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JAPON taarruzları g~ltlemede 
devam ediyor. Uzakfarkta bu 

Jaareketıer :IDkJtaf ederken bu hareket. 
lenn pollük aklalert ele bir yandan 
tıeeirlerlnJ bll'akmaktachr. 

.ıaponyanm ileri hareketi .M.alezyada 
Sbıgapur öıılerlno kadar gclmft. Hind 
Felemeııgfnde Bomeo adasmm tama. 
mı. Selep adumm bir kısmı zapt.edil. 
mi§, Yooı O~ye aak<'r ('d<anlmıı • 
tir. Alman haberlere göre Japon hava 
kuvvetlen Cava adasmı bombolamaya 
bqiamıDlardır. Şu halde Japon hare. 
keti Uç eau istikamet takip etmek • 
tedlr. 

l - Hind Felementt, ! - Malezya 
ve Slngapur, S - Rarıgon Blnnanya 
yolu). 

Japonla.r bu •ydıtnmz Lareketler. 
df!ll blrinclalni bll;,1lk mukavemete at
ramadan gea~letmeğe muvatfak ol. 
muşlardır. Slngapura gd1nce, .meler. 
deaberl luu:ırlanm19 olan bu n. b&I& 

lllUkavemet etmektooır. Filhakika Sin. 
gapur bugün UuUn lrurulclufu zamaıı. 
ki ukeı1 ,artlan balz detflcllr. Çönktl 
bu U. denl?'.dMt g-elebflecek tehlikelere 
-... ....___.,,. .. , .,,... bu iıl!hllkmer 
~. defD, karam, reJmelddr. 
Bunun için ne kıMlar mukavemet ede. 
aetl ve f&J dah le göreootf meek6k.. 
tar. 

Faka& tonu da itiraf etmelidir ki 
Slngapur .JaponJann eline düşerse bu. 
nu pek kı• blr aunanm eeerl •Y-
1bUDalıdır. Bunu istikbale canıı keba 
Det obun diye aöylemlyonu: bll&kla .Ja 
ponlann Slnppura kartı yaptıklan 
kan bareketınJn tarihine bakarak bu 
blikrnll \"el'lyonu:. .lapon lutalan kara 
yoluyla Slngapura varmak lçln bir çok 
ıteneler llarcacblar. Bu Mlllelerln hav. 
_.._ içinde Çlncle yapılan ukeı1 ha. 
l'eluı&ler, Blndlçlnt ve SlyamJa yapılan 
-1a11ncıan baurlayan zaman tartları 
da vardır. Ba itibarla Slnppurun zap 
tı 131nl IÇln böyle bir tarih Jaatırlamak 
doğru olur. Şhnıll ..,.._._ Slnp.pur 
adası öıtttbade ola;ror. 

Rangona yapılan tllal'l'Dzlar ._ ba.. 
sttnJdl harbin ııeyrl ........_dac 8111.. 
ppunt:uı daha ehemmiyeti! s6röa _ 
mektedlr. 

Bangon .Japonlann eline geot!A't tak 

dtrde bu zafer hem Çin hem de mtıt.. 

temC1er heaabma ook ebemmlyetll 
manalar ifade ecftıoekttr. 
ÇtbıkD bergtbı Bangundan Blnnanya 
yoluyla SO bin tonluk malı.eme eevke 
dllmekt.edlr. R&nıg-onun IAlkutu Ue Çin. 
trıg111z • Amerikan irtibatı tamamen 
detu-e bile mUbbn miktarda keellmlf 
01aeaktır. Bu hAdlae mihver için macL 
cU bir ıc..z...ç olac:ıatı gibi propaganda 
be.ktnundan da mlbvere t»k faydalar 
temin edetıekttr, 

Bugün u7.aktarka 'bakan 1ınıer 
Çankayfek onbılanndan llmlt bekli. 
yorlar. Bu tbntt an(8k Blnnanya yo. 
lunon müt~ kontroıtt altında 
bul1UUQ1181 :ile ID6mktbı OlabtUr. Bu 
lmkAn ortadan kalkar. bir yandan 

Çin, bir yandan mütteflkler tımıtlert. 
nln IDkutunu göreceklerdir. Nitekim 
Blrmaııya yolunun ebeımnıtyetı ream1 

atızıarda da ehemmiyetli bir euretıe 
gllntbl me.eleel halini •lmıetır. Çan_ 
klngia Lonclra ldlrl blr VeUJngt.on 
Ku bir demecinde uzakfarkın ebemma 
:>etinden baJuıedlyor. GeJf>n haberlere 
göre ııetır manası oldukça 9erZen1tU 
olan sözler aöyJemJıtır. 

Dlter taraftan .ıapooya Hind denizi. 
ne atlıyarak lngllb ve Amerikan do. 
DNlrnalanaı blrletmelden ve it blrU • 
ğbadea menetmek arzusundadır. Bu 
suretle bir .pııclan karadan Çinin mnı 
t.etıklerle mtbuısebeti.nl kesmeğe çalı. 
tırkea bir yandan da denizlerde iki 
bllytık devletJn donanmnlan arıwıma 
blıo dell1& eedd1 tekelek '(Jr.akprkm 

~ ,~~ 
Evlerde bulunan fazla unları 
Beyannameye bağlamak için 

Yarın emir bekleniyor 

Singapur 
merkez 
şehri 

ve mevkii J. " 

BelJanname 

Yalnız tahdit ı 
edilen ma<;t- 1 

delere şamil 1 

olacak 1 

Milli konınma kanunu hü. , 
kümlerine göre ev, dükkan 
ardiye ve depo gibi yerlerde 
bulunan unların beyanname. 
ye \abi tutulacaiı hakkında 
bu aabah yapıl•n neıriyat 
üzerine alakadar makamlar. 
dan durumu inceledik: 

Evlerde yalnız koordlnuyon heye_ 
tinin kararfle yuak edllmlf maddeler 
aranacak ve ev sahipleri ellerinde bu. 
lunan bu maddeMrln m.lktanm göate • 
reıı beyanname vereceklerdir. Bunlar 
da un ve ,ekerdir. 
Diğer fUUJye, meftlmek sibi hu • 

hube.t madcfelert beyannameye t&bl, 

detf.ldlr. Çüıık11 bunJann •lıfl tah • 
dit edihnlf detod'r. 

