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Alınız. ÇOnkO bu Anılklope 
ona mektep kitabı km'dar vı 
belki ondan daha ~!yadı llzımd r. 
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GUNLUK SIYASf HALK GAZETESi 

Ffyati Vedi Liradır. TAN mUeaeaealnde ve kltaDçılırdı bulunur. 

DIŞ TİCARETİMİZ Sobranya 

Yeni Harp 
Tahsisatını 
Kabul Etti 

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

1 n g il terede n 5 Milyon 
Liralık Mal Geliyor Yeni Bütçe, Munzam 

Fasıllar Hariç, Geçen 
Seneden iki Mifyar 

Leva Fazladır 
~MERİ KAN 
ÖLÇÜSÜ 

Herkesin bıraz. hayret ve şüphe 

ne kıırşılııdığı rakamlardan biri 
de Amerıkanm birkaç senede 10 
milyon kişilik bir ordu yetlştlre
bllmesfdlr. Bunun için 400,000 sıı
tıaya ihtiyaç olduğu öne süril'm
yor. Fakat, son verilen rakamlara 
göre, Amerikada 40,000 muvazzaf 
ve 80,000 ihtiyat subay vardn-. Ve 
cırdunun temellnl teşkil eden ilk 
400,000 kisilik muvazzaf kuvvet 
subay olarak yetiştirilml~tlr. Bu 
itibarla Amerikan ordusu suba7 
ibulmakta güçlilk çekmlyecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 
Biz küçük rakamlara alıştı. 

Amerika Bahriye Nazın 
Albay Knox 

1 

ğımız için büyük rakam
farla üade edilen meseleler bize 
k~ranlık ve müphem geliyor. Ve 
b~yük rakamların ifade ettiği 
~~anlamakta güçlük çeki- Amerikada 
Amerika Cüınhur Reisinin mem 

leketinin harp bütçesi hakkında Yen•ı De • \'~rdiği rakamlar yalnız bizi de- • n 1 z 
~ıl, milyonlardan yukarısını gör- • 
nı~ğe alışmamış bütün Avrupa 1nşaat1 
ınılletlerini şaşırttı, ve bir çokla-
rnu bu rakamlarla alay etmeğe 
sevketti. Bir iki sene içinde 120 
bin tayyare, 45 bin tank, lo miı. osevelt, 11 Milyar 
Yon ton gemi inşa etmek ve ay- ·ı.ıııc.~ )r; 
nca ıo milyon kişilik bir ordı 1;:ınaarı ık Munzam Bir 
teçhiz edip hazırlamak, ~"' i ı:ı:İ el'. • • 
~yı gorup tanımıyanıar ıçi? z. r"azisilJace 'dı Talep Ettı 

§llınası hakikaten güç b}0 .lcapJrYan e ~ . 
ret: ifade eder 'Q. ba bi sı,,ton, 18 (A.A.) - Reıs 

Bu rakamıar"ın bizler:'I/ b; .~öYiece r 8~a.ltı deniz inşaatı için 11 
ınası bir taraftan Arr/ s~ lraaçuk ~ol~rlık mu~zam bır kı:e
Amerikanın sanayi ·os, ıa le i'aPar t bıştır. Bu mıktann 4 mıl
kaynaklannm zen~ l Ye~ Yolıı Gz:r~an 1942 senesine aittir. 
da bir fikir sahibi , G ehem 0~dıığa ıc,.:ar dolarlık kısmı ise 1943 
neticesidir. nıışti.rniaetJi bı ait bulunacak, bunun 729 

Meseli içiınlzdr Akdenız P<>nyon dolan tayyare ~nşasına 
likanın senede ı,.-._. .kacfar U: •e ılacaktır. 
bil ve yanm mi ~~ l':f ;ıl<bten ba~.. Vaşington kararlan 

.... a ,..e ili .. ,. 
)'apt!ğını . bi!j /CeJru,._ ı·111aı:u0rcıu. v,m~.n. ıs (A.A.) - Roose-
§ehrindeki ~ ~.kır ii JaPo a i'lvelt ın katıbı Earlyı beyaz evin 
z:tıda yapıla ,,,,~ "e ;: ;ıllcilter~~r beyannamesinde zikredilen an
t~ Avrupa; 11 'll11Jl7Ji bir den!z laşmaya dahil mevzular arasın
ıniktarına 4t ~öt;;~TJ l'ilırıiıu. fil da, cenubi Pasüikte hareket yap 
ela bir fi}( .&,, ;.~e ;"tarı 01 mak üzere birle§llliş devletler 

Bunu aer b;.;;dr .,,:,_'lediat~.n- başkomutanlığı meselesi de bu
nıa Am'~~ 1'11 

0 
lelfil.eti lunduğunu söylemiştir. Konfe • 

•e haıri l>ı lı-e ile dol e ..:; hU- ransın, dünyanın diğer bölgele
kında b ~ n mecmuasın- rindeki harekatı da bahis mev· 
dlarıa rasg e 0ıını aşağıdaki rakam- :zuu ettiği sanılıyor. 

b 
buı-... Ja kaydetmeği faydalı 

uldumı Eski Yugoslav Hariciye 

** Harp ıanayiinin en lüzumlu Nazın Peştede 
ham maddesini teşkil e- Budape&te, ıa ( A.A.) - Eski Yu

den çelikten başlıyalım. Ameri. goslav Hariclrye Nazın Tslntar Mar
ka senede 78 milyon ton çelik kovlç halen Budapeıtededir. Mag:yar 
Çıkarır. Halbuki butün Avrupa- Nemzet gazetesine ıöre, 7akında Ber
llln çelik istihaall ancak 42 mil- line gidecektir. 

Almanya ile 
Mübadeleler 

-
Anlaşmanm Tatbikini 
Kolaylaştıracak Bazı 
Tedbirler Alınıyor 
Ankara, 18 (TAN) - Son :uı. 

manlarda Brıtanya İmparatorlu
ğ~. ~emleke~lerinden Turkıyeye 
mühun ıthalat eşyası gelmıştir. 
~adencilikt~ kullanılan bır çok 
alet ve makıne ile 1100 ton de
mir ve çelik de bu ~radadır. Bu 
miktar mart sonuna kadar 10 000 
tona ve gelecek aylar zarfında 
da 23,000 tona çıkacaktır. Bütün 
bunların bedeli 5 milyon lirayı 
bulmaktadır. 

Gelecek aylar içinde de 5 mil
yon liradan fazla ithalat eşyası 
beklenmektedir. Bunlar arasın - Bulgar Harbiye Nazın General 
da mühim miktarda dokuma Daskalof 
makinesi vardır. 

Diğer taraftan Türkiye _. Al- Sofya 18 lA.A.) - "Ofl,, Sob-
manya ticaret anlaşmasının tat- ranya me~lisı ,dün akşam, 1942 
bikini kolaylaştıracak muhlyet. yı~ Harbıye Nazır~ığ~ butçesu~ı 
te yeni kararlar alınmakta oldu· ıttifakla kabul etmıştır. Harbı. 
ğu öğrenilmiştir. İki mcmleke _ ye Nazırlıgına verılen tansisat 

4 milyar 171 milyon 810 bın le-
l:lii'" Sonu; Sa: 2; SQ: 4 va olup bunu ikı milyar 55ü mil 

yon levası alelade masraflara ve 

SARK CEPHESi 

Merkezdeki 
Sovyet 

Hücumları 

Berline Göre, Birçok 
Yerlerde Zayiatla 

Püskürtülüyor 
Berlln 18 (A.A.) - Alman 

tebliği: Kırımda, düşmanın, Si
vastopol batısında yaptığı yeni 
hücumlar püskürtülmüştür. Diit'. 
man ağır kayıplara uğramıştır. 
Şark cephesinin merkez ve şi
mal kesimlerinde Alman kıtala
n, elin devam eden şidd~tli mu
harebeler esnasında, düşmanın 
bir çok taarruzlanm püskürt -
müşlerdir. Bir çok yerlerde, Al
man savaş ve avcı tayyareleri 
pek çok hareketler yapmışlardır. 

t::if!9 Sonu: SA 2 Su 6 

oir milyar 621 milyon 810 bini 
fevkalade masraflara ayrılmış _ 
tır. 

Bu masraflar, geçeu sene but
çesine nazaran bir milyar 840 
mılyon leva fazladır. 

Sobranya meclisi, harp büt -
çesmin munzam fasıllarını da ka 
bul etmiştir. Bu fasıllara göre. 
hava kuvvetlerme, geçen sene 
bütçesine nazaran 173 milyon 
430 bin leva fazlasiyle 63'5 mil
yon leva, deniz kuvvetlerine, 47 

ttfF Şonu. Sa 2 :sıı 4 

MOSKOVADA 

Sovyet Üslerinden 
Japonyaya Hücum 

işi Görüşülmüş 
stokholm, 18 (A.A. - ''D.N 

B.,, nin, Nevyork radyosuna at
fen bildirildiğine göre, Amerıka 
nın Moskova maslahatgüzan Sov 
yet Hariciye komiser muaviniy. 
le, Japonyaya yapılması muhte -
mel hücumlar için Vladivostok 
limanından ne dereceye kadar 
istüade edilebileceği meselesini 
gösrüşmüştür. 

fon tondur. Sovyet Rusya ile 
.Japonyanın senelik istihsali olan 
~-~ilyon çeliği bu rakama ek
~ bile yine Amerikan istih-
8aline erişilemez. , 

Ham çeliği, harp siWı1annda 
kullanabilmek için buna manga
nez, nikel, krom gibi diğer ma. 
denleri kanştırmak icap eder. 
Anıerika bu madenlerin mühim 
bir kısmını kendisi istihsal eder, 
&eri kalanını da Kanadadan, 
Cenubi .Amer1kadan ve 1ngW& 
~onlarmdaD temin eder. 
M91ea yalnız Kanıda bütün dün 
1ada ÇJkan nikeUD )1laıle dokla
IWU istihsal eder. Krom hU1111UD 
da Amerika dünyanın bütün kay 1 
llaklanu elinde bulundurmakta
dır. A1nWıyamn Ba1tanlardan 
'98 Şimali Afrikadan elde edebil. 
cllli trom miktarı aa1et um. 

f ENERBAHCE 1 • VEFA O 

Yine harp saııqil için en lil
aamlu bam madde olan alümin. 
JUm, bakır ve kala)'JD da füz. 
de 75 inden fazlası Amerikanm 
elindedir. Yine harp iletlerl 1çiD 
1'zım olan kömür, petrol, keree
tıe, 1'stik, nebati yallar bünnın 
dan da Amerika, Avrupa ile la. 
,.. ec:U1emiyecek derecede zen. 
lhldir. 

Şimdi bir de AmerDwt una
Jihıln istihsal kudreti haJrkmda 
Mı- kaç rakam verelim: 

AmerJta ıM2 ~ llım"""-ırım-ıt ............................................... 1 AbMa necteeı.. .. tafslllta 
~ e..; IC pp 811: t ildaei sayfanm4hı ......._ 

Japon tayyareleri tarafınrian şiö .!etle bombardıman e-ıiilmekte o lan Singapurda, vapurla .relen 
• . y~lcul ~nn karaya çı_ktık.ları muhteşem iskele 

(Faık Sabrı Duranın Sıngapur'a daır hır makalesi bugün ü~üncü sayfamızdadır) 

PASifiK HARBi 

Singapur 
Üzerinde 

Şiddetli Hava 
Muharebeleri 
Devam Ediyor 

Malaka Boğazı da 
Tamamen Japon 
Kontrolüne Girdi 

JI ALEZY A'DA: 

. Tokyo 18 (A.A.) - Domeı a. 
Jansmm bildirdiğine göre, Japon 
kuvvetleri Singapurun 58 kilo . 
metre yakinine ulaşmışlardır. 

ıll alaka boğazı J opon 
kontrolü altında 

Singapur 18 (A.A.) - Düşma
nın Muar'da karaya a.c;ker çıkar
~a hareketleri neticesinde Jngi.. 
liz sol cenahının yeniden maruz 
kaldığı tehdidin önemini, Sin
gapurda azımsıyan hiç kimse 
yoktur. Hakikat şudur ki, duş _ 
man kuvvetleri, İmparatorluk 
kuvvetlerine nisbetle hala faz
ladır ve İmparatorluk kuvvetle
ri, büyük mikyasta kara ve hava 
takviyeleri gelincfye kadar dur
madan çarpışmak mecburiyetin
dedirler. 

