sir Simon'un da ddiği 
gibi, denk kııvvetler henüz kar§ıJn •• 
trıan11ştır, 

Berlinde Fon Ribbentrop tarafından neşredilen 
( Berlin -. Roma - Tokyo) adındaki mecmuada, 
meşhur ltalyan muharriri Gayda'nın bir yazzsı 
çıkmıştır. ltalyan muharriri, /talyrımn lıarp 
başlar başlamaz Almanya yanında yer alma
makla nekadar isabet ettiğini göstermiye ralı
fıyor. ileri sürdüğü iddia da şudur: "Harp baş. 
ladığı zaman ltalya luı.rbe hazır değildi. OrduBu 
yorgundu, hava kuvvetleri zayıftı, fakat geren 
altı ay içinde. tayyare imalatını tesri etti, ı·e 
şimdi ayda 1000 tayyare yapılıyor. Altı ay eı·
velkine nisbetle çok daha kuvvetliyiz. Dalıa altı 
ay kazanabilirsek ltalya müthiş bir kuvvet ola
caktır., 

nınrı mekteplerinde hocalık etmek üzere gelen Alınnn 
:zabitleri bu kliiplerde gençlere silah atma ders eri ''er. 
mekleclir. Bu kliiplerde kullanılmak iizere getirilen si. 
Inh ve fişekler kolaylıkla bir asker silahı olabilecek ma· 
h.iycttedir. ' 

he i miit ff'f"k ılot'a111mısı fll1'Af1hdnn 
.,.nrılnrn; 1'1r \'n1ivcttcdir. İnqilt"rl.'\'P. 
tecndlz fü·le dur un, ıtimdi kendi 

Devellde Çok Şf ddetl~ 
Yağmurların Tahribatı 

Develi 4 (Tan Muhabirinden) -
3 günc!e~beri yağan çok şiddetli yağ. 
nıurl&r ve fırtına burada bir hayli 
hnsarat yapmıştır. Bu meyandıı Da
nıaı zade Pulat oğlunun evine bir ~ıL 
dırıın düşmüş, oğlu 14 yaşında Os
man ile komşusu Seyit ı\linin kızı 
F:Irnı:ıs ve bu sırada evin öniinde bağ
lı duran postacı İbrahimin atını ~1-
dti.,.rr.üstür - . 

Develi _ Zile yolu üzerindeki t.eL 
grnf ve telefon direklerinden bir çok. 
lar.:.na yıldırımlar isabet etmiştir. 

• 

.. 
l\le\'Sllk ma}(ımata göre harp haşladığı zaman ft:ılyantn 

elinde bulunan tayyarelerin çoğu kıymetten dü.şmü~

t.ır. Ifarptenberi İtalya 7500 tayyare imnl etmiştir. bun. 

1arın 4Ia çoğu csldyenlcrin yerini doldurmıya hasre. 
dllıııisttr. ,,. 
/talya11ların Yugoslav hududunda talışidat yap • 
tıkları haber veriliyor. Yugoslavya Ue ltalya 
arasmda işliyen trenler asker doludur. 01lutı 

için müllakaldt durmUf gibidir. 

• 

• 

• 

* Şimdiye kadar Roma11yadan rıkarıla11 ı·e yalıul 
ellerinden ikamet tezkereleri almall Almanla,rm 
miktarı m.alıdllflllr. llükıimetçe ilıracı lôzımge. 
le11 500 ki#]ilik bir liste hazırlammşlcr. Bunlar 
tedricen memleketten çıkarılacaklardır. llirçok 
Slovak, Çek, Macar, lıattll lsviçrelinin Alman 
casusu olduğu a11laş1lm1ştır . 

* Almanynıım Romanya~ ı içinden fetl1efm iye çalıc;mnc;ı, 
harple illgalin tehlikeli olduğunu takdir etmesindendir. 
Romanyanın miidafaaya hazırlandığına şiiphc kalma. 
ı·u~tır. Dir hiicum halinde Alınanyayn hiç bir şey hıra. 
Jcılnıyacak, petro! kuyuian da dahil olduğu halde Al. 
manyauın i~ine ynrıyacak hcr,;ey imha edilecektir. 

..y. 
f 1lgilizlerle Sm,yetler arasmda baf!lıya11 firareı 
milzakereleri lıenüz ilerlememiştir. Bu miizake
ı-eleri tesri etmek üzere 1lloskova11m Lo11draua 
bir murahhas göndereceği aöyleniyor. 

vaziyetlerini miiilafna zaruretinde. 
dirler. Bu miiıiafaa dn rnk miiskiil ve 
masraflıdır. Z'rn istediği yere ı:ide. 
bilen miittefik donanmalarının ne. 
reden \'nrııcağı hilif'emr1. NHl'kim, 
N'on•ecln ac:al!'ı \'C' \•nknrr tnrnflıınnn 

1 nttıltac;ıJ nskcr ~ıkardıklarını ı;;..,enL 
) oruz. 

Senin ftnhyatrı.ğın burası da hir 
harp ccphc..ı;i olmustur ve bu harp 
bitinceye kadar kiıh ileri, kfıh geri 
gidecek, fakat ac;la kapanmıyacnkhr. 

- is,•ere ne derı;in? 
- Eıfor Almanlar, İwer dl'nıiri. 

nin tehlikeye cHistiiğiinii l!n'"mczler. 
se İwcd is,...al cihi hir dcriik ~·ap. 
nıazlar. Çünkii höyle hir şey onları 
biitün fs,•eç • Non~ç huıhıdu boyun. 
en yandnn \ttıran bir ordu ile harbe 
m~cbur edecektir. İsve~ ordu ve 8İ • 
lıihlarının kuvveti övle dursun o;tra. 
tejik hnkım~an hövlc fena hir vui. 
'.\ete dii<mıek hile A iman va :r.in lrn. 
tiy~n arzu edilmez hir !}eydir. Kaldı 
ki Jsveçle harbe giri mek Alman,·a 
için belki İsveç demirinden de mah. 

(Lötfen savta.vı cevtrlniz) 
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D!ri Diri Yanan 
Zavallı Çocuk 

..t'.i\'Velki gün Kasımpaşada bir vn
ka olmuş, Salih isminde bit çocuk 
diri diri yanarak ölmüştür. 
Mandıra sokağında oturarı Ahme

din oğlu 3 yaşında Salih, eline g~çir
dıği kibritle oynarken '.:Junlarda:ı bı
risinin parlaması neticesinde entari
sini tutuşturmuş ve vücudünün muh
tefü yerleri ağır surette yanmışt!r. 
Çocuğun feryadına yetişen annesi O

nu bir paltoya sarıp alevleri söndiır
dükte;n sonra. Çocuk hastahanesme 
götürmüştür. Pansuman yapıldıktan 
soma eve gonderilen çocuk bir kı:...ç 

saat sonra ölmü~tür. 
* Şoför İsmaılin idare ettiği 3017 

numaralı otobüs, Kerestecil~r cadde_ 
sinden geçerken Yeniy0ltfa oturan 
Abmedin oğlu 8 yaşında Kazıma car. 
pı:ırak muhtelif yerlerinden yaraİan
masın& sebep olmuştur. 

* Eyüpte bir kontrplak fabrika- J 

sında ustabaşı Seyfi ile aı kaclc:şları 
Avram Nesim ve Çatalcaya bağlı 
Boyalı köyü halkından Ali ism nde 
birişi evvelki gün Hadımköyı.i civa
rmda. memnu mıntakada do!as1rkı~n 
yc:kalanmışlar, fakat tahkık.ıt s~nun. 
::la SE'rbest bırakılmışlardır. 

Şehrin Kömür İşi 

:···· .... ··-·.-.....------. ..... ._.a 
i Yeni Üçüzler j 
: ...... ._ ................ _. . ._.. ............... : 

Bo.,,öylik. (TAN) - nuraya bağlı 
Dodurga nahiyesinin Cihan Gazi kö· 
yiinden Ömerin eşi Nahide Alhn, bir 
batında iiç erkek çocuk doğurmuş
tur. 

Resim. hu üçüzlerle analarını gös. 
lcrınektedir. 

Y alovada lpekböce9i 
Tohumu Satışı Durdu 

Milli 
20 nci asrtn genç ve sehhar Vahşi 

Ormanlar Mabudu 

Jone WEİSSMÜLLER'in 
Son dehasını gösterdiği 

:--- TARZAN_ .... _. 
= . 

~ Maymun Adam j . . 
i Türkçe alS~IU J 
! • ............................................•.. : 
r.nz kamaşuncı filmini seyredlnlz. 

Ayrıca: 

İVONNE PRİNTEMS 
ve PİERRE FRESNA'ı' 

' · I uc 
~"-- Beyazıtta _ _., 

Yıldızların E>Şsiz son süksesi 

TAYRONE POWER 
ve 

un 

İKiNCİ BALAYI 
ile 

KAHKAHALARLA 

İ P E K GÜLMEYE 
Sinemasında HAZIRLANINIZ 

OLi VER HA RDi 
tarafından harikulade bir surette yaratılan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Fil DOKTORU 
Büyük taklidli komedi. 

Filme ilave olarak: İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yetiş
tiriliyor. Majeste Kralın önünde yapılan resmi geçidler. (3 kısımlık 
büyük harp filmi) ve yeni FOKS Dünya haberleri. 

~--•••••••••llllııılıiiiiiiiiiiiilillıiı• Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler. 
__ , .......... ._ ......... ._ .................. ~,, 

Bugün SÜ MER RAD~C> Sinemasında 

Dans, Caz ve Musiki filmi olup giildiiren 
ve dans ettiren 

ÇILGIN 
GENC LiK 

Şaheserinde KEN MURAY - KATHLEEN KANE'

i"Jr..'lfW~ nin Meşhur TED WEEMS Cazı ve DANSÖRLERİ. 
~ NİN iştirakiyle yaratılan ve bütün modern dansın 

parlaklığını sinema perdesine aksettiren 

Yeni SWİNG dansını göreceksiniz. 

ANKARA R.ADYOSV 
Türkiye Radyosu Anker• Radyosll 
Türkiye Radyodifüz,on Postaları 

Dalga Uzunluğu 
11.7 m. g455 Kes. 10 tt._ r. A. P 

Hl4R m '"" ır~< 120 it"' 

Pazar, 5. 5. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayartı 

12.35 Ajans \'e meteoroloji haberleri 12.50 

1 

Müzik. Çalanlar: Reşat Erer, Ruşn 0 Karnı 
~erit İı:li, Hasan Gür. Okuyan: Muzaffer 
llkar; 13.15 Müzik: Halk türküleri. Aziı 
$enses ve Sarı Recep, 13.30 - 14.30 Mil· 
ıdk: Küçllk orkestra (Şef: Necip Aşkın). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 

!stanbulun kömür işi iızeı inde tet
kiklPrde bulunmak üzere Etibank 
mümessili Macit ile Zonguldak ~Ö
miir havzası müdürü mühendıs Bed
ri dün şehrimize gelmi.şlerdir. Ban. 
lar, kömürlerin Zonguldaxtan seh. 
rimizc nakli için . şilep te'daıiki ile 
meşgul olacaklardır. 

Istanbul için alınacak ilk otobüs 
p2rtisi dün tramv~y idaresinde ıha. 
le edilmiştir. Mşnakasaya Leyvant 
ve A. E. C. İr}giliz firmaları ıştirak 
etmişlndir. İhale komisyonu A. E. 
C. firmasının teklüini 1aha muvdık 
bulmu~ ve otobüsleri bu firmaya i
hale etmiştir. İlk partide getirilecek 

Yalova, (Tan Muhabirinden) -
Senelerdenberi ipek böceği tohum
cuları. tohumu veresiye olarak ko. 
misyonculara verir, komisyoncular 

CLARCK GABLE ve 
NORMA SHEARER 

C/l :'~rülmeğe şayan danslar .. Dinlemeğe seza şarkılar. , ' l8:0~ Müzik: Karışık program (Pl.), ıa.5C 
l'.tı ilaveten: Ekıt .. Jurnal son dUnya ve harp havadisleri ' ~ilz~k: Radyo caz orkestrası (Şef: İbrahiı'll 

Bugün saaı,1 d t irtJ t' Ozgür), Soprano Bedriye Tüzün'ün işti· 

I" e enz 8 1 ma me. rakile, 19.25 Konuşma, 19.45 .Memleket sa· 
••••••••••••••••••ıııiıilı___ , 

1 

lt ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
in , 20.00 Müzik. Çalanlar: Reşat Erer, Ruşe!l 

da köylülere veresiye olarak dağıtır- Ta t i 
1 

Haya 1. lardı. Bu sene tohumcular araların... ' 
da birlik yaptılar. Komisyonculara 1 

veresiye değil, peşin para ile satışa devam ediyor. 1 

SA RA Y Sinemasınd. 
' tKam, Şerif İçli, Hasan Gür. Okuyanlaf 

Muı.after İlkar, Müzeyyen Senar, 20.45 Ko• 
nuşma (Tarihten sayfalar), 21.00 MüziK 

Salonu baştan ba~a dolduran seyirci! er; GülUyor ... Eğleniyor ... Alkışlıyor ... v; Seçilmiş eserlerden mürekkep prograrrı 

ba~ladılar. , ''11111••••••••• ••••' Bu yüzden köylü tohumsuz kaJ. 
otobüslerin miktarı 35 tir. jbale saı t- mıştır. YaJova, her sene, kazaya ko-
narnesine göre firma, beher otobüsü zacılık s~retile giren 10 - 15 bin li-
1893 İngiliz lirasına Londrada teslim j ralık gelırden bu sene mahrum bu-
edecektir. lunuyor. 

YENJ NEŞRiYAT; 

hayrette kalıyor ... Çünkü: Sinemanın en şık. en şen ve en parlak cift artisti ~'--llYan: Sadi Hoşse-:. Çalanlar· Reşat E· 
GARY GR rer, Rtı ... Kam, Şerif İcli. ~asan Gür 

ANT ve CONSTANCE BENETT 21 ·30 Muzı~: .ha-._.,:ınatkarı Bayram Ara· 
Aşk maceralarının en güzeli ve en seviınHsi olan cı.; 21.45 M_üzt 11~: Mıthat r er ... _ - -*<>.rafındııtı 

• • pıyano resı a ı: 22.30 Memleket saat ayı..• 

GORU• • NMEYEN ADAM Ajans haberleri; ziraat, esham - tahvo<>t. 
kambiyo - nukut bor~ası (Fiyat), 22.4S 
Ajans spor servisi. 23.30 Müzik: Cazbaod 

Konya Aksarayında 
Belediye İşleri 

* VENf İNSANLIK - Bu ayıııo; e~te· 
tik ve ahJak mecmuasının 3 üncü sayısı 
da çıkmıştır. 

Bursada Altıparmak Caddesi • VARLIK - Bu mllliyetçi ve mem-1 
leketçi fikir mecmuasının 164 üncü sayısı 

A R A M 1 Z D A ~~~·nı~~.25 - 23.30 Yarınki program vı 

Kof'ya Aksarayı, (TAN) - Kasa
oada bilhassa akşam Üzerleri, fırın
larda ekmek bulmak hayli müşküL 
leşmiştir. Pazarların kurulduğu çar. 
şamba ve perşembe günleri fazla sa
tış yapmak endişesile ekmekler iyi 
pişirilmeden piyasaya çıkarılmakta_ 

dır. 

Bundan başka bol koyun bu]unrna
sma rağmen etin kilosu 35 kuruşa 
satılmaktadır. Belediyenin sıkı ted_ 
birler alması bekleniyor. 

