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Japon 
stratejisi 

sarsıhyor mu? 
Londra, 3 (A.AJ - Deyli Tels

q,f ozeto.sJ, Pasifik adalıınndaki 
deııiı faali;ıeti hak1qnda tefsirlerde 
b~ ~Jann J&PoD 
&lerüae yapb.klan taarruzun J~ 
ponya için hayra allmet oJ,nıadığını 
yazmakta ve Japonların büyük ge
nıilerinden hiç birisini muhataraya 
koymadıklarını belirtmektedir • 

Gazete diyor ki: 
Japonlar, i.ster ıafil avlanmış ol

sunlar, ister bir deniz muharebesi 
venniyecek kadar fazla ihtiyatkar 
davranmış bulunsunlar şurası m~ 
h8tkaktır ki Pasifik kwnandanlığ! 
idn elzem olatı üskri kAfi derecede 
mödaf.aa etmemişlerdir. Bunun 
Delicesi Birleşik Amerika donan
masının derhal daha uzakta darbe
ler lndirmete muktedir olması de
mek delildir. LAkin Amerikan 
mel'lllijeri)'J4 hombalannın Mar
~al adaları llzerlııde infilik etme. 
leri Japon stra~Jlslnhı haris bün. 
yeaini sarsmıttır. 

Times gazetesi, bu hareketin p 8• 

siflkte geniş bir harp harekeUerı 
ölçlisünü çok açık olarak göst-erdi
lini yumakta ve bireuma ujrayan 
5 Japon üssünün 400 deniz millik 
bir mesafeye kadar yayılmakta bu
lunduğunu belirtmektedir. Marşa! 
edaları Japonlar tÇin fts olarak öl.. 
t6süz bir kıymeti haizdir. ·ve Ja 
PGnya baskın şeklinde yap(ığı la
•rruza burad•n başlamıştır. • 

Simdi hücuma geçilmiş ve birçdk 
nıfihim Japon kuvvetleri muhtelif 
noktaıard, hareket halinde bulun• 
mut 0 Idutu ıu sırada garbe 2000 lia 
5ooo ki.loaıetre daha uzakta bulu
nan Marşal adalan bir istifadeden 
ziyade bir Yiik teşkil edebilecekler. 
dir. Eler hu. &dalara ciddi surette 
taaı:nız edilmek lhımgelirse yahut 
bunların müdafaası için esaslı kuv• 
ve&r tahsisi lcabederse adalar ya 
dlqecek ve Amerika)ılann eline 
geçebilecek, yahut kü~liYelli Japon 
kuvwtlerini me~ul edecektir. Ja. 
ponyanın şimdi taarruz etmekte 
bulundatu adalar veya karalar 
ha!cJnnda da aynı şey varittir. Bir
çok istikametlerde temin edflen 
yeni kazançlar, Japonyaya ıılbetıe 
ilk zamanlarda büyük kArlar setı. 
recektfr. Fakat Japon kuvvetleri 
daha tlmdlden çok dağılmıştır. Ve 
bu dagılmanın kuvvetten ziyade 
zafa sebebiyet verdiği noktalan 
bilhassa daha başka mukabil darbe. 
ler meydana çıkaracaktır. 

italyan 
,tebliği 

.... Y&zuı:IDlll~ 
.. !'. - .. . · .. 
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İngiliz HABEŞIS. 
paraşütçü- 1 ANA ELÇJ 
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. . ti GONDE--.. ,, . ., .. ,.,,.,, _ _, .. ,.,. erın~n a ~ ış RJYOR 
talımlerı 

Stalin 
Cenup 

cephesinde 
Rus ileri 
haıeketıni 

Çabuklaştır-
• • ma emrını 

verdt 
-0--

Bu bölgede 

Kış mevsiminin 
bitmesinden önce 

24 saat 
içinde 

Singapura 
yapılan hava 
hücumları 

1 

Singapur, 3 ( A.A.) - Uzak tark ı 
salı harp tebliAi: 
Dilşmanın son 24 saat zarfında 

Singapur frzerinde yaptı(. hava fa. 1 

aliyeti çok fazla olmuş, ~·iikseklen ı 

uçarak yapılan taarruzlar ve pikr : 
bombardımanlar, birkaç yangın3 

sebebiyet vermiştir. Askeri kayıp• 1 
lar hafıf olmuştur. 1 

l\füdafaa hatlarımıza düşman 

tarafından kara taarruzu yapılmıı- ı 
mıştır. 