Görilnüşe göre, düsman Malaka bo
ğazmı kontrolü altında bulundurmak
tadır ve İngiliz kuvvetleri, düşmanın 

1:.1if8 Sonu. Sa: 2: SU ~ 

AFRiKA CEPHESi 

Halfaya'da 
İki General 
Esir Düştü 

l lngilizler, Burada Bir 
Çok ~lzeme Ele 
Geçirildiğini Bildiriyor 

Kahire 18 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz teblill: 

Dün de bildlrildill gibi vul· 
yette hiç bir defitiklik 0Imı1an 
Blageyla doiuıundaki çevrede 
bulunan düşman kıtalanndan f::!' Halfaya'mn dÜfllleSiyle 

ve Sirelidde mihvere 
memup hiç bir kuvvet ka\ma • 
llllfbr. S5 inci İtalyan Savona 
tümeninin komutam ve muavini 
General Georges ve General 
Buttafoccl ile yüksek rütbeli bir 
Alman subayı Halfaya gamim
mı ne birlikte teslim olmuflar. 
dır. Balfaya'nm teslimi kayıtm 
ve p.rtsız olmtıfhır. Burada bu
lunan ve çevrenin müdafaası 1.. 
çln toplanan her clmten mOhim 
miktarda harp mılmrneaf7le her 

l:Jlr Sonu: Ba: ı· - .. 

r - ' l ASKERi VAZIYET~~) 

Cihan Harbınd 
Uzak Dogu 

Cephesinin Rol 
~·••••••••••••••• YAZAN:•••••••••••••••• 

t ........ ~ ..... ~ ~~~! ... ~~.~.~.~ ~ ..... .J 
Cihan ~rbi neticesinin Sovyet -1 Uzak dofu bır enıın clenizler 

Alman mucadclesl sonunda belli ola- ıonıuz adalar memleket:dir Bara 
caimda hemen herkes müttefık. Bl~- muvaffak olmak için her ıqden 
leşik Amerika bahriye nazırının s..>n vel deniz ve hıva kuvveti .>alaını-ı 
n?tku . dahi bu noktayı ii_şil:lr olarak üstüntuk tcftllıı etmek WH • 
ıoıtenyor. Ancak bunun boyle olması da Japon kar;ı ordusunıSan fula bar 
u~ak doğuda c~eyan eden harbin uli ya kuvvet yığmak lizımdu;. Hal 
bır ehemmiyeti ha.iz olmadıiı fikrim her iıç kuvvet (deniz, bava, kara) . 
doğurmamalıdır. Bılakis cihan harbı- bariyle de ne İngilizler ve ne de lıttır 
nin ıidışi üzerinde asıl tesiri yapan, merikalılar bugün bu sahada bır e 
~unya harltası üzerinde ı..ahcı deflşik- tünhik temın edecek durumda d ""ia 
lıkler vucude getirmesi pıuhtemel 0 _ dlrler. Mevcut ~uvve.~l~rl azdır, ~n y 
lan asıl harp uzak doğud.ı cereyan et- lar da bUtUn dunya uzerıne yayrldll 
mektedir. A~lo _ 3.aksonlann bu mecburiyetinde kalmı,tır. Bu ıe 
sahnedeki Japon flerlemeslnl yalnız tendir ki, evveli Ahmn1aıım A: 
çekilen lutalarmm artçılarlyle ıözet- pada mailıl~ edil~es~ni l"eJ'a 1'IPft 
lemelerinin ve bu sahaya bütün kuv- mas~nı, nru kendılerıne bir sarar 
vetlerini yıfamamalannın biricik ıe- r~mı7ecelr hale celmesin! beldl,,_.._H 
b b" b . iri, ondan IOnra bütün deniz, llava 
~ ı urada ılm~ilık muvaffakl.Jetli kara Jpıvvetlerinf uzak dolu 

bir iı baprmık ımklnın~ sahip ola- 71 
to 

mamalandır 12i!9 Sonu: Sa: 2: SO: ı 

Eski Suça Yeni Ad : 
"Yutakeı ve Yutakc:ı' r-----R E F IK 

HALiD 
KARAY 

Bundan tam yirmi yıl önceydi·. 
yünde bir adam türemişti· baka 

~ağız atın kuş gibi ~çurduğu ıastiJt ~ 
Bender,, markalı bır faytonla iskeleye 

bara kabara vapura gırer, kurumlu kf 
turur, yıne öyle, Köpnide bekliyen 

luks arabaya ~an _gelerek, goz açıp k.apaymcıya ka~ 
kaybolurdu. Kımdı? Harp zenginlerinin bile çanlanna 
dığı darlık, zorluk devrinde bu şekilde yaşayan adaı 
nesıydi? Merak edip sormuştum ve bir devlet c:lairerl 
d~. "m~temed,, yani, para işlerinde eli oymyan -az • 
küçük hır memur olduğunu ögrenince de duşunmı.iıtüm: e 
o~uyor. ~a bu ~asraflı, ısraflı, haşmetli hayat daıre ret:ır 
dikkatinı çekmıyor; yahut kimse çıkıp da o reise: "Bunda• 
i§ var, soralım, araştıralım; çelik rayları bile keruıren "o 
diş~ azman fare eğer devlet kasasına bır delik ı1r 
genışletmeden önlıyelim!,, Demryor, miri malıru \ 

Neden sonra, atlı arabalı, kurumlu çalımlı 
nimnez oldu. İzine gazetede rut•chm: Yedi bin -
takçdtk suçundan dolayı delile tıkm•f1ar, yutak 
hakeme ediliyorm111! (Bu yeni kelimelerin dıliıruz 
ve .. kaçakçılık,. kaidesinde "mürtekip,, ve "irt 
olarak kullamldığuıı fUpheslz anlam•pınızc:lır, oz 
mak., masdan bapa11nın hakkına &ecavüz, ...... 
yemek m.inasma da gelir) o adam suçluydu; faka 
parmağım gözüne, pek açıkçaıına, goz çaJWıreMi 
çun devamı ll1'Ulllda buna goı ~ 111mmam ' 
zü görmiyen daire tefi, bükbıet de billbüt6n • ,. 
mazdı. O zaman yamuştım; Devletin böyle meeelt 
lak olacak a)'l'I bir t.etldlltı. "ael bakalım efendi, • 
lwı paramn ka7nalı nerede? Ver bıu besabıaı!" 
mete aormak ~ veren bir kanunu olmalıdır • 
nldıtı.n sonra ahırın kapımu ta~ uç para , 
fet. bı.tçıiara karp yapıldılı eibi, millet haznes 
diizen.lf.bf 11fJfkilitla yutatçıblı da önlemek, ~· 
takÇl}'l da "'"'"'"da tepelemektir! r 

lfte ytrmi Jl} 6nceki dileğimin bugibı ~ 

tammla yürürlı:=r .... goru,.. pususmıa aüşeeekıer oluna lann balm: :::J 
Afmz tüccarlar bektqi fJ' 
tan ve bıyık altından Jm1m llleb 
nO,orwnl 



1 T&ll u. ı -

GULcn GözLER ıni~ .. fdehf 
sıoman 

Yeşilaycılann. 
Kongresi 

Tarla ve Bahçelerinize Dün Yapll~ 

P t t Ek• • Maçlar 
,. DiKKAT 
Halıların Balkondan 
Silkilmelerinin de 

Önüne Geçmelidir 
Yuan: JIEHME.7 AmJT . . \ a a es ınız ~ 

w-* .-... tııe!l! • tı: n.- mat 1ı:tn atıw:altam. -... sGtlr. l ~e .. .ı:anelenn· Tahdidi ıtlmb irt Yabmla cıehrelec.. beni uakı.ttn' .. c170 Jldnncaktml. IVI yn 1 Fenerbahçe Vefayı 
1 - O Yendi ~-= ..:..=-...= ~~ ı::=:.:=- -; 1:: isteniyor Ha• Gıda ihtiyaca Kene& Kcqılamahclır 

hhmnı dolra clet;il. bir ttlrHi 0 kelimeyi IC'57'Jeyemeclim.. Teşllq ~ Z2 IDd ~ Halkm llda Dıtl7açlarmt tmmen 1 teblikesl kahnad11ı zunım patatea e- ltardOflnal lı:upa maçlarma dOn 
Fenerbahçe stadında devam ed lml • 
tir, Seret atadınm tamiri dola1m 71 
oradalı:i maçlar da KaddtOyllne alm
dılmdan abahtan itibaren Fenerbah
ce atadında btr spor faall:retl vardi 

Tavalye ve nulhatle yapılacak 
lfler vardlr, Caza ile veya emirle 
yapılacak itler vardır, Bu lklalnl 
birbir ne k•nftırıruk, bekledlll· 
m lz mDabet neticeyi almak MUM• 
kDn olamaz. 

bir ....... bık 90laak, bir " Bilmem Dedea lrktlm1 Beni afht kongresi dQn a.t 10.IO da 1Cmfnlhrll olsan lı:endl nsıtal.ari7le lcarwdvabll- kilebllecekttr. Ekilecek patatesler a-
1* _.. .. lt8tualM' .,. ._ oım.. •1 8&JlemeU 111111. clelt1 llıi, Ha1Jı:eırinde 19Pdıplfbr, Kongrede aıelerl lçhı 1Wdmı her tarafmda mili rasmda eJ1tlf!I' aantimlfk ft bet mra 

Saaft1 reJs doktor Kabar OıllDaD tJaman tahsil tepik edDmelı:tecUr, !stanbul arasmda da altm!I .atim bir anbk 
,_ım.'""19111 he'fl lJnatabllmelll Zf7Ul ,-. OM '9mdi tdnf ecl70- cernt,etfn tarihçesini J'81111llll w Ku-~ mOstahsil olmayan hallı:ı de kAfl g6!11lmektedtr, 

... mülara pm;an lbmı. J.. ram: "Seni ..,mlttlm. Bem eok ae.- nmma lftulı:ce ~ ~ kendi bahçelerinde llda maddeleri htanbul muhiti lelD • b1 tıııhum· Belediye, halka fırrnlard•n ek· 
mek alm n tramvaya blnMeaf• 
nl bile alm sını ~ret n afltler 
hazırı yo muı Bu yerinde bir 
te9ebb st r Ç nkO halkı terbiye 
etmek llz md r, 

dlllmllllkc:e oaa cıpta edbo- mittiml,. • ıniftlr. SGs alım doktor J'abreWn ekm1,. ~ etmelı:te ft yapılacak lulı: patates olaralı:, san etli Trabzon 
7111>abllıditml yapa- Sonra ~ 1ılr atet dbl W w iterim 0611:87, Y~ ber ıtııı ır.erl7ata alt malOmat nrmelı:tedlr. patatesleri tavsi)'e edllmelı:tedlr, 

tık maç istanbulspor fle Alemd 
arumda yapılmış ft fst n ut 

....:-:ı. bım.dL butnn, blbimla 1chıde m6nmelll 
1 
icb bira daha art*9 9llJ'lemft ft kon- VllAyet Dk olarak petat. ekilme- Patatesler "1Jll1Ul8lı: " lı:umlu top-

9.ıı.ıllla llQatm Mitin ..w~ amwla unldmı Ypq, atel P'ede baJaıumJara tılfl!lclı:Gr etmlftlr. sini Jsteınelı:te, bumm icin bot Jı:al- raklarda 5 - 8 parmak, biraz eert 
4 - O gaUp gelmiştir. Bundan son
ra Belfktaş ile Galatagençler ka St
laom11 n Beşiktq 10 - o kazanmış
tır. 