Esirgeme Derneği Balosu 
Esirgeme Derneğinin senelik balosu 11 

Mayıs Cumartesi günü akşamı Tokatliyan 
salonlarında verilecektir. Balonun mükem
mel olması için icap eden bütün hazırlık
lar tamamlanmıştır. 

rumiyeti, yani demirsiz kalmayı in. 
taç edebilir. Onun için İsveçten kor. 
kuyorsan, sana yüzde seksen teminat 
verebilirim. 

- Teşekkür ederim. Ondan kork. 
tuğum yok, yalnız harp bizim taraf
lara zelmesin! 

- Ha! O da ayn bir bahistir. Yal. 
nız harp bugünkü unsurlar arasmda 
kaldıkça hastalık yukarıya gitmiş sa
yılabilir. 

Genişletildi Bekir Sıtkı Kunt'un, Yaşar Nabinin ve 
Btırsa, (TAN) - Havaların çok Cevdet Kudretin yazılarile çıkmıştır. 

yağışlı ve kapalı gitmesi dolayısile ı - - ------------

bir müddettenberi faaliyeti durdu- Toplantılar, davetler : 
rulrnuş olan Altıparmak caddesinin 
genişJetilmesi ameliyesine yeniden 
baı::lanılmtştlr. 

Çekirge ile Bursayı biribirine bağ
layan bu caddenin civarındaki bina.. 
lar belediyece istimlak edilerek yık. 
tırılmış. tesviyei türabiyesi yaprlarak 
parke döşenmiye başlanmıştır. 

Şehir Tiyatrosu İspartada 
İsparta, (TAN) - Bir müddetten

beri Anadoluda dolaşan İstanbul be. 
lediyesi şehir tiyatrosu iK:i temsil 
vermek üzere şehrimize gelmiş ve 
ilk temsil olan İKİZLER'i muvaffa
kıyefü· oynamışlardır. 

Kıymetli san'at'karımız Behzat 
Bud~k bu münasebetle Hal!kevi tem
sil kolu üyelerini toplıyarak sahne 
tekniği hakkında çok vazih bir ko
nuşma yap:m.rştır. 

Kaya Altında Kız Çocuğu 
Söğüt, <TAN)- Ekrat köyünde 14 

yaşındaki Rabia, evlerini tamir için 
bir yardan toprak taşırken, ayağı 
kayarak düşmüş ve bin kiloluk bir 
tasın altında kalarak ölmüştür. 

Piyano Resitali 
10 yaşındaki küçük piyanist Liliane Mi.!='" 

rengo 7 Mayıs Salı günü saat 21 de Fran
sız tiyatrosunda bir piyano resitali vere
cektir. Bu kilçük artistin geçen sene Dağ
c1hk Klübünde verdiği konser büyük bir 
alaka toplamıştı. Liliane Marengo, bu de
fa da çok zengin parçalardan mürekkep bir 
program hazırlamıştır. 

HALKEVLERlNDE: 

EminönD Halkevlnden: 
Yarın saat 20.30 da Evimiz orkestrası 

mCıtad olan aylık konserini Cağaloğlundaki 
salonu.muzda verecektir. 

• 
Beyoğlu Halkevlnden: 

Evimizde eskrim müsabakalan yapıla

caktır. 

1 - 5 Mayıs 940 Pazar günü saat 10 da 
süngü mübarezesi. 

2 - 12 Mayıs 940 Pazar günü saat 10 da 
epe müsabakası. 

3 - 26 Mayıs 940 Pazar günü saat 10 da 
kılıç müsabakası. 

Milsabaka.larda birinci, ikinci ve üçün
cülüğü kazananlara mükfı!at verilecektir. 

Franı;ızca sözlü filimlerinde neşe ve kahkaha saçıyorlar. Görünmlyen aşıkların Ecnebi Rarfvolarında Türkçe 
sırrını, yalnız aşık olanlar anlayacaklardır. İlaveten FOKS JURNAL son Neşriyat 

dünya ve harp havadisleri. Türkiye 
ı Şelıir uatlle ••••••• Bugün ~aat 11 de tenzllAtlı matine. 

- ------ Nis 19.45 

Tillümevı; 

250 metre (OTtııl 

carta 
--~------!----------------, İhtirasın ateşi,., Askın kudreti... Kıskançlığın ıztll"abile 

çen;eV'eJeJTeTI UtIYUtct. l TlfH:!ıtL ,.._ nıııu 

ASYADA KOPAN Fırtına 
"Cebeliittarık Casusu", "Don Kazakları" fiHmlerl kahramanı 

AOGEA 
CONRAD VEİDT . SESSUE HAYAKAWA e MADLEN ROBENSON . MİŞİKO 

TANAKA gibi büyük yıldızlarla yarattığı 
Sonsuz bir heyecan kaynağı. .. Bas döndüren bir avantürün rom~nıdır. 

Bu Şaheser Bugün LALE Si nemasında 
Programa ilave olarak: 
1 - Müttefiklerin Havada, Denizde, Karadaki Harp hazırlığı 1000 metrelik 

muazzam Türkçe film. 
2 - Yeni Paramunt Jurnal Norveç Deniz harbi. 

'9 • Bugün 11 de tenzilatlı matineler. ••••••••" 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhğından: 
Heybeliadadaki okulumuz için iki matematik öğretmeni alınacaktır. Isteklilerln 

dllekçe ile okula muraraatlan. (3372) 

Topkapı - Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
Topkapı - Maltepe askert Usesi iç1n 108 lira Ucretli bir tabibe llitlyaç vardır. 

İsteklilerin mektebe müracaatlarL (3596) 

Roma 
Roma 

20.;i6 
20.56 
112 ıu;, 

Arnavutluk 19.20 
Yugoslavya 20.30 

245.5 .. 
31.15 " {Kıs•. 
3tŞ~ _ __,_.,. .~ .. 
38.22 
49.18 
31.56 

• 

ME VL UD 
Aziz ve Sevgili aile reisimiz Kaz. 

mir tüccarı Nuri Abdürrahman Msl 
tanın vefatının kırkıncı gününe ınil 
sadü 5.5.940 Pazar günü saat 2 dt 
Nişantaşı Teşvikiye Camii şerifinde 
Baylar Hafız Burhan ve Rıza taraf~ 
larından Mevlıidü Şerif kıraat edile· 
ceğinden merhumu sevenlerle arzı.1 

eden zevatın tesrifleri rica olunur. 
Malta ailesi 

Ö LÜM 
Kızıltoprak Nahiye Müdürii l(e• 

mal Dağdeviren'in validesi Baysll 
İhsane vefat etmiştir. Merhumenitl 
cenazesi yarın öğleyin Kızıltoprekts· 
ki hanelerinden kaldırılacağı teessüf' 
le öğrenilmiştir. 

I~ine gelınce, ona bundan bahsetmiye hemen he
men cesaret edemezdı. Kolleg'lerinin stüdyolarma 
devam et.mtsini yasak etmişti; model kullanmasını 

yasak et.mişti; kadın portreleri yapması:n, hatta, ka
rılarını, y~hut kızlarını veya sevgililerini stüdyoya 
getirirler diye (•rkek portreleri yapmasnı yasak et
nı.iştL 

E LI 1 
="' 

delilerin yaptıkları gibi, kendi kendine gülmemek i-
çin dudaklıı.rını ısırdı. 

Uzak saat üç defa çaldı: Saat on bire çeyrek var. 
c..ıara varması için ancak vakti vardı. füınri J?iyer, 
tepenin dik inişini hızlı adımlarla inerek dönüş yo.. 
lunu tuttu. 

Zaten, etrafınd:ı. onun yarattığı o sıtmalı rahat
sızhk atmosferi içinde na(Ul çalışabilirdi? 

Her an, günün herhangi bir saatinde çeğırtırdr; 
telefon edercli, yazardı. Yahut gülümsemeleri ve Of. 
keleri ile, ithamları ve okşayışlan ile, parfümleri ile, 
acaipliklerile, sokakta başına gelen şeylerin sinir bo. 
zucu hikayeleri ile, fırtınalı ve azap verici, kendisi 
&t.üdyoya gelirdi. O zaman her şeyi olduğu gibi bı
rakmak, ve sırf onunJa meşgul olmak icap ederdi. O 
kendisi yapmasın diye, ona kıskançlık sahneleri yap
rı'lak lazım gelirdi. 

Yahut ta, eğer o gelmezse, eğer onu çağırmazsa, 
eğer bir şey söylemıye birini göndermezse, t>nd~şeji, 

lturuntulu, ansızın fırçalan bırakarak, nerede oldu. 
ğunu, ne yapmakta clduğunu anlamak için sokağa 
lırlryan, o kendisi olurdu. 

Ah, bu aşağılık bir hayattı; nafile ve istenmez 
bir hayattı. Evet, zamanı idi; bitirmenin zamanı idi. 

Hanri Piyer, yukarıya. ıssız tepeye doğru koşu. 
yordu. Yolun kenarlarında, gölgede çalılıklarla, çit
ler, tehdit edici ve acaip tavırları ile sinmiş kara hay 
vanlara benziyorlardı. 

Uzak bir saat iki defa vurdu. Saat on buçuktu. 
Ala. V&kti vardı. Trenin yollanmasına bır saatten 
bzla vardı. Vakti vardı 

Bir saat .. Bir saate kadar ondan ay:'ılmış, ondan 
kurtulmuş, onun ıstır&p veren muhitinden dışarda o
lacaktı; artık ona yetişemiyecek, onu yakalayanuya.. 

1 
Yazan: Annie Vivanti No. 

cak:, uzun ihtiraslı elleri ile, sonradan şerefsizliğe ve 
haraplığa itmek için, onu kendine çekem.iyecekti. 

Bu düşüncede delikanlı kısa bir nefes alarak du. 
rakladı. 

Hatıralar Kafaııında kalabalıklaşıyordu. Taruş

malannın başlangıcmdı;ı söyledi.Ji ve o zamanlar ken_ 
disine, acaip ve çılgın bir kadının boş, kendini met
hedişleri gibi gorunen bazı cümleleri aklınn gel;__ 
yordu: 

"Siz benden korkmuyorsunuz, öyle mi? Size gö
re tehlik~li bir kadın değil miyim? 
"Genç clmıyan kadının, giızel olmıyan kadının 
öbürleri üzerindekj avantajı budur: ~rkek ondan 
korkmaz. Ona inanır, açılır. Ama ke!l.dıni bul
mak, kurtulmak istediği zaman, yapamaz. Gü. 
zel olmıyan kadı.n onu tutar.,, 
"Sizin benden korkunuz yok mu?" Hayır kork. 

mamıştı. Ama şımdi korkuyordu. Onu, o zararlı ve 
kötü yaradılış, b~r musibet fonunun üstünde dimdik 
görüyordu. Arkasınd&., dört yanın9a, bilgili uzun eli 
ile kendine çektiği, sonra harabiye sürdüğü erkek ha. 
yaletleri vardı. 

"Beni sevmis olan bir erkeifın. bir ıtün beni bı. 

RIE il 
1 

24 Çeviren : SINANOGLU 
rakabileceğini, kendi eski yolunu tutacağını ve 
bir şey olmamış gibi ileri doğru gideceğini ak. 
lım almaz." 
Ah, hayır! Onun vereceği iç sızılarını, onun ya. 

kan damgasını bütün hayat boyunca taşımak lazım
dı. Yahut ondan kaçmak için yaşamıya nihayet ver. 
ınek mii' · 

"Siz hayat ve aşk diyorsunuz, öyle mi? Ama ben 
yalnız aşkla öhim diye bir şey anlıyorum.'' 
Hanri Piyer, yeniden adımlarını durdurdu: O-

nun bir küçük titreme ve bir küçük gülümseme ile 
sıralamasını lıitiettiği ölmüş sevgililerinin listesi 
aklına gelmişti. 

Ah o ölenlerin listesi!. Hanri Piyer · sarsıldı ve 
yumruklarım sıktı. 

Ama o, ölmüş aeğildi. Henüz canlı idi. Canlı ve 
gençti: kurtulmasının zamaru idi. Valter Schmidt'in 
hikayesi onu kurtarmıştı. Körün sönmüş gözleri o
nunkileri açı:x:.ıştı. 

Kaçacaktı. Evet, kaçacaktı. Hayatına, o W'.ak ge
cede bıraktığı yerden başlayaçaktı. O geceden.. O 
caketinin iliğinde bir gül ile._ 

Bu noktada Hanri Piyer, kahkaha ile gülmemek 

Yolun cJonemec?rıde. ayaklarının dibinde lŞıklar. 
la pırıl pırıl yanan §ehir peyda oluverdi. Yeni bir 
sevinç ve haliflik duyusu damarlarının içinde koştu. 
Yeni bir yaşama ve .zevk almak isteği. Dür.ya genış.. 
ti; uzaklara gidecekti; zevki aranuya gidecekti. Zevki 
o. bunu ancak tanımıştı. Mahdut ve miskin omrün.. 
de o kadar az zevk aJmıştı ki .. 
Bir sonsuz, bir saoırsız neşe titreyiş onu sardı. Genç
ti, gençti. On ünde hayat vardı; önünde dünya vardı. 

Dünyada da başks. kadınlar, bir zaman onu bo.. 
yunduruklamış olan bu şirret ve hemen hemen çir
kin dişiden başkaları vardı. Hayatta ise, bundan baş.. 
ka daha nice ıhtiraslar vardı. 

Bitti, bitti! Başka şehirlere, başka gayelere doğ
ru gidecekti. Dünyada bir de üç güzel ııey, üç büyük 
şey, kendileri için yaşamıya değen üç şey vardı: 

Zengınlik, şan ve şeref, aşk. Gençliği ile, resurluğu 
ile, o, üçünü de fethedecekti. 

Zenginlik, kıvılcu:nlanan serap. Tek başına bu .. 
nun pe'~ az değen olduğu doğru idi; ama şan ve §e
refle asilleşti.riJince ... 

Şan ve şeref: Sert. çetin yürüyftş! Dotrudur. Tek 
varanlar için kısır ve ıssız bir tepe •• Ama aşkla te.. 
selli edilirse .. 

Aşk: Kim.in askı? 
Iffetli ve saf y~ğenciğinin mi? Yoksa başka ka.

c1Inlsrın mı? 

(Devamı var! 
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ABONE BEDiiLi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
760 " 6 Ay 1600 • 
400 • 3 Ay 800 • 
150 '" 1 Ay 300 • 

MilleUerarası poata itUhadına dahil 
ol.mıyan mcmlekeUer lçln abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli pe$indir. 
Adres değ!~tirmek 25 kurustur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul uavcsl lAı.ımdır. 

''Konfor Modern,, mi? 
Allah Esirgesin ! 

Profesörlerin 

Konferansları 

H ayırlısile şu yaz mev
simini de hele bir at

latalım, sonbaharda ufacık, 
kutu gibi, hatta ziyanı yok, 
bakla sofa, nohut oda bir eve 
taşınacağım; erkan minderli 
köşe penceresine bağdaş ku
rup oturacağım; çini sobadan 
çekilmiş kor yığılı bakır man
gal önümde, Naima tarihi e
llinde, gözlük gözümde, ak
tarla bakkaldan alışverişe ge
lenleri seyrede ede tam ala
turka, sözüm ona konforlu 
apartımansız ve kübik mobil
yasız bir kış geçireceğim. 

1 Yazan: Refik Halid 

Halk Partisi Üniversite Proie. 
sör ve Doçentlerini zaman za.. 

man muhtelif vilayetlerde konferans 
vermiye dnvet ediyor. İstanbul Tür. 
kiyenin kültür merkezidir. Bu mer. 
kezde bulunan ilim adamlarını mem. 
leketin her tarafındaki halk Ue sık 
sık ve doğrudan doğruya temasa ge· 
tirmek çok doğru ve faydalı bir iştir. 

