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Cavacl:ı Japonları naker çılcardıklan garp sahilinden bir 

Yazan : SADRı ERTEM 
TEŞVİB.İ Sanayi Kanun~-

nun Büyük )lillet Meclisi
nin 16 Marttan sonra başlıyacal' 
.ılan yaz içtima denesinde tadil 
cdil<'ceği bildirilmektedir. Tl~Vlki 
Sana~·i Kanununun tadili için 
ttö'it.erilen sebep Türkiyenin lktı
ı.adi bünye"'ll bs'kunmdan çok dik
dikkate layıktır. 
Teşviki Sanayi Kanununun e'\• 

'el ki şekli Türldyc<le makinalaş· 
ına imldinlarmı çoğaltmak için a. 
lmmış hir tedbirdi. Fakİl.t kanu. 
mm temin ettiği faydalar, memle
ket hiinyesi bakımından istenen 
neticeleri verememiştir. Devlet 
l<endisl !lanayileşme hareketini 
tanzim etmek mecburiyetinde 
11ıılım~, diğer ta.raftan da Türk'
yenin sanayi bünye';İ iı;iode mi:
him bir yer i~gal eden küçük sa· 
natlar bundan istifade edememi~
rir. 

Tttrklyıede ''cyahut da dünya. 
nıo herhan,gi bir yerinde sanayi
lefillle hareketinin hedefi müccr- ı 
ret bir saoayile5meden iba.ret <l •• 1 
~~1dir, Memleketin tAbi oldu!;u n,. 
• ısadi preosfpc göre ya bir zUnırc-

"lıin, yahut umumi kütlenin mille
ı in istihsal kudretini arttrı-:naktır. 

·Japon sözcüsüne göre 

Müttefikle,
cava deniz 

mabarebes.nde 

Beş 
kruvazör ı 
kaybetti 1 

1 

Japonların 
kaybı fse 

iki kruvazörle 
üç muhriptir 

1 
1 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japon deniz 
mahfilleri sözcüsü demiştir ki: Düş _ 4 

ma.n deniz kUVV{ltleri Cava denizindeki 
muharebe esnasında topyeklln '5 kru - j 
vazör .ve bir torpido muhribi kaybet. 
mişlerdir. Bundan başka ' kruvazör 
ağır hasara uğ"ramıştır. ı 

Cava. denizindeki dUşman deniz kuv 
vetıeri, bilkuvve imha edilmiştir. V~ 

düşman deniz ticaret filosu. Batavya 
ve Surabaya açığında dola'18-n Japon . 
dona.nmn.~mın tehdidi altındadır. 

Türkiye için sana.311eşmenin Jıe
!lefi Türk mJUetinin istihsal kml
··etinj arttıramk onsm·Jarm neler 
olabileceğini memleketimize ait Sözcü, şunları ilAve etmiştir: 

DUşman gemilerinin yapacağı her. 
herhangi bir sana)i ist ati<ıtiği gö· • 
termeğe kafidir. Bo i'!tatistiğc hangi bir kaçma teşebblisll, bir intihar 

demek olacaktır. Halbuki eğer bu ge. 
ı.ıöre memJeketin istihsal hayatın· 

miler teslim olurlarsa taylaları Ja • 
\la henüz geniş mikyasta el sz

pon resmt makamları tarafından ın _ 

Par isle 
D6rt genç . 

Bir Alman askerl i 
mevkiine ı 

taarruz etti 
--o--

Alman nöbetç: 
öldürüldfl 

--O--

Karakol önüne bir de bom
ba bırakan gençler 

kaçtılar 

:!.' 

Melezyada 
Japonlar 95000 
esir almışlar 

görünü-' 

Japonlar 
ca·vada 
ilerliyor 

-o-

Batavyanın ıoo 
kilometre 
dotusunda 

Sanbang 
şehri i.şgal 

edildi 

lstanbul taşım..a 
vasıtaları ücretine 

Bir miktar zam yapılac k 
Tren, vapur ve tramvaylarda geçmek 
üzere müşterek biletler ihdas ediliyor 

Aldığımız malumata göre hükfunet, İstanbul beledi. 
yesinin acığını kapamak üzere sehir icindeki nakil vasıta
larına bir miktar zam yapılmasını prensip itibarile kabul 
etmistir. Buna ait tetkikler kısa bir zamanda bitirlecektir. 
Diğer taraftan belediye .şehirdeki 

nakil vasıtalarmm tarifelerinl göZden 
geçirmektedir. İlkbahar ve yazm th · 
tiyaçlarma göre yeni tarifeler hazır _ 
ıanacaktır. 