1*b llnedDe .....;: kiillencl!. bitti • ~ 0 Dolı:tııır 1brahbn Zati de allı:ol ft al- m11 lı:wnbl, lı:Dll, lı:ireçll 7U1Dupk w topraklarla 1 - 5 pmnak clertn1fle 
llllterlınln .. teııllml)'tlt Ben aeni ~klbtea le'l'mlftlm. .. koUzm baklanda .. .ıtyleıır ••ade- nemi az olan tarla, bahçe " bostan- l!'kileeektlr. Bir enam tarla " b\Jl- P'akat •bahları !tabla,. bal

konlardan allkllmeMeal lhnll tel· 
dlOlnl aflt e ve tavalye ile ulat• 
mak m mkOn deOlldtr au ... ela 
emir• yapmak ve emre rla,.t et• 
mlyenlerf cezalandırmak gerek· 
tir. B•tk•lal'tnın afhltatlne, bele
diye nizami•""• rta,.t etm~rd 
bllm yenlere verilecek teY. ftUI· 
hat d 1'11 ceza olmak lzrmchP. 

s'r -~ w. • Dtml ...._ Aff- 'IP>L- _...... tir. Tesblt edDen lza dileklerinin a- 1arm bu .ite 87nlabllecetJnl bOdlr- ceJe 120 - 200 ocak kiti ıe1melı:-
..,..__. ·- pare-- P ,,..__ v-. _ _. _... IAbıdar mabmlara bDcftrilmeslne Jı:a- mektedtr. tedlr WAyet, mufyle ekilecek dt- G. Saray 6 • Altuntuğ O 

keoclml mtldaba etme- maat edebil~ lmneam bema rar ftl"flmJttlr. Ba dllekl_. arasında Fazla mahsal aJmalc için Jcuımal ler ~eri, ba meyanda mısır, 
Çl!lrat,..dlm. blrakacaiaa... ~ selecetim Amma arak bm l'C-m~ tahdidi, olı:ul yanında- topralı:lara iyi J"8DlDll alır n manda fasulye, nohut ft mercimek llbt p-

UçQııcO maçı Galatasara1 ile Altm
tut yapm19lardır Galatasaray bu ma
ça JU kadro ile çrkmıttl: _._ Bas• pdnilderl- iri Saliha defillm. ba baJat sartltB 1d 1etı:f JWJerlnln bJdınlınUI, Be- rObreııi. fazla nemi olan Jdllt toprak- da maddeleri balrkmda haJld tenvir 

_.._.lfll'lıbuhıınln bir rl7a oldnlan- beni 0 kadar n»nttı W. Saıa 1'Cllhnidıl leldlıls bir ellmce ~ lara da 11t w koyan g&breııt atilmasJ edecek maJ(bnat nrecelı:ttr. Bunun 
edifGCGm Artlk 18brap bt- Dete delil cncak irinti nririm._ tadıd bahmnıaktadlr taft17e edllmelı:tedlr Toprak Şubat için halkC'Ylerl w hallrodalarmda 

Osman, P'anık. Salim Ham Enver 
Edak. Barbaros, Arif, GOndO&, Mus
tafa, Gazanfer . :iiıılımb•• 4etem tmmr ıımm1. Gencain MD., Ralbakt ben lhtbm'- • bapnda lşlenmfye bıİtlanaeak w don Jronferamlar da tertip edilecektir. 

.. _...... o1mn .. ses ıadnn, cılSkttlm. 1ea1 Taaruoa eaaaAet Mak Bidayette kuvvetll raldplerl lı: roı
mnda mı btr oyun Ç?karacatı tahmin 
edilen Altmtut. ilk golilnO. kendi be
ldnden yedikten sonra, daha f zta 
dayanamam11 ve GO.ndfiz ile Ant n 
1aptıtı daha Dd golle Gal ta ray 
devreyi 3 - O pllp bltlrml ttr . 

tlltwadım Sen beni llllt ecli:voram._ Yatlı saslede, .... '911 arnacllar Narhm 
8alDa olarak '8ıtJoısw. IWba- J'81~. Allalumclua aana a&e.ı. a. 11 • 1 Yağsız Peynirler 

Pahalı Satahyor 
Yeni Ekmek Fiıleri 
Y akmcla Dağıftlacak ._ irtdr bitdm. Hislerim bt'W- ubır, metanet, .. det... Ratd "9.2i N n 1 ilQSlftl Sff JOr 

.... lstl7Uladr Saetanmda be- bir atk clil1J'0111111, Melmaplarmda Makarna fabrlkalarmda mQhtm 
.... bUe ftl' .... stık hiç bir baı..ettlthı ktlçlik llMl9llt ,.... ba'!la miktarda makama bulundu.. balde, 
.._.._ımm ki. Bier .m ~ ._ c:i~elcll bir rii,a sDıi seldi.. Ona makarnacılar makamll;pa Jaınu1an a-

Eıya Sattı Y erlerl 
AÇJlacak' 

lliDlilll• maw1&m. her ~ ~ haldbtte s&rem.lyecetfm. Jal8781m- amı f17atl amm'1••1ı: ~ meı 
.mı.. lrıots ,.. llıolWma .P. 78Calml. Sakm belli anma.. Tekrar vermemektecltrler, Makarnac:ds ~ 

~ lan ,.nJcselc fl;yatla aJdıklanm .. ba 

Peynir tlclrlerl 79ftlden •tıfJan 
dmdurmuflardll'. Bumanelerde bol 
peynir bulundula halde, bakkallara 
peynir nrtımemelı:tedl:r, Bu 1'flzıden 
bakkallarda be;Jm JMl7nfr Jı:aımamış 
lfbldlr. YU1m 71lth ... ~ peynir
lerden llDI' azar pf7ııaya pkanlarak 
baklı:ailara "ftfflmektedtr. Bakkallar 
bu Ddncl '" acn lı:aUteden olan P9'7-
nlrlerin ldloeunu aeben kuruftan a
Plı ftl'lllemektedlrler. ~t MOra
kabe memurlan buıtınlerde bir ~
nfr arqtınnası yapacalı:larchr. 

Bir iki ıtıne bdar p!brlmtme su
bet 871 - wlere ekmek fttlert da
tıtdmasma başlanacalı::tır, Datıtm• i-
şinde eablacalı: memurlarm n polis
lerin ne 9Ul"eile tıevzlat yapmuı ıı
mn ıelcUJi halı:kmda kaymakamlar 
kendi b61plertnde1d mernurlan ten
vire baılamışlardır. DQn Uıkildar 
Parti bfnasmda bu :vold• bir toplan
tı yapılmq ve Beledi;,e Reis Muavini 
LLQtft Abo7 elı:melı: tevziatmd• me
murlara •• halka dOten vutteleri 
belirten bil' ~lev vennlftlr. LQtft 

İkinci devrede Eşfak ve GOndOz 
nsıtaslyle lld gol daha çıkaran G -
latasllray, maça rahatça w 5 - O 
(ibl b01'fllı: bir far1ı::la Jı:azanmqhr. 

İcra d lrel nce b czedfllp __.... 
dan satıl n menkul eaa t.tlınbal 

msarlar o .. 9ellhıa, Bea -a•-- o silDJdl haJlmle batırla79-
8ea o sh benim felllret ta-

- bll76k bbraınmn o1a.... 
eene1erla •enıaıl7eceii .r '* aaıı1a ...Uıa. 
... clamluma .... bJbi-
• ırftn B• qk, lıa saadet, 

CQ'e bdaT yeter. Ne yaz:Jı: 
-*'ben eekl Saliha deiflim. R.al

.m maat etmek istemi tim. 
w katmuttiibl bfte... X:alblm 
._ nle dola idi Biitin bisl"'-

..-.ı - o - dıllııa ralnlm da 
Bnelt mm: "Ben 18lım 

clJıecektim. Soma Hllinı 
....,. ~"'Seni 

lblOlramS.... Kalbimdekl atet ~e 
.... &Jle cmll. a,ı. renkli 

'•""""" -' eebeple mnm uca olduta zaman lı:ul-

,,.-----------.. lanılan en 7Ubn fiyata utıt ;papbk

Yeni Tefrlkamm 
Karltertftl ghel ... rtenı alıt 
tfnın 9TAN,. edebiyat ile· 
Mine w okuyacularrna ,,.,,, 
bir ı.tldllt mnıttyor. Yakında 
ıe119 edlplerhnlzden lrfarı 
Be"9etf• TAN için haırtadıO 

Kınk Oyuncaklar 
Aclmdakl edebi romam 
tefrika edıHla.. Rotnanı• 
baıbll. mevzuu ltDI... .. 
deoek kadar fCIMullDdDr. 
H•ylltfn hırttft ellel'lftde 
kırrlan •ftlı eyuncaklan• 
..... .............. tlıltfll 
edelt IHI 1110ltlm ..... 
'TAN. da olarylıeakeınız. 

BUGUNKU PROGRAM '·'° Pro...- 11,oa n ... _..... 
f,U llcı.tk (Pl) 111'0 JPaul 
7 41 Re...._ ıt.JO Haberltr 
1,00 Mlldlı: (Pi.) ll 45 lerbe• 
l,lS &'lia ••ti ll,SS lltlaik 
l,SO lllldll (Pi.) JO,U Racbo ...._. 

12,'H Procnm 
t 2,IS Ttlrktı. 
12,45 Haberm 
U 00 T11rlrtlelr 
11,00 Procna 
11,JO llbilı (PL) 

20, 45 T11rıd79 llarp. 
ıı oo z ra•t tahlıal 
11,10 Ttnm.r 
21,IO lt-paa 
21,41 OrlıHna 
U.IOll ........ 
22 55 Jta.-1111 

HABE.RlE.A 

lan halde dahi arar edecelı:lelinl i-
leri ırilrmekted!rler. l'IJ'at Kflralı:abe 
Komisyonu ba idd1ayı kabul etme
mekte, makarnacıların mı ftyatlann
da artq olduktan llODl'll Toprak mah
sulleri Ofisinbı tırmlanlan başka h~ 
bir yere an vermedlftni, bu aebeple 
bu iddianın dolnı olanuyacatı lı:ana

ni Dert ırQnnekted1r. 
Makarnacdarın llByllJoemedlklerl 

nokta pıdur ld, fabrikalar bndllerl
ne Ofisin verdltl andan fazla makar
na işlemek için flrınlardan gizlice w 
y(lkselı: fiJ'atlarla un abnlllar ft ban
lanian makarna yapmlflardır. Simdi 
un fiyatlarmm 1'flkae1ı::Jfll iddiam bu
dur, Komisyon, ba,on toplanarak 
makarnacdan clln1ı,ece1I ft pl:JU&ya 
malı:arna ftl"fhnaıl lcfn ne ~ 
sa, o yapılacaktır. 

Polise Hakaret Edea 
Bir Sarhot 

l'llZla ........... ft polt1e hakaret 
saçandan adJtye:re ftl'llen Fethi adın
da bir ıene. dan 8 mc:ı •li:re ceza 
mahkemesinde f1d ay 21 IOn hapee 
mahkOm olmastur. Mahkemede anla
eddıtma l6re, Alı:saraydakl Alinin 
kahvesine sarhOIJ bir halde gelen Fet
hi, e'.rafa tehditler aVUl'mUftur. lto
mf9er muavtnt Burhan, Fethinin kah
veden çıtcartıımasnu fstemJt, banan 
tDertne Fethi lı:omhıer ıml8Vlntne ha
karet etmlltlr. Ahmedlye karakoluna 
gMOrtiHhicen sarbof cında da polla
Jerf telanelemfştfr, 

ASKERİ 
VAZIYET 

'O'sküdarda Bir Anada 
Çocuk Ölüsü Bulundu 

ClkGdar CtvDtcami ııokalmda bir 
U'9llda OTDQ'&ll çocuklar, tatlan 1ı::al
chnrken eGrGmlYe Y8s tutmut bir ço
cuk Cle9edi a6rm0'1er ft hemen belı:
çt,-e haber vermltlerdtr. MOddetumu
tnllik tahkikata bellam11 ,,. eocutım 
henOz 79dl 971* llı:en bundan d6rt 
ay nnce arsaya bıra'lı:dchlı neticesine 
vamustır. Cocutunu dQdOrQp •rsaJa 
atan ananm lı:im o1duta arqtırıl
maktadır. 

Şehitlikleri İmar Cemiyeti 
Toplandı 

DOn saat 14 de Emln6n0 Balkmn
de toplanan ŞebltlDderi İmar Cemi
,.etf Azalan yeni bir idare heyeti seç
mltlerdfr. Seçtm 10nUnda Kurum bq 
kanhlma Cevdet Kerim tncedayı ıe
tlrilmif '9'e idare heı)"ett de f!Syle te
,ekkm etmı.ur: Fehmi uı.ener. Ce
mal Remotıu. Sani Yaver, Hikmet 
Arda, ZJya •tıa. Mebmet Ali Arel 
ve Bayan Rahhne. 