Fakat, memleketin bu uzak yerle. 
rinde konferans veren profesör ve 
doçentlerin, konferanslarını ekseri. 
ya, içine ~irdikleri muhitle hiç ala. 
kası olmıyan mevzulardan intitlap 
ettiklerini görüyoruz. Meseli, sırf 
bir konferans \'ermek için En:uruma 
kadar giden bir donçent, Nef'i Erzu. 
nımludur, diye konferansını Nef'i 
i~mindeki §&ire tahsis ediyor. Bu 
konferanslardnn maksat, sadece bir 
kültür hareketi yaratmaktan ibaret 
ise, hatip menuunu istediği gibi ser. 
mekte ~erbcst addolunabilir, Fak~t 
hu seyahatler daha bir ço maksat· 
lan da temine \'esile olmalıdır. Her 
-eyahat için partiden 200 lira alan 
bir profesör veya donçent, mevzuu. 
nu, konferansını vereceği muhitin 
ihüyaçlariyle de telif edecek şekilde 
seçmelidir. Asıl maksat o zaman elde 
edilmiş olabilir. 

• 
İstanbul Abideleri 

Konfor modern adı verdiğimiz 
İğreti, üst~n körü, yarım yamalak 
ve göz bağcı yaşama tarzından ıl. 
lallah: Siz bugünkü havaya dalıp 
ciünkünü unutmayınız. 

On beş günden beri guya p!'k 
mükemmel ısınacakmış gibi du. 
varları firdolayı cam ve <'amcktin 

d11n iğri büğrü adamlar girip çıkı. 
yo: ve koridorlarda sakat ve yan. 
pür~ şekiller dolaşıyor. Hepimiz, 
E~üp camii avlusunda kışı geçir. 
mıyc mecbur kalmış kanac,ir kırık, 
tek bacaklı, hasta, garip leyleklere 
dön_dü_k; biribirimize baktıkça yü
reğ1mız hun oluyor; nasıl o biçare 
kuşlara gönül almak için yem at. 
mak ihtiyacı duyarsanız, bana da 
bir rikkat geliyor, çocuğa çikolata 
büyiiklere - kazadan kw1ulmuşla~ 
ra yapıldığı gibi • çay ve konyak 
ikram etmek arzusuna kapıhyo... 
-um. 

İşte İstanbulda bir konfor mo
dern sahnesi! 

kaplı buz kesmiş apartmanda, o- p arasiyle rezil olmak buna 
muzl&.nm kalkık, sırtımda hırka, derler. İkide bir, elimi ka. 
rengim uçuk, ellerimi uğusturup lorifer borularına, o pırıl pıru yal. 
diz!erime vura vura ve koll;rımla d l f k b ız ı, a at ar kızlan gibi soğuk 
birteviye balıkçı jdmanları yapa yürekli hasbelere sürüyorum, ü. 
y&pa, gözlerimde acındırıcı bir hu. mit dünyası bu, belki ev sahibi in. 
zün, aşağı yukan, kararsız ve ca. 
resiz dolaşmaktan man~viyat~m :;afa gelmiştir, cömertliği tutmuş. 
büsbütün kırıldı, büsbütün bedbin tur, centilmenlik gösterer.ek ... İh

timaldir padişahım belki derya tu-
ve şom ağızlı oldum. tuşn! Fakat ne gezer, her boru bir 

Sudandan alınıp yaka paça kar. · k e..ııgıre yılanı... Dokun•mca par. 
lı Norveç fiyorlarına çıkarılm:ş bir k' . rna ıanmdan başlayan raşe sırtı. y edi Gfin mfiessescsi, lstanbul zenci gıbi talisizliğime şaşıyor, ah- ,_ d f k kl mın orı..usın a ana or şe ·line giri. 

Abideleri ismiyle çok giizeJ ma · ığıma kızıyor, onun şeriili..el.. yor. Hem, elbette dikkılt ctmi L 
~•faydalı it eser - .. CT ... ttı'. •h'ı, biselere aldanıp ba ına aldığı be- nizdir: Yanm1yan kalorifer horul" 

....... '" lanın bir başka nevine benim de ... 
tertibi ve yazılışındaki sadelik ile k n odada mevcut eşyanın en soğu. 
'dd efi alorifer ve asansör yüzünden, ğudur. Sanki sıcak hava yerıne ı·. 

cı en n ıs bir eser olan bu kitap, bu J h•Ar-· k ı l d n ann sa "" ıgıne apı ara ( üş.. çine, aşağıdan yedi cücelere ben-
aynı zamanda büyük bir boşluğu da tüğümü düşünerek kendimi kavun 
doıd kt d İ t bul b kafalı bı·r Afrika yerlı'sı· karlar ı'd- ziyen konfor modern dii~ıru.ını bır urmn a 11', s an un ir sanat ·· ·· · sııru ecınni soğuk nefeslerini üf. 
Ye tarih kı.._.meti tacıyan bu''tu"n a"bl rak:::iz Ve izansrz buluyorum. ı- 1 

-1 ~ :.ıyot ar veya kazanı sabırsızca 

delerini, resimleri ile beraber bu ki. '/21fl / / ( / · / kaldırmışlar, yerine Frijider koy. 
tabın irinde bulmak mümkündür. ·./, I ~~r I;. / nıu~lar! 

3' ,/il. ~/-~ı'./,~ {-~, ·.~. /,' ''/.... . :t Bu itibarla eserin herkes tarafından . 
11 

,,.. ~ Peki, a modern apartman sahibi 
memnuniyetle karşılanacağına emi- // ~ '/// /J Kurunuvusta işkencecisi! Kalori. 

n.iz. .. ~./-:..L-.,...1'.'Q'I l; ...... Jı.\Qfs..;;--)/~~'// ;/ feri insan gibi, medeni ve asri a-
Bizde btanbulun tarihi ve milli a_ ,-.!- / / / dam gibi yakamıyacaksan bari o. 

bidelerini içinde toplıyan birinci e· dalı.ra birer soba deliği açtır, bırcr 
ıer, ''Hadikatükevami., i~tisna edi. ıne şu keskin soğuklar tnm baca yap ... Hayır, maksat konforu 
lirse Yedi Giinün neşrettigıv• bu kL b bihakkın temin etmek d~ğildir, göz 

ay aşına rastladığı ıç.in b ğ lığ d v-ı- ·1 
laptır, ve bu mevzua dair yeni harf. Sibirya havası hüküm süren o. it cı ı ır. UAtı e kara kışlı ce. 
l•rle ı'lk defa bu kitap ne~edilmı'.,tı·r. d d ğ d naze arkasından gelenleri kandı. "° ~· ıı aın a, a zım an vapurların dü. · 

insan başına geleceğinden hab~r. 
sız. şuurunu kaybederek sayıyor 
paraları, imzalıyor kontratı: Ka. 
lorif er teşrinisaninin on beşinden 
nisanın on beşine kadar yanacak .. 
Dikkat buyuruuz, Sittci sevir de. 
diğimiz ve işte hala, altı gün değil, 
bir aydır eziyetini çektiğimiz &dlı 
sanlı öküz soğuğu bu tnrıhe dahil 
değildir. O sayılı fırtınanın ismi 
pek eskiden kalmamış oba idi mo. 
dem konforlu apartman kontratını 
bu sekilde imzalayanlara !zafeten 
kcıı~lduğunn hükmedeceğim gelir. 
dil 

Modem olalı muhtıra defterleri
mizden ·ve cep takvimlerimizd~n 
müneccimbaşı rneşruhatmı ııt~ık, 
fena ettik; o meşrubatta, sittei se.. 
virden sonra bir de çayır soğuğu 
vnrdı ki çoğu defa hükmünü y3p. 
ıorırlan havalar iyice ısınmazdı. 
Değme meteoroloji miitehassısl:ı. 
nndan daha doğru malumat :o;ahibi 
bulunan ecdadımız zamanında şa
yet evlerin merkezden ısıtılması 
adet olsa idi eminim bunun iç~n 
tak\•imlerde birer "Evvelı ikai 
kan fil merakizil apartıman" ve 
"Aharı devrün nar fiddcvairül i. 
car" gibi faydalı kayıtlara tesadüf 
edeceğımiz muhakkaktı. 

Kontratlarda on beş nisan deni. 
1er. tarih iklimimize uy~un olan 
rumi takvime göre heni.iz mart so. 
nudur ki, "Kazma kürek yaktırır" 
du ·tı meseline göre o. 1stanbul icin 
azılı soğuklar ve tehlikeli günler a. 
yıdır. Babam "Htdırel\eıde knr 
yağd:ğını gördüm" derdi. G3likı 

iç:;nde bulunduğumuz mayısın gi
dışin~ bakılırsa bunu biz de göre. 
cef:iz; hem de modern apartman. 
lard!i kübik sandalyalara yorgann 
satılmış bir halde tüneyerek, civi 
keserek ... Öyle sırtta kürk, önde 
mangal, erkan minderlerine gö. 
müimüş, keyifle. sıcak yuvadan. 
tandır başından değil! 

Radikatükevami eskiden ya-.ı:rlmış, dük borusu gibi bembeyaz du- np ıçeri sokmak için Eyfıp kahw-
lisanı herkes tarafından anlaşılamı. man helezonları salıvererek kanı ci~rl, borusu sokağa uzatılmış saç Geçen akşam, soğuk öyle ca. 
yacak bir eserdir. Yedi Günün neş. k'l · 11 • 1 so aya yaş hasır atarlar, tutuştu. nıma tak dedirdi ki, elek. 

çe ı mış e erım e çekmecemi ııçıp rurlnrmı~. dı=rdan kalın duman b 
rettiği kitap, ifadesinin sadeliği, i.· bi d t ak ıt r- trik sobasına başvurmıya mec n~ 

r es e para saym • ve beni buluh.;na bakıp sıcak bı'r yer bul. . bidelerin harf sırasiyle tertip ve tas. Ka t p 1 ~ 'b · kaldım; fakat mübareğın kaytanı 
P an aşa çıp agı gı i tirtır tit. duğu. nu sanan içerı'ye dalar, bı'r ke. k · h nif edUmis olma.c;1 itibariyle kariin reten art h 'b· b prize girdi mi, antrede i saatin a. 

• ap man sa ı ıne unu tak. r~ ttırmiş bulunduğu ı'çı·n de ,,..ıka- b. hı kolaylıkla \'e zevkle okuyabileceği r dim h la mak 0 
... ni &ğır ağır kımıldayan ır çar 

e azır n yok mu, işte maz, kahveyi içer, mcteligı~· d·~ .;ı__ 1 . b' d" 
bir kitap olmuştur. keneli beliı.hatime atıp tutmak, nef- y .. U<l vardır, numaraları iş etır, ır on-

Yedi Günün bu faydalı ne-'yatı · ı t ek · yarmış. eni apartmanlar da yaz medir tutturuyor, bakınca rııkıun. 
9 •• sune evme m ıçin bundan mü. sonu her odada kı"...,cı.oın go"zu"ne · 1· • ., !arın birbir arkasına l(oşuıup yu. 

te~ek.kürlc karşılanmıya layıktır. ,n.asıp ve. a. yık bir _vesi.le olamaz. çarpan pırıltılı radyato"r'lerı'o de .. k B h vnrl.anmasından insanın gözu a-
• ekealydaddı mukallıd, dıyorum, sen böyle kandırıcı bir manzarası var rarıyor. Bunu gördükten sonra gd 

mı ın ı güzel görenekleri hı. ' 

Sokak İsimleri 

Ş ehir Meclisi, İ tan but~~ F~kir, 
~ Maymun ve Şebek ı.sımh .so. 

kaklanna Ataman, Kaplan ve Cey
• n isimlerini koymıya karar ver. 
ıniş. Bir sokağa Maymun, Şebek gibi 
i.siınler koymak kimin aklına geL 
ın.iştlr, burası ayn bir mesele. Fakat 
!ıu isimleri değiştirirken bunlann 
rerine yine -güzel de olsa- bir tı. 
lnın hay\·an isimleri koymak ta pek 
alda uygun gelmese gerektir. Sokak 
İsiınlerini neye göre koymalı, bu işte 
ney\ esas tutmalıdır? 

Bir şehrin sokaklanna isim tak. 
rnanın kararlan1adan bir iş olduğunu 
ve lialettayin bir kelimeyi bir plaka 
i.izcrine yazıp bir sokağın başına as. 
ll'lanın maksadı temine kafi geldiğini 
taıınetmek yanlış ve abe~tir. Avru· 
Panın bir çok yerlerinde ve Ameri. 
kanın hemen her şehrinde sokak ve 
caddeler numara ile tayin edilir. Bu. 
tada bunun yapılması güç ve belki 
de imkansız görülüyorsa, hiç olmu. 
aa, bu sokaklara büyük sa.natklrla. 
nn, büyük kumandanların, huli.sa 
bu nıemlckete hizmet etmiı büyUk
l~rin. isimleri verilebilir. Ve bu işte 
şırndılik en doğl-u hareket tarzının 
da bu olduğunu zannediyoruz. Ala
kadarları böyle yaparlarsa mak~at 
f aJıa güzel bir şekilde yerine ıetlril. 
ttls olur. 

l 

rakıp her hıyar gösterene tuzu ben- 1 -11 
d d .. d'" •·· 1 (t_• ~.i. r'"k:X-~ ·· - ·/. · '-=::.~ ·-..;;. ~ -~ .-.....:. • :· <" ~· -.,, .,_.. 
den diye koşacak? Babandan, de. 1 r . ,.--;,"!"';:r.-:-,:-f.~~-~ .• ;.._:f?!"-,..:.~:; ... · ·- ~---' · •. -, --...-·- ·,_ ,....;.J..., ... ;··-... 

en en gor ugun usu de tut bir ·~~-;c:. -=:··'~.!:. ::.~-;:-.• ' ·:.·., .· · ~ p ~ ·~i::~ ·:fj~ · 
• lışap ev ku b d.. d' --ı.-~· • ... ~'L'. •• • :-... ~ es • r so anı, oş~ se ır- ·~·~ . . . ;.· ··.......... . ~r9.~: ·. •:..","':.. 
leri, geç köşeye, ne sakala minnet ~ • ~,~ :.:. .... -~·r:.~~~;. • .. i·ag'.;:_ · ~,~· 

, :."---r- .... ,.. ~ .. • • -.. ~ .. ~ .. .tı • 
ne bıyığa, ne mal snhibine müra- c.::-... -. 'ır.r: ·-::ta::~"! • . •· ' · · "•r..'· · 

~~ · - • 'r.··~ - · 
caat, ne kapıcıya abiru, evinin e. ~· ;_-~--:. · o;ı. • • 'J:·:~'ı;;;"= -'il'!'- -.( ......... 
!endisi ol, ateşi ister yak, ister c:.:..·~.-~~~ ,.\ ~ · ~~ 
söndür, keyfine bak!" ···'\::..--!::"'-~ ~;... . ~ 

Dedelerimiz bizim bu acıklı va. ~ • ·, 
z!yctlmize düşselerdi, gelecek kışa 
kalorifersiz binaya taşınmak kara
nnı sağlamlamak, bu karardan 
dönmemek için, muhakkak, nikah
larına ta:fıkı scliıse ile yemin eder. 
lerdi. Ve isabet ederlerdi de ... Zi. 
ra, yarın havalar ısınıp yaza ka. 
vuşunca bizlerin çektiğimız çileyi 
unutmaklığımız ve yine ayni tu
zağa düşmekliğimiz ihtimali Nk
tur. Aman Allahım, konfor modem 
bu mudur? Bir cam kô§k içinde 
paltolarına sarılıp boyun atkıları. 
na bürünmüş, erkeği çorap üstü. 
ne çorap giymiş ve kadını ayakla
nna kocasının veya kardeşinin ço. 
raplarını geçirmiş bir sürü kırmızı 
burunlu, mor elli, mahzun yüzlü, 
yaza hasret insanların öksürüp ak. 
sırdıklan yer! Bütün kışı arızasız 
gedren bizim ev halkı. on beş 
~i.indür nezlelL.. Her odndan bir 
öksürük ve sümkürme ;:esi geliyor; 
kiminin boynu tutulmuş, kiminin 
kiiıcasına kulunc ~rmis. Kapılar-

.-:::? 