W'" Devamı Z ncl •ytada 

l 

Avusturalya 
hükumeti Neticeyi 

almak istiyor 
Löndra, 3 ( A .• '\,) - Yorkshire 

post gazetesinin askert muharriri 
yazıyor: 

Yeni bi,- mü
Uzun zaman projektörlerle daf aa teşkili 

· arandıktan sonra kuruyor 

Denize dişe• 
bir klmlrctl 

l\loskovada beyan edildiğine göre 
Rus genel kurmayı 1 şubatta umu
mi vaziyetten memnundur. Çünkü 
yapılan ilerleyiş Ümitlerin üstünde. 
dir. Stalin cenup kesiminde Dinye. 
~r havzasına doğru yapılan ileri 
hareketin lecH edilmesini emret-

..- Devamı ı ,nal •Yfa4a 

l skelede seyirciler 
arasında bulundu 

Alman 
Dün akıam geç vakıt köprünün Şirketi Hayriye idıe. 

le•inde enteraan bir h.adi•e olmuştur. Boğaz.itine git. 
mek üzere köprüd~n kalkan 67 numaralı tirket vapuru 

Tebl•ıg"" •ı Sirkeci önlerinde demirli bulunan büyük vapurların ö. 
nünden geçerken, kömür tozlarını döken vapurun kömür. 

Berlin, 3 ( A.A.) - Alman ordu. cüsü muvazene•İni kaybederek denize dü~mü~tiir, 
!arı başkumandanlıitı tebllAi: ------------- 1 K6mürcllnUn dU§t1lğünü g6renler 
Şark cephesinin müteaddit ke : derhal kaptana haber vermlfler, kap. 

simlerinde bilhasc;l Taganro11'un Zelzele ı tan vapuru durdurmuştur. Bundan 
doğu şimalinde Sovyet hücurnlan. sonra projelü~rler yakılmııı ve dentze 

lılelburn, 3 ( A.A.) - Hilkumet 
gönüllülerden mürekkep bir mü. 
daran teşkilatı yapma(la .karar ver. 
miştir. Teşkilat askeri kumantl:ın• 
lığa bağlı olacaklır. Yeni teşkilleri 

inkişaf ettirmek ve muhtelif sınıf. 
l:ırı milis hizmrline bir an ev,•el 
çağırmak için tedbirler alınmakta. 
dır. 

Cenberra, 3 ( A.A.) - Ordu na. 
z ; rı Fordt>, şu hııberi vermektedir: 

Ordu, A ';ustralyada ve bilhassa 
Pueensland şimalinde · bulunan hü· 
ktimete karşı sadakatsiz blltün ya. 
hancılar hakkında bir seçrrıe mua
melesine tevessül etmektedir. Pue. 
eslnnı:lda oluran yabancılar, türenk-

_.. Devamı Z ncl aayfada 

-Aradaki 
diplomatik 

münasebetleri 
yenııemek üzre 

Bir 
anlaşma 
imzalandı 

Ayrıca 
imparatora 

teknik müşar
virler verilecek 

ı1abepıtanda 
eslrllll lıaldlnlacaı· 

ı.o.ır., a <A. A.> - Röyter a. 
jazıeı 91L!Mriyetıi bir ikaynaktaıı ha 
ber alıyor: 

31 Sonık&mmda Adialaıbebada 
bir İngiliz • ~ a.nlapjyq iııı• 
zalenmJtttt. Zamıedildiğlne gtft. 
bu eJapna Blliall ...,.....,.... ... 
Normal dipJcwnatik milnMebederi 
ihya etmdttedir. :M. Hove, ~ 
~ elçai. olarak AdiBllabel>e. 
)'1L ötmektedir. İmparator, "'t.tık • 
Dik mOp.virier istemiştir. İdaı?'edc 
yapalacak :ı:slalıat.a yardim etmek 
Ü2le'l'e HaheP"t•ne 1:ıiıbç fnciliz 
memU'l'U göndcrilecek.tir. 

Londra, S (A. A.) - Ha.bet Jm. 
para.toru, bnunlar neşrine in*ill 
bulur ba:Jmaız eeareti kaldırmak 
llzere katvnameler netretmek ta 
Bavwnmdı! bttlunduğunu söyle • 
mdttir. 

LoDdra, S (A. A.) - İngiliz • 
Ha.beş anlaşm'llBt ağ]ebi ihtimal j. 
ki l!lell1e muteber oiacakbr. İngiliz 
hiWUneti, ilk eene za.rfmck inııP&· 
ratora blr buçuık milyon 1ngillz li.. 
ram, ikinci sene bir mil~ eter
ling Mrast maU yardımda l:ıulun -
mayı kabul etm~. AnlalJl"'9 iki 
seneden fazla 1natıla.cak °"
İngiliz hUkiimeti Uçtlncll eme 1. 
~ impe.rat.ora yarmı milyan in • 
giliz lirası, dördüncü sene ımfm • 
ı'la çeyrek milyon ingili.z llruı ve• 
recektir. 