Buna alt karar yana vll&7'1te tılb. 

lJI edllmelll beklenmektedir. Aranma 
ffı !ate bOrolan martteUle yapua • 
caktır. Beyanname '9'ermlyen vatan • 
d&flar ört !idare mahkemutnce ikJ 
)'ll hapee ~m edileceklerdir. 

Tanca da örf 1 idare 
ilan edildi 

Madrld, 9 (A. A.) - Tancada 
İngiliz dipbnatit çantalarmm 
bulunduğu tabide Cuma gtlnfl vu.. 
kua gelen inffWrtan llODrald nil 
mayi§ler, §imdt eooa emı~tir. Şe
hir aaldndfr. 

HUkflmet, öıil idare ilAn etnrlt
tir. Şimdi öğreııild"fine göre, ölU 
adedi 14, yaralı 36 ki§idir 

ŞARK 
CEPHESiNDE 
ALMANLAR 

Botun ihti
yatlarını 
harbe 
soktu 

ONiVERSiTEU GENCi OLDÜREN 
16 yaşındaki katilin 

muhakemesi başladı 

istihkam ve 
işçi taburları 

da döğüşüyor 
s .ofyada Lenıngradda 
Bır Japon - Alman hatları 

Bulgar şfrketı lJarıidı 
kutuldu 

Bundan blr müddet eneı Befiklaft& 
GUret nnempı 6nUnc1e Onlwr81te 
felaete takWteai talebealnden Huan 
Gomert brçakla öldüren 18 7a,md& 
Teklnüı muhakemealne bugflıı UdDcl 
ağırceza mahkemeande batlanıJmiftı"r. 
maktul H&aanaı ann..ı ve ım kar 

deşl davacı mevki.inde Y9f' aımıılardı. 
Maznun oldukça teınta ~. •

nşm bir gençU. Ht.klın, kUçtlk katne, 

ıtevyork tarmıa 
1111or ld: 

Amerika 
Yunanistana 

yiyecek 
göndermelidir 
Türkiye Yunaniatana yiye

cek dafıtma için en iyi 
mevkidedir 

Nevyork, 9 (A. A.) - Nev. 
york Taymia yazdığı bir makale. 
ce diyor ki: "Aç kalan Yunanis-

~ Devamı 1 .. •J'fMa 

tecridini tamamlamak htemeldedlr. 
Bu deniz hareketi belki dalla zama. 

na ihtiyaç chterecıekttr. Fakat slrtL 
nftte söre Ranconun yeril balkla yapL 
la.cak müdafauı uzun •ürecıek bir ma. 
bqetıe detlldlr. 

Motıko\"a, 9 (A.A.) - Sovyet gaze. 
hAd18eyl anlatmumı 8lSyledi. Tekin, tele.rinde çıkan son haberlere göre, 
münevver bir gencin hayatmıD sönme Solya, 9 ( A.A.) - D.N.B. batı §imal, Kalenin ve merkez cep. 
sı ne neticelenen h&dlaeYl fÖYle anlat. Burada bir Japon • Bulgar helerinin mtıteaddlt kesimlerinde ta. 

tı: firketi kurulmuıtur. Şirket arruz muharebeleri olmuştur. Ve bazı 
- _ Vak& gfbı1l arkad&flDl Mehmetle • l' ... . l Raci I h 
in gidi rd k Sin anm ka _ reıı ıgıne genera e ve ahvaıde bu mu arebeler devam et • 

• emaya yo u . em 'ki . . r .... s I b 1 mekte bulunmuıtur. Batı şlmal cephe. 
pı:aı: önUnde, benim için HOaeylne fe - 1 ncı reı• ıgı.ne 0 ya e e • sinde Almanlar her nevi ihtlyaUarmı 
na pyler 8Öyllyen Huana raatgeı • diye reisi lvanol getirilmiı • ve iatlhklm ve l§çl taburlarmı muha. 

dim. Hasan beni görllnce ttzertme doğ ı lerdir. rebeye sokmuııardır. Almanyadan tay 
ru yttrttdO. ve: yarelerle birçok ihUyat getirilmekte • 

-Ben 8e111n ıçln ne 8lSylemlflm dl. 1 ı . • . dlr Sad ce bu hlı.d!se lı rinl git 
Ye -~·. Ben de ke"dtml mlldafaa ngılterenın eıkı Moskova · e mevz e • 

-e .. ~ •· S J" L" gide daha fazla tehdit eden Sovyet kı. 
için elimde bulunaıı çakı)'l bilmeden eliri ıyor Rl: W"' De\-amı 

2 
lncJ •yfacla 

H::nka=a:-:;ri~-- A.v rupanın Alman lenifl. Ş&hltter Haanla Tekinin blu ... 

