
Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam bıı akşam 8,15 te 
radyoda bir hitabede bıılu. 
nacaktır. 

Lont.traya göre 
Almaııların 
ilk bahar 
taarruzu 
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Ancak bir ay ı 
sonra 

baş ı 'abilir 1 

Singapur 
istihkamları 

onta
z 

• 
ıyor 

Johar boğazr ada 
bliyük toplar 
yerleştirildi 

Adayı karaya 
baba s 

ıa la avaya 
çurul .. 

:ın;>gun, ı (A.-'\.) - Ycui hafta ta_ 

Japonlar 
orneoda boyla 
a asına asker 

ardılar 

'Harkofun şarkında Sovyet 1 

.süvarileri durmadan Alman 
mevzilerine saldınyor 

Singapuru miidalaa edecek olan Jnğıtız bomoaraınıan tayyareleri 
ılasız devam eden bir mUcadeled~ 

ııonra İngiliz !uta.lan gcee Johor boğlı.. 
zmı D.§JIUŞlar \'e tank kUçUlt luı.nab' 

GC!;tiktcn . onrıı. ;,oscnin aıtmu. konu 
lan waynlar infila.k ederek Singapuru 
lt:ıraya bağltyan ecd hava.ya uçuru.L 
mu.,tur. S1Iı;;apur tcbllğı.nde Malezya 
nıuharcbe.sinin blttlği ,.e Singa.pur mu 
tıarebe&nın ba.şıadığl lta.ydedllmckte • 
dir. Jıı.~n taarruzunun b.1.§lnd1ğı u... 
mnndnnbc1i .Wgiit!!er bu son c;ekilme 
hareketini hnnrlamaktn.ydılar. Ada.Dm 
~deki .ııhil ahali tabliye e~ 
ve mUda.faa. hllZirlıltlamıa. hararet!$ 
b!ı§laıınıı§tır. Johor boğllZ'.IUn &'!.hlllo. 

lierlin, 1 (A.A.) - A!Jker~ bir men_ 
ba.da.n ö~reıılldlğlnt: göre 28 • :!9 son. 
kAnun gecesi Orclln şim'.ıli tıark1sinde 
Aima.n ptyade blrli.kleriylc. m~ Sov • ı 
yet kuvvetıerı arasında me\-zil ınalıL 

Londr~, 1 (A, A.) - E. B. C: yette şlddeUl çarp:~:ı.\:U" o:mU§tur. ı 
Felemenk HincL5tnnmdan gelen Sovyet kıt.-ılan birkaç mahalden goeri 

en son haberlere göre Japonlar pil3knrt1llmUştUr. 
Borneoda Aboyla adasına asker Merkez ccpbc.s!.nin b3!$a blr kcs!.. 

• 
fi d 

'Iitara.rn.k işgal ctm{ilcrdir. Bu a.• illinde A.tman kıta'an 16 mahnlll mı~
dada şiddetli muharebeler ecre .. l ıam bir surette işgal etm~lerdir. Son 
va.n otmektcdir. Aboyln Hollanda.- gUnlerde AL'llan topçularının müessir 
lı'arm mühlm bir deniz üssüdür. a.f.e§ı ka~ıaında Sovyet birlikleri dın'. 

l 

Japon Gazeteleri 
HitJerin 
ııutkunıı 
aikışllEJOI 

Dün akşam bir ekmek 1m.rtI tlzeıindc dcği§tirnıc ~uçu tc3blt -<>-- [J;F" ~ ıt Del ~yfada 

1.'okyo, ı (A.A..) _ İmparatorluk mak mccbur:iyctın~ kalm~lardır. 

umumi knrargo.tımm bildirdiğine g/S_ Londra, 1 ( A.A.) - B.B.C: Dün 
re, Japon IHta.lan Bornco'nun Honan. r,eceki resmf Sovycl tebliğine göre, 
day:ı. alt kısmmr:ı merltcz\ otan Pon_ Ruslar, dün ıınudane tııarruzlarına 
ti.r.ı.nn.k'ı tşgnl etmişlerdir. 'ff ilerlemelerine devam etmişler• 

ediluıl§tır. Kemal i.:>1mll birı KUçükpazarda M.clımct Em1nln fmnma geç 
\01Ikıt gtderek ekmek ltıırtuıı göııterm!ş ve ekmek i.stmni§tir. Tezgahtar 
l:zzat kartın tnhr1t edllıui§ blr vaziyette olduğunu g<Srüncc bunu kabUl 
etmemiş, bu yUzden Kemalle lzzet mtınıi.kaşa.ya baj]lanll§lardır. l 

Mlinal<3',ınya ~hit ol.a.n pollaler ka.rtm ta.brif cdllml§ olflu~u c;örllnce 
Remall yakalamışlardır. Kema11n bu kartı Mehmet isl.mli bn!kO. bir fB.a 
lustan aldığını söylemc2ı Uz.ertne Mebm~ tc ya\.talannuş vn h"ır 11~11!1\ d'.l 

" Bu sene ingıltere ve 
Amer.Kaya en ağır Çin Tebliği 

darbeler ındirilece!dir,, • 
Vayau bölgesinde be§ güulük 

Tokyo, 1 (A.A.) - D.N.B. Diğer ı muharebelerden ~onra. 
~eteler gibi Filhrerin nutku bakk.m • • • 

1 ng 
a vekili 

r~ı.aı. 1 (.\. . .'\.) - Oslodan gönde. 
rilen resmi bir Afmıuı telgrafında bil. 
dl.rlld ğin" re KlBlıng Norv~ ba,eve. 
.m olmuştur. Bundan CV\'elk! bS.!'JVC. 
;fi Azant t:ıtifa ctm.4}Ur. 

