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Sahibi ve Umum Ne,riyaı 

Radyo Gazetesinden : Perşeınbe M:CdQrO 

FUAD AKBAŞ 12 Japon kuvvet )eri ba sabah Raat 

8 den itibaren Siugapora girmi'

lerdir. 

ldarc Yeri 
rııı. ııırs u luııuwı • ıııarna ---

ŞUBAT 
1942 

Gt.TN:OELİK. SİY ASI HABER FİKİR G.AZETESl 

Şingapurda 
durum 

Japonlar şehre 9 
kilometre vaklaş

tılar 

Singapurun Japonların eline 
düşmesi yakıodu 

Londra, l 1 (A.A.) -
Salahiyetli kaynaklardan 

verilen haberlere göre Japon
lar stngapura 17 kilometre 
me"afede bulundukları muhte
meldir. Mamafih durumda ça

buk deRişiklik olduğu cihetle 

Şark 
Cephesinde 

RUSLAR 
1 O gdnde 80 kaaaba 

4800 k6yü geri 
aldılar 

Londra, 1 l (a a .) - Şark 

cephesinden Rhnan haberlere 
göre Rus kıtllları t'larro~i 
hareketlerine devam etmiş

lerdir. 
Merkez ve cenap cephe-

lerinde yeni ilerleyişler vn• 
kua gelmiştir. 

Uzakşarkta 

Japonlar 
Bazı yerlere tekrar 

a•ker cıkardılar • 

Yeni zelandaya Amerikan 
kuvvetleri geldi 

Vaşington, 11 (a.a.)- Fi 
lipinl~rd8 Amerikan me•zi · 
Ierioin e"lnna yapılan düş

man tllarruznna kar~ı taar
ruza muvaffakiyetle netice
lenmiştir . Buradllki J apoolar 

temizlenmiştir. 

Doktor Refik Saydam 
ff qoa kurumunu 

ziyaret etti 
Ankara, 11 (a .a 1- Baş· 

vekil Doktor R~fi k Saydsnı 
ö1?Jeden föıce Tiirk hava kn
rnmnnn şoreflendirmişler v-d 

kurum başkanı Erznrıım nıe· 

huı-ıu Şükrü Koçak tllH kuru

mun çalışmaları hakkında 
maltlmat. almışlar ve bir Rll8t 

meşgnJ olduktan sor ra ku 

rnmdan ayrılmışlardır. 
« Dünkü Rayımızda Türk 

bava kn rumun n ReiRi Ooın 
lınrumuznn zıyar6t Luyurduk 

}arı yazılmışsada kurumu 
Düşmanın kendi müfrezele- Baş Vekiiimiz1n EiyMt>t et-

dıışmanıo ne kadar yaldaotıgı Leningrad bölgesinde ~id- rine yardım m"ksadiyle yap- tikleriııden hu haberi itizıula 
nı tahminetmek güçtür. Bazı detli çarpışmalar olmaktadır. tıgı tal\rrozlar piiMkörtölmü' düzeltiriz~ 
yerlerin Japonlarm eline aeç- 25 köy ve kasaba Almanlar- tör. Bataan yarım adasına ----

tiği ıannedilmek.tedır. Duşman usn geri alınmı,tır. düşman yeniden asker çıkar- Romanyada 
batıdan yeni bir çıkartma da- Merkezde ricat eden Al- mı~tır. d 1 k 
ha yapmıştar. Müdafaa hattını manların bıraktıkları lıarp 1 Felemeı;k şarkt Bindista- ar 1 1 

Sayı ı 6 kuruş v,11 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 4124 

Milli Korunma 
kanunu 

-Dünden artan- det içinde malını gümrfikten 
V - 14 üncü maddeni 4 cekmerenler, 100 liradırn 500 li· 