Bu hususta hazırlanan e.!!aalara gö_ 
re: 

l - Denizyollan ve şirketihayriye 
vapurlarının köprüye gelme ve kalk. 
ma saatleri şehrin gUnlük işlerine ya· 
rar şekilde ayarlanacaktır. 

2 - Bu vapur idareleri ile ban!JylS 
trenleri ve dig>er nakli va.mtaları ara _ 
sında geçecek aktarına biletleri hazır. 
!anması için bir teknik komisyon kuru. 
lacaktır. 

3 - Bu tarifeler §«!hrin, her· yerine 
asılacaktır. 

4 - Halkın gişelerden sırayla bilet 
alması işi tanzim edilecek ve buna 
aykırı hareket edenler şiddetle cezalan 
dırılacaktır. 

Alman tebliği 

Doneçte 
Şiddetli 

muharebeler 
oluyor 

--o -

Şubatta atlantlkte 
79 dlşman gemisi 

batır dik 
Berlin, 2 (A.A.) - Alınan orduları 

başkumandandığmın tebliği: 

Kırmıda, Doneç cephe.inde ve İlmen 
gölünün cenup doğusw:ıda §.lddctli mu· 
harebeler devam etmektedir. Hava 
kuvvetlerile işbirliği yapılarak Kert§ 
yarımadasında yenick?n birçok dll§man 
hücum arabalan tahrip edllmlştlr. 

Kerç boğazının cenup ağzındıı bir 
hava torpilile İ:iü~ 6.000 tonilAto 
luk bir deniz taşıtı ba.ttrılmı~tır. 

Voronetzde tayyare motısr fabrika. 
sına karşr gece yapılan hava hücum. 
lan eana.smda atölyelere ve hava alan 
lan tesislerine tam isabetler olmU§ • 
tur. 
Düşman doğu cephesinde 24 şubat. 

tan ı mart tarihine kadar 204 hücum 
arabası kaybetmiştir. 

VALi AN~ARADAN DONDÜ 
Afrika şimalinde iki ta.rafta keşif ol 

muştur. Hava savaşlarmde. Alman 
tayyareleri 5 İngiliz tayyaresi indir _ 
mlşlerdlr. Ayrıca 5 düşman tayyaresi 
de yerde tahrip edilmiştir. 

nayii h&ldm bulunmaktadır. 
Küçül< sanayii bir anda hiçe sa.nl muamele göreceklerine emin ola. 

Myarak Anupanm 1776 dan son· bilirler. 
l-a k&rn§tuğu sanayi ihtilali man- Londra, 2 ( A.A.) - B.B.C: Cava 
f.tH'a.'!mı bizde de ihdas etme4i bu- denizinde Japon istil{I filosiyJP. 
ı,."Ünkii dünya ~rt.lan bizim de·... müıterik harp gemileri Arasındaki 

Sbıgapur 2 (A.A.) - Malezyadaki H •• k A t d d k 
~?ı:~ı=~:~~:d:;::~anı general u ume yar ım e ece 

Malezya seferi esnasında 915.000 esir ı 1stanbulun muhtelif meseleleri et _ Lotti Kırdar bu sabah şehrimize dön. 
alınmıştır. Bunların 43.000 i AvustraL ra!mda tetkiklerde bulunmak Uzere müştür. 

Hususi idare açığı için 
Av tayyarelerinin himayesinde bu. 

hınan Alman savaş tayyareleri ağır 

çapta bombalarla Valetta limanını 

bombalamrşlardır. Bu münasebetle 
deniz attı demir yerlerinde, doklarda 
ve oehtin bUyük iaşe ve malzeme ant· 
repolarmda bombalar patladığı görül. 
mtiııtur. 

yalı, 41.000 i Hindlldir. Ankaraya giden vali ve belediye reisi • Vali Ankaradan gelir gelmez • ıc 0 _ !et prensiplerimiz, ferdin oemlyet deniz muharebesi 20 kilometre me· 
idndeki rolü bn.kımmdan imkan- safeden başlamış, karşılıklı torpi!o 
ı;ızdır. Bugün makine de, ~ıkrık muhribi hiicumları biribirini takip 

1 ~ 
da, in~n eli de, alet de, makine etmiştir. Muharebenin ilk saflıasın
ıle tek bir şey için kullanılacak. da, bir m iilll.'fik kruvıızör yarala. 

İngiliz seri hücum botları dün gece 
yalnız olarak Manş denizinde yol a • 
lan bir yllk gemisine taarruza teşeb 

-- Devamı 2 ıncı sayfada 

t.rr: nara.~ m~ıhnrebeden çekilmiştir .. . 
Türkiyenln hürriyeti ve refahı ~fuıtefıkler, bu muharebede ık• . 