Ci kavgadan .oııra ayrıldıkJarmı, fa. ımarına 
kat Teklnin Huanm arkumdaıı ko -

~--- .. ,ı.mııı" 'fa Basya ne ortak Tebliği 
ll&hkeme diler ıahltıerln ve bU cL oıaraı 

a "'Tllo, 9 (A.A,) - Alman o_.._ları nayete dedikodu yapmak auretile ae. """' ıuu 

beb Olduğu söylenen HUseylnin dinlen Ya h ut bafkumandanlığınnı tPbllji: 
mql için bqka blr güne tehir edil _ Doğuda, ağır zararlara uğraması • 

mlftlr. • Dl Dld na rağmen, dU§lllan, taarruzlanna de. 
ayayı ye 811 vam etmiıtir. Doneç cephesindeki aa

1 FILADELFIY ADA karga,aı111ıara V&§larda, dUşman, 115 gUn zarfında 
Bir milyon dolar zarar yaı.nız bır piyade tumenı karoıamda -

sokarız ki kesimde binden ziyade esir vermlı 
getiren büyük bir yangın . binlerce ölU bırakmış ve ı 1 tank, 152 

FtJldelflya 9 (A.A.) - Burada çı. R .1 I b" . b I _ top, 87 mitralyöz ve bomba toru kay. 
kan büyük bir yangın, aralarmda dUk USya 1 8 am lr iŞ Jr IQI betmiştlr. 
klnlar ve apartmıanıu bulunan 30 d I ı.d ı Afrika şimalinde dll§manın yaptJğı 
binayı tamamen Yllkmlf ve dller 50 Y8 yar im yapı m8H lr birçok keşif harekeUeri pflakllrtulmll§ 
stnı tahrip ederek bUyOk huar& uğ_ Brtstoı, » (A.A.) - Eski lırloskova tür. Sav&§ ve pike tayyareleri doğu 
ratmqtır. Zarar, bir milyon dolardan bUyük elçisi ıılr Statford Krlpa, bu. Marmarikada. İngiliz ta.§ıt katııelerfnl 
fazla tahmin edilmektedir. gUn burada söylediği bir nutukta, ez.. dağıtmışlardır. Bu çevrede yapılan 

FU&delllyada 3lmdlye kadar görUl. l cUmle demiştir ki: hava 118.VB.§larmda av tayyareleri hiç. 
ınemtı bllytlklUkte olan bu yangmı Eğer mUtteflkler, Rusyaya ellerin. bir zarara uğramaksızın dllıımanın on 
50.000 klfl aeyret.ıı:ıJilerdir. .-: Devamı ı inci _,ıada av tayyarealni dll§Urm.Uflerdlr, 

INGJL/Z 
TEBLIGI 

BJLDJRI
YOR 

Japonlar 
Singapura 

asker 
çıkardı 

Hadisenin 
önemli 
tafsilat 

Fecır vaktin
de baştı9un 
şiddetiı bom
bardıman 

ingilizler, 
Hücumu 
püskürt
mek ıçin 
Olanca 
gOcile 

çarpışıyor 
Sllıppur, • (AA.) - :ae.mı tıeb. 

Ht: 
Dtlpnan, pazar akp.mı, saat 23 ten 

pazartesi sabahı eaat ı e kadar BID. 
gapur adasının §imal batı kıyıamda 
Paala.Lııbe. ve Sungel..Knı.njl ara.mıda 
ki topraklara aaker çıkarml§tır. Çı . 
karma hareketinden evvel, bu çevre 
deki ııerı mevzilerimiz, dil§man top 

ÇU8Unun t1lddet11 bombardımanına tul 
~ Devamı 2 inci •yfada 

Bir kaza 
net ıcesinde 

ölen 

Zigfrid 
hattının 

mühendisi 
Dr. ·rod'un 

·hayatı 
Berlln, 9 (A..A.) - Almanya, bir 

kaza sonunda ölen Dr. Tod ile en Uerf 
gelen pluılyetlerindeD birialnl kaybet. 
ml§tır. 

Dr. Todun Führer taratmdan ken • 
d sine gösterilen blltUn alanlarda yap. 
tığı btlytlk işler, kendisinin, IOD za. 
manlarm en mllkemmeı teıkil&tçıla -
rmdan birisi olduğunu lsbat etmekte . 
dlr. Dr, Todun bqardıfl 3 muazzam 
ı1, otoatradlar, Zigflrt hattı ve At • 
ıantlk kıyısı laUbklmlan, kendlalnln 
ismini ebedi olarak tarihe geçlrmlftir. 
Alman silflhlan alanında da göaterdiği 
mezlyeUer ise, sonradan aııl.afllacak. 

tır. Fakat Dr. Tod ilzerinck Alman 
mWeUnin ıtlmadı ve hürmetini topla. 
yan keyfiyet, yalnız te§klll.tçı ve tek. 
nlayen olarak yilkaek meal,et ve «. 
hasının t&nm1DJ§ olnıuı cıetD. fakat 
aynı zamanda Dr. Todun kendi tefkl. 
16.tmda Naayonal • So9yallltlllt ftkrl 
nl misal te3kll edecek bir t..- -,er 
leşUrmlş bulunmUtdır. 

..... De\'UDI ı lıMıl •ytad ' 
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~waarılte 

OKUL MECMUALAR/ 
Mahkeme Salonlarında 

Maarlt vekilliği olı."Ul.1.al"da çıkarılan 

mecmualar hakkında blr ıta.ıimatname 
ha.zırlalW§tır. 

Bir hırsızın müdafaası 
Buna göre okul mUdUrU muhtelif 

ders öğretmenleriyle beş ki§ilik bir 
heyet .seçecek ve mecmuadan kendisi 
mesul olacal<tır. 
Mecmuanın sade türkçe bir dllle 

yazılması bllhassa belirtilmiş ve nele_ 
rln yazılıp yazılınıyacağT da aynca 
açıklandmlmıştır. 

•ıüRF.1'MEN OKULLARI MEZUN. 

'' Madem ki bu kadar dikkatli imiş, 
beni görmüş de, mahnı çalana 

nasıl dikkat etmemiş ? ,~ 
LARJNIN DOSYALARJ Fıkır !ıkır bir genç kızdı. Koridor. 