Mali yardmım derece dıerece a· 
ıalmasındaki sebep Habeş mali ~ 
Yeeinin derece · de~ dil.zelmeai 
keyfiyetinin dildtate a]mmpmdtf. 

Bu maU hU.kUmler, Ha.beP.ttaalD 
rabe.ncı bir memlekete ilelebet 
muhtaç ka1mamasmı temine ma • 
tuf demektir. ~tor, Habeş 

.... Devamı 1 nel •yflıda 

düşmana ağır kayıplar verdirilmek I bir sandal indirilerek kazazedenin a. 
suretiyle püskürtülmüştür. Daha ·latanbul, 3 ( A.A.) _ Kan- 1 ranmasma başlanılrru,ştır. Etratta bu. 
başka kesimlerde Alman bücumlan d'll• ha . J b •leli 

1 

lunan diğer vapurlarda projekt6rleri 
düşmanın inatla yaptığı moka~~ ,.;, ı • r~at nean en ı • ni yakmııılar ve arama tıtlne l§tlrak 
m<>le ve karın sebebiyet verdığı mııtır: etmişlerdir. 
büyflk güçlüklere ratnı~n mevzii Dün ak,am aaat 19'u 4 da- Vapur Yolcuıarmm ve köprüden ge-

Kız mektepleri 
Voleybol ı naçlarında · 

muvarrakıyetler kazanmıştır. Sov. kiha ve 48 aaniye geçe mer. 1 çel:ılertn merak ve h-eyecanla taldp 
yet hava kuvvetleri\ hava çarpışma- kez üatü latanbul dan 1080 

1 
ettikleri araştmna tam bir çeyrek 

1 d t d lanna k•l · saat sürmüş, fakat bu müddet zarfm 
arın a ve ayyare m~y an ı ometre meaalede bulunan da kl:SmürcUyü bulmak kabil oımS.:: 
yapılan h'ncumlarda 23 tayyare ku l" d 
kaybetmişlerdir. Almanlar, hiç bir vvet ıce bir zelzele kay e- mıştxr. Nihayet dalgıç ındirtımesıne 
kiıyıba uğramamışlardır. clilmİf tir.. karar verildiği bir srrada denize dU.. 

Beklenmedik 
bir netice 

...:.:.~-...:;...:..:.:.:..:....:.:.:.;.:.:..;.::.:.:... ____________ ..__ ____ §en kömüreUnün köprü iskele.sinde 

2 senedir hiç yenilmiyen 
şampiyon Çamhcahlar 

Japonların 
1' eni Gineye 
Hücumu 

Canberra, 3 ( A.AJ. - Japonla. 
rın Yeni - Ginede Port • Moresby_ 
ye karşı akın yaptıklan resmen bil- 1 
dirilmektedir. Şimdiye kadar ah. i 
nan mal~mata göre bu akına bir 

1 
tek tayyare iştirak etmiştir. lnsan• ı 
ca~~-- .. . ı 

1 keııctislnin aranmasını seyredenler a. 
rasnıa kan;rıtrrğ't hayretle görülmüş. 

tür. 
Japonyanın 
Harp 
Bi;.tçesi 

Anlaşıldığrna g6re kömUrcU denize 
düştükten sonra vapurlarm aıUarmda 
bir hayli yüzmüş, sonunda lııkeleye 

çtkmağa muvaffak olmuıttUr. 

Tokyo 3 ( A.A) - Meclis maUye en. N t Bugün Erenköye meğlüp oldu 
cftmenl, 6 gün süren bir tetkikten orveç e Bugün Emiııönn .tıalkevlnde kız 
sonra topyekön 8.698.000,000 ·a mektepleri arasında \•oleybol maçla. 

varan alelAde ve fevkalade bütçe • k• • k t rına devam edilmiştir. 
projelerini kabul etmiştir. Ayan ı 1 1 suı as 1 Günün en mühJm kar§Uaşmaaı 
meclisi bu projeleri ittifakla tasdik l ı Çamlıca ile Erenköy arasındaydı. lki 
etmift.ir.. . · - - · · , 99:: Y ..... ı ncıl •)'lada 1 aeıned!r bt tıste rakip'lıerine hiç --

meden §&Dlp1yon olan çembcıalılar, 

bugtln Erenköy ııaeeı karpmd& tam 
bir paniğe uğraml§lardır. Hatt& DdD., 
ci set bir tek sayryr ancak 9Dll'ldla 
alabllmiflerdir. 

Bu auretıe Erenköy galip plmıllttr . 
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&talinin Mahkeme Salonlarında • .--TDrk Analarından Ricam:-. 
_.. ısaeta.r&tJ ı acl .a1fada 

rnlş ff ... reşal Timoçenkonun em
rme bu maksatla taze ku.vetler 
''erilmitlir. Bunun sebebi cenupta 
liler bölgelere nazaran kışın bir 
Q eTftl bilmesidir. Yedi baha 
.oara kana yerine çamur kalın o. 
acak n Rus kıtalın •imdiki kadar 
ür'atll! hareket edemiye~klerdir. 