;çin! Hollanda k~uvaı:örüyle bir Hollan-1 F rtınadan 
Bugün bütün kuvvetlerimizi, da mııhrihı k~.y~etmiş.~erdir. tk! 1 

btitün me,·cudu ~ferbcr etnıeğe, Hollanda krııvozorune hucum emrı 
onların iktlSadi fonksiyonlenm \"erilmis ve iki kruvnzör cliism:ın'ı o·· nce 
·za.nıj haddine çıkarmaya meebu· saldırrıı·ı~lır. Bunlann torpili~ ba;-
ruz. Prensip budur. Bu olunca tıkları !'ianılmnktadır. Mııamnrıh 
!_>!r Yanda.n makinenin bir yandan batıncaya kııdar toplarını kullan• 
aletin dc\•I t t--' ·1 nıışlardır. Batan Holl::ında muhri. ed'I e ....... ınc an himaye 

ı nıesi hl~ d • .... 1 b;nc geliııre Ynnıbans bölge~inde l.irlir A e ga.rıp ~oru meme• 
totuİıı<'.a~cab~ bu i~to ı;özöııünde iki Japon kruvazörüne tııarruz et. 
. .. . ır nokta. ,.ardır: Yarın- mek emri verilmiş ,t:ıın bir salvo 

kı Turkıye nasıı bir m mi ı t '·· ı·ıe ··arJlanar:ık batınca)& katla; • n· e c (\? o... .• 
caktı~ • ır makineler memleketi 1 muk·a,·cmet gö,;temıiş!ir. 
mi, bır rknklnr meml-e~ıeti mi? 1 Japonlar, bu muharebede -~iri 

Herhal e \'er~eğimiz ce\·ap ~u· Mogamor sınıfından aAır, dıgerı 
dor: bnşka ~ınıftan iki krııvarör ka~·~et 

Uir makineler memleketi! misler. 20 santimlik toplarla ~ılah· 
Şu halde bugünkii istilı"al ku'·· Jı Üçiin~ii bir .Japon krııvaıörü a. , 

vetlerimizl en randman)ı bir şı;. ğır suretle yar:ılanmıştır. 3 Japon 
kilde kullanmaya. ha.zırlandığmuz muhribi de yanar ve batarken bı-
1aman yapacağnnız herhanı.ı;i bir rakılmı~tır. 
ha.reket ya.nnkl ga.yeyi bizden 0 • =============== 
zakhıştımnş obnıısm ! tlecek ''e yarınki makineler men .. 

Bunun için ne yapmalı? lP.ketf Türkiycye hakir surette 
Bunun iı:in yapQ.<':\ğ'ımız hart>- hizmet edecek, maldncye kar51 

ket bugün ıük'lek randman vere.. bir mukabil kunet halini alımla· 
f'~k her on;unı yarınki gayemize cak. bir iktisadi bünye halincle 
ıykm olmıyaeak bir ~ekilde teş· taa:ızuv ederse - ki bu kabl'. 
ı,ilitlanldmruıktır Ba teşkHat dir - bizim için istikbale doğru 
Teşviki Sanayi Kanunundan isti. at.ıbnış güzel, iyi ve emin bir n
f&de cdebllec-ck küçü"ı< !';anayi mü· dım t-c~kil edccekt.ir. 
e98~lerlni yarın makinalıışa.cak İmallitha.neden fabrikaya, 1<ü
hirer mües'S~nin temeli haline çük sanayid<'n büyük sana.) ie mil· 
koymalıdll'. ı letçe bu şekilde, bfr buçuk asırlık 

Türkiye küçük sanatlan bizi ge.. be~.ri tecrübelerden İfilt. ifa~~ ed::· 
. rire götü.rml.reook, ileriye sevke• rek ''e rahat rahat geçebilirµ. 

Yaza.o: BiR MUHARRiR 

STALİN son demecinde Kızıl or. 
dunun yalnızhğmda.n tlkAyet 

t'tti, 'Alma.nların mUth>flklerlle benıber 
ııa.va'!tıldıınm, takat Sovyetlerln kim
&esb: kaldıklarmı !l!Öyledl. Ru!lyamn 
Yıışlıo.;ton bilylik elçisi Lltvlnot da, son 
nutkunda, şefinin bu sözlerini tamam. 
ladı ve Anglo Saksoııların trun t.echl. 
zatlı bir ordu ile Almanlara batıdan 

hücum etmeleri ııart olduğunu anlattı. 
Bütün bu sözlerden topyt-kO.n çıka.ıı 

mana şudur: So~·etlerln ilkbahardaki 
Alman taarruzu.na daya.nmalnrı ıc:ın 
Anglo Sal<ııonlıırın yıılnız maJ7,emc
yardımı kli.fi gelmlyecel<tlr. A\•mpa 
ınte.smo. bir İngiliz _ Amerikan ihracı 
yapılamazsa. Kızılordunun mukn\.·emetf 
bibbiltün tehlikeye glrer. 