Japon o anması 
y k ka:rıplar 

verm ş ~e~H I 
To'L."Y<•, l (A.A.) - Japon ba.briye_ 

Bin1n bal t:y th ı:w.ı?ıfillerinde beyan 
edildiğine gorl, Japon balıriyelliıtnm 
Büyük Okyanusun cenubunda ağır 
1tayıp ar vcrdlgino dn1r İlıgtllz1er ve 
AmarU::ı.Iı :ıt tc.ra!mdan ileri sllıillen 
ıddialrır " ocııkc:ı. blr prorıagandıı." 
Jan lb r .. tta-• ..,an r'ranclBko ro.dyosu. 
nu:ı r.ld ı rı dog.-u d !filse mlltteftk 
filosunun llilj ın: o .... y:ı.m13tn taa.mıza 
z._ nl i luzmıı;clir<ll. 

.<Jor-..ı.d..'l. işaret cdj.ldit,..-..ı:e :;göre.' Hol. 
lax..d hu\'\ oUcrln.ln b.ri bir ııafiıharP 

kruva.z r ve muhrip ol. 
1. Japon eı.:m1lı1 ba.tır..ı. 

r..uh rcoo harici ottiğ"i.ne 
: ,., .... -..ı:ı lı:ıocrlcı· tarııamiyle ~'.:· 

r~usoHn· 
Jap ıyauın Beriin ve Roma 

sefirle.riyle görüştü 
Ho!J ı, 1 (.;. :\..) - Musol!ni dün 

J..iı>onv .nm B lin sefiri Oslılma tle 
• ıapom nnın Ro, n sefıri Horoklıiyi 
ltab\.Jl ı:.tını. tır. B ı gôrü,.ıne bak.kında 
"'lla'um:ıt cloc cd lunemt.::ıUr • 

- --0- -

Lord averbruk 
Harp ialihsalatını k&nıilen 

kon\rolü altına alacak 
Londrn, 1 ( A.A.) - Siyası: mah.fiJ. 

lcrde zanncdlld'ğtılt' görcı Lord Baver_ 
lınık yakmrl:ı harp tnısııll!.tım MmL 
4 n kontroıu altına .ıı:ıcalttlr. 

Luzon adasına Japonlar 
takviye kıtalan gönderiyor 
v~şlngton, ı (A.A.) - Luzon ada. 

!'"mıı. Japon takviye kı:tetan gelmeğe 
devnm ettiği bnrblye r.ezaret'n!n 
tobllğinde kaydcdllmcktcdlr, 

_.- Devamı 2 ncı eayfaa 

D il 
kıs 

busilii adliyeyo tcıııım cdılmişlerdir. 

Aşka gelen sar.hoş 
· ·silaha sarı dı 

Oç eı ateş etti !se de . ya 
mabkeme~e eril 

Dün gece Cenberlita~'a:a "Aile Bahcesi" gazinosunda 
bir sarho thbancasıyla etrafa ates ederek gaziooda 
bulunanları bir hayli hcyecanlandffr.a.1s ve korkutmust'.ır. 

1 

İçkln!D ~iriyle lı:end!DJ kaytıedeıı 
T T • ~ §lllus, 31 ~n.·darıtıdc. M • ıfttttlr Mev. 
v aş l n gi onda ldt ıukac'.a l;rly}4} bit z f,D.Z dinlı.:melı 

içhı bu gal!:llloya gchnı v lçmlyc 
ba..~la.rl:ıI!)t:ır. V !Ot ilerleolkt'IC, M'ilv. 

Amerı u 
cı-.ıı Hıetterini 
· mldataası içi" 

ı<.ıttili kbfas dumiuıla.nnu v : 
"~De1fsm deli cOnl m!l .nrldsı 

.sö&lenlr' •• n ~clıima"killı cttı 
Mevıflt, bu coşkun ı:ımnd:ı cıı.n&

""'~:;: ........... ~~~~ 

Maca·r Na.ibi 
, . çek~l,yoi~ 
Naihln·yer.ine oğlunun veya 

Almanlara se ı1paUs~ ·c an 
Ar.şltüik Ailier .. n 

get.rJmes: dllşilnüıüyor 
ta.5ıdıf?ı tn~anc:ıyı ~ekerek: 

u..:_. Yw,..~ytn, vnrolun!" el ye bağıT• r.crn, '1. 0 

(.\ •• \.) - '1' J,~;l<:.ndl : 

1 

ını., tal:iatıl aaun üQ dcl'& havaya. pat. lllr :'\ln111n mCLbam~n b!laliilc!lğl, Daimi bir ıneclis 
kuru~uyor · 

tafnu~trr.I ! • ne göre dlln Bt ~tıP<, t dı nıılb Horu. 
Bu sıruda g-iltnoun. uuıunutııarıa ;;ar. nın ı:ıurııarx ılll-~lcı;. i~tkııt ccülmi!jttr. 
kı sıs~ ··;-,.e:ıl,.r Jrrı<·rnınc.tn ııarıamı, Fillıakiko., sByl n'dijtinc \;<lrc, :~ali> 
lardlr. "il lı;-'1 i! ' 'yetişen pol!sl~r 1 Hortlıılıı. ı.;ıhh\ "v:ı y• ti. ctrnfındakilcr:I 

nuehos • A.fı'ü;, l (i\..\.) - "Btie. ~ 'ti 'I: •• a'rc'lır. b'.lyilk bı.r cndı~t'~f ~!lş'lrmlbtur. 
nos Aireatcn gcc;cn.U.ruguay_ hari.:!- ....... aı~- "U ı · f • · ~~ ..,... " us c .. dtnfüm blrlniri ve 
ye ıı°azın G~nı.matbuaı:a beyanatta Yerli biı h" l,ürud...,r Dögole tcrcıhaı:ı oğlµnı:.ıı vcyn Aımaruarn 
bulunrıro.k Amerikan devlet adamla.. ıi ihak e'&.ti ka:şr sempatis!yln tunınnuş olan lı.r-
rmdan mUreltkep bir konferans . ..,.o.k~ Lrııı h:ı, 1 (A. A.) _ l.:.u.';)i ,ıauk Albc-:-echl'in N:ıfb Bortl'nin ye. 
b:ıh1s ·mevzuu oımadtğ~ı fakat balıp 1 Frans .\lri' 1,1m J erli hukilm.. rlne gtıtirtlıne~ dü -Unülmektcdir • 
bir lhtfmaiıe Va.ş\itgtonda g~rp yaı1!11 darltı.rm la '· c ::!00 bın 4: ıao.sı o-
kUrrcsillin bütUq cllmhunyctıcıinı:ı l::ı.n lCu.-.~ r ıı ,ıliz kJ'.ı..ı .ine ge- • •tt • • 
ıni.ldataası ıc;ın ruHmt bir mcc1Ls kıı- ı Çerclr icr.c.-ul ac G.ıuıle':ı iltihak ıngh erenın 
"'1oeağ= ·"""'"'"~·tir· . etm;.,,,._ harp masraf 1 