Qncü maddesine mulıalefet halın raya kadar aQ'ır para ceusile 
de, auo mPnu olen maddelf'r bırlıkte 15 günden 3 ara kadar 
mahıret te mıktar itibarile ancak h ı> e cezasına malıkum edilır. 
eahııi ıhtiyaca tekabül edebilecek Madde - 58 - 30 uncu 
derecede te az kıymette ise euo maade hükmüne riareı etmereo 
ıu hakkrnda 65 iocı meddemn 1 ler, bır eenelık kira bedeli tuta
iaci maddeaıne tetlıken verılecek rrnoa ı:ıgır para ceuema mah· 
oeıR 10 liradan 60 lırara kadar küm edilir. 
aQır para cezaerna tenııl olunur. M 

adde 69 - I - 31 inci 
VI - S üncü ek ?1addeuın moddenın 2 inoi ve 3 tlncü fık· 

birmcı fıkr ı eına mustenıden ralnrıle 32 ınci ve 35 inci mad• 
olarak hiikdme&oe fepılan mu·ıdelerde razıh ih&ıkAr 90 ie&iem 
rakabere mümanaat eden vere tıilleriııden her hana·ı b" .. _ar 

. . h · • ırıoı ır 
ticari kredılerın_ ta dıt _vere !erenlerle itlemeıre teeebbGı 
men'ıne mılaeallık olmak ~zere 1 Jtdeııler ve bu fiıllere bılerek 
iUıbeı olunan kararlara rıoret l rnrdım edenler ver a fiilleri 
e&miyen mali müeeseselel."' bın FBP&ıranlar hakkında bın lınıdao 
lıradau oobın lirara k11dar oa r onbı11 lirara kadar aQır parr. 
pare cezasına mehküm edılı:-. ceıa11ıle l.ıırlıkıe 3 eenedrn 10 
Tekerrürü halında bu para ceza eeuere kadar aQ'ır hapıs eczası 
81 s misline cıkarıhr. hükmolunur. 

müdafaa etmek zorunda bul· malzemesi büyük bir yekftn J nın Makıu~earda diişman yeııi 
unmak mecburiyetinde olan tutmaktadır. den aRker çıkarmıştır. Düş-

r. b t VII - 3 Oncü ek maddcnın 11 - 3J inci madd 1 2 . 
HaTtada ef gün e 2 inci fıkrası mucibince hükıi· ve 3 üncü fıkralarıela Da2 ~DO! 

• • . e ınoı 
verılmıyor metoe iıtıhaz olonan karor hılfı· mnddede raııh fiillerın •elenme kıtalarımızın mevzii üstünlfl~ü .ı.\loskovanın 220 kilomet· man cenap Borneoys varmak 

tutması gQç değildir. re batı şimalinde Rijev gar- için çalışmaktlldır. Bu Oava- Berlin. 11 (a.a .) -
Vaşinaton 11 (a.a) - h · ya yapılaoak bamleniıı ilk Nöye Zuriher Çaytung ga· 

ıa nizonuuda düşman ~e rı inat-
ofı. - Japonların Sı"rıaa- d" merbsle~ini te~kil edeoegi tah zetesinio Bükreş muhabiri bit 

rı la müdafaa etmekte ır. 
porda buluomuı olmaları im- min erlilmektedir · dh·iyor: 

d llerliyen Timoçenko or- Vaşington, 11 (a a )- Arne Romen zsker 1 mllhfileri 
kin dahilinde görülüyorsa a doları mayın tarlalarını te- rikau kuvvetleri Yeni Zelan- önümüzdeki ilk. bahar hadise-
vaziyet vahim telakki edilmi- H k d 

. . . mizlemekte ve arkof bölge- daya muvllsslat tıtmişlordir. lerHe çok yak.mtidn ala a ar 
yor Um~ml vah_ mechsı k:- eind6 şiddetli muharebeler ol- olmaktadırlar.' Odesc1nın za~t~ 
park~n. bı_r mesaJ okumuş e maktadır. tık hahar taarrn- Akdenizde üzerine harbm Aona ereceğım 
d'3mıştırkı: Romenler zannetmi~lerGİ. Ro: 

Şimdi artık tanrının elin- zu için Rmı aıtk~rleri talim- İngiliz deniz altı• manytt da ancak bir kış harb~ 
dt1yiz. Bize metanet ve bizi lerine devam ~dıyorlar. için seferi heyet gönderilmesı 
b kl. . t'h l ı. c: lamak Londra, l ı (a.a.)-Pravda ları ÜÇ mihver gemi· istenece,.i talımiu ~.dılmieti. e ıyen ım ı an arı ILa~ı I fi 

. . b" ı. l gazetesinin yazdığına göre •İ batırdı ar Falıat şimdi Romenldrin alman açın ıze auvve varsın. 