Toplantı IODUDCla MID1 Sete ft di
ler ~ sanı teıaraftan ı&ı
lerflınestne alkllllar arumda lı:arar 
ftrllmlltir. 

Fener~ 1 • Vela O 
GGnOn en milhfm tarplaşmıım l'e

nerbahçe ile Vefa araaında idi. Fe
nerliler bu mOhlm maça bir denem 
takanı çıkarmak lsabetslzll.llnl 
termlşler n Melfhi solaçıta alnı.Par-

Sandal bed ninde tıhmılctllııllr.9 
Bey lu K oy ft O' dar aent.-
1 rinde bu k bil eşyanın satllı tı:ID 
yer bulunm d d n aatısJ.ar, eva-
ntn h ezed ı yerlerde yapdmalD

Alı:9oy bugQnlerde başlanacak tstm- dı, Tablat17le bu şekilde bir tak m 
siz ftı teovzlatınm mahalle mahalle •e matlQp randımanı veremezdi Fener-
111'8 De yapıl•catmı. evlerdeki ... iller rOzaAr lı:arpsmda ~dikleri 
nilfwıun g6z6n0nde tutulacalmı be- sinirli ve endffeli bir devreden aonr 
llrtmlftlr. BiltOn mahalle mOmeuil- soyunma odaama ~l atamadan ve 
lert ve Parti Ocak reisleri LQtft Ak- gol J'9Dleden lfrmlllerdtr. 

dır Bu sat 1 rdan hallan haberdar 
ol mı1aralı: lıeı çıkmaması ~ 
d@n eşya sah plerlnln zarar t6rdQI 
w balkın da kendine 16zumlu eva
YI al dılı nOnde tutu~ 
Beyoflu U O.dar ve Kadıldt1de w 
bu mtlerfn orta yerlerinde ~ 

aoy'dan lqe illeri etrafında ~~ İldnd dnrede takımlarım detfşti-
almqlardır. ren San - LlctvertllJer bunun me-

bs yeri a tlması için tetJd1der ~ 
pdrn kt dır Bu satıe yerlerhıde ufd 
bir Ocnıt almarak hariçten ...,. ..... 
malı: fstf:renlerln mallan da •tlla _.. 
ltanlabllecektlr 

Düğün Evi Çöktü 
Sultanabmette Akm;,.1kta Sadırnn 

eıkmazmda oturan ROeeyln, lı:m Mu
uzezl evlencUnnlf .. dtln ntnde bir 
dütün tertip etmiltlr. l'üat bir .... 
pek fazla dolan ııeUn oduuım taben 
tahtalan lı:ınlm11 ,. oda tamamen 
~lı:milltQr. Bu kaza 80llunda lı:hnae-
1e bir ~ olmam~ udeee Htlaeyfnin 
kızı J\%ıazzez 871llmdan 7U&lanm11-
tır, 

Usküdar Halkevfnde 
Mevlina Günü 

DOn 'Oskadar RailmYtnde bir Kn
llna sana Jaldlmll ... PUJı:at .... t 
1taJDU MwlAna baldtlDıda ook .t
NID bir lı:CIQferana ....m,tir. il..,_ 
lAn• gOnOnde Mevlinanm e l(lzeJ 
rtlbal1erl okunmu,tur. 

reslnf g6rmekte pcllı:medl. Santrfora 
g~rllen Melih ıcızeı bir ~pe De Fe- '!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!"!!!!!!!"'!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!l!!!-1!!11 

nerln heyecanla b*leclltl ıoıtı çr- bılı:m fltlratfyie yapdmJlbr. 1'etlcedıl 
kardı. İbnıhlmbı ııal. Naclnln aola- b rincl tl Haydarpapdaıı Bld.,C. 
çıkta oynaması, Fener bO.cumlarıru k elli ayni 1 seden Fazb ~ 
birlnd deftedelı:Jnden eok dah mil- K:abatalt&D Namık da GçGncQ ob:Dqı. 
MSlr bir b le ptirmlflt Bunun be- tur. • 
raber, rtıqAnn da yardnnlyle hep • 
rakip sahasmda oynıyan San - LAcl- Emuıönü Ha/.keul. ~ 
vstlller, ba tolden başlı:• .. yı ya- Ernln6n0. H lkm tarafmdan tertlD 
pamaddar ve oyun 1 - O Vefanın ı edi n ve ı: in &ıilnden bqlıJarU 
majtlQblyett ne bitti. o lh ne parla ve Sarayburnu aruln-

Fenerbahçe oyuna 111 kadro De da 3 Jdl metrelllı: bir m~fe içindi 
çlkmqtc yaıpılan koeuya lı:alabalılı: bir atW 

Nuri, Muammer, Murat. ömer kfitl lotfrak etmittlr Neticede K-. 
Zeynel, Aydm, Naci, İbrahim, Naim., tant n b rlncl DOnda; fklnd, BaJll 
Esat, Melih, çilncü n Rızada diSrdQııcQ o1muftUr: 

Vefa: Hilsametthı, Enver, Cihat, 1 • 
ZOhtO. Necati. Mustafa. M hmet, Fik- Dendrapor Gellflerblrll;üıl 
ret. Bllı:niet, lluhtefem, ROle7in. 6 • lgendi 

•eldeplil4Jr iroaıı Ankara, 18 (AA.) - BU11n 7apt. 
Mektepliler arasında d&'d cO lctr lan d ma Demlrspor 0...-

kOfllSU dO.n sabah Şişlide 180 mO a- b rli 0.1,"e k ı betle yemalftlr. 

D11 Ticaretimiz Amenlcan Olçüsii 
k.fır Baftarab 1 1Dclde incide u- Bqıarafl 1 JDckle 

tin ihracat e11umı dbit fiyat.. ~ Batmafl 1 
lndde ~ Bqtarab 

1 
ayda 2500 tayyare unAHne b.f. 

ta istinat ettirmek meselesi bu mOtemacD ihraç harekeaerf7le tıehdl- çapta b~ çok to~lar sağlam ola- lanut bulunuyordu. Bu miktar 
g- Battarab 1 lDelcte kararların en mühimlerindep bi· de manızdurlar. Topçwıuıı lftgtde rak 1tesıım edilmiştir. ,;;ı sene sonuna dogru 4000 t.ana-

JVÜ " 1ıa ...retıe iki c!nlet birlik- nni tefkil ediyor. Bu sureti~ an- artan müdafaa faalb'ett • cesaret talyan resmi tebli.,. reyı bulacaktır. Halbuki mihver 
te bir iattinlillr temia eGerek Japon- lapnanm daha iyi ifliyeceği u- verici ~. ııır Roq1a, 18 (A.A.) - Tebllt: bd devletlerınuı butun Avrupa fab. 
larla bala çılrnnl•r. Ve Jine lıa ~- mulmaktaclır. T •:1danberf dtltman tanfmdan bava, riJWarında ayda yapabılclilded 

Dnce Japonya 1 Karııhklı Hava 
Önlenmeli !u Taarruzları 

\. 

lngiliz Gazetesi 
Böyle Yazıyor 

11 (A, A.) - il, GanfD. 
sueteslnde yazdJlı bir iDii
~ lld hedefi oldu

llDJlmuıktecllr. Bu hedetler pm-

, dendir k1, barbla m mtlb:m bir aft'>- r -L .. --~ .. - rınno-•- kara" denizden her c•Jlta bomba •e tavvare -:,_._.,. 3000 o'--'- .. _...._ taJ harek tabddllm ke)"fiyetl ~U _. .... ..., RNlr Tot7o, 18 (A.A.) - Domel ajan- ., ., UUA~ca.n ~- ...,. 

r 1 
• 
8
• Di ıı:.ndllik ett:..,...n1.naa blrakm~ Ankara. 18 (TAN) Haber ve- 1111UD blldirdJllne 911r-. lnıiliderln toplarla denmb olarak bqpıbelanan'" mm edilmektedir. , 

A man Tayyare erı ır balamı70rlar. Binaenal.,tl mü clota rildiğine göre, evvelce İngiltere.. Malft71l(la IOD istinat noktalan olaıı ~ıa!::!ı~:.:'1m:':: ı;::.~ h Amerika 1942 ye giı"el'bn ... 
- • K fil • • O v ff barbiDi mlcacSellllia - 1makma- ye liparİf edilmtf bulunan 850 Batu Pahat tanare m97dam Japonla- tein lllnmla SQJ'Q bab'lllyan Solhım aneleri aenede 1,150,000 tan 
aemı a 1 eSlftl agı 1 lan Anslo l•hoıDlana im taktilt _. vagondan 248 zl ve 24 .ıo«omo- nn eline dGlmOotar. İnlf1lz bava n Ralfayadalı:I lı:un..tlerimla ar.dr ıemı inp edıyordu. Bu miktar 

Bedin, 18 (A.A.) - Atlantllı:tlı Al- ili. harp sorhltanaa " colrafyaam tiften 18 zl memleketimize pl- lı:uvveıtlertııin Stnppur mOda"'- 1- lmktma bale siren rmka.emettcn bu yıl içinde bır kaç misline Çle 

man deDbaltılan toPJelı:tn 2100 ~ ~hine dildıe ettirdi*1 lıir JMCblt- mlf bulunmaktadır. Bunlar, çok :. ::-:..~ ~= aarfmuar etmek mecbıa.,yetinde lı:al- kacaktır. Terabanelerc:le iDfa ba
nilitohalr 4 ......... seaıılaial batll'llll1- l'iJ'ettir. yakında batıanmızda faaliyete tlmdlden aandmıt bulunu7or Temiz- mqlardır, lınde 500 den fazla lemi vardır. 
lanbr. Amca bi,..uk btr clads tapt.ı Şimdi ad ba1me pleltm: Bin olan geçecektir. leme harekAtma memur Jı:ıtaıumm Bati Slrenalk'te ltaban " Alman ve her gun denize uç J8Dl aeıaA 
Dı:i torpille baara atraımttır Simal ualı:lıiı " cotraf1u11H ftlı:ufsula- Şiddetli kıt dolayillfle Şark Pehanl mn•tmı pçenlı: Teınerko haft tetekkfilleri baftlann çok fena indirilmektedir. 
denlsl berinde din pce ,...ıan ha- l1Umıs 7'ldnden pek de içten seleres vili ..... ' ... rind .___ li ıe b6lpsfne ftl'lDll 99 lı:acan dtıtman sitmeslne ratmea ~ ordqlhtıa- Senede 5 milyon otomobil ,. 
ft lstiktaf ........ lns'lterenln 4.,.. ~ etmedlllmfs ba ualı: dola barbı, ... 1.~"bs. : .. ~ 70 1 ... ~~ lalnetlerlııln takibine betlamlltlr. rlyie bmyon tctekktllleı al •e denls pan Amerikan sanayımm ne 
ta lahlli J"alı:mmda bii'!Ptik bir bflle- biat J"alı:mdan allkadar eden aul dh- ....- P ııMY ... an MV-,,a _,.1_ tanare limanlaruu bombalamaya m•.a kad tank to tral . 
" btlcam edtlmiı " 1rafile dalrtd- Ja ...,.. lls•bulıı ne P1ıl bir wir bir aralık kısmen aksadılJ için, ln11q,q nraml felJllline gön nffalr olmQllarcbr Gsnlc yaqnuar dığ ar harp ~ ~ 
mqtır Bir eok semi ddcl buara ai- Japar1 Miınakalit veırmtği bunu tıeWl Slnppur 18 (A.A) - TebUI: DOn çıktılı siSriilmtltttk. Bir tanar• u.- bu: Aini d tahmin edersinil. 
ramıtt'ır. Bmm eneJI 109J'et - Alma harbi maksadtyle bu ~valiye fazla Gernu ~ ~- dG..na- ıilne diSnmemiıtir. He~kestn ~iraz ha.__.1 .. ft 