Fııkat tnglllz başveklU, Avmpa kı · 

tasuıa bir ihraç yapmanın ve Almıuı 

ordusile Jı:arşılaşmanm lml<An11r7. oldu. 
ğunu blrkaÇ kere söylemiştir, Bu sö:z. 
ıer gitll bir plA.m ııaklsmak için IÖy. 

ıe.mnlşse de Bay Litvlnofun imdat çığ

lığı Anglo Sakson dünyM!illda akb. 
siz kalaıca.ldır. 

Fakat, Lltvlnofun söylevi lilitünc
A vrupanm batı&mıı. ~vrtleo gözlere o. 

rada tnglUzlerlıı ktlçUk blr akınına 
şahit oldular: Büyük Brltanya hava 
kuvvetleri, Fro,nsanın meşhur Havr li. 
manmm 20 kllom("tre len.dar "imalinde 
Brunda'e mevldinc- paraşüt.çmer indi· 
rerek Alınnnlarm blr dlnlema ıstasyo. 
nunu tahrip ettiler. 

Acaba bu harı·kete h.e<lefl, yalnız 

elde ettiği netict'den mı ibaret? l.'okııa 
tngillzler geniş bir ihraç hareketinin 
denemeııinl mi yapıyorlar'! Sovyetlerln 
atırı dostu Startford Krlpsln kabinede 
lııııılıı-unası ve Litvlnofun son nutku 
bö:<rlf' bir iÜPhe u~·andıracak ıoarct _ 
lerdendir. Sovyetlertn ısra.rlı isteği U. 
ı.erine, İngilizler, neUCC8i ne olaoe.k o 

tursa olsun Avrupa ba.tısma bir ihraç 
yaparak Alman ordusunun bir kııımı. 
nı orayn ~el<mek ve doğu oepheslne 
ııhano.n Alman tazyikini ha.flfletmek , 
isttyebillrler. Böyle bir hareltet, hiç 
değil~e AlmanJo.rın, Avrupa.rnn batı • 
cımdokı tüırwnlerlııl doğu oopheıılne 1 
<;ekmelerini önlemi, olur. 1 

Böyle bir harekete niyetleri olmıyan 1 

lngilizterln sırf Almanlan şaşırtmak : 
1 

\'e ıcu,kulandırmalt ıst.emeleri de ml!m 
l;;ündU.r. Fakat bu türlü manevralar, 
ne Anglo Sakooıılarm askeri ;\·ardımı
nı bekllyen Ruı;la.rı, ne de blrbin daha 
rnerjlk lda~lnl isUyen lnglll7, mtnr. 
tinJ tatmin eder. İlkbaharda Anglo _ 
8ak\ll0nlarm da biraz lmnıldamalan ve 
hem müttetlklertnf, hem de kendi et 

l;;Arıumumlyelerinl t.'ltmlne calı§DlRlan 
ihtlmall yok değildir • 

!arak yanında iki mUhendlsle ıı . Jer 
yanan edebiyat !akUitesl blnaaınm bu· 1 
lunduğu mahalde tetkikler yapmıııtır. 
HUkQmet derhal bu binanın yerine bir 
yeni~inln bir yıl içinde behemehal ya. 
pılrnasmı emretmlştir. Belediye bura. 
nın müştemilat ve arııalarmı gösteren 
bir pl!n bazırıatmağa bıt§lamıştır. 

PlA.n hazırlanır hazırlanmaz derhal 
Anka.raya gönderilecektir. Yeni paha. 
hlık zamlan dolayısile husust idare 
bütçesinden bir milyon 322 bin lira e. · 
çık bulunme.ktad1r. Zam dolnyıslle hu. 
sule gelen bu açık. hUktlmet tarafın. 
dan diğer hususi idarelerle birlikte 
1ııtanbulun açığmı da karşılamak Uze_ 
re 942 bütçesine tahsisat koynıu_gtur. 