Rus kuvvetleri 29 son ki· yanın yanı başında harbetmesi 
Tokyo 11 (a a) ( b 

nondan 7 şubat!' kadar geçen Londra, 11 a.a.)- Ha lazım gelmektedir. Romanya 
S iıJaapurdaki Japon ku- · b"ld" · 

" müddet i9inde 80 kasaba ve rıye m~zırlıgı 1 Hıyor: avrupaoın en pahalı bir mem 
mand u11 lnailiz kumandanına u d l " 

ıe 4:800 den fazla köyü kortıu- Akdenizrle deniz altıları lekeli olmuştur. uu ar ıtSm 
teslim olmosını teklif etmıştir. l k l 

mışlardır. Tola böJgeRinin te mız Orta Akdenizde yeniden başlıca sebep eri müna a e 
T_ok~o 1 ~ (a.a! - mamı, Kalenin bölgesinin bti- muvaffakiyeı li hareketlerde zorhıldan ve ordu için yapılan 
SınKapuı demır yolunun .. . L · d buJonma~ıar(lır Bir büyük müsaderelerdir. Romaııyada . . d k" l . k l . yuk bır kısmı 'ft\. enrngra · < • 

şımalm e ı tepe erı uvveı erı- . . gemiye torpil atılarak batı- haftada beş gün et yoktur. 
miz yarma"a çalışmaktadırlar da Ja ebemmıyeth kıAımlar 1 ı B . ·111.hı b" 

n d"" d . 1 t rı mı~tır. n gemı sı a ı ır Akd · do 
Lon ra 11 (a.a) - oşmao an gerı a ınruış ır. ticaret gemisiııiıı himayesiu eniz ~ 
Singapurdan ahnıuı haber Şimdi Smolensk ve Har.I de hareket etmekte idi. 

ler büyük endişeler uyandır- kofan kurtarılması i~ine baş- Diğer bir üç gt1milik ve 

mıştır. Japonlar tekrar Malez· lanmı~tır. tuup gemilerinin himaytı~iud~ 
Bir İngiliz krao6· 

zdrü bntırıldı 

tına teeekkül eden •ere &eek ıl sınden ıovellü& eden ••ra edebi
olonuan eirke&ler te koopera\ıf- leoek olan zarar, malın rahu& 
ler kapatılır te bu teeekkiil ve- ıemıo edilen vera edılmeei kas· 
re ıeekili raptıran ııerik vera doluııon garri muhik menfaatın 
ortaklar ile bu euoa ie\i.rak mikda~ ura mahirellne aöre, 
edenler bin biradan onbln lır • hafı! ıse bu fıill&ri ıeleyeoler 
ra kadar aQ'ır para cezaeılla hakkında 100 lıraden ıooo lira
mahkQm edıllr. Teke~r~rü helııı fa kadar aQır para cezası ta 3 
de para cezası üo mısııae oıka· ardan 1 eeııere kadar hapis 

06
• 

rılır. Kapatılan eirke& •e koopl· ıası ver~lir ve 1 ardan 3 ara 
ra&itıer kapatılma anına kadar kadar dukkan, maQaze 

90 
tioa· 

üçüncü eehıılarlar muamelede reıhanesıuin kapatılmasın 
bulovmuelaraa ıaıfıre hükümltı· ~u müddet zarfında euoı:o:: 
rine tAbi &u&olurlar. tıcuret&en menine hükmolunur. 