Dün sece c!UfDUUI, Almanyaanı 1ntı balmmndan tetkik edelim. Herkes si- miktarda vagon göndermif, ta- hırpaJ devam etmlt k J" """'"' '6P 
timallnde ktin mahtellt m"kilere bl Japonlar da btli;vorlar k1, lnsflls •• tanbula ve batı Aıı8doluya daha :1ı mcıtr.:'~ taall7etl :.,.:: be ile karşıladıtı bu rakamlaz'. 
bombalar atmıtlarcbr. 8~11 bük an- Amerfbhlar Almanlar 1önlnden aer- kolaylıkla 8BV\iyat yapılabUm. tan ııtıe:re b4lar bakınm ,e.tennlt- dan blrt de Amerikanın bir bg 
ımda c:tls'I telefat nnbr Bir be teh- beet blırlarıta J"lkleaecekled aplw il için bütün tedbirler almm'f" tir, öıleclen eoma dGlman topçum g- BalWafl ı incide aenede 10 milyon kililik bir or. 
rfn lbmetslh mahalle1~ bir fn< asalı Wadar. O llllde Japoalano.., tar. Dert h•tlanmmn bazdannl a• atb- du yetiştirebilmesldlr. Ankara 
bina huara aframqtır, lkl tasnbı ..,.. . ..w.ı &sl1ls " ._.... ' na almft " baJ'lece aema. dolumD- Kısmen çok alçaktan uçan Al· radyoau böyle bir mdumm 
tQ)'U'etll dl.ertllmtl""' lar Jetiemedea cen•bl Çba denhıindeld r-L- dakl taarnaana lılr bua'1* ,......_ man tanarelen, yüzlerce araba 400 000 muht.ellf rutbede 8Ubqa 

Jngillz ldiellllllan itlerini bltlrmelı ._ _. .. ,.. a- ~anya ur. Savqtar denm etmettecUr. Mu- ile daha başka taptlan ve dü~ iht yacı olduğunu hesap edcıet 
Londra. 18 (AA) - Dh sece. = = ~ := U- aap.rm 1 lldll ar oevıwlnde ,,. eepbenlll batı D- manuı külliyetli ağır siWum ve bunun Adeta imklmızlıpu uW 

bombanlnnan ıterW.i tanarelerl Bre. celmaek earetVle lot7et - Alman bar- mJlyan '180 bbı fnlaslyle UM mmda dOtman • terakki byd8& - daha bafka malatmıesini tahrip mak iStemişttr. Bu da Ameribn 
men'de, Emclende .. AhmnJ'Bnm ba· W lndDcle 8ilea ....,.lede ....._ mllycm 250 bba leva ayrılın-.tır. = :O~.:- tabrip e- ·~· Demiryolu tesisle. o çwnı hakkında bir ftJaimts oL 
tı '1ma1inde kiin batb ,...lerdekl ..._ malı:br. lha mretıe de SowyetJer bir- tfÇl kıta1an talwisab, ıeçıen ._ rine yapılan bava hücumların - mad tmm diğer bir delilidir. ~ 
deftere b8c:ma etmltlerdır. uıt Od cepbell ...... lcbu edfllllll o- neden 188 bin 300 len fazla ol- a1ı:mOO:::. dtlllıao ~':*'ır:a..~ da, asker yflilü mOteaddit tapt merika asker blr millet delildir, 

lacaktlr. --s.. - .... -n- 300 1..:- ..... buar8 uğratılmıştu'. fakat subay 1eH.+lren b& oot 
G Reis h 1 Vak toh malwıebemdn ,.._ ~ __., - ........,,._ 1NU ll:lfl 7U11lanm1Wbr. 1 dftr'- tana• Cephenin merkez keahntnde, askeri mek ıeri" . Son 

• c enau nun l8rk lacWs lmnetlerl a..tndeld te- lendır. ..... cltltOriUnıGtta. bir Alman mb1ı t6menl tarafın- veril rak~ r 40 oeo 
Ölümü Dolau.•ne ılir1 • .~_tlmdıdea Jrmdlaiaj ._ ,. ---.. -. c1a1ı1 mil w.ıa. .::~ =-= .:_ c1an ,apılan bir hücum elJlll"" muv:W ve ao,ooo ih:at ~ 

, ... , termit. ......... ıerta ıtanr. cephelllnde llaacüo, ll7Dlt limd Çin tlbJ ,.,_ 1anna taama etmı.ı-cur BuıGn da düpnan p6aldirtil1milf'" mu 'il vardır Ve ordunun temelini 
Mitlerin Emriyevmisi Rulara mlabent lc:ilı 9el'dlklerl ..... dgncılan barlc. bqlnkl ...... •• -- taama ede l_;_ tana- barebe IDe'ldenmda ao 610 bı- ....... il eden ilk 400 000 kl..fl~ ma rvm laJa ......... cla'I lrw ~ miboaa w mftemmel" mlc....._ ---..-- ._.. _ .. _._.... .....,.. ~ 

BerDn. 11 (A A ) - Bqhımta-a chldan ~ etaba ttmdlden eıa- bir lmpuatorlü, ...,. ........... relerlnd9 Ddsl dDflh'GlmOt. 1 1 de ·~.... vazzaf kuvvet subay olarak ,.. 
Plhrer, Ma"'8l Relıtcbenaa'ml ilindi clatlınm aildafaıftDll ......., edllmif- lıir talıllD llke1en .ı ~- mubtanel ol8ralı aalı:atlannıııtlr. DOt- ı..lalrat ...,.mele 1alcam lan tışt.irilm1ştir Bu itibarla Ama& 
mBnuebetil'le Ol'dQa bir dalflk ..m lenllr. Bil llkelertD lıaJlıa n ba'ınnmdan ma denll a..Gne 4e bombalar atmıl- ..ı.rtDia JaPoil banfttler eeaur.ı kan ordusu subay bulmakta l6ç 
.. ı~ Oclndl taır ise ı...ut ... ,,. Ame- ,_. m1atnlb9 c1allt ,.._. ,.. a- tir. C*-~ cola ll!ndl· 41. .... Jllll 1 1 lerdm mlrekk ilk çekmtyecektlr Hu8U81Jle 

Banda llaıretalln J'8ld a114n111 .,.. rllı:ablarm bDcll latlbaaDerlal 1- cep.o ten tarllt ..,._. 4a .......... .._ r1Dmtll. cllla'ı.t ele ~ bir tatekkll 11 ~ 15 bloldaan modern ordunun en zlyacle ma 
ntalarmdan istifade eden• ukerfa ... heye ele tahala etmek " dalıtmak '°"" 11 ,... .. ...._.. l:ıah••11 

...... mlmhbm ......U ~ ~ taç oldula adam tekn11ften _. 
L bedi fuiletlerlnl lıa amam da nalr· rmM1an dola7r ~- .. 7alr:m ...,. Teat ilPI ettlll ,.._.. 1ılrlllıea fi'IUPINLBBDB: ~ ıdllh lltlmm etmit " ft lıyan, az ~k tahsil g6rlnOf kn. m 11111nl lettltınden " N:>"lelikle 1- fufletlere b 78l'CIJlll llıt7fl,.et ta1ıılatiJ'le mt- 150 mn,.tü Dert tılbilıll 1ılr .atı. - dtcl b71111ar ft"dtftlllttlr. selerdlr Amerikada .oaıı albo 

-· 'AW) - Kmtaıat .... 7ml 1ılr qık ftl'dlllnden ............. lllllbr. K ... J•PoDJann ,.... -...u. ~, 2 

............. - ..,... ......... ıı CA. A.> - 1lllrb"9 s.,, .. ,....., e6lllU na alman -- 11 vuıa.n ha. 
lltslntl Pire:>"• barek:t beafa • tlcldetll anlarm4a cok 4eb De ele pelrdilderl PftrOI. btlCllk, •- .....a .. 1- _. ~ ~ N~ bDdlrdlllDe..,,., l"dlpln- Moüıon. 11 (A.A.) - lcw,wt ille izdir 
• cWumcla oWaia cı1ıi - &a lafta balmk hbraılaDlıtmı lq slbl eolr mllaha ..... maclclehr - .. .._.. ......... ...... Blrie , .......... 7111'1&U,_,,,.,.ld lata - tebllllı 17 ..,.._ ... sarfmda & rabın1ar ba tzabllt bl-

....,ıı117St nolmt, eolaıa. .,._ sa.tenQlnclıın w.-Blme• n "'adı daD nftl Ando - ...._ tech'-tn bir n....tl• capqmalr, ._ ...... lmm -ı tam.,_ ımp ~ı lalalanm d"1 -a lra'll ~ Am~--~ 
1 hlmD olall Kartulat aım.dnlD " AJmaa ordalan- ikmale JarısıanlL çalmalı batlı batma bir lltlr. - bir lapan hlealidi ı.ıtlmektlcllr Bu rint .._ etmlt1erdlr ııe Ç&"",,..ıwD muanam 

c1a 'l'ld sasetec:d.- tarihinde ebedi olarak JalQ'aCalı- NibQet aaJı clohcı. harp patlama. be wllk mlcsıdele olenln" talladn bGcam tıapca w tQ7lln ..... tav r ~_. ~.ıı....a- bir d':
1
.iWz_ulnnu anlatmata kl-

-..ntecn.tM ,_damm tir.- clenflmektedlr. 11111 ~ Anslo - 8ü:aoa "" dabl etmek ıtlctlr. Bltlll bir ...tfl' nm ~ aJtmda ~- DGt- uw--.•- fft~ ftdtr 
demOtratlar 1-~ tallata ettik- arfmcla c1a ...,.._ lmp baltaııle man ook tlattlndtlr KJta1- U.- llolkoft. ll (A A ) - inada 1!1!!!!9!Bl!!lıııiı!ıl!!!!l-1!!!!!!!!!!!9! __ _ 

•• y. lvı:lıdnl'I Romanyada Niifaa Bquia 1er1 bnetlerl ,. ctotractan ao1ra71 bahmmalı ....... _. ..._ aet1111- -. .._.,.ı.ı .. tn8 1naaa 1mrp -. ........ ..., ı..tnırattald mllda 1rea1mw •. 11 ... kiti t.W etdld .. 
-~ ..... 800Gram Ekmek v eriUJor ..,. endlrelrt o1sa1ı •!-tara 1ıar- melidir. J1Qlllr. J>Jitl' W.ıh • bir llZ ,__ fwdara bir l9Clt açma ...,_ .._ bll41rl70r. 
~ ld1olü ... nt il (Ubrac1a ..... slbi) nDnam• ....... taftl1ldr w ......... -· f ,. lıdalan .. ti .-.ı .......... A1- JloJald ~I 

IÜlltlealr u Bllml, il (A.A.,) - D.11.B.ı ..... lar w lıad llltlce &br•ln ... tir ltı Pallfllla Ol1-Cll eer.,_ • D,auı••ranna' - 1latlanm JU'lllll 99 'buı lma7lef" Stokholm, 11 (A.A.) - .. --
• .. 1* ...._ ..._ ftrih1llint cllllmls ao.,.e - Aı..a llUtıl ....._ c1ea lmplerla 1ıılsla ..,_amala w an. 1ı1uoauol awl aluattır beri Jlllbll ..._ • 

-... ... - .. • • ...&.. ...._ tt1iri- san. ltomaQaclll. it lo-H•a Pa· de mlemr olamrlarclı. Banlar Japoa etnı......, w 1 ıı a. ,.._ a11- dbıor'. Tu At- a. ..,,,_ Kanlı =~Alınan rtne :;o
Bum Blrllii) ...._. ırlld elm!ek icln kart ualJ lmbbıhı - teWdd etdllmls pdl barm anlam .. de ........_ nt- • ......, 11 (A.A.) - ..... A- 111ı1a ................ 41- .. h bul'lıdan 

4a Yanan kona1acaktır. BerbM. sinde a cepbm llserladeM temlertdlr. mm barekltıa an alacalı, ..ıı DOk- merib clenlaltı padlert. Tobo acı- 1ata1anmn IMa) ettild•ınl. dl......,. AnJall)an barut 
•• ~ elımek 'ftrllec:elrtü ı.co-....... Bir ....... balmnılan tetldl: .. taJanntlalıl lllJ'dlll tıllılp t&tlr-1 a- ......... " ......................... tllldrıı .... birini~ •ellbln 

- 8 78- ............................... , .. Jıi; Ah narl ~ hl :' •• tfllal ft ftllerfa Jllma ~ tan 
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TOrkl~e . Ecnebi 

1400 Kr. t lene 2800 Kr 
760 • 8 Ay 1500 • 
400 .. 8 Ay 800 .. 
160 • 1 Ay aoo 

A.dres delllııtl,.melt f?I\) 

lngiltere ile Amerika 
Arasında Anlaşma 

Yazan M. ANTE/\ı 

B ermudes adalarından tayyareye 
binerek 5 470 kilometrelik yolu 

!8 saatte kateden Churchlll, dün İn
gfltereye varmıştır. İngiltere Başve
k111 radyoda verdiği kısa bir nutukta 
fUDlan söylemiştir: "Roosevelt ile a
ramızda tam bir anlaşma vardır. Uf
kuinuz aydındtr. İstikbali aydınlatan 
bu ışık, bütün karaları ve denizleri 
aydınlatacak kadar kuvvetlidir.,. 