Memur.larm maaşlan Cünt~~n':'~~~~~;giliz. 
Yafuın paha ıllk zarnmiyle 

Bern, 1. ( A. A.) - Loııdradan 
'.li.ldirlliyor: 

\la w\l\.alt:ti~ ~\k\lwl 'Xonuurı ~mı.. Japonlar 
btı:n ga....-e~st ı:öylc ya;mıaktadır: 

Adotf HlUer Jnponya tnra.fmdıuı b 
kazanılım ıı.skc:'i muva.ffııkıyetlerin e. ozgu na 
hemmlyetlnden ve ~ulUndcn b~L ...,. 

1 mest b1Z1 btlhe:ı&'\ mUtclıa.Mis ctml§. ugra 1 ar 
tir. 

Bu gazete şarkta. ""- ~urptc yapılan 
muharebenin mihverin ~a.ntlcr1n1 

çözülmez bağlıı.rln. bıtle§tlrdiğtni, 

halbuki 1n.:,~terc ile Amerikanın clalı1ll 
vnziyctıeri ve müstemlckeleriıidcn ay. 
nlmış oJmaJan dolııyısiylc büyük bir 
endişe içinde bulunduklarnu belirt_ 
mektc ve şöyle demektedir: 

- ' 
Çinliler .Jarcn 
kavvetıer)n n 

eşini ıra 
Çuıı.Jüug 1 (A.A .. ) - Dtlll a.kf8W 

nOf)redllen Çin re.smt tcbllğinde ~yl.: 
denilmektedir: 1 Nihat zaft!re tıutı bir emıılyetı. ot.du

l [;'Ullu bildiren Adolf Bitlerin flkr!nı. 
tamnmiyle i§tiralt 1;:dlyonı.z. 

l F'Uhrerill nutku hııkknıdu tcfsırıcr. 

Japouıar \·ay:;u bölgesinde bu 5e!ı 
rın 10 kllometre şarkında ~ gUnden.. 
beri dcva.:n eden muharebe n ·1~dı. 

de bulunan 1okyo NI~ Nl•i gP;z;etesı bozguna. uğradıkta.-ı oonra l{anton:L 
ise ~öy1c C:emektecilr: doğru geri çckllmektcdirlu. Ja.por.ıuı 

Bu sene tngUtcrc ve Amcdka.ya en 'vny§unun şim&!I garbisinde buluna11 
r1ğır d~beler indirilecekti:-. Ç'ilnktl bu PoKJoyu terke~le:-dir. Ç n !ataları 

iki memleket nnhveri;J Blrl ~!k ktıv. Jııponlau takip ctnı .. kh .. dlr. TnkiJ:ı 
veUerlne de.~ar".::a~ .. ır ,·azlyettc Poltlonun t;arbmda Kanton • l{uvıo:ı 
bulunmamaktadır!ar. Ja~ouya, Alman !-1rueı:: ·lfcr hattı üuırhıde mWılm bl.r 
\·c İtslya bugün o lio.da.r }{uvvctli blr şehir elan ~cltlwı;:; ist!l::amctınde el 
blo!t teşkil etmektedirler ki harbin vam etmektedir. 
ncticesUıden filphe c-tmek artılı: 1-ln'lse. Çin tebliğinde ' ~dedltdlğinc göt'-
nln o.klmdan geçmez. 

1 
§ark nehrinin mühim bir limanı olan 
\'ayşudo.kı Japon hattı, pcrecmbe gC. 

BU•• yu•• k o kyatlUSla nU gnrp ve ~lmal mıı.h:ıllelerindo bUtOn 
glln devam eden bir muhnrcbo netic:ıo.. 

Stvatıeji tanzim edilmek ııindo yıkılrnı~trr. naıımanı gtıraU~ 
takip eden Çinliler 16 kilometre Ue!'. 

üzere !edikten sonra Pokıo önıerine kadar 
Melbunı, 'I (A.A.) - Aw.stralytı gelm!,:lerdır. Bundan sonra )ııpıtan 

harbiye nazm Fordc, Bliyllk Okya. muharebelerde Japonlar o !Uldar .gır 
nusta. ~tnjtnı,n tıu:z.ıni !tin BOyül: ]>ayıplara uğramlfilardxr tı dUn öğ'~ 
Britanya ık Blrlc;;il\ Amcrlk:ı ar::ı. ılcn aonre çın taarruzlarına. mukave 
mnpa pclı: yakmd:ı b.r nnın.,mo. hnsıl ı met cdemiyerek çekilmek zorunda lral. 
oıacağtı1ı soylt?m!~tir. DU§lnrdır. 

Memur i 
ıesjn · etl<i 

ri zam meser 
etmek üzere 

Şirketi Hayriye meclisi 
Sah günü toplanıyor 

bilrikte ver.i eeek 
Maliye rtnzırı bu harl in taıi:hin 

~n masr:ı.flı ha.ıbi olduğunu söyle· 
rn.:ş ve şunları ilave etmiştir: 

Bilyük Brltnnyanm günlük harp Husm.i muesscsckr 'c .,irl~Cth.r ııa... 
Deli'~ ınemurlannın WM1'l&rma 

Z3lll kazmnu aehrimlzdekl alO.kadaı 

makrunıara ~ebUğ olundu,'llllu yazmıı;ı 
tık. M:nıı§lı memurlar ynrm maaşla 
rmt pahalı:ıı~ zamJaıiyle. birlikte. ala. 
cnt<lordır. 