Vlll- 3 Ouoü ek maddenin Bu fıkrada razıh cQrOmlerıo 

2 inci fıkrası mucıbince eırke& tekerrürıi halinde bu madd . 
'fi k b . b . . f k enıo tara kooperaıı er mura a esme ırmoı ı raeınde razılt cezalar 

momaniaı edenler te bunların varılır. 

faali retlerini taııdi~, tahdit •_er_a . III - 81 nci maddeniıı 2 
men hoeoıunda hukümeıce ıuı- 3 hal edılen kararlara muhalafeı ucı ve ncü fıkralarile 82 nci 

ıerenlerle bu suoa ıoıırakı ına~dede yazıJı fııUerin işlen 
~~anlar bin liradan onbio lirasa nıesırıden tevt>Jlüt eden veya 
kadar aaır para oeıaeına mah· edebi lecek olem zar-ar, malın 
kOın edilir. TekJrrürü holınde yah~t temin edilen veva edil
para ceıaeı üo mislıne oıkarı!ır. mesı kastolnr ao gayri muhik 

Madde 56 - I - 22 ıucı me!ıfaa ıın mıktar veya mahi-
maddere göre tücude gelirileu yPtın -
sıoktar hakkında ittıhu edılecek . .0 gore suç hafıf ise bu 

y (tdan Singapura geçmişlerdir. Şarkt seyreden gemileıdeıı en bü-
}tpon hava kuvvetleri şiddetli a yögo de torpiJlenmiş ve batı· 
uarnbaruımanlarına d&lvam et- rılmıştır. 
mişlerdır. Singapurdaki lngi- Almanların ilk ba- Bir ba~ka üç gemiden mü 

kararlara rıareı etmereııler; 250 f~ ılı ışJiyeuler haklunda 5 lira
lıradan 2 oıu lıraya kadar a~ır aa n 100 Jira ya k::tdar :ı~ır pa 
para cezasıuu te tekerrürü hü ra cezaı:ıı verilir ve 7 gıinden 

Börlin, ll(a-;)- Tobrn- ıınde bın lıradau ae&aı olmamak 1 a~a ka<lal" dükkAn. ma6laza 
gan şimal batısırıda bir ln ıizere aQır pare cezaeıle bırlıkıt: ve tıcaıethRnesiııiu kapatılma-

h k vvet- bır ııeneden üo ıenere kadar s b 
g iliz kravözörö ava 0 ına ve u müddet zar fırJda 

b ı hapıe ceıere mı.hküm edilir. I 
Jerimiz tuafuıdırn bom a •rn.- . Sl~Ç uuun ticarettPn menine 

y ö:.eiir tııyyarelerı- II - 25 ıııcı maddeııın 1 ınc huk l 
ını@tır. ~rav d kuı·tul 2 ınoı u ıioüocü fıkralarında ·mo unur. Bu fıkrada yazı-

liı;lerin bazı raporlara göre 60 har taarruzları rl\kkep himaye "i kafileden 
ve bazılarına görede 45 bin bir gemide torpille:ımiştir. Bu 
kişi olduğu söyleniyor. niıanda baıla)'a· kafile be~ torpido himayesin-

. b"' mun ıuı - la c " l · mizııı nen . razılı stok yapmak memnuı.,e· urum erın tekerrürü halia-
mak için şıddetlı ateş :çdm;ş tıne rıareı eımertınler · 600 ıır de 25 liradaıı 200 liraya kadar 
isede atıJau hombala_ı· . 

0 
e ~ dan 2600 lırara kadar ~Qır paro ağır para Ct>zası ve 7 ofindeu Tokro 11 (e.a) - cakmıf de seyretmekte idi. 

Japon kunetleri adanın 
merkezinı &eokil eden BukU Ti• 

isabet etmi' ve 6ewının ka- ceıaaına mahkum edılir. Teker· l a 1• d " 

mehı iegal etmişlerdir, 
Burası Singapara 9 kilomet 

re mesafededir. Ve denizden 177 
metre yQkeek&ir. Ada ih:erinde 
ralnıı japon bete kuvvetleri 
uomektedır. Gök rüzünün earap 
nel ıaQ'naklllrına baluoırr.rak 
uomaktodırler. Şehrin ellmiıe 
ıeomeai pek rakındır. 