JJlusBoUni - Su henüz soğuk, bnnuo zamanı gelmemiş 

de rahat bir zihinle yazı yaz veya 
sc.ıhbete dal! Kabil mi? Başhy()r 
adamın zihninde de bir numeratör 
işlemiye: Tık, tık, işte 90 kilovaL 
tayız. 91, 92, 93 .. Tam rahata im. 
kfın yok! 

Ama evde sıcak su varmış, iste. 
yince hamama girer, banyo yapar, 
yıkanırmışsın.. Kimin haddine? 
Termometrenin on dereceyi a~. 
ınadığı bir evde, bilhassa soğuk yüz 
lü beyaz çinilerle kaplı bir yerde 

•Ylkanmağı göze alan yiğite maşal
lah ! Hem doğrusunu isterseniz ka. 
lorifer yansa da asıl hamam bu de
gıldir; biz hamamı ne tarafma vü. 
cudün temas etse sıcaklığa ka. 
vuşan. içinden ısınmış bir yer ola. 
rak biliriz. Modern yıkanı~lnr bir 
raşe idmanı demektir. Elin tesadü. 
!en banyonun bir kenarına ve du. 
vaıa dokundu, ille ayağın buz gibi 
mermere bastı mı insanın haykı. 
raC'ağı geliyor. Tabanına sıcaklığı 
ge~miyen hamamın keyfi yoktur. 
Ateşi, alevi görünmiyen sobanın 

keyfi olmadığı gibi... 

Zaten modern hamamlarJmmfa 
ağız tadile yıkanmak kaçta bır na. 
sip oluyor? Aşağı kattan muslu~n 
açtı~ar mı, sen tam duş ortasınd:t 
sipsivri kalıveriyorsun, beklc> ba. 
kalım titriyerek alt kat müşterinb 
zevkini tamam etmesini. . Hoş o 
cluş musluklarının idaresi için kil. 
çuk makinist mektebinden icazet1i 
olmak ta lazım: Kaç mılimetre çe. 
drmeliyiz ki, birdenbire tepemiz. 
d~n kar suyu inmesin veya kayn·1r 
kazan devrilmesin? Bir karıırdn \'l' 

ü=tcdiğim derecede sabit ayarlı su 
ile yıkanmak henüz bana müyes
ser ol&madı; ya sıcağa. yrı <;Oğllğa 
kaçıyor; soğutayım derken enseın. 
den aşağı birdenbire Ul•ıdağın çığı, 
ısıtayım derken Etnanın lôvı inıyor. 
o;ğer taraftan kalorif~rlerin yan. 

dığı mevsimde de sıcaklık konf0-
rumut tamamile temin cdilmi~ olu. 
yo:- mu? Ne gezer! Apar~man l:apı. 
cısının keyfine tabi: Kiracılat-dan 
birine. hattiı hiunctçisine kızdı mı 
ceremesini bütün binadakiler çc. 
kiyor, derece on sekizde mıhlanıp 
kalıyor. Ayrıca sabahları odnlar 
gcc ısınıyor, akşamlan erken so. 
ğuycr. geceleri buz kesivor Has. 
tanız \'arsa veriyorsunuz kuvvet; 
clektı ik sobasına .. 

1-:T ayır. hayır, ey morlcrn kon. 
J fordan mahrum eskı sistem 

evlerde bannan dostlarım, ey ço. 
cuklar, sakın ötekilere 5ıpta ctmr. 
yicız. taklide kalkışmayınız, otu. 
runuz oturduğunuz )'<!rde... 1'11. 
vaki onlar iki tarafına cilalı mer
merler kaplı tavanına buzlu elek
trik fanusları asılı nikel nakışlar
la siıslü şahane kapılardan girL 
yorlar. halı döşenmiş genış bir 
m c r d i v e n d e n ve pal. 1 
m.tyeler arasından dört, beş 
ayak çıkıyorlar, akaju bir kutuya 
binip düğmesine dokunLınca yukn. 
rıya doğru modern bir urucu !sn 
manzarası arzederek azametle yiı:t. 
seliyorlar, ikinci bir süslü kapıyı 
açıyorlar, bunların hepsi ala .. F'a
kat siz sobanızın bnşrnda keyif ça. 
tar, mangal başı safası yaparken, 
onlnr liiks salonlarda ateş hasretı, 
sıcak oda daüssılası çekiyorlar. E
vine giren insan soyunur, onlar ör. 
tünüyorlar. Evine giren insan ısı

nll', onlar üşüyorlar. Ev!ne giren 
insan Allahına şükreder, onlar ne. 
fi'llerine levmedip kalorifere lnnet 
okuyorlar. 

Konfor modern? Bu öyle bir şey. 
dir ki, ya tam olarak vardır. ya 
yoktur. Aldığımız yeni usullere a. 
sıllanndaki haysiyeti burada da 
vermek lazımdır. 

Fakat kime anlatırsın. kim din. 

SAGLIK öGüTLERi 

DERi NEDEN 

KARARIR? 
Lencilerin derisi kara olması on. 

lar için büyük bir iyiliktir, çünkü 
derinin karalığı onlann memleke. 
tinde pek §iddctli olan güneş ışık. 
lannın deriden içeriye geçerek 
\'Ücutlanna zarar vermelerine ma· 
ni olur. O kadar sıcak memleket. 
lerde derinin karalığı bütün vücu. 
diln üzerine yııyılmı bir emsi)e 
demektir. Ondan dolayı zenciler 
için "kendi kendilerinin gölgesin. 
de yaşarlar" derler... Ancak bu 
iyilik :ıencHer kendi memleketle. 
rinde kaldıkları kadardır. Kendi 
memleketlerinden çıkıp ta güne i 
az bir iklime gidince derinin kara.. 
lığı bu sefer güneş ışıklarının vii· 
cude lüzumu kadar girmesine mil. 
ni olur. Onun için zenciler kendi 
memleketlerinden bıı~ka iklime 
pek güç alı ırlar, verem hnstalığı. 
na çabuk tutulurlar, tutulunca da 
çabuk giderler.-

Beyazların dıı yazın güneş altın
da karnnnalnn gene bir iyiliktir. 
Çiinkü güne in deri üzerinde top. 
lndığı pigrnnnlar \'Ücude ku'\'"\'et 
\'erirler. Bundan dolayı gitneş ban. 
yosu modasına t!ıhi olmak -buna 
mani olabilecek bir hnstahk bu· 
lunmadıkça- pek isabetli olur. 

Bunlar kararmıınuı iyi tarafları .• 
Bazılarında derinin kararma ı bir 
hastalığa alamet olur. 1\fcscla böb. 
rck üstündeki guddelcrin bozuk. 
hığundan ileri gelen Addison has. 
tıılığında deri yavaş ya\'aş knranr, 
ilkin esmer, sonra taş tahtasına 
yakın kara hir renk alır. Karalık 
\'Ürudiin açık yerlerinde fnzla ol. 
duğu gibi, pek kapalı tutulmaları 
adet olan yerlerinde de fazladır. 
l{ararmnk ağzın içerisine kadar 
:\'ayılnrnk orada kara kara nokta. 
lar peyda olur. 

Tiroid guddesinin howkluğun· 
dnn gelen Bozdu hastalığında da, 
ı:uddcnin bulunduğu yerin iizerin. 
de, boyunun asnğı kısmında, deri 
kararar ve hastalık geçince karar. 
ma dn kavholnr. 

f poriz ğuddE'sinde bir ur htisıJ ol. 
duğu vakit deri gene kararır ... 
Bunlnr gösterir ki derinin karar. 
rnn ı hemen her \'akit hormonların 
hozulmnsındnn ileri gelir... Gebe. 
likte, hormonların bozulması de· 
ği\se bile, deği§mes\ demek oldu. 
ğundan gebe bayanların yüzlerin. 
de, bazılarının \'Ücutlnrında çiller 
kara lekeler çıknr. 

Hormon çıkaran guddelere do. 
kunan mikroplu ha tıılıklarda da 
derinin knrardığı çoktur. Bilhas a 
\'ercm hastalığı barsnklnrda ~ahut 
karın 7.ıırında olursa boyun \ e ku. 
rın knrnrar. 
Karaciğerin hastahklanndan ha. 

zılnrr dn deriyi karartırlar. Sarıhk 
ta pek koyu olunca deri kara bir 
renk alır ... Arsenikli ilaçlar fazla 
en uzun müddet kullanılınca hor. 
monlarn dokunduğundnn derinin 
kararmasına ebep olurlar. 

l.'akıcı yahut yağlı maddelerle 
çalı an i çilerin elleri de ilk za. 
mantarda kıuırdıktnn sonra kara. 
rırlar. Bu kararına eller yıkandık. 
tan onra da geçmez. 

Bir de bitli adamların kararmac;ı 
\'ardır. Buna "ser eriler hastalığı", 
' efiller ha talığı,, derlerse de. hiç 

ser eri yahut sefil olmıyan bitli 
yiğitlerde de bulunur. Kararma il. 
kin çok kaşınan yerlerde, ensede, 
omuzlarda. belde, bncaklarda \·e 
kollnrda ha~lar. Sonra ağzın içinde 
bile kara kara noktalar peyda olur. 
Bitli vücudiin kararma ını, kaşın. 
nııya atfederlerse de, ağzın içeri i 
de ka ınmadığına göre bitlerin 
hormonları da bozmıya sebep 91. 
duklorrna inonrnnk zaruridir. 

KARİ MEKTUBU 

Kokmak Üzere İmiş! 
Bakırköydcn T. GOntan lmzaslle yazı· 

hyor: 
"- Geç<.'n gün Bakırköy Yenimahalle 

ls~yonu civarında tren bir mandayı ez
di ... Ezilen manda trenin hareketine mA
nl olduğu için istasyon polisi ve tren kon
düktörleri t..ırafından bayırdan aşağı yu
varlandı. Manda öliisU Oç gündur bahçC'· 
mlzin du\•an dıblnde yatmaktadır. Polis 
haber Vl• dık, aldıran olmadı. 

Manda leşi kokmak Ozercdir. Biraz da
ha vaklt g~erse. leş etrafa hast..ılık da
ğıtacak ve bütün mahalle bundan uırar 
görecektir. 

Alfıkadar makamlann naz.an dlkkatlnı 
celbetmeniz.I rica ederim ... 

ler? Şimdi, hararet derecesi on dör. 
dil bulamamış soğuk odam.da, g'?
nl';l camlardan sisli puslu bir Is. 
~nbw manzarasına karşı, ağzım. 
dan dumanlar fışkırarak donmu~ 
parmaklarımla şu satırları yazmı. 
~;n çalışırken kendi kendime, dertH 
dertli mırıldanıyorum: 
"- Çelebi böyle olur bizde de 

konfor dediğin!" 
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H A 1 P Akdenizde Karşılıklı Yugoslavya ve 
AKDENIZE Romangada 

INIY2_~ ....... , Hazırlıklar Artıyor 8-tlorblrllll~......, 
bar.Uta girlpııekteıı menetmiştir. <BllP 1 melde> ~ devam edecektir! B.._ .._ yaya font ve pamuk ihracatını ko 

y aıan: ULU NA y Bula. b1Jllln artık llmal Ul'bl· gW Clernale d'fı.Jla•mn •kaJa. ıtm dellJdir. Buaıdm 4ols1Jdır ki. Jatbrmü arzusunda bulunmakta Tefrika: No. 42 niıı kapanmıf olınasmı 1* emri Ylkl si ltu ıoldaki dilfilna91ere tereOma bagiu. ve l'nırınl amlnllikleri Ak. Bu SovJet talebi. Bükref tar·amııa-. 

Şa 
olarak kabul etmek llzımdır. oluyor. Bu gazete diyor ki: c!mrlzde bazı tedbtrter almı§lardır ve kabul eclilmiftir. Kontenjanları. 

k h S t nd Mmanlarm Narveçe yerleşmeleri. "'İtalya halkı, İngiltere ile Fran. Yugoslavya. kendi hudutlannda. ay. j., prt1an ve Od memleket ansm o , u a an m a nin siyasi ve askeri akıbetleri üze. sanm Akdenbdeld filolanm takviye Dl tarzda hareket etmi§tir. Qakll~ ifler1nl tanzim için )'akın 
rinde burada tekrar durmıya 18zum etmelerinin sebebini anhJamıyor. l'a Pt-rtina, Ordre gazetesinde §Öyle CörOfmelere batltnacakbr. 

vdet Emrini Almıştı 
görmüyoruz. Zaten bir kaç ıün evvel kat ııaı,.. kendi aleflilDde ,apılaa dlror: Köaenee .,. v arnadtı 
"llforTtÇ lıarblniıı ıiJllll ve u1perl • bu teflt hareketlerle la: defa brp. &ler J8fUl İtalya harbe atılacak o. görükn .,.ginln 
ıı-ntyetl,. başlddı yazumr.da, llU. lqmıyor İtalyanın Jrendl mep-u m• hına. ıtalyamıı pmdikl ticareti, ı.. 
racta Almanlann muzaffer olmalarm- faat1erfle Avrupanm menfaatlerin. panya. Yugoslavya ve Ytınanistanla ,2l::f:;':!'.n~ ıaz. 

uhuara bir ay daha devam et. dıldan için araları biraz daha açıla- dan doğaca:k .~urlar uzun uzadı- den başka hiçbir menfaat gözettill kabotaja munhaaır kalacaktır. Diğer -. ~-
ti. Şirkoh. ne ,.,.ca&ını bU. calt. ya izah edilmıştır. 7oktur. Onun iç1n İtalya, müttefik.. bir tabirle, İtalyanın rakibi olu de-~ ejvanada karaya oturmu,ıar. 

s. 18ÇeD aünun .t.1cenc1.. Bir kaç gOn sonra Sallhaddln am. Bugün bizi daha ziyade harbin al. lerin, donanmalannı Akdenizde top. nizci devletler, Almanyanm M1dl ay. Maytn parça parça bir halde bul 
vaıiyeti daha ni&ikleftirdiji. casına hitaben ıu mealde bir mektup makta olduğu yeni §ekil alüadar ıt. Janmalan JÜZÜDdcn bir tecavüz ha. danber! manız bulundupndan daha makta ve meDf91 b•klnndı hiçbi&' 
or, fakat ;yetenine imdat ._ hazırladı: mektedir. rebti ba.,a.teırlne, o zaman bu ha. flddeW bir abloka t-;. edeoeJderdtr. preıı ihtiva eylememelttedlr. V 

•Mil ihUJ ukeri ·· Norveçte biten harp flmdl Akde. reketln İtalyadaki ak.sülimelleri de Aitnauyanın ablobaı daha sıkla- linwu açıldarmcba da bazı may· 
~ÜIÜJa:rdu. ~"':iı'::.:. SalAhaddindm nize ve Balkanlara iniyor. Almana. kendini ıösterir." pcaktır. Çünkü Almanya için ttaı. görülmUf buluıadaiu da, bum 

korkuluk gibi kalautıı. Emir Eaedüddine jan ve zabitlerinin Balkan memte. Diler t~yan ~teleri de ayni yau yanm adasmda, harici lleme ._ betle babrlatılmaktadır. Köatenced 
l)IJIMdilaila t.hmtnt veçblle SuL B u --'-tubumu ba Zivaaddin ketlerlnl lsttllya başlamalan, Al- flldrdedir. çılaıı yol kapanmıı olacaktır. ld mayinin, bir Rus mayin tar 

anddba llMJA "' manyanm Tuna tlzerlnde fUU kon.. 111 mUgon Uralık talaalaat 8~.,,"'-'·'- llÖN dan kopmUf oldutu sanılmaktadır. 
SurtJ• ordUIUDu geri ile •m ıönderiyonmı. laken. trol tesisine teft!bbOı etmesi, ftatya. Rom dan bildiriJd1M .. - 6 hil- . -ı-·~· Yul/Ofll,a" 11ellfllll mtan 

•uretile ber uman zuhur deriye temin edilen bir çok çareler nm ton gfbılerde bir takım fmall- a . •- ıore, 1 Brüklelden blldirildiline &öre. Bel ndülalaauıa faiınlıllor 
..U.u ola bir kanflldıktarı M,..mde daha pek uzun müddet de tedbirler alman, ve nihayet mat.. kdmet. bu~ 117 milyon lniiliz 11- çlka ıazeteleri. bir Fransız• ln&Wz 
-..,ı clÜfÜDfi7Glr " bunun mubuaraya dayanacakbr. Şehirde teftk filoJarmm Akdenfze getirilme- ~alık yeni mudafaa tahılaatmı kabul filosunun Şark! Akdenize gonderil. Belırattaıı bildirllclijine göre, V. 