.Memurıardıı.n muall!mlik veya vekü.. ınasrafı simdi 12 milvon s~rlingi halılfü zaınmmcıan memurlarmı ıstı
tet suretilc muhtelif maaş veya Ucret 

1 

bulmakta:drr. Bunun ğ buçuk mil.. fndc ettirmek r.zerc tetkıklere başla.. 
ıı.ıanıanıı aldtklan bQtUn para yckQ - ;\·onu muharipler servisine tahsis rıu13la.rdn'. 

ı:ıntx yaparak zam durumu etra!md;ı 
görU.ecektir. 

nunn txüulncak ve on::ı gl:lre yt1zde 25 cdilmi~tir. Bu masraflar son iki Öğ'reD.:U~imizo göre f'Irketi Hayriye
vc 20.15 zamla parnıarını o.Iabilccck. I sene icinde jJü mislinden fazla. art 1 mecllel onuml\zdeki salı gUnU bir top_ 

Cif"': Devtlmı 2 ııci ~~:ıaoo nu.~tn: · · .. -}( 

ŞirkcUn zammı ne şclti!de yapuatı. 
tın.k.kmda henUz kat'l bir mala.at 
yoktur. Bununla beraber meclllitn a:ı 

u gUnkü toplnntlsındA .kat.1 bir .kara 
•erJJ.ecekUr • 
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an 
-~· 1 1 

italyan 
tebliği 

Mahkeme Salonlarında 

EVLENMEK • 

~""!.l~~a""'!~~""' ,.,, . 
Türk· analarından rica 

~~ 
~~ 
~~ 

Ya~ tçlıhıUttlnUSden aonra en mUhlm muafllı pS&JI tefkil c.~~ 
den .. ım eeDsrddnbert ller eeye ,.,._ t~ m..a.ııe mten~ 
bfzm\t1 ııtr ..lan bMCO ayan ÇAP ..uLUtKA latr ..... olca.tu gllıt bul 

~rlln, 1 (A.A.) - Alınan ordulan 
ba,kumnndıınlığınm tebliği: 

:soma, ı (A.A.) - İtalyan ordulan 
umumi karargAJUmn 610 numaralı 

tcb11ğl: 
-/ÇIN ÇALMIŞ?/ • gün de vulfelerintade yardmıcl tıızmetten ula geri durml)'acakt!r. 

Blnaelıuyh lllzlerden h•••t.en ricam: 
Fazla llltq&U tedblrdeıı doğacak harekeUDlzle kendiniz ctlıi haki 

Şarkta muhıırebeler değ şilt şekU

lerde devam etmelttcdlr. Şiddetti kar 
fırtınalarına ra!!'m n ynpılıın taarruz. 
lar netice nde kıtalarımız m~vzU 

muvıı!!nkıy.ıUer elde etmişler ve dU~. 
ma.nı p:ılc nt,ır kayıplara uğrntmı~lnr. 

dır. DU~nndı>n yeniden bir çolc tank. 
ıar \e toplıır almmıı1tır. 

Bcrcc'yc vanlnu: ve bu §ehir geride 
tıırakılmı§tır. t141yıın ve Alman la. 
talan dll§m&nı yakından eıkı§tırmağa 
devam etmek~dlrler. 

• • • vazlfedar analan da mll§kUl vaziyete aokmaktan tevakki etmenllJdlr. ~ 

~. ÇAP .AKARKA mllııtahzeratmı lQtteıı ihUyacmız kadar alma. Bu mu ~~ 

İngiliz suların la & cc gUndUz mUn. 
ferlt g m!i re 'e k f lelere taarruz e. 
den tayyare! r mız biri oldukça mu. 
htm b r t nııjdn olmalt Uzcre 5 şilebi 
hasıırn uğrntm şiardır. Bu §ileplerden 
fkls1nln tamamlyle tahrip edilmiş O!• 

ması muhtemeldir. 
Alçal~tıı.n u mn • suretıyl" faal yettc 

ulun n başka muharebe tayyar 1 rı. 
m1Z gUnd lz attıl:ları bombalarla :ıs. 
koçyanın ark sahilinde bir limanın 
~e te3lsl rlnd~ yıuıı;m çıkarmı§lar 

ve gece lng.llz adn.smın cenup ve ce, 
nubu §&rkl kısmında ıı.sker1 tesisleri 
l)ombardtman ctınlşıcrdlr. 

Şimnlt Afrikndıı yeniden muvaffa. 
ryctll harekcUer yapılm~tır. 
Malta adıı.sındu. Lukn hava meyda. 
ına kayd dilen tam isabeUcr neU
eslnde yerde bulunan dU;;ma.n tay_ 

vnrclcrinln bUyUlt bir lasmı tahrip e. 

Mihver tayyarclori geri çekilmekte 
olan lngtliz kuvvcUcrine ve dll§manm 
gerilerine durmadan taarruz etmekte. 
dlrler. Birkaç otomobil ynkılmı§ ve 
tahrip edllmlgtlr. 

Trablua ve Mlıurata uzerıne lngUiZ 
tayyareleri tarafından yapılan akınlar 
ehemmiyetsiz haaarlar huaule getir• 
ml§Ur. 1nsaııca zayiat yoktur. 

Alman tayyarelerı Malta adaııımn 
Uslrrlne karl71 gece gUndtlz tahripkar 
taarruzıarına devam etml§lerdlr. 

şark cepbeılnde 
-- Baotarafı ı ucl .ayfada 

dir. Kızıl Yıldız gazetesi, bu lıusus
tn bnzı co .. orı nıallımnt ,·ermekte. 
dir. Husların geri :ıldıkları l\leros. 
ıanya şehri Azak dcnlıi sahilinde 
klıin Bercian k'ın 50 kilometre ş:. 
malindedlr. Hu ise, Taganros'd.ı 
bulunan Almanları tehlikeye koyu-
yor. 

dllmlıJUr. Gnrpte ı.,gıı.ı altında bulu- Stokholmden gelen, faknt teyid 
nan toprnklnrm salıll bıslgc ine lngi.. cdilmiycn bir habere göre, Rusl:ır, 
liZ tayyareleri tıı.rafmdan yapılan ta. Doneç havzasına Samııra nehrine 
a.mız te~bbUsıert esnasmdıı dll,"lllan varmışlardır. Bu şehir, Dinyept .. 
.. 2_ın_yy_nr_e_k_a_ybe_tmiş __ Ur_. ______ , rovsktan 50 kilometre uzaktadır. 