TimOÇenlo Dinyepere kadar iler
mek için wnumt bir tazyik i~ ta. 
;ırruz cephesini genişletmiş \'e Uk· 
raynanm içlerine dotru yürümüş. 
tür. Tirnoçenkeaua başlaca taamı
zu Dinyeper - Petrovsk'ı hedef 
tutmaktadır. 

~•R=~._.. • ....-m=G.W\awm_....-m .. 1 
ı 

Ziya Şakir Sarı Kur
delesine kavuşuyor 

1 

Kıymetli tarihçi ile sanatkAr Malatyah 
T anburt Fahri arasında merakh dava 

Ruslar timdiden vadiye inmi~ 
rdir ,.e iki kuvvetli kol bu şehre 

doğru UerJemektedirJer. Azak de. 
nizi lstihmtlnde Mariopol'a doğru 
ınuvazl bir ileri harekete geçilme
si emredilmqUr. Ba iti hareket 
Kırımda bulunan düşman için bir 
tehdit teşkil etmektedir. Merkez 
cephesinde genral Zu'kof'un Mos. 
kova-Smolensk yolunun şim:ıl ve 

Yakıl refıkimiz 939 yılında, o. 
kuyuculan arasında "en gilzel şar
tı bangisidir'l,. mev:ıulu bir anket 
&ÇID&f ve Selen hhılerce cevap tas
Di f olunca. l\lalntyalı tanburi Fah. 
riDhl: 

Sarz kurdel4rn MUı, • 
Dağlara ıaldun yari. 
Dağlar kurbanın olam, 
Tez gönder nazlı uari-

cenubundakl ıleri hareketi Alman Şarkısının en çok bejenildlli ve 
geri çekilme hareketi bu sonuncu rey topladıtı görfllerdt şarkı,. 
şehir eivannda cereyan eden mu. ''939 yılının şarkısı,. adı n payesi 
barebenJn neticesine belhdır. verilmişti. 

Hoalrow.. S (A..A.) - :Su sabahki Hakikaten o zamanlar, en çok 
So.yet rennt tetıUtt: çalınan plik, en meşhur okuyucu. 

DUn dU,mana kartı muvatfaklyeUl Jar tarafından okunan şarkı da bu 
muharebeler yapılarak Dert hareket !lif. Hemen hemen berkesin aizın
devam eWı1lmil ve bul müal.ler ge. da dolaşıyordu. Bestesi de tatlı, a. 
ri a.Jmaıttır. DQpnanm mukabil ta_ lıenktardı. 
anıı.zl&n pClakUrtWmU,tUr. DU,mana San kordelim timdi unutulma. 
teclaJa& ve bı..nca ~ a&)iat ftrdl.. lnlfU, bile .. baş şarkı" vasfını kay
riıallt1ı. betmiş bulunmaktadır. Fa.kat ''mal 

Feodolya ıehri blrkaç gUn evvel canın yonkasıdır,,, derler. Herkes 
lotaatmuz taratmdan tahliye edllml§. unutsa bile sahibi unutJDaz •• 
tir. Sahibi .de kim? Malatyalı tanbu. 

Loadn, ı (A.A.) - l>Un öğleden ri Fahri olduğunu biliyoruz; delil 
sonra Moskova radyosunun bildirdi • mı' 

ğlne &öre Barkofbn pallade bulu - Hayır, şarkının asıl sahibi, şairı 
nan Gsvrilonka §ehrt geri alınmI§t.ır. bu delil, bize bir çok cüzel tarihl 

Mo.t<ova, a (A.A.) - Sovyet ıetıll. romanlar yazan meşhur muharrir 
ıttnla HJlilıde §6yle denlJmektedlr: Ziya Şakirdir. 

2:> ne 31 sonklnun arasında Al - ötedenberi bize bir çok güzel 
maıı ban lnıVY•tlul llO tanaı'9 ır.y_ şarkılar hediye etlen pfte-kir Ziya 
betmlflerdir. Bu mllddet içinde ka. Şakir, 939 seneıinde 'Sarı kurde
yıplarımız 38 tayyareden ibaretUr. · lam sarı'' ~arkısını yazmıf Te bes-
ı Şubatta bava aıtrllklerilbJ& 6 tank, telemesi için de tanınmış san'atklr

t>lyade kıtalan ve mWıJmmat ta§ıyan larımızdan Malatyalı Fahriye ver. 
170 ~ Y9 Dumar& erlert tı. bir. nıiştir. 
lkte 17 topu tahrip etmf§lerdlr. Bun.. Tanburi Fahri uzun çalışm:ılar
daıı bafka takribelı 1k1 plJ&de tataı. dın sonra, şarkı), bestelemiş, co'• 
rumı dalrtmıOl&r " imba •bDJflerdlr gilsel oldulunu görünce de mu• 