Londra radyosu: Beş krtnda ya;ııyan 
insanların mukadderatiyle ilgili me
eelelerln halli için Roosevelt ile go
rüsmek üzere Amerlkaya giden Chur 
chlll'ln 26 milletin beynelmilel Na
zizme karşı ıniltesanlt bir cephe tcş
k l etmeleriyle • neticelenen rnüsbet 
t Uyetlerde bulunduğunu söyledik
ten aonra, kendi ini karşılıyanlar a
r ında 730 milyon ln.s nı temsil e
d n Sovyet, Birle ık Amerika ve Çin 
S ırlerlnin bulunduğunu bilhassa te
b.'.ı.rüz ettırmJştir. 

Churchill İngiltereye ayak bastığı 
ıünü Roosevelt'ln kMibt, Churchill 
ile Roosevelt ar smda büttın mesele
lelerde her bakımdan tam bir muta
b kat bulunduğunu beyan etmiştir. 

İngiltere ile Amerika arasında tam 
bir anlaşma olduğu hakkınd ki be
y nat lüzumsuz görülebıllr. Fakat 
mihver propa andasının bu ikl mem
leketin arasını bozmak için hll.lA sar
fetmekte olduğu büyilk gayretler gö
zönüne getirilirse, bu beyanatın mf\
nası anlaşılır. 

Bu propaganda urun zamanlar, A
merikanın Avrupa işlerine müdahale 
etmek niyetinde olmadı mı, İngilte
reyi kend.I hnllne bır kacağmı ve 
harbe girmiyeceğini iddia etmi ti. A
merika, İngiltereye ciddi bir surette 
yarduna ba 1 yınca bu yardımın çok 
~eç kale mı ve bundan evvel fngil
terenln işinin bit rllece nl iddia et
ti. İngiltere imtihandan muvaffakı
yetle çıktıktan ve Amerika harbe gir
dikten sonra, taktHUni değ ştirerek, 
Amerikanın İngllterenln mlrasma 
Jı:onmtya çalıştığı kanaatlnl vermiye 
çalqmaktadır. 

l'l tarihli bir D. N, B. tebliğine glS
re: -SOO.Velt'in kend.Ialnl lnglltere
nln ftrlsf gflmıek tema7fll0, Abnan 
ai7ul mahfillerlnde ıtttıkçe teb rilz 
etmektedir istikbalin tarlhcDerl. Roo
aevelt'!n ~ harbi bIDıassa tJıgıltere
~ tarp yaptttmı ve ondan blıwk 
Utifadeler temin ett ini, fakat diğer 
cephede Amerikanın büyük darbeler 
yedflfnf n mevzllerlnl birer birer 
b,bettlttnl tesbtt edeceklerdir. Bu
nun farkında olan Avustralya vazl
yetfnt flmdiden detfştlrmlştir. Fakat 
batan bunların, mihverin ortalı olan 
Japonyanm galibiyet!. tızerlnde en u
fak bir tesiri olmıyacakbr _ 

Şimali A frikada : 
MDı•ertn Mılfr hududunda IOll ka

lesi olan Halfa.ya'nm hııtllzlerin eli
ne ctOtmesf, Trablmprp ilttkametln
de tnklpf eden lnıtıız taarruzu Oze
ıtnde temfnl ıcsaterecekUr. CQnkO 
b1t .ntıe 8erbelt kalan tuvv.etler, 
.... cırduya iltihak edecekleri ıtbl, 
A..,.ıa mmtakasmda harbeden bu or
&ı7a aahll 10lu ne )'l~k ve mtı
hJmtnat J6nclermek milmkibı olacak-

T~N 

f M;;~;-;;k~···y~;;;··Ad: .. ;~~;l 
'--- Ucuna Asılı Anahtar .... J 

SINGAPUR 

1 

Bobstil 

Geçen ıtın mahalle araunclaa se-
çerken, kar topa o nuyan afa 

canlar; saç bat darmadatmık, tlltü 
hırka, alb yelek; ıöden ceketli, elıtı 
biçim p.lvarı andıran kısa ııantalon
la bir delikanll)'J ıösterere\ b r 
dan bafnpyorlardı: 

DoDllımaaJ'• t.u "rmcm 
Bobıtile m .ermem. 

Mahalle çocuklarmı, lı:eafane 
cibi olan ba zeki patlangıçlanm 
çok ıeverlm. Onlarda, kıhia 
te ıöre hemen bir prln uy 
su piri rahu vardır. Onlarda 1-j 

"Köy yolu, adındaki bu tablo Prens Pol resim milzeslne alınmıştır tlclat pek eskidir. Benim genç 
' ......_ mahalle ı;ocuklan kendi hndutl 

r, S A N A T B A H I S L E R 1 l, bir bohçacı nun kanii gördüler 
Kokona, kolı:oaa t \. J Jtlleplıı lnlnllll J'ÜIJl& 

Bir Guzel Sanat 
Artisti Kazandık 

Ressam Sabahattin Balk ve Eserleri 
Genç ressam S:ı- bütün tablolarında 

blhattin Balir r Yazan l Utrillo'dalı.i afır ıil-

tırlatan bir Türk res- U L U N A Y da yollar, ıokak-
bana Utrlllo'yu ha- , kt\net :volrtar. On-

aamıdır. Bunu ancak ... ----------- lar, çıkmazlar da
bir sanat tcvarüdli o- ha canlı, daha uya-
larak kabul ed.Iyonım. Fakat kendi· rulr Buraamı renç sarıatlrlra iıaret 
ıine eserlerinin nıhundan taıan ma· ~~yl lüzumsuz buldam. O, hayat 
nanın bana sert fırçasiyle (Monmartr) gövdesinin damarlarını remzeden ıo
ıokaklarıru yaptan sanatkirı duııun· kakların nabız clarabanmı iıittirmektc 
dürdüğünü söylemedim. Ona bu (te· pek isabet ediyor B-:u, baıibı eaer
varüd) il ihtar etmiye haklı:un yoktu. 

Kıhiım ermeaiye 
rine: 

Snneal, ermeni 
Ne GOk J'erıla pc;vairl 

Diye baftnıırlardı. 
İnsanlarda acaip ciJinme merakı, 

her zaman onlan lilzumıuı Yere bir 
alay mevzuu yapmrıtır. Ve Uirlarla 
beraber ba kıyafet kurbanlarmm acl-. 
lan da deiftir. Karaıözde: 

Ala ae 1ıaJ'cm babpa .u 
A MJ'U ICID•lırelil 

Dbre ubneye çı1ı:aa Rua1a 
Narçm Bey, bobıtilden bapa bir 
mldirl 

Bir ucunda Singapurun bulunduğu Malakka yarım adası ile ya
nın adanın cenubunda Job or eyaletini ıösterir harita 

uzak ıarkta Japonlar ıüratll ha-
reketlerine elln devam edi

yorlar. Malakka yarımadasında ce
nuba doğru yayılmalannm önüue 
geçcmlyen Ingilizler Sh.gapur önün
deki dar hatta kuvvetli bir mlida· 

(-:-::-Yazan : 
J~ Sabri Duran 

yerli hükGmetler vardır. Bunlarm 
hep bir arada mesaha.ı 57.000 km•. 
yi geı;er. İçlerinde en t>üyUğü Johot 
Sultanbğıdrr. Johor ~le lngiltere a· 
'"asındaki milnasebetleı 188~ te im· 
ı:alanan bir ticaret anlaıması ile 
başlamıştL Johor ıultanı İiıiltere 
himayesini 1914 te kabul etmittir. 
Geri kalan dört yerli hük6meti ise 
İngilizler 1909 10 Martında lmzala
dılı:lan bir muahede ile Siyam lı:ıral· 
lığından devir almışlardır Bu kısım 
da yaışıyan 1.738.000 kadar nüfuı a· 
rasmda da 300 000 kadar Çinli ~u
lunuyor. Yarrmadanm en cenubunda 
bulunan parı;a Boğazlar idaresi deni
len ve İngiliz tacına bağlı bulunan 
bir sömürgedir, Ba müstemleke Sin
rapur adSBmdan baekı. yarımadanın 
batı kıyısında Malakk.ı kısmını ela 1-
ı;erislne alır ve bur tızalı: aclalann 
daresi de haraya batlı balunar. So., 
ıünlerde Japonların lısral.ine c~en 
bu Malaklı:a araziıl Uzak tark~a 
~vrupahlann llk yer\cıtikleri nolı:
•alardan biri idi. 1511 de Portelı:•ı
lfler Albuquerque'in kumanda1r .11-
tında buraya asker röndererek bır 
'llilstemleke kunnuıladı 1641 de Fe
lemenkli1erln ve 1795 tt tnıilizler•'1 
·tine ceçti. 1818 de Viyana mua
"ıedesi ile Felemence iade edilen 
Malaklı:a 1824 de East İlndia deni· 
len İngiliz şirketine ıeçiyorda Oa
ha eimalde Penans ad'lıını da t.yr.I 
,irket Kedah Sultanaıdan almıftı. 
Sincapura celince burııda xm ftn
cU ve XJV Uncil aıırhrda lı:tiçUk bir 
yerli hlik6met varmq l 365 te adayı 
tstill eden Javahlar her ıeyl yalı:
mrılar ve halkı kıhçtar. ceçlrmiıler 
ve ada a11rlarca 111ız 1ı:almı1-

Yalnız aokafln felaefesuu muıambaya 
bu kadar canlı, bu kadar düıündlire
cek bir ıarette tesbit edebılmeılne 
karır olan bayranhiınu ıaklamadım. 
O, bu gurur payını, mütevazi bir cilm 
le ile ıeçi,tirdi: 

Narçm Bey, zaman ile la1ıtım ele 
iiıtirdi. Boyn11na bir kanı kolalı ya. 
ka geçirdi, üıtüne yeni dofm111 blr 
çocuia ıllte olabilecek yüyiiklükte bir 
plastron boyun bağı taktt. Bacalma 
dapdar bir pantaloıı, ayaklarma dı 
yanl11 bir manevra yapılsa rasceldi 
yeri zımba cibi delecek dereceık u 
ve ılvri uçla bir potin ııydi. Ba la
hia bir de ıekme ile zıplama araam00 

da bir yürüyüı uydurunca artds ba
na banci mahalle çocaiu c1ayaııab1ht1 
Hepıi bir afızdan: 

faaya geçmek üzere geri çekiliyor- Hindistaru (439.000 ton) dır. Sey
lar. Son gelen ajans telgraflarmclan lln (71.000 ton), Hlnciiç!ni ( 44.0llC 
Hfrcniyoruz ki, Japonlar J 0 h o ı ton), Borneo ve Sarvak (40.000 ton) 
Sultanlığı arazisine g.ırmloler yahut Hindistan (17.000 ton) Ue çok u
girmek üzeredirler Burası yarıma- zakta kalıyorlar. Hele cenubt Amerl
danrn en cenup ucudur Bu vaziyete kanm Amazon mahtulil 16.000 vt 
göre Japonlar Malaya arazisinde Afrikanın Konco üretımi 8.000 ton 
karaya asker çıkarmaya başladık!~- dan ibarettir. Kalay bakımından da 
n gündenberi ieı;en be$ hafta için- ayn: zenginliil bulu:ı;oruz. Bütür 
de İngiliz Malaya ıömürces!nin n:- dünyanın 205.000 tondan ibaret o· 
men % 85 ini i11allen altına almq lan üretiminin 100.000 tonwıu M1t
bulan1170rlar. Bu ..ı., 112.000 1mı2. laya Federatif hiildbnetleri Yerir. 
bir ;ver tuttaiana sarc Balpriıta- * * 
nmldnden bü:rik bir ~ 61çtlnıtl yanmadaam seri kalan 7erleria-

Böylece J'llz yirmi ıene kadar 
evvel Sincapur adası bata}.:

lıklar ve ıılı: ormanlaıla kaplı ıHtz 
bir yer halinde balar.uyordu. Or
manlanncla filler, cercf'danlar, ~
ban ölrilıleri ve lı:aplarılar dol .. ırdı. 
Kıyrnm bir lröııesinde ı:fınaralr ba
\ıtçıhkla geçinen iki yUz tadar \11· 
san malaryadan yakalıırmı kurta
ramazlardı O zamanl:ırda Aıyanrn 
cenubunda ticaret ve müıtemlek,.cl
lik bUyülı: tirketlerhı rlin4e icl Bmı 
lardan bin de fncnisluln Eaal tnI
dla .ırlı:etf idi. Bu •irtcetln men111"• 
tarmdan ltamford ır~meı lsminı1e 

tetkil eder. Buralann bUyWdQladım de Jine tqtb himayes!nıte, 
baıka iki mühim ıernt bynatı oJ- fakat ba birlile sirmemiı balanaa e- Sonu; Sa: f; SQ: 1 
malan itibariyle de ehemmiyeti var C 
dır: Biri kaaçak. biri kala:v. Bu :ki I ı-ı•~•ırJrW.,r,rıtrı"•-~ 
~e ~~.sa:.:: h~~= 1 c e) :, ~ r:' ~ 1!17JPiWlirpılsq tefıkler !çın ı;ok QD' bir 1r&7ıp tet- _ _ _ __ _J _ !!. -
mı etmiıtır. * * ÇOCUKLARA MADEN l.AZIM ... 