ı:> ıgtine kadar öğretmen okulları me da muhakeme sırasmın gelmesini sa. 
unıarmm dosyaları mezun oldukları brrsızlıkla bekliyordu. San paltosu, 

•l,ullarda saklanmalı:taydı. orta boylu, çocuk suratlıydı. 'ı 
Şimdiden sonra mezunlardan Gazi Nihayet onun da sırası geldi ve 

Terbiye Enstitüsüne girenlerin dosya. mahkeme saıonuna girdi. Kendisin! ı 
lan EnsUtüye ~önderllecektir. C\"Vcll maznun sanmı§lım. Fakat da_ 

flalkevlerinin onuncu yıldö. vacıydı. Yerine &eçti ve baba.sının A. 
nümüne hazırlı!: gop, adının da SatemJk olduğunu, ıG 

yaşında. bulunduğunu ve Sultanham.a. 
Ha.!kevlerinln kuruluşunun lO uncu 

mmda. bir kuma§ mağazasında çalış • 
ı ldônUmil 22 ~ubat pazar gtinü bütün 

tığını eöyledı. 
'\. Urtta kutlanacaktır. 

Bu münasebetle okullarda halkev. Tam hüviyeti tesbit olunmuştu ki, 
icrinln başardığı işler hakkmda tak_ içeriye uzunca boylu, çar§aflı. başör . 
>eyi aydmlatacak mahiyette ltonfc _ tülü bir kadın glrdi. Maznun yerine 
r::nE<lar verilecektir. geçti. Su~lu buydu. Eğer yüzUnU bo. 
- --------------1 yamasaydı, kendlsinln 30 yaşından l 

Şark cephesinde 
.- Battaratı ı nc.I tıa.) fu<ta 

•ılarınm yaptıkları terakkileri. göster 
mektedi.r. Sovyet kıt&ıan şimdi mih • 
ver kuvveUerinJn cenahmdadır. Bu 
taratta.n Sovyet kıtaıa.n gUç şartlar 

ıçinde ilerliyorlar. Hava fenadır. Ze. 
min bir kalın kar tabaka.sile örtlilü • 
dür. Yol yoktur. Piyade ve topçu bu. 
na. rağmell müteaddit kesimlerde ileri 
hareketlerinin stiratini muhafaza et. 
mektedirler. Birçok köyleri geri atmış 
Jar ve son günlerde kUlllyctli malzeme 
zaptetm.l§lerdir. 

fazla olmadı~r pekı\l~ iddia edebinr _ 
dl. 
Adı Hayrıyeydi. Sultanahmet clva -

rmda oturuyordu. Suçu da hı:rslzllktı. 
HA.kim evveltı., davacıya. döndü ve: 
- Ey, bayan Satenlk nnlat bakalım, 

nuıl oldu bu i§ler? 
- Na§Il olacak, efendim, bu kadm 

çaldı tı:ıte. 

Ben mağazanın vezneda.nyım. O giln 
dükkAna ;,ırkaç müşteri ~lmi§, pal. 
toluk kuma§ ile ıuıtar kestirmişlerdi 
Bunlar gittikten sonra ikl erl>:ek mUş. 
teri daha geldi. TezgA.htar bunlarla 
meşgulken de bu i{adm dllkkftndan f. 
çeri girdi, 

l.endim, narnusumıa oturup duru#o • 
nım. Kocam komisyoncu. Günde 5 l1. 
raya para demiyor. Artık ihtıya.cmı 

yok ki, çalayım. 
..:...Pek!, baka.lun ~iUeT ne stiyli. 

yecekler. 
Neticede mahkeme, dllkkftndaki. tez_ 

ı;A.htar ile katibin mahkemeye celbi L 
le dinlenilmeleri için muhakemeyi ba§. 

ka bir güne bıraktı. 
Hayrıye ..-azıyetlnden memnundu. 

Satenik"i mUstehZi naz-<ı.rlan ve tebes. 
sUmli altmda. ezerek dışarı çıkarken: 

- Bir daha.ki se!ere iyi dlkkat et! 
<iedı. Hem sana M oluyor, anlamıya. 
rum. Dükkan sahibi sen değlls!n ki, 
alt tarafı bir •ııznedarsm. Senin gibi 
toy çocuklar böyle şeylerle uğra§ma. 
salar iyi olur. 

ADı.tYE HUBABiRt 

Sf agapar barbl 
_... Baş1arafı ı incl ııayfada 

tuımu,tur. Pazartesi sabahı fecir vak 
tinde, dU§man topçu bombardmıam 

bUyUk miktarda bomba ve av tayya.. 
restle desteklcnml§tlr. nert kuvvetleri 
ınlzde bazı yerlerde geri sürülmU§ dti§ 

ın~ adanm "arkma doğru biraz sQz1ll 
müştUr. DUşınanr atmak için blr ta • 
arruz hareketi yapılmaktadır. Netice 
hakkında henüz maınmat almamamı§. 

- Paltoluk kumıı~ltı.rmıı: var mı! trr. 
diye .sordu: Adanın diğer kıarnmda. düşman, top 

TezgAhtar, kendi.Sine cins cin.ıı bir çusu, birlikte peke bombardmıan tay 
kaç top kumaş çıkardı ve: yarelerile ileri mevzilerimizi bombala. 

- Bunlar var efendim. Siz beğene mağa devam ediyor. 

Baş, Di.ş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kaşe Ahnabifü-. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

·30seflll 
denberi meşhur 

BİR 

GÜZELLİK 
REÇETESİ 

·~ 1 LAN "' 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 1 

Ne§redilıniş olan 200 ve K. 257 No. lu karama.meler ve Iktı.sat Ve
.aleti tamımı muelbince bUtnn memleket dahilinde mevcut yapaklar için 
~traat Bankası Şube ve ajanlarına. ve bunların bulunma.dıklan yerlerde 
..aymaka.mlı:klara verilecek beyannamelere da.hll yapaklarm Ankarada 
.i'eı:ıl§ebirde lsmet P&§a caddesinde 15 No. lu SUmer Bank !plik ve do· 
.-u~a Fahrıkaları müessesesı yapak mubayaa ekipleri tarafından, be· 

1anna.meler mmtaka itibarile bir sıraya tabi tutularak, atraJarı geıdikçe 
ışaf:cıakl Ticaret VekA.leU. fiat ve şartıarile satın alma.cağı alı\ka.da.rlara 
Ju.ltrilir. 