Cenup cephe11lnln blr kulmblcle ta. harrire: 
lly.U. DuluDaıı bl~ bir llbı - Bir film çevirelim ve şarkıyı 

de Almanaan blr~ meakala mabal - ha filmde ortaya atalım! demlttir. 
Jea pkarmlflar w 11 tap. .a. a AL Zl)'11 ~aldr kabul etmiş, anc:ı'k 
ma,ıı tanJunı talırfp etm1§1erdlt. Al · birdenbire kopan harbin vurduğu 
naıdar 112ı0 nba1 ve • bybetadı.. ikhsadl ıüçlükler huna imklin ver. 
ıcrdtr'. Baflla kubnlerde IC&Nlldeld memı,ur. Fakat şarkı da bu aralık 
• rtOaenıatis taıırtbm blr bugak dOt- p!yasaya çılmnf ve büyük bir ~~h. 
man aıayaı 1mU •tmlfllr" P ret kazanmıştır. 
m1ktuda mOhlmm1t ele awrııh'mllfl•. Kendiıi ~arlrnııntn başkasının 
dlr. namı altında piyasada hıtulduAunu 

Laadra, 1 (.LA.) - m..IDI' 8taL ~ören muharrir de, Fahriye mlllc
.ırt gazeteslnhl &dL'el'l lnbaıTlrl ::JL 

addit manc.Uanıia ralmeıa ...-1 
bsun ıerl alaıaa,-ıDC8e Adli:J•~ ı 
bqwrmaktan bqka e-re 16nme
mlş ve asliye altuıeı cea mabke. 
me.ti~de saııatıklr aleybiDde blr 
''emniyete suilatimal" daTUl ac
mıttır. 

lluhüemQe ba uılMlll Mmldı. 
Ziya Şakir de, tanbari Fahri de 
mahkemeye &elmitltrdl. 

Muharrir davacı. lanburi de ~ 
lu mnkilae 19eti}er. Ewak oka
duktan sonra bülm, zı,.. Şakire 
danunı sordu. Mnhırrir: 

- Şarkıyı aldı. Geri nrmiyor. 
Bu suretle emniyeti suiistimal et. 
miştir. dedi. 

- Si:ı ne diyeceksiniz bakalım? 
- Dotru 96ylilyor, efendim. 

Şarkının güftesi Ziya Şakiriac:Ur. 
Ben besteledim. Bir fllın çe•lrecek. 
tik. Fakat beynelmilel vaziyet bu.- ı 
na imkAn nrmedl. 

- Şimdi l}arkı nerede! 
- Bendedir, efendim. 
- Namınıza tescil ettirdiniz mi? 
- Hayır. 
- Neye ıeri Tel"IDlyonunad 
- istemedi, tı... Ana eltili an. 

da derhal veririm. 
- Demek nrttelrsinid 

- TabU •. 
-Siz M diyorsunud 

Ziya Şakir: 
- Asıl olan şarkımı ıeri a}mmn. 

dır. Alınca elbette davamdan fera
pt ederim. Bunun lbıerine mildde
ıumuml mua'\'lal, suçlu tanbari 1 
flabrinln şarkıyı seri vermesi için 
kendisine mühlet bırakılmasına 

Yeya karşılıklı itlmat}an varsa mu- ı 
hAkemenin hemen su'kuluna karar 
Yerflmesini istedi. 

Fakat muharrir, bu tarafa yanaş. 
madı: 

- Şarkımı aldıktan sonra fera. 
aat ederim! chdl ı 

:lfahlccme, şaı1nnuı 'l":ıhrf 1arn-
fından muharrire T"tritme"i için 
muhakemeyi martın 1 t inci gQnO
ne bıraktı. 
Şimdi MaJatyalı Fahri şarkıyı 

Ziya Şakire verirse, dua sukut 
edecek, -.ermeue hakkındaki takl. 
hata devam olunacaktır. 

ADLIVB MUHABiRi 

Yanuıar- lçla .UtUnoadm aonra en mGhlm pla71 tafkD eden ve 1915 aeDMbadenı.t her ,.'79 ..... te,j 

~ meeal8lyle alzlere ldameU titr vataa borca •Yaa ÇAPA.ll4RKA her aman oldulu I* lıUCUıl de 
feı.rtamde )'ardımcı lmmeU. ... prt clurmJyaeütır. 

•uenaleJll a&sıerdeıı Jıwteıı ricam: 
lru&a lb&:IJaU hd1rl dM dıCUall ....,., 11• JııeDdbm sUıi Jıaldlıl ft.llfeclar wJan da ..... 