M•taya tns1Hs .am1rses1 ~ tmanm pla1an arum4a tu bu· yapıdaki eom1a 40,5 adllsram. celilı 
handan enet bl,. baıka yazı. hınma11 lüzuma en eski samanlardan ten çocak olauyanlara 0,2 milisran1, 

mızda tetkik ettlltmia Borneo ci'X, beri billair. Yedillmls yemeklerde ta- bir yaıınclaki ı:ocaia 0,44 millcraaı 
idareıi balmnındaa birbirine ben· bit olarak tuz balanmazaa onlara pi· ilamıdır. 
semiyen bir be inama aynbyor: R-.ı prillrlı:en, ,.tıut yenilirken tuz ka· Ondan dolayı, eoculdarla cocü ol• 
kısımlardan biri Malaya JPederatH tılır. Fakat medeni ınaanların taz mıyanlarm 11.dalanncla bahmmuı lta
hülı:Ometlerl Birlilidlr: Yanmadanm yemtkte ifrata slttikJeri ıilpheaizdır, ıramla madenlerin aiıbeti de bir ola• 
en zengin yerlerin! kaplıyau ha yer- Tm:la yemekler daha leuetli seldill mu. Yüa kalori Yerecek pdalarda 
ll hük6metler Belçikanm hemen ~ lı;hı yemeklere ı;ok tuz katarlar •• Ço- kireçten çocak otaunna S3 mllisr&ıııı 1 
baçuk miıU bUyüklUftindedlr. Bu cuk1arm tuza ihtiyaclan u oldajanıa, bir yapıdaki çocaia 43, foıfordu 
blrlqlk hilk8metleri te,lı:fl eden Pe- lnaanlarm batka batka yatlarmda ya- çocuk olmıyana 40, çocala 41, çelik· 
rak, Selangor, Necrl Sembllan, Pa- pılaa idrar tabllllerl sBaterlr: ten ı;oea kolmı78D8 0,21, coca1a ~50 
bang Saltanhklan ısn ile 1895 ara- OD bet slnltik CoC1lian bir stıncle m1llgram Hinmla olar. 

- Belki. dedl. Fakat bütün rea-
listler de benim gibidir. 

- Meseli? 
- Meıcll Utrillo .• 
- Ben söylemiye ceıaret edeme-

mlıtim. 
- Niçinl Utrillo çok büyük bir aa

natlrlrdır. Bir kaldmm, bir duvar, bir 
lı:öıe. uzaktan cörünen lı:lrli pembe 
renkli bir bina.. Ufak aannolanan bu 
mevzalardaki bilyiiklüiil onun eıerl~d it' 
çok lmnetle söaterir. 

- Sisin c1e Obam ka)'ll.8imls iN 

Gell:ror rllppem 1 clcSIJ'or stlpptm 
D&n nala slippem Yl.71 

Diye derhal bir beste aydun!alar .. 
"Edeblyat-r- cedide .. münalı:aşannclae 
ıonra zllppelerin hepsi birden bl 
"dekadan,. oldu. Ondan sonra ar 
hildbl nlbit ıa!rlerin prkıh hi 
leri bu ıekle ıirdi: 

Dekaclan Be,., Topatan BeJ' ıise 
Tek atan Be,., Dekadan Bn ıb:e 

maclar~ faka Saaar.klnı;a pek mUftffü olma- b bir ıe:v delildir Hepsi lııladll 
dır-Bea de u>ıat...:: :::;: mut "deuin,, lerinden bht edilen tartslere ... ılac:ak lılr 
r..İlat mnsalarclan alınm. ) ıen mtlselerde 7flr tataa UtrillODDD 11• tabamm81 ederler. B..- " 

Gene ressamın eHrlerhd daha si- tablolannda stirdUltim ba manaas Pcea siln &ardiltflm bobstlltıı 
:racle mceliyonun.. Sababattlıı Balk'ın botlaia daima takılımt1111dır. lumda töyte okudam.: -·' 

SababattiD Balk, bemm ba dilftln· - Bis• klh rippe, ...., ..... 
cemde baklı oldafama __.1eri7le- bobet11 diJorlar. 8tsım • c 
bana anlattı. ltlnrnla bir 111Y11 ol 

•• 5a ..... ttln Balk, aııaY&tau b-
........ adan eYYel 'Yqoatayyada 

azan mllddet balanmaıtur. Tabailuıı 
Belsrat alrademlaiıacle yapmq n IOll• 

ra Pariıe sitmJıtlr ve eserlerini 1931 
de Pariıte açılan YqoslaYY& Mrci· 
ainde tqhir etmittir. Belsntta ta
rlatilr aflıler iı;hı yapılan mtiaababda 
sene reaaamm iki eaerl blrlncllllt " 
lklncll!li kuanmqtı. Ondan eoara 

tahadet ed•. lncDia tariblade 
Brilmel WmlaVle, Fnnns 
"Mflabclea,. n (R) barfiDI 
OlAD diye tellffas 
"Enlmravanall,, yerine 
yall,. adiJ'le kencllmisdr.ı bU~ıl 
dik mı P Bir nldtler eclebiyat 
ka ... mda Dekadaa elin IRll 
Simdl de bbe bobtail dborlar. Ne 
br1 

labahattln iud memlebt!a .. tar•· 11...ı. ba7at komldiala .. 
fmda bll:rik bir töhret aabibi olma,. clatıbrken, lıislm c1e mBblm bir 
ta. Belsratta her 1e11e iki b8J'llk aer.ı alnuı obmnmdır. Sen ona bak! 
açd1r. Banlardan biri ilkbüan1a ya. 

• fn,msıertn M1m' hududundan Trab 
lıuprba kadar uzanan IRhlllerl ft 
'buradaki bava meydanlarını ellerine 
ıeçtrmlt olma1an, Maltaya •• 4lter 
Akdenls b618elerine kaJ'IJ yapdacak 
bir hava taarruzunda, kendllerlne 
ba)'Gk faydalar temin edecektir. 

amda a:nr a:nr 1nc ltere himayesine ÇJ)rarclıiı tu 0,16, iki Qhk ı;ocaltm Gıclalann terkibinde bQlaaaa ma
sirmitler Ye 1895 te bfrleelk bir tela- ı;ıkardıP 0,26. altı Qhk eocalan Gt- clenler, ricadila Mel_.. lcln all
re teala etmiıler Ba l&reain ba1111- lı:ardıiı 0,52 aram oldala halde ı;oeals nmla olclala sibl çocak ricadtlnihı Saaatkhm pek ma•affak ohm
da o taribtenberl lncflterenin •~ Od yapaa cellp eofrada )'emek yeme- bealemneal idn de Hlnmlaclar. Bır •111 ''deuin,, leriatlea b1ri 
fular fclareaf mmunl vallal balana- ye batlaclılı Yaldt bir silnde 6, 7 craaı çocuk ne kadar yese, pdalarmda il•· 
70r. tki mlJ70u yaldapn ntlfutP on bir yapnda ıs, 14 sram. olpn ya- cliafne Hlnmha madenler balamna:rm· 
:randan sl:radeainl lhlayalı mta- 18 setince de silnde 15 aram tuz ı:ı· ca, btlJ'll:vemes. Poeforla ldrecln lı:e
Hlmular tetklJ ediyor B11ftdan bat- lı:anr.. Demek ohıyor ld medeni bı· miklerde hemll madenler oldafr.ta 
ka ba htlkOmetlerde 127.000 ÇlnU sanlar lhtinı;Jannclan pek futa tu· billralnlz. Çocak ssdalanncla ba mad
yapmaktadır. Ebertyetl ltcl. bir la yerler... deleri balamayınca kemikleri aza)'•· 
la1m1 •ensin maden uhlpleri. AY- Buna brtdık cocaldarm bqb ma- mu. BIJ'llmenln temeli ele kemllderın 
rapahlar u, 10 000 lrıclardır. M"· denlere. bilbaua kireçle fosfora YC uama11dır. 

pcldıjı .. ......... ... stai.. cliı9 -
br Ye biltiin Yagosl&Y reaaamlarmm 
.... lttfralr• haldan ftl'dır. (loah-
~ Sonu; Sa: " SQ: 1 

Son sttnlercle tnsllia pseteleıi, ta
an'Ullll Trablaqarbe kadar devam et
mea ıtnmanda mar .tmektedlrler. 
Çtlnldl 1'a ııaretle Alman Ye !taban 
lmYYetlerl Afrtkaclan tamamlyle cıb· 
nlmq olacak, Mmr tehditten tama
aQle lıımtalacü ye serbest blac:ak o
hın 1 IDcl orc!a bafb cephelerde kul
lamlabilecektlr, Abt \tkdfrcle. aoaba
barda 7llle 1ılr Alman taamın kareı· 

lak1ı:a yanmadumm btlttln senchıffk ı;eliie ihtiyaçları. çoçuk olau7aıılanıı- ÇcUk maclenl kanın k1rmm kllre-
leri banda Dtlnyanm en lı:aVYot\l ldııdea slyadecUr: cfkleri lçia Hladmladar, Çocü ba ma-
kaaçuk lretlmlnl ba Malcsya Fede- Vticudihı afırblma nlabetle her denden mabram kalınca kam ı;olab· 
ratif htik8metlerl temin eder: Sene- ldlo icln ldrecten ı;ocuk olmınnlara t mu. bot maden!nclea mabnm kalır
de 471.000 Ton ki, dtlnya tat!baalinlı:a m1llcram llnm oldalu halde bir ya- aa kendlahıla beeleame itlerini tan
~ 47 al demektir. Kaacak elde tt- pnda ı:ocaia SS mlllsram, fosfor41ıı dm eden tiroit pddeal rolanda ltle
mekte lldnd olarak selen Felemenk ı;ocuk olauyanlara 20 mUlsram. bir yemes, 

1111da b1acak olan ba orda711 cauın ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 

::::':=:sa etmek mecbarl:ve-1 ... ~ R o o /1' Ey E1 'P',·n 1 Rio Konferansı .. ___ rı ______ ,, ____ ._,_ • __ n_;m_ ... _w._•_l41_r_i..__. 
P• Amerlbn konferaaamm Alma 

yada ecllte anncbrdılı bieeec!Dmu- Tefrika No. !6 YAZAN : S. S. VAN DINS 
tecllr. Alman suetelerlDla ba konfe- Blrdenbfre 70d belftbe7u 1ı::.UCU. devam e4l7orda: adam ona dolnı pld1 ft darda. Bu 
ram haldandald mBtalea " tefalrıerl BtıtQn adalelerlnln kuvvetten kelll· - Telefon etmek mecburf7ettnde Jlm delildl 
,. noktalarda toplanmaktadırı dilini hlaletU. İcind• bir korku ve kaldan. Beni dlıı1e,,lnlz. Sbe lhtb'a· Tellt ve beJecan uumda Olar-

• Blrletik Amerika, ~: amtt, iki hla birden canlandı. Dil - arı var. loUe bu adamm Grlmabaw 1111Rtor-
Amerlka dnletlerlnl harbe • vara d117aııdı ve kenclinl • toplamlYa - Sevıtllml )'Olllunda rut celdlll adam oJulunu 

1 re plıf170!'. ._.. ._. çahtb. Onu tl içinden sarbn bOJ'(lk Hiç de bunu ıı&ylemek fstememif· farketmemt,u. 
e ROOMTelt, caıa1ıl - bir bıçkınkla bir kellme hece1.i7e- u. Bu bir tek kelime naaı11a atzm· w•er &ıQndeld ;raııhan- .. __ _ 

letlertnl Blrletlk AmeriJumm bir 16- bileli: dan ka - .., • ....,_. 
m1qe11 yapmak lcln ha koDferwwı _ .Jlml çıvermJaU. mıt olmaA7dı, PDÇ im ptuı dil., 
ı.tifade nnek latl70r. VI - Yalnız llUSIDld Beman ~ fllClllktl. Yabancı adam 16zlerfndea 

KISIM ıeleblllr mınnt t6zl(lkierln1 pkardı, baflnl JUkan e ltooHYelt, mallteZf ~ _ Bayır. ka14mh ..,. tıebwtlm etti: 
~maddeleri ""barp lnunm v • 1'-L- Et .-Ll--
s&ıclermek lem ba .....ıektlerln uk- ı azan. ı#Uffff ar..... Bunu da .... lltememlftl. J'a- - Oıar1otte, beni tumnadmll mı? 

ll:ve pmllerinc1ea c1e latifac1e etmek ta- Qıarlotte telefaoda Jlm'hı aealnl :8a!an~ ;:. ~ ~-:-bu:== ~ 
117or. du7duilma. andlll adamm bayatta ldbniyetten kurtulur, ba eden edebllt70rda. 