Mahallinde mil- Bo.na ve lsta.nlıolda 

1) Kirli Merinos 
2) Klrli yarmık&n 
3) Merinos kuzu 
4) Trakya mallan 
~) Tip Trakya 
6) limir 
'l) Aydmlı 
S) İnce Anadolu 

bllyaa kilo tiatı 
.Ko.rq 

170 
150 
130 

'77 
'71 
69 
6'2 

61 
9) Kaba Anadolu 6816". 

10) 1noe Şark lıl&l.ı 67 
lll Kaba Şark malı sı 

12} Erzurum kızıl 67 
18} Erzurum beyaz 65 
H) Van beyaz :ss 
15) Karayaka ve Koç 56 

mübayaa kilo llatı 
Kıını.ş 

170 
HiO 

130 

81 
'J6 
'13 • 
78 
72 
68 
'18 

88 
75 
'7S 
'7S_, 
60 durun ben şimdi geliyorum! diyerek Hava kuvvetlerimize mensup Hart. 

diğer rnUşterilerle meşgul olmeğa ~- kan av tayyareleri dilşma.n tayyarele. 
ıadnn, rini muvaf!aklyetle yakalanugıardrr. I KUSURSUZ 

Ben de 0 aralık para alıyordum . Bir Bunlardan ilçünU muhakkak, diğer ti_ BİR TENE 
16) Deri malları ait olduğu cinsin % 5. nokııanile almrr. 
17) Besi mallan ait olduğu cinsin fiatile almır. 
18J Normalden yUksek randımanlı yapaklarm_ beher randimanı a.p.ğt. 

dakl fiatlarla. alınır. az sonra bu he.rum: • çUnü ·muhtemel olarak ta.hrlp etm.i§ler 

- Hiç blri!dnl beğenmedim. Allah ı ve onUçtlnü de hasara uğratmıklardır Malik olmak için KonIJ 

Kızılytldız gazete.si, Almanlann di • 
t;er kesimlerden ihtiyatlar getirmeğe 
mecbur oıduklan bir kesimde Sovyet 
kıtalan tarafından ağır darbeler in • 
dirildi#ini söylemektedir. Cephenin her 
tarafında Almanlarm kayıpları çok 
olmU§tur. KvJ~nln cephesinde de bir. 
çok muharebeler olmaktadır. 15 gün. 
denberi bu cephe hattına. dair sarih 
ınalflmat verilmeı:ni§SO de Sovyet kı. 
talan Velikilukl ile Rzhev a.rasmdakl 
domiryollannm elueriB!nl ellerinde tut 
maktadı:rlar. Mevcut malfuna.ta göre, 
hu ııon nokta bugün Almanlarm elin_ 

ısmarladık! dedi ve dükklndan çıktı, • • • 
gitti. Tokyo, 9 (A.A.) - Domei ajansı, Tecrübelerini a - "Trakya mallan 1,41 

Neden sonra tezgalıtar kumaşları Saygonda.n bildinyor: i 1 b _ Tlb Trakya J,'2 dedir. 
Diğer ehemmiyeW bir nokta yakı • 

ımda 320 inci Alman piyade alayı 
Jağıtı:Imıştır. Merkez cephesinden ka. 
ti haber yoktur. Ya.ınız cenup kesi • 
minde Ruslar, düı:ımaııı:n kuvvetli mu. 
ka.vem.etini ıarın.ı,,Iar, .Almanlann çok 
ımvvetll mUdafaa hatıanm yarmI§lar 
ve bir günde 8 köyü geri almqılardrr. 

J,ondra, 9 (A. A.) - Sovyet oı• 
cıulan muvaffakıyetle ileri hare • 
kellerine devam etmektedirler. 
En büyük muvaffakıyet Leningrad 
cephesinde kazanılmıştır. Sovyet 
Rtivaıileri Leningrad etrafında.ki 
Alınan hatlarını yarım.~ ve Si· 
biryalı ve Urallı askerler ibu su ~ 
;:-etle ru;ılan gedfilderl devam et • 
ttrm.işlerdir. 

Vışi, 9 (A. A.) - "Ofi": Ker. 
r.in ıılmallnde muharebeler devam 
ediyor. Sovyetler zayiata bailana.• 
elan hücum ediyor1ar. Merkezde 
Almanlar bazı muvaffakıyetler el· 
de etmişlerdir. 

kaldmrken feryadı bastı: Malezya cephesinden alman haber_ GEÇ R Mİ Ş REÇETE c _ İzmir 1,88 
- Aman, astarlık kuma§ yok! lcre göre, pazarı pazartesiye bağla • ı· şte: donuk ve sert bir cildl be- d - Aydmlı 1,88 
Haklka.ten aradık. taradık, ve bula. yau gecenln Uk saaUerinde Slnga.pur yazlaUp yumu~atmak ve bu ısa- e - Anadolu tnce ,.e kaba 1,88 

madlk. Bunun Uzerlnc, biraz evvel gc. adasında karaya ~ıkan ilk Japon kı • yede şayanı hayret b1r cilde malik f. - Şark ince ve kaba J,88 
len çarşaflı kadmdan şilphelendik. Ar. talan dalgas(ndan sonra, derhal Ja - olanak için tecriıbelerlnl geçlrm!ş ye- g _Erzurum kızıl 1,,1 
ırnsından koştuksa d:ı. yakalıyan1a _ pon topçusunun himayesinde olarak nl bir tedbir... Meşhur blr aktris.