'°lıaaaldaa tevüki ·~· 
ÇA.PA!ılARKA m~ IMten il~ bdar alamL Bil •QmıtblUıt •••IA all& • •t ••&•_M!llllll 

~aır. tı&tlanmla q-ııda gG9terUmiftir. 

• 

' 
PİRİNÇ UNt7 
MERClMEK UNU 
BEZELYE UNU 
1RK!K UNU 
PATATES UNU 
KQRNDU)R (lılJm' nl--) 
PIR!NÇ NİŞABTASl 
YULAF UNU 
BUCDAY ~AST.ASI 
PlR.tNÇ UNU 

2:SO GTamh1t kutularda 

" •• .. 
" • • 
" " .. 
• .. • .. .. .. 
" • .. .. .. " 1500 Gramlık Torbalarda 

500 Gramlık Torbalarda 
TANE YULAP' EZMESİ 500 Gramlık Teneke Kutularda 

Ta§J'a için tatanbul'dakl an~rJara, İstanbul l.C{n plyaeadaı,ı matazaıara nakR, 
m~ııenirı yuk&ndaltl satıg natma dahlldlr. 

Toptma 

8allt ..... .... 
ll'laal .... ..... -- --19 ... • 19 n.a • 
19 D.I • u ... • 28 • ... 
:16 • ... 
26 • ... 
10 ... • f6 ao il 
M .. • 8.5 100 ıt• 

.... dık ve..._. 

, __ 88fllltu • ÇAPAMA.IBA --M. N111'1 ÇAP& --

zıyor: 

Hlu.rtn Almanyum tatPhaıa kar. 
şı koymak için aJeJl.cıele mtlblıııl mQda. 
faa k1rnetJeri te§kll etmekte old\lta. 
nu aannedtyonım, tliglllz mlıtehaaıe.. 
lan Alman hava kuvvellerinin JdlDI 
kıamınm tark cephNIDdcm prt abn -
dıtmı Te bu cepbede l!ava Y,lrhntJıe. 

t.lnlıı ltu11lara geçtiğini ~ml§ltrdi. 

RU8,ada bulunan Alman ordunnun 
hemen ya.naı da sen aıımm,tır. Bit 
lerln Dkbaharm .onuna dofrU lluaya._ 
da taarruza seçmek u.re 100 ttlmen 

-Ş_~e,~~f.~_b.~.!~l"!u!:.. Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
=~::a:u:::m:~:= ~~ç:d:.cı:~~~~p~:~h~ Nevralji, Kırıkhk ve Botun Ağrlları Derhal Keser 
tınclrllkuyu caddesinde 75 numaralı çocutwı &ltmU fUpbe1I g&11lnıQftlb'. 
evde oturan Mehmedln dlln akp.m bir Adll tablplikçe de yapılan muayene 
yavrusu dllnyaya ıeJmfg, çocuk yirmi aynı neticeye vardllmdan ceaet morp 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lırula lıteyiaia. 

dört saat yaşadıktan sonra ölmllştür kaldınlmıfl.Ir. 

Çocutun yedi aylık oımaaı ve YUiye_ Singapura hava hücumları 
;._~------------....:.-------------------~----------

~= !:n'*!~:::: ingiltere italyan tebliği 
mnplen bir thttmaı ftl'dlr: Marepl Çini 10 -"IJO• Roma, 3 ( A.A.) - İtalyan ordu-
Tlm<JOellko ordııtan Alman hudut1an.. 181 Jerı unıuml kırarsihıınn 612 nu. 
na ~. Bitler 1re11dtBI.. mılUz Uraaı maralı tebliği: 
:n1 tehdit eden en bClyQk telıllken!n İtalyan • Alman mot6rlü ve 
nereden geldlllnl biliyor. BQtUn dUD18 borç verıror urtııı müfr~eleri düşmanın muka. 
nm OllUll ~lecek taarrımı bum&dL vemetine rağmen Cyrcne şarkın.da 
tmı tabmtD etttgt bİr mada arkada§. Londra, 3 (A. A.) - B. B. C: ilerlemektedirler. 
ıanmu Adolf HIUerbı mutıaflz kıtal& - İIJtriltere Çine daha fazla yar • Tauware t-a.meri muharebeye it 

dım edilmell için Amerikanın al. 1 11 
_. 

rmı talmye tçın ordudan bullwıl au - dJjJ tedbirlere lratJlımftlr. Bu 1 tirak etmltler, iqe merkeslerini Ye 
rett. eeçDen ukertert topJa7arak hu. cümleden olarak Cin ht!ıldUDetJne I düşmanın malzeme depolannı te. 
Mıat tııtrUkler tefkfl etmeler! mana • ŞO milyon lngUlZ liram bol"9 Teri.. 5irli surette bombalamışlar, otooıo. 
.ildir. Jeeet muhtaç olcmğu bltiln mü- billeri ve yerdeki tanarcleri mit. 