IMr terlü çal'W7e bq vuruyor. hcunen herk• ıillh altına~ ıl, İtalyanın da denizaltı filosunu on ı:den bi1d1rildl - V tL mesl ve Mısırda. Yakın Şarkta. Bal. slyctin vabametini .kavrayan Y 
Jılmrda lltifade eclebilecell bü. Aikerin ve auHnin manni7atı IOD iki adaya ,nndermq balunmuı har- kan Be . Fuc.llta llne =d ~ kanlarda bdyilk bir mblyet hülim lav ~ - beW batlı m-

tecrilbe etti. Yalım bn- derece kuvveüldir lsa Y•eaeliadz bin Akdenlze ve Balkanlara gelmek.. ~1.:nmep _, .... ': ! .. ~ ıiırmuı keyfiyetine bUbıua nuarı .W ve 3GO uab Sokol namına 
bu ,.,W. Jardım Mlebilecek talimatı 6jrenecek ." ~ -. te olduluna flpbe bıralmuyan ana. •~ m ımına -:'P dikkati celbediyorlar. IÖJ~ ~ reil1. bütün ftJlllCJlo 

llnıtı.. mahlar bir halde Uldık. allıtre cevap wreblleeektir. Şamdan releırdlr. açtılı kindar mQoad.eleyi çok dddiye Nleuvs Van Den Dag pzetesl, Ro. iin vatan .-ı•idaf .. a i9in hazır 
.... bir ı-7 yapamadı. aldJlmız emirler uklancla t.aya her • ~· manın, Akdenizdeld hıgtllz filosunun llftl taYlliJ'e -- beyanatta bul 
9dlılum mektuplanna bir .at ile türUl tafaillt ..-erebW.nlniz. Kenöi- Z aten bir çoklannm ftkrtnee g~~T Jatlonal Zeltung takvtyeeinl balyaya mütenoc:Ui te- " buırhldı ~anlamı 

w .. ek, Surlyeye ndetlnl ne son derece itimat ettijim için be. bu defakl harbin mukadder&. bir habere göre t~: likJd ettijbıl yumakta, NatJonal tll m6t.caWılerin kurbanı 
t=:.vca:ne.;o~~ nmJe nasıl ıörüfilrsenb, oaanla dahi tı Akdenizde ve Balkanltrda taay. takdirde, Papa 'Romadan aynlarak Bel&• ıazeteal lae, Norveçteki lb. .. 1~ 10D haftabl 

• "' e oylece ıörütönüz. Easel6mıi all me.. yün edecektir. Meşhur Alınan ku. PortPldze ııidecektir iDii muvaffaluyetaizliğindetı 10nra, ftld lpret •tmif ,,. 
fllırarak, amcasının ordusuna nittebeilhüdA. mandanı General Ludendorf ta bu Almlmı.r da · .. ttef lklerl harbin ..._ tarafa nakledilec;ejlni. hadllelerc:len ibret almak lbım 
etmeat demekti. S.Uıbtddiıı mektubu mühilrled!. fikri ileri lfürmilftür. mu mu~lefilderta bir Selinik cep- d lhıı anlatmıftn'. 
S.JAht~e Şama avdet Zıyucldinin boynundaki metin bir İngilis İmparatorlujunun mukad- Uluıni edlgorlar hcsı kurmak amınaa4a bulunmalan TtıVl/fll'e ldleumuna arp 

aldılmı ve mümldln mertebe ciild•ı:a ,.erlıefUrdL Bir _.. Z!yud.. deratı Akdenlzdeld baklmi1'8tine Alman pzetelerlnha ve radyola. muhtemel oldujunu IÖJ1-ktedir. Belgrat hükdınet radyosu bu 
İüenderlyeden ç~ iL din maiyetine bet ath alarak tehir· baibdu'· İngiliz İmparatorlutuna n. nnm bu mlnasebetle şiddetli neşri. /taJ,ganlara gire pm balla ta11are b\lcumlanna 

..ıatıyordu. S.Uhadclln, İsa den ÇJktl. Aıblar bir f8Y bllmedikle.. ria olmak istlyen Almanya ve İtalya yat ytparak müttefikleri harp yap. Roma. 4 (A.A.) _ lngilia w Fnn. bat almıya davet etmiflir. 
etti. rı için .,._._. ayajına keçe sar. onun elinden bu Akdenb hAkimlye. map tefebb6sle ithamları kbmenip l1Z matbuatı, denizden gelecek ıeca- te aJU'1lca bu 1 ZIJaaddln. amcam sultandan mı§lardı. Haçh1aruı muhtara hatla. tini almadıkça, İmparatorluk yolla- g&zonden kaçmamakta ve Almanla. viWere kaqı İt.lyanm zayıf oldu. çok esaa1ı almıftır. 

a!mlf. Şama avdet edecek. nna yaklqtıkları zaınan !sa malye. nna hlkiın olmadıkça mihver dev. rm ötedenberi bu çeşit bahanelerle tunu 
7

azmakta devam etmektedir. 
O halde bizim bunda talma.. tine yiilaek ...ıe emirler vermiye letJerinin İngiltere)'i majlup etmele- iatlll ve tecavüzlerini hakh göster. 'I vere ıuetell. bu münuebetle Alman Propaıanda Nezareti. 
IGzam 70ktur. bq1adL rine imkin yoktur. met- tefebbila ettikleri habrlanmak. btr itaıyan haritası nqretmiftir B~ tepn ve Turistik Propaganda 
Tabii biz de İlkend~riyeyt tab. Atblardan biri. faanuı mehRJS J•P Akdenizde hAklmlyet ve lmpara- tadır. haritada. İtalyan deııiz. hava ~ .ka- Herman Eaer, dün, Belgratta b 

ederek ordu7a iltihak edeceliz, tıjı ,nrültilyu anlayarak: torluk yollarmın tehlikeden ~de Anwriltalılanı tlh ra hYvetlerilalD büUin hudutlarda denblre !ıaataianmlt ve Berllne 
dllfflndl. _Aman ya emir! Yant koauıu- bir ıurette serbest olman, İngiltere Vqington, 4 (A.A.) - (Bavu): tefkU ettikleri aı.ı.r, tema hı•tmle mtlft&r. 
mmtrtn 'ba vul')'et kaqlamda nuz. Düpnan duyacak! dlrordu. için bir varlık ve yokluk meselesi. Roosevelt'ln matbuat milmassille- gölterilmlfdr. o.sete. İtalya aufan Hi11dbnet Na&flere ve Alman 

9!1CaJllDı ojrenmek ~ ZL Dtıpnan ffftti. Karanlıkta mızraklı dir. rlne vuku bulan beyanatından sonra dan bahseden bu teze itiraz ecleNk ylllılara karp ~ fiddetli tedbir: 
Ebu Caferln ve prek Haç- bir &6lae belirdi. Buailn Balkanlarda ve ~enizde Amerikan mahfellerinde Amerika. şöyle demektedir: almıftır. 
c!an1ann muhuamaya nlha. _ Kimdir o? beliren tehlikenin büyülüüiü bura- nın Roma hO.kdmetlne itidal tavsiye Kapılarına İtalyanın hlkim bulun. . • . 

Mrlllm4tk hususunclakt tP.kli&rJ.. Zfyaaddln ile sflvartler durdular. dadır. Burada ba§lıyacak harp, Şi- ettfğl ve Amerikanın ayni şekilde te. duju Adriyatik denizi. tamamen kL Ma~ek kabıneslnın satnk h 
etmedik. .~bu t~fif Blr Jki aölp daha görilndfl. Ufak bir maideki harbe benzemiyecektir. 19bbQI~, \nıhııuJıab P1YfPl ede- llw.Mr 121 İtalyan dmılmtıaı Lipı. kalem mudürO tllya Yurkiş, niy 

tanflmızdan eciiiırH, zayıf oL fwltı oldu. Ayni .. ar etti: • cett i"aiiaail hilifb'iı sllrmntedir. ya ubW ile Adriyatik duizi methali lranriJ• S.-.,. lfaır muavuı.LJA1.-
an••11lır. MDJRkft~ -

.,. 1lmmu oaJara blaet t m atlılarından biri yavaş ses. him role sahip olan dev et er- mahfellerde im olan kanaat A- yen denizi, İtalyan üslerinde bulunan noUiı E~işi, Bulgar 
edlJOr. l•· san den biri de Türkiyedir. Gerek Bal- merikan diplomasisi tarafından İtal. hava kuvvetlerinin kontrolü altmda Kral,ile görilfti 

llPaddin: -:.__ Danellm, dedi, flmdl ilzerlml. kaıılarm ve ıe~ Akdeniz~n mu~ yayı itidale sevketmek için, sarfedl. bir iç denizdir. Meaina boiazı ile bi- Lıanclra, 4 HUIUll) _ JCra1 
ZIJuddlD. Ben hkenderlye- ze hücum edecekler, hepimiz ellerine zene ve sulıilnu ~~e Türkiyının len ga)'l'etlerin Mussollnt nin sarih ribirlrıe balk bulunan lonya deni&i bu aktaı ıa.n--ın Ankara 

tekJlfüal Haçlılara dOpceltz. fimdiye kadar çok buyü:k hizmeU ol- bir vaziyet a~asına yaramıyacalt ve ile Tlrenlyen Mnlzlncle, denbaltılu- yük ~ kabul etmif ve bir 
~ - Eler hkum ederlene siz he. mqtur. Avrupa lflenle aUkadar görünme- dan başka. -.Ib bilyiik harp gemiSI, det gö~. 

JIUDa muvaffak olablllnenlz. men dönilp emlre haber veriniz. Ben ltalyada, tnlillzlerin Akdenizde ms isteyen Roolevelt idaresinin bu 33 kruvu6r. 18 muhrip 82 torpito, Bu mtllibt enaanda tngn 
auavaff1kı7ettlr. lan vutur belld kendimi kurta- muvaffak olamıyacaklan kanaati arzusunun bu tetebbQsleri zayıflata. nhr DOfmaD denls kuvvetleri. nfn Sof)-a sefiri de hazır bullummll 
~tedbir bira teb. on ~ • la kalkma kuvvetlenmiftjr. c-ır, hattl bip lnd!Neell IMlll11tn.. ~denizin Pantelerya yakınında ld. tur 

nnm. vurupnı 7'- fngilterentn Habet harbi esmıp.n.. dedir 1mı cL.ıı .. nı- so1·--.ı ._. .. • nız emtrin emrt böyledir. da sanksiyonlan tatbik edememes~ ~ efktrı umumtyeslnde Utlenmeslle biribirinden ayrı ştır. ....... ..,. .-fUA .~,.,.-~ 
• m11.W. c1e tedblrinize Al- Bir iki mızrak daha satıandı. Bir f talpıı tazyikten çekinmesi tspan. huri olan kanaate göre İtalya müt. Tam bir sahil muhafaza tertibatı. t. Sofya. 4 (A.A.) - Dün sabah 
telaliri elbette m:ıvafık plır. koşufm• oldu. Onu mOtetkrp slUh ya hlallılOd• mihver devl~tlerinin tetikler için Akdenizde ve Adrlyatik. talyan sahillerini tamamen himaye beti Sot,ada bal•mmüta olan 
izah ediniz. pkırtıları ifltlldl. Zlyaaddtn baçlıla- serbeetçe İlpanyaya yardım etmele. te her an pek nhim müşkülit çıka. altında tutmaktadır. Sekis milyon İ- ter CJodl'Ult dlll öğleden sonra 

llafhlu'm bize Jrarp b&yle bir nn emirlerini ifltiyordu: rine töz kaptm•. ve nihayet bu rabilecek ciddi bir tehlike tefkil et- talyan ukerl çafPlllD8la bulrdır. tanfuldm bb.. ecUlmlftlr. Do 
bu1unma1an için benim e. - SiWı bapna! Bukuı nr. harbin batladılı lilndenberl lnınte- mektedir cıı.... .,,_ lıfaliJe •• Tlearet 

ftldllf!n noktatardan bL D6§man, Zlyaaddln ile .OvarllerL renin ftalyaya brp fk14et,,. *-Jik Diler clb.tt.n kOlllN bumdan s 'V etlerle ml..U. de uun lirfltmeleı'de 
8laftffak olmımakbp lAzım bin adedini daha anlamadılı leln b(l.. siyasetinde pvıeldtt geet'ernıM( L birçok Jdmaeler, Norveçte müttefik- O '!J mutttlf. 
11..ell hen, bir phla çok e.. yük btr çıJat hareketi karplında kaL talyada lngilterenln raıfma atfedil. lerin ujradılı muvaffakl7etlizlilfn Al 1 J 

wrirlm. Onu vazife ne dılun zannetmltti. Mızrak gölplerL mlf ve fapt propagandası İngiltere- bütün bitaraf memleketlerde hilae. m anıar sveç 
ahderfrlm- Şayet o şahıs ne dolnt bir kaç adım daha ilerledi. yl Akdenizde daima zayıf ptermlf. dilen •mniJetlizllli arttırdıjı merke. 

eline dtıwene. bu benım ter. Ziyaaddlnln maf7etlnde blru tir. Bucün İtalyanın Almanya tara- zinde Olan kanaatlerini saklamamak.. Bitara" lıg"' ın ı 
bir slJaclır. HaçJılar o•· evvel dönmeli teklif eden IOvarl: fına meyleder ıörünmeeinln en mü- tadırJar. J' 

"-bn bOJGk blr ehemmiyet _Emir İp! Danellm. esir edile.. hlm sebeplerinden biri de bu olm\lf- Amerika etkin umumiyeti Alman VOTUJ}QCaklar 
anlarlarsa. ODU 61dQrmez. celfz diyordu. tur. 1arm bu MM içlnde kati bir neüoe A 1 

•mıua ederler. Beni, onun Z iyaaddiıı: BUDf mukabil İtalyayı en qcJt kor. elde etmek için bütüa ıayretıerinl 
1 

1ncı• ~ 
tehcltt ederler. - Ben ne diyorsam onu yap. kutan Amil. lnaWz _ Türk ittifakı sarfedeceklerlne inanmaja meyyal- hı bitaraf k1ma <:" Wt ~ l9r ft iki memlek.m pJNtlerl 