Bu para yardım olarak verilecektir . 

ingiliz 
tebliği 

i(ahlre, 2 (A. A.) - Ort8..;,~ 
İngiliz kuvvetlerinin pazartosi 
tebliği: 

Meokili doğu çevre.<Ji n de rast · 
lanan küçük bir düşman kolu top
çu ateşimi:ı.: altına almma.sıru mU
teakip geri çe!cilmi~. Bundaıı 
ba.şka kayda değer bir hfıdise yok 
tur, 

l..lbyada Alman motörlU kuvvetleri kuınnndanı general BomeJ ne ltalyan 
kuvvetleri kumaııdanı general Gariba.141 haritada hareklıtı takip ediyorlar 
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Şarkta 
Buzlar çözülmeye 

başladı 
rüat ••• 

ilk bahar 
henüz uzaktır 

... 11 .... 
ıtrateıı11 ••lltalara ........ 

Alo kova, 2 ( A.AJ - ~QUJ) cep. 
nde Tımoçenkonun askerleri 

7 11ei ve H ı A.._,•n 1>IYIUI~ 
tlmenlerfnl ffddetle hırpalanuşlar. 
du. Bu türnenlerden biri, Yakında 

r tka ke lmd 11 6teki, cOltbe 
aerısfnden gelmlşllr. Bu zaferden 
be lca alınan başl&CP haber bqıJum 

zOlmcle batladılı ve son tünler 
:1.. bol Y•ilmurlar )"a dılı ve sis 
Hhlı haberidir. hlrat ılkbahar 

n z ur ıktı Cun' tl .. nenin bu 
evslmınde buzların çözfilmeslnf 
d etU donlar takip eder. Banunlıı 

her tlmd lık stepler ıneemiş
ur ve eıvık bır hale gelen yollar, 
llaların yurüyilşOnu eilçleştlnnek 
•d r. Maaıaa(ıb Rualar ı.r tlrm 

rtlar dıbiJJnde llerleaaete alış. 
r ıf)ardır. y,. icabınıJa askerler top· 
ı rı bizzat ce•tll&edtrler 

İsmi lylnnıfsıen bir kesfmc!e 
şiddtU aay:ı' 1,1hn11ftur Her •Jıi 
tar,r tok miktarda top ıuılJHnaıt. 
anklarla hava kuvvetleri yardımfy .. 

har .. kelltl' JllJQı,ıı,.... Sovyet • 
l yyareleri b1Jhas1a faaliyet ıöster. 

ı lrdir. 
llNtouo, ! ( A.A.J - loYJ'et ,._ 

lebl ıı: 
ı mart dnü lntalerunıs cephr 
n birçok kulmlerlnde dütmanın 
ukavemellnl yenerek ve makabli 
mıahınnı ~ ....... 

il me lr4 mahalli _. ........_ 

7 "'batta anıelce bildirUdfli 
bf 35 delil 27 Alman tanareaı 

rlp edilmiftlr. 
21 ttd>Mta baYa mabanbeleri 
asında S4 Alman ~aresi dfl

n11mı1f ı dilfmn tanırai, ta7. 
ııre kırtıko;ına btta'rJ'aJan tan. 
ınd n tahrip edilmif. b..,.• alaw 
rında 3J .dilfnıan tanunt kela 

ip UP!Jt~r. 0 ............ 
lop)'ek6n H Alman tan-Nil tah. 
r p edllmi•tir Bizim k171bunu H 
•naredlr· 1 martta ~ eı. 
nnda 2 Almen t~rnl .....,aı· 
ın8'tftr 

11oe1ıowa. ı <A.A..J - P.ar ıoau 
.... ....-.ıen SoQet '8bllllne ek: 
BDQet ban ımn.t.leri, IU mib'"1' 

.aOftrt tabmuDu 'ft - .,.,.. tüıana 
an .,._..bl'. lov7et tanaıWn ile. 
• uker Ye •aı-.. 71111Q '10 U-. 
JaDU m•tmPM.t 10JdU IO ._ fula ..-u ,.. 1' Atmala t:ulml Ular9 •· 
..,... veya llaara ..,..._ • ...., 

Bu~,158 ....... dllwftlW 
,. ı lıllromoWl dl ~ ......,1 rdll'. 

...... --, .... '*' cet. •at. .... 'bir __ .,.......... olM 
maJdnell b1r l'tullnda k•tlleal1111 U • 
OQla etm1t. IO _.,.... tMrlp etlllf 
Ye ktlliJ'eUt ..... lldtlnditllı. 

......... (A.A.> - .....,. .......... -- Kl-1,... cue. 
teat. lt1lııllana mertımı cı,n ıt ılı lmal-

:ııl~ ltra'-Jlk noktalara gir. 
dllderln1 ,..,_ AJ-ll• .. ylatl 
~lrtlr. 