.Husların Doneç havzasında geri al
dıkları kömür madenlerinin işle
tilmeğe hnzır bultınduğu lıildlriJi,. 

yor. 
r a şark 

~ngiliz tebliği 
u:ahlrc, ı (A.A.) - Orta §3.l'k 1ngL 

llz umumi karargAbmın tebliği: 
DUn kıtalıı.nmız Mnraua doğusunda 

B~aztden giden yollar üzerinde §1.

maıc doğru llerliyen dUıımıı.n koDanyla 
av~a tutuıımu,ınrdır. Avcılarmuz 

Bl.ngazJ ve MBus bıslgelcrtndc d~. 
nm maklnell kıtalanna bUcum etml§. 
lcr bir miktar araba tııhrlp etml§ler 
ve b1r kısmım hasara uğrat.ml§lardır. 

girmanyada 
,waı ela şehri 

7'Dlll zıer taralm· 
dan bo9albldı 

Kızıl Yıldız, ~loı.kovanın şimali 
garbl 1=cphesinde btiyük chcmmi
yetl haiz lıir şehir içın döğüşüldü
ğünü ilhc ediyor. Bu şehrin Rief 
olması muhlcmeld!r. Bu kesimde 
Alman hatlarında <lerln gedikler a• 
çılmışllr. 

Londra, 1 •( A.A.) - Alman ordu
lniy}e Rus kışının nihayetinin a
rasına Hlllerin pazar günü ,·ntnn• 
daşlanna 5Ö)'led1Ai gıbl bir kaç 
hdta değil iki oy gırmişlir. Alman 
ordularının ılkbnhor tn:ırruıun:ı 

istedikleri iklim şartları altında 
girebilmeleri için en aşağı dahn bir 
ay gecmesl lazımdır. Aradan geçen 
zaman içinde Smolcnskteo K:ıradc
n1z lim:ınların:ı girlen Alman cep
hesinin orkıısındurı geç('n mühim 
timendifer hallı Lozo,·n)·ada kesil· 
mi.slir. Bu bat Klrorun .zarblndı: 
ınerkez cephesinde ciddt bir tch-

"Demek hırsızlık paraaıyla evlenecektin, ha? Hiç böyle 
bir yuvadan hayır gelir mi 1 Galiba gençliiini ı..»iahane. 

de çürütmeğe karar verilin !" 1 . 
- Oğlum sen gençUğlnl galiba. ha. do yok ki, ybiıs li4mıa bir it tat&. 

pl4hane kögelerlnde çUrUlmeğe karar ı yun. SonrL' •• 
vermi§ olacaluım? - Sonra? 

- ?!... - Şey .. Hani ı-çllk ba ..... B1r 
- Görtınll§ öyle. Bak bu ildncl de !~ Söyll,.,,tm. •• • KQçWdetlheri 

mahkQmlyeUn. çıktığtnm daha iklncl konuıtufum blr Jtm vardır ... 
aynıda tekrar içeriye gtrecekein ! - Eeee paralan ona mı .erecek. 

Hmuzlık auçlusu 2• _ 25 yqlarmda 
kadar btr gençti. Ha.kim konuşurken 
bqt önüne <'ğlk sadece dtl§tınUyor, 

biç bir cevap vermiyordu. Dokunsa.. 
nız ağlayacaktı, 

Un? 
- Hayır, ama., Şey evleneoektik 

artık,.. Pa.ramra yoktu. BU&: i 
- Çok teY isterim, fÖ)'le blr yatak, • 

bir yorgan ve ldlÇtlk bir oda tedarik • 
et evlenelim.! dedi. ~ 

Bir de ııabıka.sı vardı. Haplııhaneden ı.k 
çıkar çıkmaz tekrar bir suç !.§lemi§ Halbuki benim buDl&n alacak ~ 

kuruşum bile yoktu. ô"6I beride 
ve yakalanmıgtı. Bu seferki hırsızlığı gtlnlUk, b&ttalık, lılr lki !f .. llllm-m • 
bir hayli gUl\lnçtU. zar zor iendlmi beallyorduA, 

1 
Bir gUn, kahvede otururken, Edir. Oraya bat vurdum, lıara1& lıılııf 

nekapıda Abdullah adında blrlslnln vurdum. Uzaktan, yalandan taınöl• ~ 
atmı satacağını, hayvanııı ıyt cins oı.. ra mtıracaat eWm. ll'&k&l bet para ~ 
duğundan da çokr.a para edeceğini blle bulamadım. Jlalbu1d klZ da bir • 
duymuştur, taraftan .ıu.unyor: ~ 

- Bu Abdullah ne l1J yapar? ~ _ Bak~ ~ diyordu. Hani elini 

- Arabacı! çabuk tutmeuen beni çok ~ ır~ 
- Yaaaa... var. Blri.!1 bat makiniat... BllVi ~ıc. 1 
Abdullahm bu suretle arabacı 'Oldu. cı •.• D1ğeri de lokomotif qçıcı. Ha ~ 

ğunu ve .sabahle)in erkenden çıkıp bıi§maldnlat yevmı,. ' 11.r& kaam
alqam eve dundUğ\lnU öğrenen Ce. yormU§. ;Allama haber blıltlr a.t8De 
mal, hemc:ı yerinden kalkm.1§ ve doğ. gönderiyor: 
ruca Edlrnekapıya gitmiştir. Civar "Daha ne bekll7orsunuz. Kızı verin 1 
dUkkAnlardan .sormuş. soruıturmU§ de git.ilin. JılWceaun.ı bir •• dO*ce- 1 
ve Abdullnhm adıııı öğrcnlııco kapıyı ğim, kendJsln.1 hiç bir ,ey"8Ja ~ ır~ 
~lmıglır. Kapıyı Abdullahm karun etmtyecegtm! •• ., de7iP dUIUJGI'· 1 
açm11tır: Artık ben de koca kanya tallla da. ~ 