1 
h _ Erzurum ve Van beyaz l,41 

dık. Japon zırhlı birliltleri .Johor boğazım gençllk manzarasını idame lçin" bu 1 _ Karakösc YC koç ı,ıs 

Dtikktı.nda bulunan iki erkek mUş. geçmişler Ve şimdi dQ§1Ilanm §iddetll. güzclllk reçetesini kullanırdı. ' 0 ya- 19) GQmlek halinde olmayan aşağıdaki malların ~r randmıanı &.!&. 

te · bakm d u tl azi ka şında almasına rağmen genç kız rol- _ terl de hm31Ztıı bu kadın olduı'!ımu :söy n şıı:ıe a an l!I ra e ar • ö l'•ıdakl f!aUarla alınır. lerlnl oynardı. ncc Penkreatin ile ı:. 
Jetli. zanmtşlardlr. • ba:mettirllmiş bir mlktar süt krema- a - I<.asapba~ı (ince) 1,20 

Nihayet polise başvurduk. Orada S1ınppur, 9 (A.A.) - Röyter: sı ile ayni miktar ylne hazmettlril- ı b - Ka.'3ap"M§ı (kaba) J,08 
gösterilen resimlerden bu kadını tanı. Singepur adası ktyılarma asker çı_ mlş zeytin yaltı karıştırınız ve buna c - Kuzu ve güz yünU (İnce) 1,30 
dım. Hırsız budur. karmalt maksadile yapılan devamlı iki misli taze siit kreması ilave <1tfl- u · u (K ba) 1 .,0 ~ d - Kuzu ve g z yün a ,,., 

- Kaç metreydi kUm~? ve §iddetli topçu faaliyeti esndmds, n!z. Bu tertibi Eczacıruz da ha.zır- .{ 20) Ynpaklarcla bulunabilecek parçn, deri, keçe, koç, pıtrak, çakılcıak, 
_ ıs metre. J3ponlar, binlerce obüs atmışlardır. layabilir. Fakat az mlktard:ı. pahalı- tt 

1n 'lizl rln - k va mal olur. D~yaz renkteki (ya"sızı rutubet ve güve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için yaptle.cak 
- Metresı. kaç lira eder: İleri bölgeler ve gı . e muna a. ,, "' . tımzil~tte.r a""mdıı. gösterilm!<ıtir. 

ti ünü 'ddetli bir top Tokalan kremi terkiblnde s<ı.I Zeytin ,~f'>• "' 
- 190 kuruş. le ha arı, pazar g şı - a - Parça: % 8 nlsbetine kadar esas malla birlikte kabul olumır 

ı t ı yağı Ue hususi surette hazmcttırllm\ı; 
- Eskl fiyatını soruyorum. Şimdiki çu bombardımanına maruz u umuş - süt kreması vardır. Cidden cildin ha- Bu nlsbette-n raz•a .. ı el!a.s mııl fıatmın % 25 noksanile almır. 

değil. tur. Akşama doğru bombardıman kıs'.i kiki gıdası olan bu tertip s&ye$lnde l> - Deri malı: Esas malla birlikte gelen den mallan bu mal tla· 
Genç kızın tezgA.htarlılt daman ka. lıir mUddet için durmu1', fakat akşam clldinlz beslenecek ve ona :,deta lna-

1 
tmm % 5 noksantylc alınır. 

barmıştı: 1 yemeği saatinden sonra daha şiddetli nılmıyacak derecede blr ı;e:ıçlik ve c - Keçe: F:sas malla birlikte % 3 çe kadar kabul edilir. Fa.Zlası 
- Gene 190 idi efendim. Vallahi \'e devamlı bir baraj atc~i ba~lamış - tazelik verecektir. Yukarıda resmi- -esas mal flatmdan kiloda 8 kuruş tenziltLtla. alınır. 

biz sermayeılne veriyoruz. trr. nl gördüfünüz kadın bize Y3zıyor: d - Pıtraklı: % (3) çe kadar sıvama pıtraklı mal kabul olunur. 

- Peki bu kadmı gördüklerini söy. Bu ale~ durmadan iki saat stirmliş • ;:ne~~:ı:ı~e ü~nag~~~·:o~~~al;~~:~ Bu n!sbetten tazın sıvama pıtraklı mallar esa.c; mal fiatmda.n kiloda ıo 
llye:n o erkek mU§terilerin adreslerini tür. Sonradan bombardima.nm ııid • y 

d Udi b 1 ndı ta 1 dl kuru§ noksanile almtr. 
aldınız mı? 1 detı azıılmt§, fa.kat pazartesi sabahı s nra c m eyaz a • ze en ve c - K"": Esas mal ile birlikte % (3) re kadar kabul ediJit'. Fu. 

YDD8Dilt8D8 - Hayır. büyük bir şiddetli yeniden başlamış. ~~=~~~tl~• ı:~~n d;u::?ı~ı~~~i;~~~:~ lasr yukanckki 15 inci maddede yazılı fiatı~ aımır. 
1 k - Eee Nasıl isbat edeceksiniz, öy_ tır. besini geçirmiş ve zamz.nla takarrıir f - GUveli mal alınmaz. 

Y JICI leyse. İnBB.D hiç !'Jahitıerin adresini • • • etmiş bu güzellik reçetesini tecrube g _ Çakıld::ık: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabul olunur.,.. 
_... Ba§t&rafJ ı lncl sayfada almaz mt? Siugapnr, 9 (A. A.) - Avus.. ediniz. Bugun dünyanın her tarafın· bu nisbetten fazlası daradan tenzl.1 edilir. 

tana yiyecek gönderilmesi lizım"' - Ama, tezgAlıtar gördU. tralya. hava kuvvetleri nezdindeki da milyonlarca kadın her sabah b _ Diğer yabancı rnnddeler: A.r.amt % (1) re kadar kabul edlllr. 
dır. Amerika böyle bir §CYe ka.. - Şimdi gene yanmtZda mı çalışı. , resmt mu.ha.bi:I'd~n: muntazaman bu kremi kullanmak· Fazlası daradan tenzil olunur. 