Oldltirnıelerl lhdmall de dü§fi.. Fazla W lltemem! dedi. oımu,tur. Almanya Polonyayı ı.tili- dir. ç • 11 bmcl ol- ramxlıki ~ tebar6a etüı~• 
• olur! Düpnan atlaruwı nal 1e1lerl ipti.. ya bafladılı zaman, İtalyanın Hyirai Bir çok müphltler, flmdi nllbeten mtlprek meııfaatlerl lca an tir • 

. Eler bu film yalnız e. llyordu. Zlyaaddlnin çarpqmaktan kalmuınuı daha o vüitten Almanya yakın bir atide Holandanın lltilAsı dutu ıa~;;,Wtd =====--===--=-===-:ıı::==-
bir dl oll&)"clı, istedQUe. ziyade haçldarm eline düpwk iste .. ile birlikte Qrbe ıtrmetten çekin. tmkAnım derplf eylemektedirler. Bu 
ten IODl'a Nlld öldürür.. diiinl maiyetine anlatmM ifine gel. meslnln bir çok M'bepteri Yaldır. Es- hareket Almınlara İııfllteN)'e brfl Londra, 4 CHuusl) - Holada !ai-

t o ıat &)'ili ıımanda be. m170rdu. cümle İtalyanm o ftklt bentlz harbe ıeııtf mikyuta hucumlara ıeçmtk ldimeU m~l bir tehlikqi önle-
.. mtım ve mutemedim olur Haqlılar 1ülafbklan zamau mai. bazD' o'JmaclılJ ileri ~. için yeni Gtllc t.11 etmek imklnmı mek için çok fiddetl1 barekeı -m::-

6JdUnünler? yetindeldlere: Fakat İtalfa11 derhal harbe ....... ....,.tir. Aynl müfBbltleriıi san- te, biDıa .. Nazilere karp ....ıı -
..._ ...,.,._ ki. emir, - Geri clölllln! Meli. SflvarlJer ten meneden m blJ8k amaw.t. aetttıderhı• ıöN !talyanuı müdaha- birler almaktadır. Bu arada Bol•ndlı 

1Mal memur etmek lltlyor. lua}'VllDlaruu çnlrdller. Z17uddln biri de TürJdyealn üclenls IUl1abl tell bu vakayUe ayni amanda vu. Nui Partillnln ~1 dolrU ~ 
ZlJHd• a.. laken. etbda k•lmlfb. Bınt.nbire aundan temin lçtn lnsUten n. blrlepnm ku b11laaktır. Bu ha:1 medeni millet. mal clahl ihtimal __ Unde aörül-
pnk briçte benim sana bJıdilılnl -~ Bir anda etrafmı 0~ ı. için gittikçe büyüyen bir ıchlite mektedlr. 

~ a::~ ı!:":me ~ac: := uz:~u:i .ı:.i:: Tflıtiye, bugilne ~c: tetldl ~ ,,,.. t.:ı;:".. ~rı~~~uıuı: 
• pek lilzel ta&dir ederler. bir hueJml SaWıaddlnln bütüıı pJL devamında m:..t~ı:=:r. B•Jfbl Farlltea bildlrildJllne ıar.. batan ~:;~C.T;;~ 1;r 
'9111 tehdit etmek llterler. O mm altillt edebllir ve onu lsadan e. de Tilrtdye Balıanlarda w AkdenlL Fnınsıı matbuatı bl•b·- Akdeniz ri de pzete muharrlrldlr ~eldl 

edeceklerl teklif bizim I bediyen ayuebilirdi. Zlypaddin bu. ele 911lhh ve ıt.tilkonun bozulınaaı. ~letile meşgul olmaktadır. bu adamların Bolanda bltanfhaı$ 
JjMar ptdetle reddettlllmlz nu bUdiil için üzeriıı• saldıranları_n k IAbyt kalraı ak vm,.t. Bu arada Populahe ıazetaiufn DıW ettirmek için ~ 

enin tahliyelldir. taarruzlanna meydan verecek bır :.ır~rpGerek BaUr.J.8:cta ve gem diplomatik mubarriı'i, ltalya maelt- tevktflerlnln herhalcle btlttın mem· 
IUUll emrlnbe buınm. harekette bulunmadı. Haçlılar, Ziya. Atdeni d aulhb bozulm .ı ftwinde durarak, İtalyan matbua- leket taraflndan tasvip ecWecelbd 
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7.11 
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mlleJe pyet fDlhnm olma. ıddhılD bapndald tolpdan bir emir z e nmı intaç tmın mtlttetlkler aleyhindeki flddeL .atlemftur 
bir f811ma hattam .,u:. oldutun11 aatMıJtr. Kalabalıkta bir edeoek ~erhmıgi bir hareket bl'll- U iNfilyatl, 7abtnoı ajanlaruı s-. ._._.:_ 

4 
(A.A.) _ AJDiaJar ~ 

o1an1arm bile bundall ma. 198! 11nda, Türkife de m6ttefiklerlle bir- vu,acla ve AlmaaJada urfetttkleri B .--. tUkJerl takdiı: 

l.M 
IS.il 
IL09'11 

oim11..U. _ V111'1DQ1DI Dlrl tatw.. Bmrhll ilkte harekete Amade bulunm.aktlcflr. ppı.H faaUJetler, f8f1a pf1erinln .: N~ ~ııar!a bwfturu; ....... w taltvlllt U..rhıe 
.................. ,ft ... mnn• kadar bir dd Ç'lkıf yerdl. Z171111ddin rahat bir nef• aldl. B1a itibarla harbin Akdenlae ft meclllteki nutuklan •• daha u ma- brpdan bakacakllnna liifllyen Ho. 

,apmah. DüpınJan bluz D6pmn 16nrWM Jnnmnda eden- Balkanlara inmekte olman blzl J& l6m. takat daha vaJdm dfler bur me. landal• Nazi Şefi llUllert, IÖılerbün 
lerda ı.ır Utla Pft11 bir uçca ile kuldan alitadar et!Dlktedlr ft ,tnl 1e1el•. t>e,a arayı. MU110llulnin a. Felemenk Hindlstanındakl Nulter ...;:.=:~=====::=~~==~ 

... llla,lllr DOkta ltelrlaM.e dL IOnhl: bun'11 içindir ld, Akdenbcle n Bal. Dl b\r bnr vermatnden endlfeye b8rlnde yaptılı tesiri tMJ1 mak• 
..........,. Jaı.daa. - JanwlnT Baraü ttla ne? ~a bAdbelerin lnkltafl banda düf&lrdQlfbaO, Anaerika elçisinbı Da. diyle blr telp çekmlftlr. Jl..,t, 

ı ta nnalle'tabma Ubrwltli bir ~ merak,,. alüa il• takip edllmekte. ce DUCUncWd tıı .. 1>111,,. V&lfnr· bu teJaraftncla Nulleı1 mmt alda· 
,._. baflılara kaıp kaU.. a.'48 lleldl. en., .. ....a. dlr. tondtkı ltat,.a ~ Colorma'mn faa lflnde meni ~-qır. 

DM c.ı .. Urll yapme Haçh: M.amafth hmtlz oıtahtta btclbln llllDIBlr V.U. "'Olmhmntat ltoo. mak auretlJle, tol1arı ka~ dı. 
_....., ~ mWr? - u,ı.. dML ltt•iıat olmayı icap ettirecek miJdm hldite- ....ıt'I• yaptılı mWlkatlaruı bun- ;ruetlne blmt hot6meda mabkGm 

-'11'• 8n•m a.ı eaı .. -. -alddtn• ı.r JOktm'. Almanya da1la lfOl'ftÇ daa mütevellit oldalun yazmakta. ettf11n1 llJylemektedlr. 
,._ Bacld.. * böyle - lelD laal __,..im adar •ferlrıl bltinnemtştir. tıaı,mun yine dır. Dfter taraftan ı.a Haye'de J'lpılan 
muvaffülret vennekten ~ ,.oaQ 1:alr ldımam. bJ6f ppmalda o1mıu latllull ta. lılubarrlr dVor Jd: llu•Unl, tfm.. bir topJantlü Raif Mebus Vantoll 
Onler buma b&Jük bir ._ Bu cnap tDeriDe JuıcJı. n .. .,ı... mamen an olmamıftır. Onun için diye bdar pJri muharlpllll elden mı '11.,... ut p1191lltfte. Alman 

•mıer, Du caı.e brp nna ~ hWdbn ftl'llleltte acele etmemek c!a- ltrnkmat tmonuruncla olmadıla ee- Nul ıen9Hllnfn kahramanı Rant 
wıcek•. Zaten aapma.. (Dnuu Var) ha mavafıktnt nbım vennlftlr. l'üat ıtatüko ne Wenel'I nGmune olarak g&terml.ftlr. 
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Tan kupası mektepliler futbol şam. 
piyonası finnl müsabakası dün Şe-
ref stadında iki bini aşan bir seyirci 
kütlesi onünde Galatasaray - Boğa. 
ziçi liseleri arasında yapıldı. Hake
min çok fena idaresi yüzünden zaman 
zaman tntsız ve zevksiz bir cereyan 
takip eden bu iki guzide takım kar
şılaşması 1 - 1 bernberc neticelen. 
miştir. Bu vaziyet karşısında maçın 
yarım saat temdidi icap ederken an. 
laş!lmıyan bir sebeple oyun temdit 
edılmiyerek şampiyon taayyün ede
memiştir. 

Saat tam 16.30 da her iki takım 
sahaya şu kadrolarla çıktılar: 

Galatnsnrny: Necmi - Ali, TnHit -
Abit, Halil, Mahmut - Mustafa, Ay
dın, Muzaffer, Nuri, Bülent. 

Temdit Edi mesi icap Ederken 
Ş mpiyon Yaayyün Ede edi 

Boğaziçi: Halil - Süreyya, Rahmi - . 
Enis, Osman, Necdet - Sabri, Musta.

1 

üalatanm·ay - Boğaziçi Liseleri takımları birarada 
fa, Tesit, Niyazi, Nusret. 

Hakem Sami idi. yapmıştır. Devre sonlanna doğru Taksim stadında da sabahleyin dün 
Oyuna Boğaziçi ba5;1adı. İlk daki- To~.i _?eraberliği bozan ikinci Pera Peraya yenilen Demirsporla _ Şişli, 

kalar birbirini takip eden Boğaziçi g.olu~u d~ yap~ıştır. Ve devre bu ne. öğleden sonra da Galatasarayla Vefa 
hücumlarile geçti. Fakat çok geçme- tıce ~le bıtmıştır. karşılaşacaklardır. 
den Galatasaraylılar mukabil hücum. İkınc.i devre Demfrsporun çok sert Edirne güı·eş müsabakası 
lara başladılar. Maç çok güzel olu. oyunu ıle geçmiş, fakat netice değiş. 
yordu. Boğaziçi yirmi beş dakika sü- m~iştir .. Yalnız Dcmirspor sağ mü. 
ren hfıkimiyetine ragmen bir türlü dafıı Gazı ile sol açıklan Zekinin 
gol kaydedemedi. 26 ncı dakikada maç esnasında ve maçtan sonra yan 
bir Galatasaray hücumunda Boğazici hakemlerine karşı sporculuğa yakış. 
aleyhine bir fnvul oldu. Kale önün"'e mıyan hareketleri Halk üzerinde çok 
düşen atışta topu müsait bir vaziyet- fena bir tesir yapmıştır. 
te yakrılıyan Aydın Galatasarayın Golf §ampiyonu 
golünü kaydetti ve devrenin bundnn 
sonrası da Boğnziçinin hakimiyeti al. 
tında geçmesine rağmen vaziyet de. 
ğişmcdi ve devre 1 _ O Galatasarayın 
lehine bitti. 

lkbıcı aevre 
İkinci devreye Galatasaraylılar çok 

canlı başladılar ve oyunda htikimiyet 
kurdular. Galatasaray hakimiyeti 
devam ederken devrenin 14 üncü da. 
kikasmda çok müessif bir kaza oldu. 
Bır Galatasaray hücumunda Bülent, 
Boğaziçi kalecisile çarpıştı ve hiçbir 
kasit olmıyan bu çarpısmada Dillen. 
din sol ayağı ıbilek kemiği kırıldı. Bu 
rnüessif kaza Galatasaraylı oyuncu
lann tnbiatile maneviyatını bozdu ve 
tekrar başlıyan oyunda Boğaziçi Ga.. 
latnsaray kalesini tazyik ctmeğc baş. 
ladı. Rakiplerinin maneviyat bozuk
luğundan istifade eden Boğaziçi, hü. 
cumlannı sıklaştırdı ve soldan açılan 
bir hücumda Niyazi beraberliği temin 
eden golı.i kayda muvaffak oldu. 

Yalnız bu goldeki ofsayt vaziyeti, 
oyunu çok fena idare eden hakemin 
gözünden kaçmı!itı. Galatasaraylıla
rın itirazlanna rağmen hakem bunu 
sol nddetti ve maç da bu netice ile 
l - 1 berabere bitti. 

IJJ açın temdidi meselesi 

Yeni teşekkül eden Golf klübünün 
tertip ettiği şampi ·ona finali dün 
Maslaktaki sahada Zeki Rıuı ile Re. 
şat arasmda yapılmış ve Reşat galip 
gelerek ortaya konan kupayı kazan.. 
mıştır. 

Milli Küme maçları 
Milli küme şehirlerarası müsaba. 

kalanna dün Ankarada devam edil
miş ve İz.mirin Altınordusu ile Altayı 
Muhafız ve Gençlerle karşılaşmışlar. 
dır. 

Muhafızgücii • Altmordu maçında 
5 - O gibi büyük bir farkla Muhafız 
galip gelmiş, Gençlcrbirliği _ Altay 
~a~şıla~ması _dn, 5 _ 3 Gençlerin ga. 
lıbıyetıle nctıcelenmiştir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Fcnerbahçeliler; Kadıkö

yündeki stadlarında Beyoğlunun en 
kuvvetli takımlarından Kurtuluşla 
bir maç yapacaklardır. San liıcivert. 
liler bu sene kadrolarına yeni iltihak 
edecek oyuncuları da bu maçta tec
rübe edeceklerdir. 

l\focaristnnda 
Büyük Seylap 

Budapeştc, 4 (A.A.) - Macar ova. 
sındaki su bnskınlnrı yüzünden 14 
bin f!V hasara uğramıştır. Bunlann 
derhal tiımirl için 16 milyon tahsisat 
ayrılmıştır. 

Ankara, 4 (A.A.) - Bu sene Ed4-
nede yapılacak olan Kırkpınar güreş 
müsabakalarına Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörlüğü güreşçileri de işti. 
rak edecekler ve yağlı güreşlerden 
başka serbest güreş müsabakalan da 
yapacaklardır. 

• 
Jimnastik ve izcilik 

ra yonu 

Kuruluyor 
Ankara, 4 (TAN) - Beden Terbi.. 

yesi Genel Direktörlüğü istişare he
yetinin 29 Nisan Pazartesi günün. 
denberi devam etmekte olan toplan. 
tılan bugün sona ermiştir. Bu top. 
lantılarda tahsisatın sureti tevzii ü. 
zerinde kararlar alınmış ve bütçeden 
federasyonlara ayrılacak olan tahsi
satın ne suretle taksim olunacağı ve 
hangi işlere sarfcdileceği müzakere 
ve tcsbit olunmuştur. 

Merkez istişare heyeti bundan baş. 
k.a' b.cdcn terbiyesi ve spor mükelle
fıyctınc dahil olacak bölgelerle mü
kelleflerin yerleri ve yaş hadleri hak 
kındnki düşüncelerinin ve bu mevzu 
üzerinde çalışmak üzere "Jimnastik 
ve İ~il~k" adile yeni bir federasyon 
teşkılinın Başvektılcte arzını karar
laştırmıştır. 