Jloek09a ftldJIMUlla SÖN Raalar 
merkesde 1111 ......_ ~ f.llMmmU balla...,...._ ... ...,. lılluP . 
bDu da eJıt ~·· ~. Barkottan .Aak denlP'e 
kldar 400 Jdlometnllk bir cepbsde al 
dlmu dP9Dı ecllJorlar. Bir AbaaD 
ttbDoS 11sr •ıtata UINtdlalf, Bar • 
kcıl ~ mDJdm bil' lldlıltablEem 
nıPld Jtıal tdlllalftU'. Ad&a 1* p
dlk&tn au. IQTUDerS 4a1arak llh'bc 
JdJJG l'll'l almlflardır, Oemıp cepbe ... 
.... flddetll 18lmudar ~ 
_...., - ....... ....... Juı• 

Manş sahilinde 
&Gir toplar 118'11· 

blllı ıırıett 
LGRcba, 2 (A. A.) - Fnme

nın Munş sahiline yerleştirilmiı 
bulunan alır Ye baftf Abnan to~ 
lan puar sllDO alqamı faaliyete 
gecnüıler ve ta ıaa USUll memile 
Ii topları, bolum bir tarafmdaa 
öte tarafına a.tet açnuelard.Jr. 
Franam ubllblden maata atetlnln 
ıiddetlt utuıtuları geliyordu. J'a .. 
bilah aurette devam eden bu. tıom
bts.rdıman bi:" mUddettenberı >'8Pl9 
Jan bombardımanlann en liddetU. 
f;f olmqtur. Alman topl&Yı Hri 
.. tefle ayni zunıutda 4 menni blr
d• au,.ordu. ....... , ... 
~ 2 <A. ) Sltang 
ıUl l•a llllllllde ~•n 

Nöyter ~jaıwımm bunal mubabjn 
11!-ldirlJOI' : 

Şimdi Blrmaııya pirinç tal'lala• 
rmda en şid4etli muharebelerden 
t-iri cereye cıbltiı:ttdJr Rsngo -
ııun ana limanı ve Bim:ıanya yo
hmun ..... ""'Mini ıh peir. 
.mek • ~taü ... ,.,ı 

~~ 
namda b8i ıea v~ yeane .et va• 
.,_ l&'meırt.c!fr. KeHmeeıin aml 
llllMalle Stan~ UıetiDde hitbtr 
cephe )'Oktur. Japon kctif kollan, 
Keoc faaUyetltri eımuuıd" bu 
cepheye ~r ve Jmlla ed.Hme 
den "'1el bNı mq,ktll&t çıkar • 
Dllflafdlr. ,... ....,., J..,,...,.. 
Pe,ıru ... UıDcle 9fıreaDJa YQluiıla 
~fe nnmılrb.t'en nıuftttiı.tt 
olduldanrıı, fakat aonra lnaiu.ı .. 
r!n bu Ja.ponleı'ı ımha ettiklerinı 
baaa aö)'Jedf. 

Loadra, "J (A,A.) - li.&b: 
~ Jlltulg !loJ'UılC• @t 

man ıu.a,.u ~ tnd11 -.,. 
releri dQpnan mevstlerble bQcum ey. 
lemJtlerdl. Raa... alkel't Jıak6ınet 
kurubnut. örft ıctpe llb edlJmlttlr. 

- .... lıatıkl .. 46ıuaek'9 .. Al • 
........ -*' laanetlerilll ft ... 
......,...~ ... ti. 
maktlMllr. 

autar, U.. atwadl& oeau'IN IU'ld ...... _. ............... ....,.._ .. ,......., ... 
aJtmer A.Jmaa or 11 ,_,.. ... 

EN SON DAKiKA 
Klçük lllalar Kuponu 

(Bu ..... lıt1 Dl 6 1171rl11 

Mahk•e Salonlarında 

Cinayet mi, k a .. ...._ ........... ....,.,. .. .. 
DnldlaMll ..,,.. ....,..,.,.._, .. . ..... ..... ....... ....,........ 
.................... ,.11'1• 
81 ......... -., 

Kadın lab 

''""~"' • Orta müt9p 1 11lol ...,. 1aMlılr 

oJaamut .a1d bu&rt .. 1ılru d&lltao 
bUa bir 'lıa;:ran lf111• .. tllUılllıll .... 