T ~-· :?iinü saat 22 tadır. Tokalan kreminin memnunl-rar vermeseydi hariciye müsteşa. yor . opçu a""'!lı pazar " ı - Rutubet: Norm:ıl olacaktır. 
rı V-1~ bunu ı....:1.:ı;-.-~:. ,,.,.n_,_, _ E t. · bir .. ~...... ... .. anı1 k~ft"et yet bahş semeresi teminatlıdır. AkSI 
~ uuu.u~q..ı.ı. .a.uuı.ı - ve aell az ................ .,..,...,.... = tal•dlrde paranız ıade olunur. j - Çuval: Çuvallı mUbaya.alarda çuval darası % 2,S ntsbefjnf ..--

ye, Yunan.i.staaıa yiyecek da..,"rtmak - Peka.ıa.. Ya sen ne diyeceksin ni$betini bulmuş ve tiç saat ce• 1 maz. Bu nisbetten fazlast daradan t:enzil olunur. 

~~~~~. ~~~~ba~~~~!M. h~~~~~~~~ ---------------~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ ltalyanlarm ne kadar kof olduk.. ye çaldın kumaşı bakaymı? Düşmanın asker çıkardığı nokta 
lıuım ~ze Yınıatıhlar gö&teırdiler. Uzun boylu, çarşaflı ve başörtuıu Avustralya kuvvetierl ta.rafından 
Onlara minnettarız. Yunanlılar Al kadm, gayet aakJn bir halde ayağa müdafaa edilmektedir. Japon as • 
ma.n bombaJannda.n ziyade JÇlık- kalktı ve Satenike doğru mtıstehzi bir ker çrkarışmm :yapıldığı Singapur 
tazı ölüyorlar. Bu, çok elemli<lir. nazar fırlatarak: adasnıuı batı lkıylSı oldukça vah~i 
Avru.pa.dıa. mukavemetleri aya.:kta - çocuk, efendim, dedi, çocuk. Uy_ )kluğu gibi Kra.ngi berzahı da a • 

günden son güne kadar garp cephesin 
dı:ı evveltı. bir sahra topu alayında. su. 
l>ay, sonradan tabur emir subayı ve 
1916 dan itlb,aren de Tou • Verdun ke. 

tutmak lAmntlır,,, duruyor, işte. : elaya tam girmiş bulunmaktadır. 
---------------1 Ben ne onların dllkkAnmm nerede 1 Kıyı ba.taJdıkla.r, kauçuk ağaçlan 

siminde rasıt tayyareci olarak hizmet 
etmiştir. 1918 Ağustoınında bir hava 
çarprı:tnasmda yaraıannuştır. 

Fıkra 
::ıaıın•ım.1: 

Şehir aaatleri 

.t.t.anhnhın saatleri ötedenbert blr 
derttir. Nuıl dert ohnıaınn kt bu sa. 
aUeıinJen hiçbiri blriblrinl tutmaz. 

Hani, yolcunun biri bir lıöyden 

~en. gldeceğı yere k~ saatte 
vanl.ae&ğmı bir köylüye sormu,: 

- Dört saatte! demi§. 
Yolcu l<oynundıı.n l!l&atl ~1kıı.rrp ba. 

kmc.a, Jıöyrn: 
- Yook, ıllye oevap vernıı,, bu 

&aıı.tı0 il~ll. !lPhlrdrkl lrnteman 81l . 

atıııı ! 

:tanı.Ilı koylli bllsfl ld O"hirdel<I ı.o . 

ear.ı:1m1 M9t ~ """' ytlfmır, lm!nn·ı. 
V"7. 

olduğunu bilirim, ne de dtlkkblarma . ve genişçe bir sah.ada da c;.,ok srk 
ayak baım:ışmdtr. 1 omnanlarlş çevrilmi~tir. Tam bir 

Bir def& da.ha yUzürnc dikkatli dik. 1 ka.nı.:nl?k .Tapon asker çtkarışmı 
katli bak.sm bakalım, ben mt im.işim o ı kolaylaştmnı.'jtrr. 
ka.dm? Pazartesi gilnti saba.lı saat 1 

Satenik Hayriyeye uzun uzun bak. 1 den evvel ay 1ş1ğı olmamıştır. 
tıktan sonra: Adaya gtka.n Japonların gece ba-

- Budur, efendim, dedi. Neye is • 1 smcaya ka<lar takviyeler almadık
terseniz yemin ederim, ki o kııdm bu lan muhakkak olduğu gibi bu a -
kadındır. ı<>.da dü~manın püskürtüleceği de 

1 

.Hayriye ilk de!& olarak kızdı: ümit edilmektedir. 

1 
- Mademki benim dükkA.rıma gel. 

j diğime dikkat etmipin, neye malına 
f dlkkat etmedin. Hiç b<lyle uydurmas. 
1 yon sözlerle bir insana iftira atılır 

Mftbendls Tod'un 
bayatı 

Dr. Tod, 1923 yııındaııbcri Nasyo _ 
nal • Sasyallst partisinden bulunmak. 
taydr, 6 temmuz 1933 te Dr. Tod, AL 
man yolları umum müfettişliğine ta. 
yin edilmiştir. Alınan oto!tradlan §e_ 
bel\cı;inln yapılma!tlldakl ba§artlık . 
larr biitun dtlnyaca malO.mdur. 

1918 :ra.zmcla. gergin siya.s1· vaziyet 
garptel\i müdafaa sist-;:minin süratle 