Batı Almanyayı 
/ngiliz hava kuvvet

leri akın yaptı 
Londra, 11 (a.a.) - İngi

liz bava kuvvetleri Alman

yauıo batı 'imaline Te işgal 
altındaki Brest dokluına t" 

arrnz etmi,lerdir. 

Londra, J 1 (a.a.) - Son 
samanda Berlin patırdı ile 
şunu ilAn etmek istiyor: 

Rusya taarrnzt hareketler 

neticesi o kadar yıpranmış· 

tırki ilk bahardaki taarruza 

kar'ı koyamiyaoaktır İJk ba

har Alman hamlesine k4lrşı 
koymak i9in Boıların iyi 

sHablanması l&.11ımdır 

Yoksa Almanların Kaf
kasyayı arkada bıraktıklarını 

görebiliriz. 

Alman taarroı1 hareketi 

Nisan son onda başlaması müm 

kiindür. Bunun için Timo
çenkonun taze koVV6tler toP

laması ve top ile harp mal. 

zeaıe11i J&•ımdır, 

ya 1.ıı ar dükk'\o, magwaza 
bnrgasında hasarlar olmuş ve rürıl halinde 1000 liradan aeaQ'ı ve t t 

•caret ıanesinio kapatılma-gemi yaua yatını tu. olmamak üzerek eQır pera cezrı· 
Libya da 

Her iki taraf hazır· 
tık görüyorlar 

Londra, 11 (s.a.) - Roy. 
terin boımsi mnhabiri bildi-

GL. Vavel 
Oavaya geldi 

Bata.vya 11 (a.a) -
riyor; Duşman Selep adasının 

Sirenaikte düşmanın ko'f cer,up doğur.una Maka~sar ya-
•etleri Bomha~ın batısında kmlarma yeniden asker çıkar
hava hüoomlarıyle hırpalan- mışllr. istila kuvvetlerı şiddet 
maktadır. Oephede iaşe ik- le karşılanmıştır. 20 Japon 

mali her iki taraf için ebem· tayyaresi Cavanıo bazı yerle

miyetli bir hal almıttır. rıne hücum etmiştir. Razı ölü 
Daha ev..-el hangi taraf v& yarJı vardır. Bi~ ~uşman 

bnnu temin ederse o, ilk bü- tayyaresi düşürüJ?1uştur. Ba
ouma ge9ecektir. Hat temi- tavya çe•resindekı hava mey

mede durmuş gibidir. Her iki danlarmda hafif basar ~ardır. 
taraf mühim gayretler Harfet- General Vavel Bırman-
mektedir. yadan Cayaya ıelmiotir. 

sııe bırlıkte 1 seneden 3 eonEıfe sırıa ve müddet zarfmda sııç
kadar hapıs oezııeıno mııhkCını lııuun ticaretten meuine tıük-
edlıır. mo!nnnr. 

Hl - 25 ınoı maddenıo 4 iV Yu~arıdaki fıkra 
uoc6 fıkrasında razılı mal bırık laıda yazılı t,;Üf"limlere mevzu 
&ırmek memnunıreııne rıereı eı- teşkıl eden malan ve aynı cins 
ınerenler ıo liradan ıoo lırore ten mevcut bakiyelerınin tama 
kadar aQır para ceıasıua mah· 

mınııı veya BankRya veya kum edılır, Tekerrürfi hal!ude l 
Ma sandığına emaneten vatı-para ceıaeı ıki mislıne oıkarıl- ~ 

makla beraber euoıu bir arn ka· rılmış buluııau mal hedeUeri
dar hapis oeıaerna mahkum niu lle müsaderesine hükwo-
edilir. lunur. 