lll"l'UCa Ktnııl&lO>AN OLALJ llimm'at ve asterl te4;hiat gönde-- ' ral)'ÖZ ateşine tutmuşlar '\"e yak-
~ 1 (A.A.) - Hltlertn bqku rı1ecettir. mışlardır. 

mandalWtı ele almuı OZerinden altı Vaşlngtondan 1telen ha.bcrlerc Gayri mllsait ha\'a "Şarllan. Al-
hatta geçmlftlr. l"ak&t lNDa raımeıı ,;&'O Ruzvelt, Çine 30() milyon do. j man han kunetlerinin Molla ad~ 
fnkal&de bir Wil8 obemlftlr. BQ ıar ikraz edilmesi için kongreye 1 sına karşı yaptıkları lttarruzu a. 
t11D cepheler boyunca vaziyet aynen ınilrac&at e~r. ihrlaştınuı:jlır. Mallad:ı tayyare 
dn&m etlliektedlr. Bu •bal TaJ'lldl .;;;~:.;.,;;.;.:.....;..;.~~.;_------ ı meydnnl:ırı ,.e liman malzemesi 
ııa humsta fUD)an yumaııtaclr:r: Nor.veçte iki suikast müteaddit hücumlara uiramıştır. 

"Bitler ordulall Rus aru181 dahflln lnııiliz tayyareleri dün gece Nıı· 
de eD lert noktalara vUll '*-ıtlardl. Stokhmm, 3 (A.A.) - Norveç poli ,.e Palcrmo üzerinde akınlar 
Bmmıı tem bet "1 ..Oddetle ulm bir resmi ajansı bildlriyor: 1 yapmışlar, birkaç bomb:ı atmışler
faallyet göatermJflerdl. Bu ileri hare. Pazar günü Oslonun iki garında dır. Hasaral azdır. Napolıde insan• 
Jret kıl mevslm1 MDUIDd& dtlU 1U iki suikast yapılmıştır. Nasyonnl ~ ca hiç kayıp yoktur. Palcrmoda 3 
" IOllbabann g117.el ~ ~- Samlinı; partisinin geçitresmine iş. ı kişi yaralannıı,ştn. 
DUftı. tirak eden eyalet murahhaslarını 

Balbaki auaar k.ı§ moYlllmi eana. hülulmet merkezinden si511irecek ı 
8IBda 1111 ar_. b4a arulJl geri olan hususl trenlerden biri, hare. 
almrfl&rdır. Bunun ne kadar mllblm lı;ct edccği sırada şark garının bir ı 
oldutu ~... binasında birdenbire Ylllliln çıkmşı 1 

__ Ra ____ ..,.._U_d_f~.~,-o:-. ---ı ,.e bu bin:ının bir cephesi tamamen 
ngon m a 1 erme harap olmuştur. 2 itfaiye ncfcrı 

LDlldı9. ~ (A.A.J - (8.,11.Q:) hffif yaral:ınnıışlordır. 
~ ~. Ranpou mtida • llaur ~nlenmfştlr. 

faaama l§Urak eden pilotların muvat. \ynı znmendn garp ger.ının u 
faldyetlnl tebrik etml§tir. Blrmanya rüncfı mevki be!,Jeme sa}onıındr. 

Avustralyamn yeni 
müdafaa teşkıli 

_.. Batıaratı 1 acı eayfada 

lcrinin yalnız )iUde 20 sini teslim 
etmişlerdir. Pueeslenddaki İtalyan. 
hırın yüzde 90 ı hükflmele sadık 
dejtildir, Ordu, bu meseltıyi ele al
mıştır. 

vallal oevabmda demifUr kl: "Vazi . bir homba ııııtlanıış, Nnsyon:ıl Sem- Z.O'/ - Emniyet mOdflrlfllü 
J111Ua peık JIÜ'1'da waımıv döllecetı - llng partisi tor:ıCt:ırlarından olup 4 üncü şubeden aldığım 40/558 
ae --· ~ rolthnbt\ bırakıp trenlerinin hareketini bcklcmd:tc numaralı muvakkat ikamet leıkere. 
çapulculara ka?'§ı şiddetli taarruza bulunan birçok kimseler nrasınd:.ı mi zayi &ttim. Yenfıinl alacatım. 
eçec:e11mıs aUJıU emniyetle bekllyo • bir ki~i aAır yaralanmış. mülcl\ddıl j d:ın Cikisinin hükmü yoktur. 18357 
ız.,, şalıısl:ır da hnflf yara almışlardır. • 1-~ 

llr Baıtaraıı l ncl ııayfacla 
Uzak şark kumandanlıj!ına men

sup bomba tayy:ıreleri dün ECece 
Plııanı tıyyare meydınınn hilcuın 
etmtşlerdir. Düşmanın motörlil bir 
hşıtı da alçaktan uçan tayyareler 
t1tafından hDcum& u~mı,tK', Hfı. 
tfln tayyıırelerimiz Mlimen dön
müf}erdir. 