bitirilmesini icap cttirdifi'l zamanı Dr. 
Tod, bilha.!!>a l<r>ndlsini gtıı;tcrm!~tlr. 

Bu muazzam i!:'! başıırmalt lçin Tod, 
kendi adı ile an•lan mc3hur te5kilA.tı 
kurmu:;; ve bu suretle Zi;;-frid hattı, 

znm~nında bitirilmi~tir. BUyük başa_ 

1 
mı? l{lmbillr, dUl\kluıınıza gelen, ku. 

. , ma!imTZI ça1aıı kadın kimdi? 
ı H~klm m~dshale etti: 

aııtr'" Bt1,tar:ıfı ı inci ..ayrada J rılıır dolayıs le Iführer HJ38 de NU . 
Alman de\·Jet nazırı mlihend:-; Dr, r"ıııberg J{ongresinde Dr. Toda birinci 

Tod. Baden cyıı.letı·~i" Piorzhc!mde 4 'ı Xasyonal Sosyali~t nıUkıifatını ver • Ona dı?tll, bana söyle. 
- Adımız hlr defa sabıka.lıyn c:ık. , 

ı mı~ hllkim bey, nrı halt kRrıştrrdık d:ı 
! vaktl!e bir hmıızltlt ettik. tşte bö;·lt 
~UrUnl1p duruyoıı11~. ~im :ı. Vallahi çıı.J 

madın1 bu kumaşı. Hem ~n ~imdi ev. l 

~ylUI ısrn de do~rnş ve MUnih ve nıiı:tlr. 

ı~~rı~ruhr> polit~lmlkleı-lr.cle mllhcndls 1 ıı:ı38 ~·1ıı llkkA.nı.ınundR b!na ekono. 
l ık tansilfni blt:r:!rcl.; ltöprll VP. yol mlFi ~oflie-ine getır;len Dr. Tod. 1941 
nıill,ençl 'al' ': : ~::ıe !ht nas yııpm·ştır 

Dr, Tod, 1911 _ 1018 harbinde 
, r1lmrla itı~aııt ve slh\hlanma nazrl'lığ°ı. , 

tik ı n:.ı. tayin olunmı,:ı;tu. . . 

• 

Brlps•ın beyaaatı leketin heyeti amamiyeet ıtllıut&e 

Sovyetler btrlJğt. De tam blr do8tluk 
_... Ba§tarufı ı ınct •Yfada ve ~birliği yapmak arzuswıda çıeJdn_ 

den gelen tıutün yardımI yapacak o _ genlik göstereoeğin.l za.nnetmi1WIUL 
ıurlarsa AlmallJarm gelecek senenin Fakat meseleyi hAlA. eak:l korku d1Q' • 

en geç bu devresinde mağlQp edilme • gwru. bakı:mmdaıı nazara alaıılar 'ftl'. 

leli ihtlma.11 çok kuvvetlidir. ŞalıBan Bu gibi ktm8elerin Ruaya ile olan mlL 
ben §U 'ka,Daatteylın ki, gelecekteki ha na.scbetlertmıze ıiıen!i tekilde mtıd& • 
reket tarsım.ıı:r ac;ıltça tayin etmek, hale etmelerine müaaade oJnnmamah • 
harbi kaz.anmak hususunda. ,hayatt bir dtr. Avnıpanm 1marma ya Rwlya ne 
a.mil teşkil eder. Harpten sonra blr • ortak oluruz. Yahut dQnyay:ı: yeniden 
!eşik Amerika ile önceden lııtl§are et. karg8.§"alıkla.ra sokarız. Bmıdaıı dola _ 
meden beynelni!lel imar buıruaunda ta. yıd?r kf, Büyük Brltanyaya avdet et. 
ahhUtıere girmemek üzere mUtabak&t meği bu acil ltlzum:ıı Bttytlk Britan,a 
hasıl ettik. Dostıanmız Amerikalıla. mllletlne iyice a.nlatmağı fiddetlc tı _ 
rm Avrupanm imanna müteallik ka _ tiyordum, 
rarlara bizimle beraber i§tirak edecek Şuna inandım, ve her zamandan zt. 
olurlarııa bu ,kararlann fazla gecikti • yade inanıyorum ki, aulh hedellerimiz 
rilmcmesi hayatı ehemmiyeti haiz lçf.n ortalı:lığnnlZI: muhafaza etmemiz 
olduğunu anlamalarını isteriz. Gecik. ıa.zımdır. Harp gayretimizi yatnrz 
me Buyük Britanya ile Sovyetler bir. memleketimizde değil, Avrupanm tıı.. 

liğf Dra.,mdaki ktl§kUle.rr arttırabilir. elalı i~gallere uğnyan memleketlerin 
Bu kuşkular tarlht mevcudiyetlerin - de de kuvvetlendirmeliyiz. Bana öy. 
den dolayı tamam~n ortadan kalkmış le geliyor ki, hük1>.nıettn biri, • ve bu 
cıcğlldlr. işi bilyillt Brltaııya hUkfimetinden da. 

Slr Statford Kripıı, BilY!lk Britanya ha iyi hiç kimse yapama~ • Müttefik. 
dıı. bu husu!".ata acele davranmak lli . ler mu;:atfer oldukları takdirko • ır.t 

zumu hissedilmemiş gibi göründUğUn. muhakkak böyle olar.aktrr • durumun 
den şiklyet ftmiı; ve demt~tlr kl: ı:e şekil aıaca~nı AtlanUk beynnnı. • 

AJ~ta alıU;adJr değil sc:.irci gibi 1 meslnln hUktimlerlndcn daha sarih ve 
davramld1. ~en kendi ~esabınıa mem. daha vazıh ifadelerle göstcrmclidır, 