kanlar J 
mııtl llllfll uyuyorlar1n1 ••• 

Atlantikte 
Beş denizaltı bir 

kaf itaya hucum etti 
N~· (A.A,.) - P01t .ıdUeflk 

geııılal$ l{mıac111ımı dcılU aülllDdeld 
bir limana çıkall kuuedeleriae göre, 
At.Jantlk ortaamda bir Alman deniz • 
altılar pupu ~ ;apda, 1 ,un 
aQren hQcum ııeUeeabıde blr kafileye 
menaup ge..U..S. aıtıaı nıa dokuzu 
belki kaylıedUaılftir. Bir petrol gemi. 
.sinden Jnntard&1l bir ~ demltUr 
'ki: 

Gece···~· T ......,. labet 
vaki oı..: Benim bulwıdul1ım vapur 

battı. ~ """' - .. -bab ıaa'lılletl4r .... Delllaltı pmUeriDl 
haber Ye!'Dle _..,, civarda 5 denJz.. 
altı geml.ıılnia 1ılllnduluP blldlrmif. 

.nulp read ...,. ....... 1111' m111111• 
de plıpn•k !Re ...... ~ 
( ... CU) ....._ mDNOll ..... ... ,........ ....... -...... 
u,.u,q 'rlltlr. ll.ll ........ Cltllals 
nlatm .......... w •• "3 .... 
mad&l ......... -• .. 

Alclll'llllaı ......... 'le1,... ...... 
---- 7 ,,_ .... 
•rl t 5lln ... ı'nı 2 1 (,_, ....... , ........... ....... 
lcP41ıtl' ft ... H ... _.. dl -.. 
lan 
<..........,) (Qllllan) ı(CA) (&O.IQ 
(Ciddi) (l'ldlaacls) (T ... ) ·~ 
(Denla 18) (17 .... ...,...., 

(111) <ilk ve - .... , ,....,. 111'1) 
( ..... > (Tild9IC dtıdacl) <H.T. 1) 
(Arl1181n) (&A, lff, Tap) (QJ).) <-... U> (Kamelra) (Ona) <H ILD) 
<H.T. 1) ("Teerllbell,, remae ıel• 
IDfjktup adrealne gönderUdL) 

Alman tebliği 

- ........ _._.._. .. 1.,....aa 
....... lılr ... .... 
~ ........... ...... 

..... ~·· J it • °'911 ....... 
"""' •*alpls ...._ • Cllldl w 
11t•ıırt. .....,. 
---~ -......ı-Jdllcl-- 1i1' 1 •• ..... 
adar IMaDda 4llla-. ld n ... ... 
_.,. ........... ti ... ... -- ....... ... ........ ~--. ..... --...... ,.... ............... .... 
l'f1dl. 

- l'aJcat dl,...tu. Jrarlmla JIMdlllDS 

~ - ••il ........ 1llr ...... 
..,......... Ol'tacla elUlı lalolllr .... 
JOktu. 

KeedlalJ• .... -- ....ı ...... 
dlm. 8sytpdf .......... """ • 
•Ufbak. Bu ..... _,.., 1111"' 
PC1111••11k .,.._~anıt 
" ..._ w ooauıumus oldu. Kel 
ut deDecek bir ııa,.t 7llQ'Olduk, 

NlllaJ'9& bir ldıldllt ft'Nl tllm ICL 
bl ~ _.,nUltR Jlen bat 
tada lılrQg .... ......... ~ 
kallrdmL ~ ..... ,..... bir ... 

~ 1 .... ~ bulunanı, ........... ,flL. 
bUa etm • ~ mtllııllale eden Vakaclan 1U pce enel cif lalbetçl7. 
Aına.,ı .en htıeum lx>tlan * bılQtll dlm. a.l&t 11 • 'aiN 1ı1r Ulrltlpm 
bUouılllıot:av 'lıatınmftn'. buldum. ;yerime keudl8bıl b1rakarak 

Alman dell1z mubarebe la&Tntlerbııe eve geldim, Valdt. pcllltJllııden ev bal 

mensup uma -- ~r ıu yatmqb. Bu ..,. J"mt taımmqtık. 
ilan§ deıılalnde Od tn,mz deDla kafi• !iv allJp1erl alt katta, 1ö a.ı katta o 
Jesln1 ıe.&dt arett. to11 a~ altıma ~ T•""lidMt ..atuta lc&· 
almq ve kaftlelerl ..,.tııllfm. Pl7I qmak ......_ l.Alcla " IÜIJll9 • 

21.28 eubat ~ as ı Alrdsnla rt ı~ ldlltlemlflerdl. Bu ftlU9t 
ve time.1 ~ .-.k 8'sn ha.. ~ Jıallıı Clllla .., 1lılllmlı 
sDtz hau kunel1erl 82 laJ1&N bJ'. ~ 
1t11tmlflel'dfr • .Nas ..,...., wflDd& nnnen, stUlıL 
Alman baw. IPl'n9Qeri ~ lll'Mıll ........ -·· • .-nm Ü. 
Pıtı ,.pı1aa ~ JlllllS. ... mye ...-ılllild ... Aldat. 
tanare kafbolmUflur. tnn ve babgtde, plllla edıllllıarm lltltl 