Bir Destroyerde İnfilak 
Nevyork, 4 (A.A.) _ Los Angeles

te bulunan bir destroyerde bir infi
lak olmuş ve gemi ağır surette hasa. 
ra uğramıştır. Mürettebat arasında 
birçok yaralı vardır. Htıdisenin bir 
sunmst eseri olduğu zannedilmekte
dir. 

Maçın yarım saat temdidi icap ct
rnekte idi. Fcnn idaresini kendisi de 
anlıyan hakem, vaki itirazlara rağ. 
ınen oyunu temdit etmedi. Bu suret: 
le mektepliler futbol şampiyonu an. 
!aşılmamış oldu. Her iki takım, şam
piyonu meydana çıkarmak için tek-
rar karşılaşacaklardır. , •••• 

Haydarpa._a - Hayriye maçı HACI HÜSEYİN 
Final maçından evvel Haydarpa

şa - Hayriye liseleri üçüncüyü tayin 1 
edecek karşılaşmayı yaptılar. Her iki 
takım sahaya tam kadrolarile çıktı
lar. Şaıi Tezcanın idaresindeki bu 
ınaç Haydarpaşnnın hakimiyeti al
tında geçti. üstüste iki gol kaydeden 
Baydarpasa 2 _ O p,alip vaziyete g"~
ti. Bundan sonra Hnydarpnşa miida
faasının hatalı bir har('keti penaltıya 
sebep oldu ve Hayriyeliler bunu gole 
Çevirdiler. Bunu Haydarpaşalılann 
Yaptığı üçüncü gol takip etti ve dcv.

1 
re .3 - 1 bitti. 

TORUNU 
Macit Evrim ve Şürekası 

1 Mayıstan itibaren en iyi yünlii - İpekli ceşitlcrllc 
n ha ladıfmı sayın müc•tcrilcri ne a:rzcder. 

Adres: Yeni Postahane caddesi 43. 
DİKKAT: Şubemiz yoktur. 

sah-

6m-------------------------, Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüaü İICinları Ikinci devrede her iki takım bütün 

çalışınalanna rağmen gol yapamadı
lar ve maç da bu suretle 3 - 1 Hay-:1 Münhal bulunan Van ~bemiz mes'ul muhasipliğine 6. cı dereceden bir mu-
arpn•anın galibiyetilc neticelendi. 1 haslp alınacaktır. 

Demirspor - Pera maçı J Taliplerin 15-5-940 tarihine kadar vesaikne birlikte Zdt İşleri MildilrlüğClne 
. Ankaranm Demlrsporu dün Tak- müracaaUan. (3643) 

~
1

~ ~tadında çok az bir seyirci küt- ...._•••••••••••••••••·~~---••••esı onünde Pera ile karşılaşmış ve ,. 
Peranın zayıf bir kadro ile oynama. 

sına rağme~ 2 - 1 ma~llıp olmuştur. r. Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
.Oyunun ılk devresı çok canlı geç. 1 

mış ve ilk golü Toni vasıtasile pera k K p •ıı • d kaydetıniştir. Otuzuncu dakikada 1'- Hak 1 atran astı erı de var ır. 
Penaltıdan Sevkct beraberlik Rolünü 

Norveç Mukavemeti 
Yer Yer Kırılıyor 

<Başı 1 incide) 
vcç arasında yapılacak . anlaşmanın 
r~smi bir mahiyeti kalmıyacaktır. 

Çı.inkü sulhc talip olan kumandnn. 
lar tarafından yazılan emri yevmi L 
le Alman makamlarile bu kumandan. 
lar arasında geçen müzaKerel<ı.r içın 
Norveç yuksek kumanda heyetinin 
muvrı!akatini almamış olacaktır. 

Yalnız Kral Haakon ile hükümet 
erkanı henüz Norvcçte bulunmakta
dır. 

Esasen Norveçin diğer mıntakaln
rında bulunan Norveç kıtaatı ve kU
mandanlan hala harbe devam etmek 
te ve Alman ilerlemesine miıni olmı
ya bütün kuvvetlerile çalışmaktadır
lar. 

Diğer taraftan Londranm salahi
yettar mahfellerinde beyan edildiği
ne göre, müttefiklerin Norveçte ricat 
etmelerine rağmen İngilizler ve Fran 
sızlar harekata azami enerji ile de
vam etmeğe karar v rmişlcrdir. 

No1·vcçte a keri vaziyet 
Norveçteki harckiit hakkında son 

gelen haberlere gore va~iyct şu mcr-
1 kezdedir: 

TRONDHE1M MİNTAKASİNDA: 
Tıonoheim'in 50 kilometre cenubu 
şarkısinde kain Dollu da Almanlar 
tnrafından zaptedilmiştir. 'l'rondhe;m 
den hareket etmiş olan Alman muf
rczclcri muhtelif cephelerde muvaf
fakıyetli surette ilerlemişlerdir. Fli
kat mütareke müzakereleri üzerine 
bu cephedeki bütün Alman kuman. 
danlarına vaziyete intizaren olduk. 
ları yerde kalmnlıırı ve Norveçlilere 
ateş etmemeleri bildirilmi tir. 

ROSOS MlNTAKASINDA: Noı
vcçlilcr şiddetle mukavemet etmek
te olup, batta burada bir Alm:ın ta
arruzunu da muvaffakıyetle püskürt 
mü~lerdir. 
NARVİK M!NTAKASINDA: In

giliz rııdyosu, Narvik'in, dün akşam 
karadan ve havadan bombardıman 

cdidllğini ve müttefik kıtaat tarafın
dan bir çevirme hareket.ile kuşatıldı
ğını haber vermektedir. 
Diğer taraftan Stokholmde çıkan 

Afton Bladet gazetesinin bildirdlgıne 
gore, Narvik mıntakasında şiddetli 
bir muharebe cereyan etmektedir. 
Almanlar şehrin cenubu §arkısinde 
geri püskürtülmüşlerdir. 

Miittefikler görünüşe göre Narvike 
karşı kati bir hücuma geçmek !çın 
takviy<' kıtalarının gelmesini bekle
mektedirler. 

STAVANGER MİNTAKASİNDA: 

8 Ydda Meydana 
Çıkan lslahiye 

1sıa biye, (TAN Muhabirinden ı -
İslavılye, Gaziantebin yüz ik: kilo. 
metre batısında bulunan yemyeşil 
bir kaza merkezidir. Burası birkaç 
asırlık bir ömre mnlik bulunmakla 
beraber küç.ücük bir köy halinde 
kalmı: bir kasabacıktı. Koskoca asır
ların mellin ihmali, bu şirin köşemi-
zi bol bağ ve bahçelerinin ortasın. 
da pek iptidai bir hale getirmi;ti. 

Sekiz sene evvelki İsl biye ile bu
günkü IslAhiye arasında namütenahi 
farklar vardır. Etrafını çerçeve1iyen 
sırtların ortasında bir cenneti andı. 
rc.n 1sllihiye, ancak sekiz seneh\t bir 
çalışmanın ınahsulüdiır. 

Belediye reisi Hakkıyı ziyare~ et
tim. Bann şu malumatı verdi: 
"- Kazamız oldukça eskidir. Fa-

kat birçok mcmleketlcrimiz gibi,· bu
rası da bakımsızlık yüzünden pek ip
tidai bir şekilde kalmı tır. Gordükle-
riniz, hep sekiz, on sene içinde ya. 
pılmıştır. Memlekette otel buhranı-
nın önüne geçebilmek için altı bin 
lira Enrfederek, yeni bir belediye bi
nası ycıptınp bugünkü belediyeyi de 
bütün konforu haiz modern bir otel 
yapacağ1z. Yeni binamızın bitmesi
ne pek az kalmıştır. Bütün eşya ve 
levazımatı belediye tarafından te
min edilecek olan belediye oteli mu. 
hitin mühim bir ihtiyacını karşılı

ya<-aktır. 

Yıllık varidatımız on beş bin li. 
radır. Nüfusu iki bin beş yiızle fü; 
bin arasında bulunan bir kaznda bu 
varıdatı arkadaşlarımızla çok çalış. 

mak ımretile temin edebiliyoruz. Va. 
ndatı arttırmak için, yeni kaynaklar 
bulmıya uğraşıyoruz. Nümune evleri 
yaptırıyoruz. Caddeler açtırıyoruz. 

Şeh:in modem bir hale gelmesi için 
eliMizden geldiği kadar çalışıy\)ruz 

Anteptl'n Hataya giden umumi şo
scmfz de, tamamen yapılırsa, burası 
çok miıhim bir uğrak haline gele. 
ccktir... ·1. F. 

Stnvc.nger ve Forncbu, üçüncü defa 
olarak tekrar bombardıman edilmış.. 
tir ve tayyare karargahlarına ait bi. 
nalııı alevler içindedir. 

Ingiliz hava kuvvetlerinin Stavnn
gc.re yaptıklan hücum esnasında Al
manlar zayıf bir mukaveın~t gostcr
mişlcrdir. 

Bunun sebebi, pek muhakkak ola
rak t yyare meydanına evvelce yapıl 
nıış olrm iddetli hucum! rtn vücude 
getlrdiğ! hasarlardır. Filh.ıkika, ha
v::ı meydanı etrafındnki binalann ek. 
serisi, yangın bombalarılc yıkılmı~
tır. 

Ji'orr.ebu hava meydanma y::ıpılan 
hı.icumlar esna şnd , İngiliz hava 
kuvvetleri, daha şiddetli bir muka. 
vemctc karşı koymıya mecbur kal. 
mışlardır. Fakat buna ra~mcn, esaslı 
hangar üzerine lüzumu kadar yakın
dan dört bombn atılmıştır. Bunların 
çok ciddi hasara sebep olduğu mu
hakkaktır. 

• Stokholmdcn bildlrildı !'fıne {?Öre, 
Almanlar Nybergsund ısmlndeki Nor 
veç kasabasını işgal etmişl<'rdir. BU
nun üzerine bu mınt.ııkadaki Norveç 
k·uılan İsveç hududuna do ru çc. 
kilmeK emrini almışlarchr. İsveç hu
dudunu geçen yüzlerce Norveç aske. 
rinin siliihları alınmıştır. 

Almanlara göre vaziyet 
Alman radyosunun dün akşam bil· 

dirdiğinc gi>re, Norveçte "harp eden 
Norveç kıtalnn miitemııdiyen ve par. 
ça parça Alman makamlarına teslim 
olmaktadır. 

Almanlar İngilfzlerin tahliye et
tikleri Namsos ile diğer bütün me
vakii işgal etmi lerdir. Buralarda İn
gilizlerin götürmiye imkan bulamı
yarak tcrkettiklcri mı.ihim miktarda 
müh;mmat elde edılmiştir. 

Bir l11giliz zırhlı ı batınldı 
Yine Alman radyosunun bildırdi. 

ğine göre Almanlar Namsosta 10 bin 
tonluk bir İngiliz zırhlısını batırmış. 
lardır. Bu zırhlı, Almanlann yeni i
cat ettikleri ve ilk dt'fa kullondıkla
n bir bomba ile batırılm1 tır. Bu 
bomba, bir torpıl buyiıkluğündc olup 
yalnız bir tane i en büyiık bir gemiyi 
dahi batırmıya kifayet etmektedir. 

Almanyadaki Noı·veçliler 
Stokholm, 4 (A.A.) - İsveç hükfı

metl, Alman hükümetinin miisaade
sile Almanyada bulunan Norvcçlıle
rin menfaatlcrile aliıkadar meseleler. 
le mc~gul olmıya muvaf knt etmiş.. 
tir. 

Hav 
Şid 

H rbi 
e lendi 

(Baş1 l incide) 
leri işitilmiş, bunun uzerine projek. 
torler harekete geçmiş ve şiddetli 
topçu ateşi açılmıştır. 
Diğer tııraftan milliyeti tamnmile 

tayin edllemiyen, fakat Alman tay. 
yaresi olduğu tahmin olunan bir tay. 
yarenin, dun akşam İngiltercnin şi
mali şarki sahılleri açıklannda sey. 
rettigi gorülmüştı.ir. 
/ngiliz tayyarelerinin yaptığı 

ke§if uçu l.arı 
Alman deniz tayyareleri tarafın. 

dan herhangi bir mayin dökülme a. 
meliycsine te cbbus edilmesine mani 
olmak maksadile, Alman Frizon ada. 
ları üzerinde de İngiliz tayyareleri 
ke!ıif uçuşlan yapmı~lardır. Bu İngL 
liz keşif tayyareleri, ezcümle Sylt üs. 
sündcn ve Hindenburg barajrndan 
Almanların açtığı ateşle karşılaş. 
mışlardır. Büyük miktarda İnglli.z 
tayyareleri tarafından gece yapılan 
bu büyük hareketler esnasında, hiç
bir kay.ıp ve hasar kaydolunmamış. 

Amstcrdam, 4 (A.A.) - Holanda 
bandıralı Lybelle kotrası, bu ger.e 
Harlingen limanına gelmiştir. Tayfa. 
Lybelle'in, İngiliz sahili yakininde, 
bir Alman tayyaresi tarafından mit. 
ralyöz ateşine tutulduğunu soylemiş 
tir. Dümenci kolundan yaralanmış. 
tır. Kotraya dlişen kurşunlar, "1940 
Alman ordusu,, ibaresini havidir. 

Al manyadaki 
Talebelerimiz 

(Başı l ın~ldel 
dtıerır.e gönoerilmesi hakkında aile. 
lerlne mektuplar gondcrmektedıri~r. 
Aile rcı leri gelen bu mektupları hü. 
kurnct makamlarına gonderınek su. 
retile bu maddeleri Almanyeya s<>n
derebilmek için müsaade 1 temekte. 
dirler. 

Hiıkümetin, ayda iki kilfl sabun 
gônderilmC'Sİ yolunda verdı~i mı.if'n

adrnın daha b zı maddelere de teŞ
mil edeceği bildirilmektedir. Bu ara
da ilk olarnk sabundan maada kavur. 
ma da eöndcrilmcsine izin verllmi~t:r 

'l 

1K1 MILYO 
Dekarhk Arazi 

Köylüye Veriliyor 
Ankara, 4 (Tan Muhabirinden) -

Hükumetin uzun bir zamandanberi 
tetkikle mesgul bulunduğu toprak 
tevzıi meselesi bugün neticelenmiş 
bulunmaktadır. Milli emlake ait bu. 
lunan takriben yirmi milyon lira 
kıymetinde ve bir buçuk iki milyo~ 
deka: büyüklliğündeki araziyi köy. 
lüye tevzi için hazırlıklar ikmnl edil. 
mistir. 

Vilayetlere gönderilen bir tebliğde 
topraksı?. köylu miktarının ne oldu
ğu, az toprak sahibi bulunan köylü. 
lerin ailevi vaziyetleri dolayıslle ne 
kadar toprağa daha ihtiyaçları bu
lunduğu sorulmuş, bunların bir cet
vel halinde önümüzdeki ay içinde 
Vekfılete bildirilme i istenmiştir. 

Mnliyc Vekaleti dağıtılması karar. 
laştırılnn toprağın tevzi sureti, kim
lere ne miktar toprak \•eriteceği, han 
gi mıntnkalardakl toprağm tevzie sa
lih bulunduğu hakkında bir talimat
name hazırlamtştır. Bu talimatname
de şehir ve kasabalann belediye hu
dutları dahilinde bulunan milli em
lake ait arazinin bu karardan istisna 
edıldiği, şehrin istikbali ve tevsii ba
kımından buna zaruret hasıl olduğu 
beyan edilmektedir. 