Japonlt1trın pl4nı 

""' Tokuo, 3 ( A.A.) - Genel kur. 
may basın şubesi erkAnından yer. 
bay Yoshiaki Hodda, Japon ordu • 
$tınun Singapur taarruzu için ,ını. 
diye kadar ı3rtUmeml• ve dayanıl. 
maz bir stralcji tatbik edeceftini 
söylemiştir. Hodda, Singepurcla 
huJonan kıtalar mncudunu 1'.000 
kişi tahmin etmekte ve mO(lafao 
lınzırlıkl:ırının oğlcblihtlroat nlba. 
~·et bulduAuno iüve eylemektedir. 
naıaan yarımadasındaki hare4ıet. 

MüHiM iLAN 
.. staallalda Bavaga11 we llelEtrlll n 
t ••ebbtlsatı 11aalya Tlrll Allı•'• 
ŞlrlleU ".aatgazeı .. (ııtaalnd we 

Anadolu ellleU) 
lstanbulda Bavasam ve Jl:lektrik vd' 'fe§ebb'9at& 81Mlre Tkk ADQ. 

nim ŞlrkeU "Satgazel" (latanbul ve AQado&a clbett) ı..- m8'lıL 
!Atmoan aoıayı kOmUr ıa.mıt etmek mekllMlty&e ~ ~ 
RJyaa&t makamnuD teuıbile 1 ıub:ı.t ltü .-aar sD•laılıaa tUtıuea 
yent bh' 11'anı. Mdar hav•gnzoun no~ bir tuN\'9 aalıala au& T dm 
ıa • Ye akfam ıe dan 22 ye kadar vtrllcıcettnS la7lll -~ "'
dlrir. 

Bafka ııaaUerde gu ta,eytld azaıtııacatınc1u lılr ~ _.... 
vernlemek o.ere bu &azı kullannıaınalarmı 8Q1D ~ illa 
eder. Aliai &alldlrde vukua gel~k kazadan filketlmbıba blG tıtr ~ 
.u,..t ııabUl etmiyeceğinı beyazı •1'Mriz. 

ler hakkında Hoddaı demiştir ki: l men içinde Malezya > arııuadaşı 
Amerikan kıtaları, orada çak t nı i~al ederek Singııpur~ do:ru 

mükeı~1ıeJ ıa~ll ınevııilor ltaal e~ dan dojruya tehdit eden Japoııl r 
mclctedırler. 'c Japon kuv,·etlerı \arafı11dın kazanılan Muavaffakı 
düşmanı imha etmek için biraz yetin stratejik vui)'etiu umwnl hC: 

uman sarfedetlerse huna şaşm:ı- )'eli üzerindeki b6yük ehemmiyeti 
malıdır. Hu cephede kull:ınılıın tak- belirtilmektedir. Japonların durma 
tik, yavaltş fakat emindir ,.~ son 1 don Sinppura kartı tnrrualoruı• 
zafer ya ındır. devanı etmeleri beklenmektedir. 

nern, .'i ( A.A.) - Ofi: Hasıl olan kanaate g~re bu kuvvet. 
Neue Ziirıı-lı<.'r ZeitunftUn Rt>tlin H deniz üdOJıln nıildafan ifleri 

muhabiri şöyle yazıvor: karadım yapılacak bir taarruza 
Riirii1;: Okyanustaiti :ı!ikfrt hare_ karsı koyac:ık derec.dc ilerlemiş_ 

kut, .\iman ın:ıthtl..'llın<fa ge11eral lir. Hn itibarla İngilizlerin bu is. 
Rommd larahnd~n ~iıtı:ıli \friknda • tinat noktasını müdafaa ed~lle
(Cöslcrilen tııaliycl 11eıkr<tinclc J-ıA. cekleri ümit ~lmektedtr. 
diselerin aldığı müsait rcr<.'yanı 

gölgede bırakmaktadır. Slngapura 
kımu pek yııkındo :1nıulıı<;ak tıı:ır. 

ruıı: Berlinde husus1 bir alAka u~·ıın. 
dırmıshr. Ashri \Jmıın mııhfillr. 

rinde, rekor te.,kil edecek bir zn-

ingiltere - Habeşistan 
_... Baıtarall 1 net •ffada 

ordusunun tensildnc ya.rdmı et • 
mck Uzcre kendüıinc bir askeri he 