- Ne istiyorsunuz? yanamıyacağun ha? diyordu. · ~ 
- Ben Abduılııhın arkadaşıyım. Atı o gün. kahvede "ne yapacap!" ~ 

bana .sattı. Eve gidip kanma söyle, diye kara kara dO§UD\U'kell. ,anımda. ~ . . "' al, dedi. kl masada, bl.rlal, .Edli'n8k&pıd& .A.b.. " 
- Kaç liraya aldın? duUah admda b1r arab6ıemm atmı ~ 
- 210!.. ıratacağuu, hayvan 13'1 dil.I oldulun- ~) 
- Kadm, hiç bir ı;lpheye kapılma. dan bunu ~mı ta..,_ tıdl. '~ 

dan ahıra gftml§ ve kır atı çıkarıp I yordu. Hemen bunu çaJm&tı dtıttın- ~ 
Cemale tesllm ctmf;:ıtlr. Cemal, hay. dUm. L&kUı, bir dolm& kalem lçln ~ 
vanm yularmdan tutmut ve bllyU.k bir yattığım 3 ayı dll§Unerek vu pçUm. ,.~ 
soğukkanlılıkla gayet tabiJ blr halde Fakat yapacak befka \,'l&l'elD yoktu. .,.~ 
atı alıp götUrmtıştUr. Cemııl. hayvanı Gittim, hayvanı b6yle yalan ay. ~ 
hemen o gUn satabUlrm:ı, yakalanma.. durarak çaldım. Maksadım parasıyla ~~ 
smm daha güç olncağmı da hatrrdaıı evlenmek, küçük bir yuva kurmak ve ~~ 
çıkarmalill§ ve hayvanı banma ı;etire namuslu blrad&m olarak artan para 9'. 
rek haraç mezat ııa.tmnğa b~lamJftır. ne kUçUk bir .d11kk&n açmaktı. i'akat. ~~ 

Canbazlardan btrtııl atı tamm~ ve Delikanlı sözlerini billrir bitınnez, ~~ 
Abclullahm da atı yarın getirip kend!. b1r hıçlant& yakal•narak ........ ar. ,~ 
·•- -••,.•Jhnı blldlltt .icin C.malı .YI'- atla ~-~ .,._tadı - ~ otu~ 
k&lattmn~trr. du. ~ 

ııuebetle memleketin tıer taratma pmil saU, tıyatıammz ap.tıda göd 
terflmiftir. ~~ 

P1rtn~ unu 250 gramlık kutularda 
Mercimek UDU .. 

Bezelye unu 
İrmik UDU ., 

.. 
Konıılor (mı.. ., 

sır nip.at.uı) 

.. ... .. .. .. 

.. ., 

Plrfnç nl.faırtam .. ,. 
Yulaf unu ,. ., • 
Buğday ııi. 500 gramlık torbttlarda 

şutası 

PirJnç unu 
Tane yulaf 

500 gramlık torbalardıı 
500 .! ku~larcia 

lıllle88U8 

toptan 
ııatq 

Fiyatı 

19 
19 
19 
19 
28 
25 

26 
.30 

45 

35 
85 

~ 

~1 
~~ 

ı.t&nbulda 
perakende 

ealıf 
Fiyatı 

22.15 25 
22.5 25 
22.15 215 

22.5 25 
30 32,5 
30 32,6 

30 32.15 
32.5 S5 
50 55 

40 •s 
100 ııo 

.tangoon, ı (A.A.) - İngiliz kara dil aJtında bulundurulmııktaclır. Bu 
.c hava kuvveUerl kumandantıklarmm mühim şimendifer hat tiyle hernlıer 
ınll§terek teblfği: knybolnn hareket serhcstlil;i Almnn 

Evvelki gece Mulmein her taraftan 1 iaşe trenlerinin u{!rodı~ı müşkül
ıarruza. uğramıştır. İlk taarruz sa. }eri bir knt d:ıhn nrttırncnktır. Al· 
bhlcytn pUskUrtnımtış, ikinci taarruz man trenleri şimdi blitlin ş:ırk cep. 

durumu eski haline gcUrmck için öğ. besindeki orduların ihtiyaçlarını 

- Niçin çaldııı bakalım bu atı? Suçlunun ikrarı. ve §8.h.IUerin i.tade- ~ 
- Paraya lhUyacım vardı, efendim. siyle ııuç aa.blt görUlnltlft.il. İhtimal 12s-~ltlillllllmım~ .... ~""•_,rı;IA]Rmm~ 
- Güzel cevap doğnıaU. Herkcaln hA.k1m de, ~tem!~ ı.temıye 111rf a. 

az çok paraya ihtiyacı var. Şimdi daletln lcap:arını yerine getirmek f~ 
hepsi hırsızlık mı elsin? kendl.sinl 3 ay mUddetle hapee DO Ura 

- Nereye mUracaat ettıyaem, aab. da para oezuma mahldUn etti. 
k&lıyım diye Sf vermecpıeı- Sermayem ı ADLll"E MUHABlRt 

leden s011rn kanıı taarruzla kar§ılar.• tem.in eden haşhca lıollnrı biribi
mıştır. Küçtlk kuvvetiertm1Z hava a.. rine bağlayan h:ıtlnr nrıısıncla si· 
çılıncaya kadar büttln taamızlan p(Mı_ dip gelmeJde iktifa ctmrAc mecbur 
l:Urb:nUgJerdir olacaklardır. 