• RocıMnlt. ba koafenm nata- oldutunu 8lnndfllne ook ..munı,tl. çıkar, kocaıdnın, Qıarlotte"un evine - Korkm&7mJ& eanm, bir "'-' de-
9bie, fecl llabetl mal8m olan Wolaoa J'akat bir yandan ela fena balda •· ıeldlllnl Glrmfr de bıtDmm ümJa lf1. Sadece ıerana.am clelftU. 
an .,JIWetler Cembetf., mocleline ~ faDam11f1. B(b1lk bir inançla Tlka'· kalkana Bu aleri Jhn kendine maı.. o-
n :reni bir milletler ceıQeti karmai& nın elektrik lakemleafne kadar ıen- _ nı:;: burada hiç ldmle :rok. l'a- lan tatmin eclict, ~ Wkln e41. 
tetebbtlailnde ba amıyor. derilmeslne sebep olan fllpbelerlnln kat llrlP cıktrlllU aerenler oJuı et ta~le ıı&y1emlfU. Bu Cbartottn 

MjJıver devletlerinin ba konferans- yanlıl oldutu meydana çık~ordu. E- • Oma etmf7e klfl ıelmlftl. Reme o-
tan mclltelenmelerl lcln cid41 Mbepler ter Jim 181 iM, tabii kanal onu 61- - Yuıbanede bulupak! na dolrU 1rofbı w lroDai.t llnı'ln 
nrdır. Çolı: •ensin bam madde kay- dürmilf olamud!. Tlka lnırtubudu - Olur. Ne aman? bo7Duna IU'dı. Btr an loln blJle kal· 
aaklarma. mlbbn mllı:clarda na_kHye ve btıtOn bu ftlpbelerl meydana atan - Şlmdl. dl '" IClllrR vOeudu eevtnc " .,._ 
" harp ,..mıertne, bir cok cleıüa Ye Ouarlotte'a ""1den blrcok lzlbat awiotte ba ima muhaYWeJf mi· canıa t1trem119 bafladı.. 
UY& laledae ma1llı: olawı ba 21 da.- vermek dtllerdl. tealı:ıp hemen bir talı:sf7e atladı. Ya- _ lflçln bana btcblr ,., llbl9M
ledn, bir mflcldet 8"el N&Jlmte kar- Bunun Tika'ıun btr OJUDU oldulu- l:lhane.. Jlm.. l!llld bayatı,, lnendaeaJr den ıtttfnlz1 Neı,e tendtnlzl bu • 
p mBteeanlt b r cepbe tesla etmit o- na lnamnak latt:rordu. Btltiln bu 40- ll!)'ler delDdi. Kendisine yaklafmak· hancı kılıla soktumız1 Ben slı:I ~
lan 26 clnlete katdmal n. harbin mıa- ce1er eline ahizeyi alıp bekleme- ta olan Qak wı.t de ıabuca ıel- dulunua llb1 dl .. lJocdmn 
.. dcleratı keriade, mtttefiklerfn le- d.Ili erkek n1 dU7dulu bir tek •· mecll. GQçlOkle uf• aJvorda. ille ' 

olaralı: mllealr olacütır. niye l~de lı:atumclaıı ~ Sel ses çıkarmadan bekledl. Yaltana bir (Arkaal Yal') 

\ 

Bu ÜfGlll ..,, ' da ~---~ 

iPEK ve MELEK 
sı ..... ı.nnda •mten 

Senenin Ba Neflı Şaheseri 

RE EKA 
... Bollerde ı 

'-AURINCE OLIVIER.JOAN FONTAINE 
O!KKAT: Ba pce tçln her ld ıdnemada da loca ve n~b 

kolWIE Jıahp.tmıp. Balkon ve birinci biletleri evve1Gen 
aldJrılabiltr. 

Yannün ~ ,.,..,..: 

iPEK: 1.30 • 4 • 6.30 ve Tam 9 • 
'AELEK : 2.45 • 4.45 ve Tmn 9 el~ 

MELEKTB Koltuklar matinelerde dahi numaralıdır . 
Ve enelden tedarik edilebilir 

' 

TATii~ 
(CIZClllÇ y 
REHIE 

Yazan: 
~IRAD ALI OÇ 

nı 11hlf•. l'lr•ı ........ 
K •A ldtabevhı' 

ldbıpt1lartla 

Bu 

S E 
fttemfta 

GCSTAV FR( 
'Y • 

CAMILLA HC 

G1z1rVA. 



BAS, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA VE 
BUTON AGRILARI DERHAL KESER 

E SABAH, O G LE ve A K Ş A M . ' SIJabQe v.uı- - lıebdlr. ı..-. sııa.1e 1 ...., almalılllr. 
pme~en~n~g~nde3dehmu~naman~~~~h~a~~m~~~~~··••••m••••••-•••-·•~ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü Hanları . ....,. ... Nama,... CiNSi 
Ayhk kll'Ut 
Llnı Kr. 

.Ahçıbolp Karaeaahmet ' Numarataj 5 378 DOJı.:kln 1 00 
llıluratrelıl SilAlıtarbehçe tl Odunluk 70 
~ İeadiye il 17 Dl1ttAn t 50 

• .. 11 11 .. 2 00 
- • İskele 71 37 lD9 s 50 

"fabııda efns! w tnevtd1erl yazdı yerler 11.5,942 sonuna kadar kira,a veribnek azeı.e DAna verllmfıtlr. 
•.ı.- Puarteal samı mt 14 dedir. İsteklilerin MOdilrl.Gk Akarat JreJemtne mDracaatlan. <•H> 

Bahisleri 

İatikW Caddesi 209 

Her Akşam .Müzik 

BRODVEY KOKTEYi 

Yamk, 9Rtıak, ebema ve 
cilt yaralarmın iliadll'. De.. 
riııin tueıenmestne ve ye
nilenmesine hizmet eder. 
J'.cr.anele.rde 40 kUIUfR satılır 

l o ·azel 
Buyoi tq_neler' 

,. eALATADA KIRAUK ., 

YAZIHANE 
oallltada llfor~ hm it .. ıo 
ııaataftl7& maracut. Tel: mu 

T o R K 1 y E c o M H u R 1yET1 Devlet Deniz r olları lıfetme idaresi lldaları 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulq Tarihi: l 888 . 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube 'ft Ajans Adedi : 265 
liral n Ticari Her Nevi Ba11ka Muamelelerl 

Para llrlltlrenlere 28.800 Lira 
iKRAMiYE YERiYOR -- -.._. .. Rlı•ılMla ini_..,,_ .. w .... ,.. '8ml'l'tlf hwplllrı•da • • ID 

..., MI.......,.. .....,. 4 defa feklleoek kur'a • ......... ,._... il
,. lkl'llnl~ dalfttlMaktle. 

4 ~ UMIO '\hltlc ~ 
4 " IOO ~ l.000 • 
4 .. .. • 1.000 
.. .. ,. • 4,CIOO 

1ot mı .. .. 1.000 • 
120 ,) • 40 • 4.IOO • 
1IO - • ---..- _ ID • - --. l.200 • 

DtKKAT: ltıııplllrflMlllM . ...................... ID ................. 
,.....,. lkrll•'79 f1kt6 ••• 1' ID tı b ı,.e. uerftaiıl.... IC""•lw 
........ 4 ..... t1~ffBlrlMl~11Maıtw•......._ ...... .... ............... . 
~~~ 

, ' Deri ve 8ağrsak lhracaıı• lllCI 
ltbal&tçı Te ihracatçı Birllkleri Ummal Dtlpllllndm 

Tthid.)e Tfflılk ve Yapalı lıracatçdan Bfrlllinbl itUaa1 
metzuunu tefkil etmekte olan Tiftik, Yapalı, KJı1 '" dökün
tülerine ilAvetaı ltayvan derilerinin ft batınalm Birlik tşt.1-
gal mevzuana .tthali Tican& VekAleti:nce tensip edi'lnJ'f olda
tımdmı, Deri Ye &imak lbracatçılanıun Birlik Statiisihıün 
5 tnc1 maddesi bilanüne tıevfikm Birlije kabul edilmek üze. 
19 Galatada Omer Abid Haninda Birlik ldue Mltk-ire mL 
racaat etmeleri ın.mm ilAn ol1inllr. 

'!------------------------~ 
M ! "''iM bed9ll ..... Jılıra ._ IO llıdat • oeadel'ell llJ2IUtl 

a.... llDll ... JI de bplb ..., allllf71ıa AnJalrada ... 'bfnesrıJe 
tapı.,,.. ..-. ı .,_ ~ •tm 11macütır. 

- ile ..... lltl7eD1tdD l2dO UraUk ımnakbt ........ ama-
- .,. Mt:lll ..a:ta•vı w _..erini 87Dl san _. 1t • Uda' eı11 
_. lrıamU7aa h'sffllne wwwAAlst ••nnclır. 

19 tkincikinnndan 25 tkineikiınına Kadar 
Muhtelif Hatlara Kalkamk Vapurlarm lıimleri ft 
Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar 

Karadeniz hattlna - Pazartesi 17,00 de Karadeniz, P9riembe 17.00 
de Kadet Galata nhtımmdın0 

8artnl ladına - Cumuteısl 18.00 de Anatarta Stıbd -*ta-

....... Uttl .. .. 

• O T 1 .,...... ..,...._. haldcında ... tll"m ......... llllllıiıa 
tı9lefoll --•Nl•n ,_ta__....,.. ......... , ld' ... 

......... Aeentıatll' - Galata nhtmt1, Umaıtlu' tt...._ 

• 
t 

" 

MDdDrl1JtG ltle.r altmda 
t- Galata l'lhtt11t1 Mlfltalca U.. 
1 Relallll W.... allalda 
- Sirkeci. Yol• laloa• 

-.... ..... 

ltadm ,. defam kllnftlne ~ 107$8 Dn .... ••wu ._,. 
dlılll tahta eoa 21.t.lMI .,...... ıDa8 IMlt JI t. ıatılllllUe Jmpılır 
..aa .... ecll1eeekt:lr. 

~ 16" ................. ··--................ 

S-' wrıw ,..._ oı.r. Aabrada 'V+.ne daılrrt• ~ 

.......... lliii~~1ilgU-IL~M~A~C";:-"iA_llJlllda ___ ~_._"n __ w_s-k__._w~·.....,.. ___ _. ___ ~İıııııııııİııı-------~-•--
TAN Gazetesi ı ı ı • ı e T ı ı 

UGn Fiyattan ~........,_.,__,._.......,._ 
!!ı 8 
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