BQyQk Brftanya ıte ~ Amert· De meıgul olmata 1-... drm 
ka tqe ve maı.me clulz mtlnaka.. Kanm Fatma SeDllla Mı' U'al$ ta· 

tir. !ltm• kartı yapılan nıtıcadtlecle, AL raçaya cılc11111t _..., 1111tarü: 
3 petrol ve bir yWc 19D!lı1 mllrette. man deıılzaJtılan ve bava kunetJerl _ Kebınlt Ali. Mebmet Ali! cliJw 

batından q,..tta ııı kltl kurtanl· oulıat an emNP'da tıopı*Qa nuoo balmYOJdQ. 

katil r ":;°'ı::-rdedah& ba9kılın tODllf.to tutarmcl& 79 dUp'aa tlcN'ft - Ne var? dt'9 --
eye J8 e n Mldzbıfn remill IJatlnluflUdlr, AIDlU •llfJ, - JCampı bUl91• ..... ~ 

~~--~--~~"""-l ~ " . .,,,.. ~ .... ,, *... .... a...anıar "-adil ifelliliw •• ..-.w .......... ._ ..,..., 
.,.pv ılllY ı "'JV• Ierde bOyQk bir pay alııuftn'. Bıuıdan - ~ ftl• M!.~ ••- YW 
~ Bafıar&fa 1 Del •)'fllda blf'ka 44 dtlpıan pmll1 JUlmen Clddl Jd., dedim. -- ..... ~ 'fL 

tında.il ilPl edilmlftir, Japonl&(Ql u. surette Jıuaıa utntdmlfw. dl: 
raya çıktıkJan bOWD ııoktaıar clvarm· ı · · -Hiç CU1111o lllra ,._, .... 
da OiddeW a""* devam etmektedir .------------ 11a _... 1ılrlll ......- dlliltılır 
JapoD p"'Qe" ura,. sırblı hafit 1 Fıkra ~ 8'JJlldl. - .......... 
arabalar Glkarmal& muvaflü olmut- Akpm .. t ilet. ilet .._. racldt-
la,rdlr. A)'DI umanda motoalkleW bir, leriDde portakal l1daD ft 9" ...._ 

Jddeftlm • .tlttfade etlllekWlrler. l.tim Bir gece ""1 ~- ,.,. 
a. -~Ul •ot ı.mn tamamen dum: 
lmba edllmlfth'. ._ ,.._.... ...., .... .,...... ICulalP cledl& _..,. ,_.,. 

Kettellk bava kuvvetıerlDID yap • dan tlll'Je'Gl! llllln utdt YUdlllan ~tıuk hUIM ........ Jlrlt ,._ 
tıtı ıaareketltr eaaauıda dUp>pm ye· ,..,.. ...,._'*+ t.alnlı. YOl'fUDU& 
~ 1 ten!Jt ~ t:&•• ~lllda bat ~ lıılrl ilk 1111& ......... Sıla.. - 4l8t da ... UlluJar, joalt • 
ml§tır. m?t! va,... lllueWı& elııD8 _.. ~ HuMldıl ..._. ,..,... dtdl. 

KQCteflll UYa ~ 19ptı. .... ............. ,.ld ... IN .._ Retl• 
... ~ıc.tıu ..,._. .._.., ... ye. ,..._ ..... h'Ev M• wı 1 l'.wıUDI& ne kudetmek ...._, 
nl4en 1 deDla tqrtı cava açıfında bat. Kaptuı - Rlt 111r llY 
mıfbr. - .,... ._; ' ı•ı ....... , • Yut dGn bir )'erdi ....... 

llumat.ta Jllelbtılnde "'nmorda mu ._... ...._ ,.,... ,_ ,... a. ad JWUldu demek itte& 
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..,.un, IU .,a1dc ..,._. dDllDdeD 
tatnı. bir talıuoa fakırtlaı aenllı1 iflt 
tim. o tuata ......... 4ıdıfstle ,.nm 
delaflrtadma: 
Karım. bar ..... kapmm ukum 

da udi dmaa MJIF N'U ..... )'I ÇL 

Jsanml, dol~-~ 
- Dur, ne>-... XS1N ılmrımı kal 

.... fJrladDD, talıulcaJ'ı .... al • 
mall ,..,._ip .......... ..... 
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..... ... J'4at .......... .... 
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