İki tarnfm kısa mesafeden yaptığı Kursk ve Diyclgrod'ıluıı geçerek 
bu muharebelerde dü§llUUl insanca btL Harkof:ı giden Orcl hııttının fluslıı
yük kayıplara. uğraml§tır. Muharebe. nn eline geçmesi ihtimali vardır. 
ler gtlndUz de devam ebnl§ ve 1ata1a. Almaı;ı kumandanlığı hu hatlardnn 
rmı.ız Mulmclndeki bUUhı malzemeyi istifade cdemiyecek lıir hale S<'lin
lmldırdıktan sonra Saleveen 17ehrln!ıı ce Rusların sarbe doğru mühim bir 
öbUr EllhUine eçldlml§tir. Dil§ma.n umumi harekete geçmeleri bekle. 
ptyadc:ıtntn Ma.rayane yönetilen pek nebilir. 
bUyt1k bir hava faallyeUyle de §ÜD.. Berlin, ı ( A.A.) _ Bu son üı; 
lcnmlr.tir. Rangoon çevresinde tehlike gün içinde HarkQPun şark kesi
fp.ret1 uat 0,:5 te verllm.l§tir. Mulmel.n mindc milbim Sovyel süvari t~. 
saat, 10,2:5 tc dtl§man tayyarelert ta.. killeri durmadan Alman mevzile. 
rnfmdan bombalanmıştır. rine hücum etmektedirler. Bfilfin - bu hOcumlar geri püskürtülmüş ve 

Ja on ıayyareleri 

Dün Maltada 
10 lngiliz taY,areai tahrip 

edildi • 
Berıtn, 1 (t\. A.) - Alman 

tayyarelerlr.in Malta üzerine ya.p. 
tıklan fasılsmz taarru%1a.r neticc
~nde pek çok mJktard:a tayyare 
yerde :tahrip cdllıni3 ve hava mey .. 
dan1arı zarar vermlyecek bir hale 
getirllmL.5tir, Son gilnler içinde 1n• 
ıP!iz tayyarelerinin Maltanm mü
da.fa.a.sma pek seyrek olarak işti. 
ra.k ettikleri g(Srtllmektcdir. KU • 
cilk bir ADan hava ~li dlHı 
Malta edaSı üzerinde 10 düşman 
tayyaresini yerde tahrip etm1f • 
tir. 

Singapura giden bir 
kafileye hücum ettiler 

binden fazla Rus ölOsü sayılmış
tır. Bu kesimde birçok Sovyet esiri 
abamış ve mfihim mtktarda malze-
me Jğtlnam olunmuştur. llagapar taarrua 

SOVYET TEBLlCJ 
Mo.kova, t ( A.A.) - Gece neşre. _.. Baft&ratı 1 

ncl aa)'fada 
Tokyo, 1 ( A.A.) - Dömei ajansı dlJen SMyet teblliıl: mide bUt.nn toplar mevzilere yel'1eft1. 

bildiriyor: rllmi§tlr. sıvar .sulara maynlar döklll 31 sopklnanda kıtalanmız düş. 
Japon bahriyesine mensup tay. manla anudane muharebelere si- mil§ ve boğazın met.hallerinde bulwıa.ıı 

'arcler Sum:ıtrn ile Ban'ko adası a- rişerek ilerlemeğe deva metmiJ}er- mll.ltahkem adalara ıcuvveW toplar 
rasında İngiliz harp gemileri ve d..ir. ferleıtirilmlflir. Adada dll§m&Jl taar. 
.ıv tayyorele-ri himayesinde seyre 30 sonklnuoda hava muharbele. nızlarmdan zarar g!Srdllklerl 1Upheatz 
den büyük bir knfileye rostgelmi~ rinde 4 ve )'erde 16 Almnn tayya. olan ba§llcn. dört hava meydanı var. 
!erdir. Kafile Singapura doitro yol resi tahrip edilmiştir. Bu suretle dır. Fakat bir İngiliz membam&uı bU 
t}maktaydı. Japon bahriyesine tahrip edilen düşman tayYareleri dirildiğine göre ba§ka kUçUk han 
mensup tayyareler 5 bin tonluk bir 20 yi bulmuştur. Beş Sovyel tayya. meydaıılan da hazttlanmış ve milhlm 
nakli)e gemisini batırmnğa ve diğer resi kayıptır. miktarda takviye edilen lngtllz hava 
iki nakliye gemisini hıısnrn u~t.. tqklllerl müesair bir mUda!aada bu. 

ınıığn mm·affnk olmuşlardır. Bo eodakı· lunabilecek bir hale "etlrllmiftlr. 
Singapurun cenubunda Linga rn Japonların bu eon engele kal"§l na.. 

adalan açığında başka bir kafileye b 
1 

sı1 hareket.o geçecekleri suale pyan. 
de nıüec;sir bir havn hilcumu yapıl- muhare e er dtr. Sfngapuru usuıu daireainde muha... 
mışlır. sara mı edecekler yoksa Hongkongdn. 
ADA ,JAPONLARI BEKLİYOR Bata.viya, l (A.A.) - Pontlak mm. yaptıkları gibi derhal müstahkem mev 
Londra, 

1 
(A. A,) _ Singa.pur takasında Japonlarla Hollandalılar a. k!e hUcum mu e~cekler? Burası 

ııuhare'besiııin son safhası başlı • rasında Ofddctll muharebele-r oluyor. meçhfıldUr. 
\'or. Şimdiy~ kadar karada, deniz- Pont:lak, Bomeonun batı aahillııde Japonların bu son cn~ıc karşı nasıl 
Cıe ve hnva.da ü.stUnltik Japonlar• ehemmlyctJ! askerl bir noktadır. Ba., harekete geçecekleri ııualc ,ayandır. 
rfa idi. Singa.pur adamm Malezya taviyadan 780 kilometre mesafede bu. Slngapuru usulU dairesinde muba.. 
topra.klanndan Johor boğazı ntüs.. lunuyor. Bu muharebe evveli>! gün 1 ııara mı edecekler yoksa Honglrongta 
teviller için ~lması güç bir en. Japonlarm l:arn yoluyla Saravaktan yaptıkları gibi derhal müstahkem 
gı;-ldir. Adada. kuvvetli mUda.faa ı ve denizden §lmalde Panıımak çevre.! mevkfc hUcum mu ~cekler? Burası 
istihkAmlan Japonlnn beklemek • si.ne gclmeııı üzerine b~lamııtır. Pon. I meçhu!d'ılr. 
Wir. tfak'rn Japonlar tarafından ıııgall I ı.ondra. 1 (A.A.) - S ngapur mu. 