IV -- Yukarıdaki fıkralarda V - 31 inci maddenin 
razıli hallerde rapılmıo olan 4 üncü ve 6 ncı fıkralarile ı ci 
stokların ve biriktirmie olan ek maddede ya7 ılı hükümlere 
malların müeadereeine de bük· riayet etmiyenJer hakkıııda 50 molunur. l • 

Madde 67 - 28 inci madde· ıraaan 500 liraya kadar ağır 
de razıh ıhıara raamen muhık J>ll'a cezasıle beraber 1 hatta-
sebep olmaksızın maarren müd - Sonu ıkıncide -

-...... -- -~:::tr.,........_' ~- .. 
-~·· - ~ 

.. ,_...,,.. --. 
. ' , 
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Hüydk clevletlt>rde i O ım~ 

teşki lfltınrn ı ç y ıurn 
No 17 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Billrn.ssa Alınan nınllarının fültını düşürmek için yııptığı 
planları a~ nen tat bık mil\ affak olmuf\ v Alman fi rnıalarm
dan mllhim bir kt<;ınını iflı\s etfrmiştı. 

Bir taraftan iktis dt Htzıy tt alav ekerken. diğer ta-
raftan da Alman yaya rnü.emadiyen g rıp çıkı\ or ve Alman 
ismi , Almım pnsaportu ile Almany ıda olup h't nleori çok ~ a
kından öğrenh ordu. Şu ~ k ld \akayı ele v rdi: 

.Amsterdnmdan \}manyaya gidip g~lirken bir çok Al
ınanlarla taııışmıştı .. Bunların arasında da k ndis' gibi ı

çanlarclan (casu lar bırb rl r ne s an derler) h'r kaçı vardı 
Bir gün Paris g'd n Fransız g ze ken h ıcl nh e 1 ·anhır

dan birisi ile karşılaştı. I'ransız l.ı r z f.;ttrhoşlu. Kendısıne 

haklın olamadı. Alman sıçaııı onu aşağı yukarı cUrmU meş
hut halinde yakalamıştı. 

Tabit Alman casusu bir şey ~ apamadı ama... Anıster

damdııki mağaza da bir başka tı.daına 8ahldı. Sonra gO~ a 
mağaza iflas eder k kapatıldı. Hakikatte e esrarı faşedilen 
mağazanın artık ('alışmasına lüzum kalmamıştı. 

Fransızların en ziyade ehemmiyet verdıkleri 

Casus· Kadın!. 

Fransız ı tihbarntının en z·\ade eh0 mmiyet \erdiği ca
suslar kadınlardır. Fransız kadınları çınde l.ııHıa~sa hl'lrpte 
pek ziyade ktthıamanlıklar gösterenler vardır. Bunların ara
sında Almanyada kurşuna diz lenlE.'lrin adedi oldukça fazladır. 

E aseıı casusluk tarıhınde kndıııların o~ nadığı roller 
pek çoktur. Botun znbitler·n ve a kerlerin harp esnaı>ında 
korktukları gizli km v tler ~ alnız kadın rasuslardır. ÇünkO, 
erkeğin en b dbin zamanında b'rdenbire karşı ına çıkarak 

mutebessiın çehresi ve tatlı s i ile onn bir ikı tesellı &özU 
söyler söylemez erk k n kadar sert, n kttdar vazife .. inas; 
nihayet ne kadar ciddi olur a olsun derhal ) umuşttr \0 ka
dının kolları arnsına kendis'nı atar. Çnnkü erkek te nihayet 
bir insandır. hn katı yOreklı olanlar bile niha) et biraz ~k
şanmak, biraz tallı ses du~ mak ı ter. O dn bir ananın; bir 
kadının kucağında bil~ Udll ve bir kadının tatlı ninnisi ile 
gözlerine ktıpadı ... Don~ ada Ilk defa olaruk bir kadın sesi 
duydu ... İlk teselliyi de bir kadında buldu. 

Jşte bu histen istıf ıde eden cesur knclınJnr yurtlan için 
hayat arını tehlikeye ko~ arak kendılerinden istenilen mıılil
matı en kısa zanıandtt toplamışlar ve şeflerine vermişlerdir. 

- Sonu var -
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