Talimntnamenfn dığer bir nokta. 
sında milli emlake ait olnn bu arazi
nin muhim bir kısmının liiyıkile fşle. 
tılcmediği ve diğer mühim bir kıs. 
mmın da bakımsız bir halde bulun. 
duğu ve bu SC'beplerdcn dolayı bu a
razinin bu ckilde tevzlinin yerinde 
bir karar olacağı ifade edilmektedir. 

Maliye Vekaleti, Ziraat VekaleU 
ile müştereken bu işe ait her türlü 
kanuni formaliteleri ikmal ettikten 
sonra bir kanun projesi haurlıyacak, 
Meclisin kabul ve tasdikından sonra 
arazi tevzii işi, en kısa bir zamanda 
neticelendirilmiş olacaktır. 

TERBİYE NOTLARI 
.... ____ 1 

'--------·-- -· o Kararsız Çocuklar 
Bilha a çocuklnrln uf,ra anlar hem= 

daıma<yerle de durnmıyan, sebt'p yo ket 
kımıldayan, mektepte arkad şlırına raha 
\"ermıyen, onl n blzar eden, saçlannı, kıı· 
laklarım çeken. defterlerlnl karalayan 
murc kep hokkıılnını deviren, oyuncak
brını p rçalıyan, sokaklarda tramvay ray. 
lan Ozerlne taş koyan, evlerin r.ıllerlnl ~
larak knçnn çocuklarla kar:ııltışıf'.lar. Bu 
htıle sebep, eski kanaatlerin akslne olarak 
her an çoğalan fıklr v hayallerin mQte
madi akı:len de il, dlkketin göçebellği
dir. Bu daimi mevzu aramn clt5 iya di
mağl ve zilini lnklşnfta oldukça ciddi ge
cikmeler meydana getirmekten hali kal
maz. Terbiyede "knrarsız.lık" d dığlmlz bu 
marad halın birçok ebeplcrl 'ardır. Cilm
lei ıu;ab!yenln inkişafında gecikme, iç 11-
razat ,;uddclerln!n, - bilh - troit gud
desinin - normal f aliyctlc bulunr.mnması, 
a leni, ipomanl - fıtri tereddi bu ıebep
ler arasındadır. 

COmlcl as blyenln normal bir ~ekıtde 
lnkiş f edemem<' 1, ek r\Ya mar zl tna
hürnllı ebl'blyet verir. Çocuk yaşıtlann
dan çok daha geç yOrllmeğe ba lar, urun 
müddet konu amaz. Becerik ı:dir. YütOnü 
d ımrı buruşturur, kollannı bilkn, syak
lnnnı mfitcm diyen oynatır. Zek6 iUbarl
le hazan vasatın fevkine çıkar. Cocult 
merhametsiz, hlddeW, egoist ve müstebit
tir. Ceceyl rahatsız geçirir, uyku.su sakin 
değildir. Dişlerin! gıcırdatır. Uyku arıısın
da ya!!tığı didikler. Bu gibi çocukların te
devlslnde nauın dikkate alınacak en mü
him sey cümle! llSllbtyenln takvlycs! ve ve
rilecek Udçlıırla te klnidlr. 

Yapılan denemC'lerde kararsız <;ocu1da
rın tiroit Urauıtında Ur t mevcut oldu!u 
milş hede edilmiştir. Bu gJbllerln parmılı:-
1 n titrer, nabır.ları çabuk atar. Çocukta 
'karar ıılık, dl er vaıııflanndın m ada, 
dıkkate şayan bir hususlyt't gösterir. El
ler, hemen d ima suda bulunuyormuş gi
bi nemlidır. Çocuk dalma yorgunluktan şl
kftyct eder, onu sabahleyin yataktan kal
dırmak me eledir. Rcf\il saranr, solar. 
İpoman! de astenl gibi kararsızlıkta bQ

y{lk bir dmlldlr. Bu gibi hallerde garoten 
şey, milfrit frıally<'t! takip eden bir nlkb"n
liktlr. Har<'ket1er gayri muntnuım, şiddet• 
11, mütemadi ve gUrilıtUlOdUr. ÇO<'Uk bir 
çılgın gibi koşar, güler, prkı sl\yler. So
yunup dökOnQr. Kendisine karıı gö teri· 
len şiddet hlcblr netice vermez. Azarın 

kıymeU sıfırdır. 

Kararsulığın husul ve inkişafında en 
bUyuk rol oynıyan dmılın terbiye olduITTı 
da unutulmamıdıdır. Aile, m tep ve iı:

tımat muhitte her gün birQOk kötu mis 1-
leri gören, dııiml ve müş!ık rehbl'.rden 
mahrum, kararsız1ıkllı en mllhlm rol oy
nayan dikkaü dalma lYf kontrol ve idare 
cdllmeyen çocuğun UnUn birinde yukan
dn saydığtmu karRl'!ız çocuklıınn vamna
rını kendisine mat ctU{:inl g6rünce şaşma
malıdır. 

KAr rsız olduf;u AnlımlRn bir Ut\ llının 
kendı halıne terkedılmes! tJimlrl imkAn'lı~ 
bir• hatadır. Cocuthın idareye, ıslaha, ve
nıdcn terbiyeye ~ddcUc lhtl acı vıırdır. 

HALiS ÖZGÜ 



Baş, diş, nezle, • 
grıp, romatizma 

Nevralii. Kırıklık ve bütün ağr1ların1zı derhal keser 
İcabında günde üç kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

' ... .,.. ftıı "=-·ti?'" : • . •• "f'ıj.-: ... , ,. 

1910 lKRAMIYELERI: 

T. IS BANKA51 
1 adet 2000 liralık = 2000.- llra 
3 " 1000 = 3000.- .. 

6 " 500 H = 3000.- • 

12 " 250 .. = 3000.- " 

KÜÇÜK 
40 .. 100 • = 4000.- .. 
75 .. 50 = 3750.- • 

210 .. 25 = 5250.- " 
1940 

CARI HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

Keşldeler: 1 9ubıt, 1 may11. 

1 ağustos, 1 lklnclteşrin tırlhlerlndııı 
Y•pılır. 

Yalova Kaphcaları Açdıyor 
3 Mayl.5tan it.ibaren şimdilik yalnız Çınar oteli ve Çınar banyoları 

İşletmeye açılmı:stır. 

FİYATLAR 
Tek yataklı oda 220 kuruş 
İki yataklı odada bir yatak 165 ,. 

Otel fiyatlanndan Mayıs ayı zarfında <;O 20 tenzilat yııpılacağı gibi aynca % 10 
da alınmıyacaktır. 

YEMEKLER 
Sabah kahvaltısı, öğle ve aKşam yemeklerinden murekkep tabldot 200 KS. 
Yalnız kahvaltı 30 " 
Yalnız öğle veya akşam yemekleri 85 '" 

Diğer otellerin açıll;} zarnanlarile tarifeleri ayrıca ilan edilecektir. (3470) 

İST ANBUL ASLİYE 9 UNCU 1 
HUKUK 11.AKİ.MLİGİNDEN: Dava
eı Beyoğlu Firuz Ağa İtalyan hasta. 
nesi karşısmda Mari apartımanınm 

1 No 10 unda mukime Yorgi kızı Ef. 
talyanın kocası Yorgi İskenderidis 
aleyhine ikame etmiş olduğu ihtar 

5. 5. 940 

m: 
Ş i FA _____ , 

Bulmuş 

~ AGRI 
Bay J . O . C. Yazıyor: 

Kan, 
E N 

Kuvvet, 
B 1 R 1 N C 

işti ha 
i 

Şurubudur 
Ekseriya okuyoruz. Tedavi gorerı 

ilaçlar varmış fakat. ALLCOCK ya
kısından bahsedilince. kat'iyen mü. 
balağa değildir. Bir zat akşam tatbi8 
ettiği bir ALLCOCK yakısı, bir ge· 
ce zarfında tesirini göstererek ve 
devamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
van mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lumba. 
ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı 

'lariyle şifayap olmuşlardır. 

1 ALLCOCK yakılarının tevlit etti· 
ği sıhhi sıcaklık. OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yerir 
etrafrnı kaplar. ALLCOCK vakıla. 
rmdaki Kırmızı daıre ve Kartal re 
simli markasına dikkat ediniz. Ecza 
rııolPrrJ,. ?7 hurttk kunıı;:tur 

" {. i• • . : , ., • . ı '~. 

EYÜP İCRA MEMURLUÔUN-

DAN: 

Bir borçtan dolayı paraya çevril. 
mesine karar verilen Berber takım. 
lan Galatasarayda İngiliz Sefaretha. 
nesi karşısındaki Saray Gazinosu ö. 
nünde 22/5/940 Çarşamba günü Sa
at 10 ile 12 arasında açık arttırma 

suretiyle satılacaktır. Muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulur
sa o gün talibine ihale edilecek, bul

madığı takdirde 29/5/940 Çarşamba 
günü ayni yer ve ayni saatte yapı. 
lacaktır. Alınak istiyenlerin mahal. 
lindeki memura müracaatları il8n o. 
\un ur. 

•. . «· .. ,,. .... . .. ·"'-:&.· 

j TU~KiYE . CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

ZirAi ve ticari her nevi banka muarneleı,.,..; 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR 

Ziraat P111'kastnda kumharab ve ihharsı'l tasarruf he~apıanrutıı f'n 
aı Sll brası bulunanlara senede 4 defli ~ekile<>ek kur'a ile ·~ağıdakl 

plana ~öre ikramiye dağıttlacaktar. 

' Adet t 000 Liralık t.000 Lira 
4 • 500 • 2.1100 .. 
4 • 250 .. 1.000 • 

40 • ıou .. 4.000 ., 
IOO • .. 5.000 ., 
120 - 40 " 4.ROO .. 
t60 • 20 • 3.200 .. 

UIKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene icinde 50 liracıan aşağı 
duşmıyenlere lkramıye çıktığı taxdırde ~ 20 tazıa::;ıvle verıtecPktıı 
Kuralar sened~ 4 defa. l Eylul, l Bırıncikaouo, 1 Mart ve 1 flazaat 
tarihlerinde ~c~ile<'ektir. 

:-.. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mabsulG 
afyonlarm Toprak Mah~ulleri Ofisince aşağıdaki ~artlarla ve pe§in pa• 
ra ile milbayaasına karar verilmiştir. 

ır - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İstanbul deposuna teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

b - Bu müddet zıırlında geıtrtlen afyon aepoya gırış sıra~ıle muayeneye tabl 
tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü dalre3inde nilmunesi alı
narak tahlili ve bunu müteakıp tartısı ve kati tesellümü yapılarak bedelleri öde
necektir. 

c - Hikemt muayene netlcesindc mağşuş bulunan afyonlar mübayaa edilml
yecektir. 

d - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olanların beher 
morfin derecesi (40) kırk kuruş ve kaba toplanmış olanların beher mor!in dere• 
cesi (30) otuz kuru:ıtur. 

e - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan af
yonlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdırde afyonlarının iptidai ve kati tes
lim ve tesellüm muameleı;i, bedellerinin tah~ili için noterden musaddak bir \"ekA
letname ile İstanbulda münasip görecekleri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. 

(3620) 

: Deyieı Demiryoııarı: ve LimanJarı işlet_me U. idares.i flarilatı 
Muhammen bedeli 11160 lira olan 8 kalem Hergman boru ve teıerruall 20.5.lıHU 

.Pazartesi günü saat (l 0.30) on buçukta Ha ydarpaşada Gar binası dahilindeki ko-
misyon tarafından a~~k eksiltme uııulile sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 139 lira 50 kuruşluk muva!•kat teminat ve kanunun 
hıyin etliği vesaikle birlikte eksiltme günü saatıne kadar komisyona mliracaat
ları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan par 3!;17. olarak dağıtılmaktadır. (3461) 

~~~~~~:®~~~~~ 

1 OSM~~K ANON~~~,KASI ~ 
~~I TESiS TARiHi 1863 ın 
a~fi Stalıi/('rı ve Türkivr Cümlıuriı,etı ;ı(' münakı'f m11ka11PIM"r•u·~i ' 
~~ 'Z292 N11maralı I 0/611933 tarihli kanunla f.ısdık edı/1111:;,111 

~m f 24/611933 ı,mhlı 2435 Numar.ılı Resmi Oazere J 

~~ 
1 
~;~ 

~ 
~ 
~ 
rm 
~t 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 ingllh: Lirası 

1.250.000 lngiliz Ltras 

f ürkivenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSlLVA ve NIS'de 
LONDRA V'? M~~CF'STER'.d 

'~~Kt....,B"""'R.._IS , YUNANiSTAN. IRAN. IRAK. FfLISTT~ 
~ MAVERAVl ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA. KUMANYA. VUNANISiAN, SURiYE, LÜBNAN 

f ılvallerı ve bütün Uünyada Acenfa ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muamelelera yapar 

t"f<>c.;ıhı <Mİ vP mı>ıırlual hecı;ıpları ktisadı 

Tıcetri kredıit>r vP ves;ııklı krPdiler kusMiı 

f urkive ve Ecnt.>bı m~mlt!ketler uzerınP kP.sıde seneJaı ıskontosu 
13nrc;;ı emırleri. 

Esham vr tahvılıll, cJllın ve emtaa üzerınc avanc;. 
5enC'daı lcJhsiları ve saıre 

En yüksek emniyPI 5artlarını haız kıralık 

Kasalar Servısı v;oırdır 

~ Pıvasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veva 
~~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

a~~~~~~~~~ 

1 dava~ında müddeaaleyhin halen bu
lunduğu mahallin meçhul olduğu 

anlaşılması üzerine dava arzuhali ve 
davetiye ve gıyap karan mahkeme 
divanhanesine talik ve gazetelerle 
ilanat suretile ifa edilerek cereyan 
eden muhakemede Yorgi İskende
ridisin yedi sekiz sene evvel evliliğin 

ı kendisine tahmil eylediği vazüeleri 
ifa etmemek maksadiyle karısını ve 
evini terkedip gitmiş olduğu tahak. 
lruk eylediğinden mumaileyhin bir 
ay zarfında evine dönmesi lüzumu. 
nun ihtarına ve bilcümle masarifle. 
rin mumaileyhe ait olmasına kabili 
temyiz olmak üzere 29/4/940 tari. 
hinde karar verilerek tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

~ so.ooo \~ ~ao \ ooo. · s~ 
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CSKÜDAR ASLİYE HUKUK 

BAKİ!\fLİGİNDEN: 
ismet Sevinç tarafından kocası 

Çengel.köy Kuleli mektep sokağı 22 
No. da oturan Mustafa Pehlivan a
leyhine açılan boşanma davasında 
müddealeyh tebligata rağmen gel. 
mediği.nden hakkında gıyap kararı 
ittihaz ile tahkikat 7/ 6/ 940 Cuma 
saat 14 de talik edilmekle bu bapta 
yazılan gıyap kararı mahkeme di
vanhanesine asıldığı gibi keyfiyet 
tebliğ makamına !kaim olmak üzere 
ayrıca gazete ile de nan olunur. 

~\ ·-" o ooo .r . . \,~ \.. ö ooo . . \ \\!_,,.. s0 ·°ooo ı . \ \ "''- J.; 5 ooo 
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r;~ öOO· 5~ ~-ı.o~ ~ 61-0~ 
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BALSAM iN 
cevherini ihtiva 

eden yüz ve du

dak Rujlan sıhhidir. Bilti!n emsalin• 
den üstündur. 

KAYIP - 1932 senesinde Sen Be· 
nova Lisesi sekizinci sınıfından aldJ 
ğım 350 numaralı tasdiknameyi ka1· 
bettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Kemal ERSAN 

8•hlbl ve Netrlyıt M OcfDrO H•llt LDıfC 
DÖRDÖNCO, G~reteclllk ve 1119"'1Y•' 

T. L 9 8Htldıl!ı ver TAN MatbıtU' 