Jralesya lkıtalan kuma.ndanuım Hollanda Hlndlstanının kalbi sayılan lurebeslııtn son safhası baetıyor. Sim 
mılesslr btr lııeyanna.mesinde Sin.. Cavaya darbeler lndlrmrk lml·11nmı diye l:ıı<lar kanıda den.zde ve havada 
,IJl!lpm" blcsln!n cesaretle müda.faa vereceği gibi Somntrnya ela tannuzu fütıınılll< J11ponh\l'dl\ydı. Stngapur "'" 
4'!11 1sği ~.;Ta cdibnektet'lir. kolaylaştıracaktır, da ı:ır M:ıl z..-e. toprıı.lılnnnda Johor 

M .. ar maa,ıan 
• !.il&-- Ba~ta.rafı l DC1 •Jfada 
lir. Yani 140 lira mail§ lan bir memur 
diğer bir memura vek&let ettıgi içtn 
de aynca :50 lira alıyonıa aldıft maq 
tut.an 190 ıırayı buldutu •• 170 lirayı 
geçtlğl için alac:a.ğı zam yU.zde ııs üze. 
rinden verflecektlr. 

Uç ayda bir m&&f alan ve builu mal. 
mUdilrıllkleriıideD almakta oWı emek 
lilerle dul ve yetlmlertn IDUflan mart 
be.fmda ödenirken no ay11k)arDe 1ıera. 
ber oub&t ayı pelıalllık -..mı da da.. 
hll olmak Uze~ dört aylık !ark ala _ 
cakJ&rdır. lılaaflanoı ~"eytam 
be,nkıurmdaıı latdırarak aım. olaDla • 

nn gerek fUbat ayına ait ıutıılln " 

gerekee ..ıt, -- - ..,. ~ -
ıun pehalılık zamlatı bank .... 4Clılne. 
cektir. Defterdarlık d&lre ve mOeae. 
aeler1D rnute.metlerbıe bılr ~ oL 
m&k Uzenı 1*Di IDUf teldlMlt bUJmı.. 
da birer !:r,abname ve cetvel bUll'lat -
DUf ve dlln bunlan ilgllllere dalltnuf. 
tır. 
MDl1JBIA&IN a.lNJI: lUI KADAR 

PABA~ 
Aall ~ yeni peh&hllk Bac8nkU 

ummı aıaeecı 

11:10 
125 
100 

90 
80 
iO 
60 
50 
40 
35 
co 
25 
20 
15 
10 

para mDrtan 
6l20 W80 
un 4082• 
4330 31197 
UM 2ll93 
2868 
2323 
2323 
2139 
11'4 
19&6. 

ıe1s 

1490 
1209 
1023 

836 

21113. 
17113 
1&137 
1283• 
11088 
mı 

8381 
7H9 
84HT 
511'1 
,111 

bozağı müstevliler lgln aşılması gUc; 
bir engeldir. Adada. kuvvetli mUdataa 
lsllhklimları Japonlan beklemektedir, 

Malezya kıtıııan kumandanmm mil. 
r si:- bir beya.nnamcslndc Sfngapur 
kal,.ııinin cer.arctlc müdafaa ed!lecefl 
temin edilmektedir. 

ÇlÇEK&ILER CEMiYETiNDEN: 
Cemtyetimiztn senelik alellde kongresi 7.2.942 cumartesi gUnU .saat 10 
dan 12 ye kad.' r Şi§hane karakolu cıvarmda Millet Gazinosunda yapılacak. 
tır. Kayıtlı azanın hUviyct cUzdonlarile birlikte hazır bulunma.lan nA.ıı olu.. 
nur .. 

RUZNAKE: ldare hcyetuıln bir ııenellk ç:ıLıfm& raporu, heıınbatm tetkL 
ktk idare hey<>tinln !bruı. 2 - caıdyet nızam.nameaüıılo cıeolyetJer kanu.. 
nuna g!Sre tn.ciilL S - İdare heyttl az:ı.amm nııı!mm yeniden 1.nUhap edil • 
mesi. 

' ' . . . . 

' - .~ · -, ~ 

GRiPiN 
B&f, ~' Re.ıe, Grip, Bom&tlzma 
~ Lnklık ft BllUta Aanaana- Derhal Eeelr, 

't. • 
1 • ..... 1 - n: ! 79. Taun.atNOIN SAlnlNI. 
ME• •amt PULLU ICUIULAM •AM-A ISrn11«Z .. .. . 

• ISTANBUL, BEYOCLU VE YENlKÖY DAiRELERi 

üRK ANONiM GAZ ŞiRKETiNDEN: 
ı.t&Dbul Belediye RfyaaeU Makammın tensı.bllc kömür aa.r!lyatmın 

uaıtıımur ~ Ravapzr iMtmall gOntın muayyeıı aaatıerıne buredlle.. 
cekttr. 

L şubat. 19'2 Pazar gUnUDdmı itibaren ikinci ilAııa kadar Hava· 
pm .,.tıdaki ... tıarda kUllanılacaktır: 

SABAH 1 Jen 13 e kollar 
AKŞAM ıl Jan 22ye kadar 

Bu Matlar haricinde ıebekede ka.tf derecede tasytk oımayacaıın 
dan muı.terem aboaelel1mbda pz kullanmamaıarmı Şirket ehemmiyeti" 
rica eder. 

Yeni neşriyat 

Perde ve Sahne 

''Perde ve Saime" nln §Ubat sayısı 
sinema ve tiyatroya aft birçok aall. 
hlyeUi imzaların yazıları \'C pel< zer.. 
gln resimlerle çıkınl§tır. Taulye ede. 
rlz. 

Poata münuebetleri 
bqlayan memleketler 

Hain • King', ı (A.A.) - Kokutsu a. 
janmmn bildirdiğine göre bir yan n 
Maııçulto, dJ#er yandan Bulgar111t1n 
Poeteklz, PortakJ& Afrlkaııı, lap ı , oı 
Faaı dahil olmak Uzere lspam a. 1 • 
vlçre ve Tokyo arn.srrıd ki 
posta mUnasebetleri 
yeniden ba§lamı.,tır. 


