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Veygandın Mısırda 
gördüğü vazife 

~akın şarktaki Fransız ordusu kumandanlariy~b 
ınomz kumandanları arasında sıkı bir irtibat Vb ı 

k L'!ndra, 13 (A.A .. ) - Röyter'in 
I.• erı muhabiri yazıyor: 

t tAvuı.tral:xa ve Y enizelanda kı-
aa ının ılk k f·ı · M . tir D . . a ı eıı ısıra gelmış-

liz ordusu gibi tensik edilmiş bulu· 
nuyor. Kıtaat aynı tüfek aynı top 
ve aynı tank karabinalarile mü
cehhezdir. Bütün dominyon kıtaatı 

-= · omınyon kıtaatı aynen lngi-
~, . . 

EN SÜN DAKiKA 

Yeni bir Avustralya ve yeni 
Zeland ordusu hazırlanıyor 
Lontlra, 13 ( R Ol'dulannın yak adyo, ~t 18) - Avuatnllya ve Yeni Zelanda 

nuruyetıc k ;ıı &arka gcll§ı Fransa ve Amerikada çok bliyilk mcm
butunatak b~rşı anil§tır. Frarum: v~ Amerikan matbuatı tef.sirlerdc 

:Ya. karşı mcv:U~n 
1
nglltcre ve ~ominyonlan &ra~nnda, mUşterek dava. 

t.lriyor. 0 an bcrabcrlige ycnl bir delil olduğunu tebarüz. et-

'\'\ıat~~~:\,~r;r~ Yeni Zelandadan bildirildiğine göre, ikinci bir A
ltrl&tunaktadrr e~ı Zelanda ordusu Avnıpaya scvkcdı1mek Uzer~ ha
natta orduyu hl ~~ Zclanda harbiye nazın bugUn bulunduğu bcya
t&. vıyc için Yeni asker kaydına. bqlanacğını bildirmiş. 

~!!~~. lsveç ve Norveç vapurları 
h!r la.·eç va~uru (~a«Jyo, saat 18) - "Oranya" ismlhde 8 blıı. tonluk · 
Pill~ ve 3 ~c blr Alman tahtelbalıiri tarafından 1htarsız tor
faanun ekseriaı k a zarfında batmıgtır. 24 ki§iden ibaret olan tay-

Snıeztaa Uı~rtulmuştur. ra gitmek üzere ~eki 4100 tonluk bir No .... ·cç vapuru da Amerika
enerek batını" ta,,~rveçtcn ayrılırken :m· ı çarparak veya torpilD • ' ,, .. aıııı kurtanlmıgtır. 

enız_lerde en fazla zarar gören 
J.o•d.ab~~~f memleket, Norveç 

neıredilen bir tebUğ/0• ~t 18) - Buıtın nmlrallık • tarafından 
nıuhafaza ctUği bir ke denızlerde İngiliz bahriyesinin hi.kimiycti 

Tebliğde bildJrildJği:rc daha tebarüz. eltirllmktedir. 
U ne -caret vapuru lngiliz d gore, harbin bqmdanberi denlıJerde 8200 
elıni§, bunun yalnız 80 ~~~nınasınm muhafazası altında seyrüsefer 

Son hafta zarfında nı~anı 460 da 1 nispeti batmıetır . . 
~bin ton tutan 3 bitaraf cnıuu %00 ton tutan 3 İngiliz ve meemuu 
~dıı en fa:..ln zayiata uğ vapuru batmıştır. Bitaraf memleketler a. 
( rıyan Norveçtir. 

(Devamı 2 inci ,ıayfada) 

1stanbulda çoktanberl 
mi~ bir cinayet kartısmdayı:z: Ço'• 
gür.el, h&fifmcyreb bir k&dm, bo
ğazı yan yanya kesllmlıl ol~ 

ölü bulunuyor; bir erkek line bo. 
iazınm ayni yerinden kcsllml3 bir 
halde, cin3yetln \ııkoa geldiği bod
rum katından sokağa fll'lıyor ve 
kaldırımlarda nefesini tekmllllyor. 
Şimdikl halde ortada Jld maktulle 
kime alt olduğu tesblt edllemlyen 
bir bırak \'ar. Katli kim! 

Bu esrarengiz dnayet hidl~
nin tafslliitmı 2 nd sayfamızda 
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'(Yazısı 2 inci aayfanuzcla) 

ıı.. --

Uu r~simde J.fttruTialı apartnnuı
ııın bulunduğu solm.k götUIUyrır. 

l\lal.tul İbrahim oğlu Halli, ağır 

yn.rayı .Jlldıktan sonra <'.an hc,uıc 

' maJızcnden dısan ve aııar-tımıından 
sokağa fırlr.mış, birb.11ç adım at. 
tıktan :ııonra ~ere yığtlnrak ölmüş. 
tur. Son Dakika TC'.'isamı, maktu

liin, kapı ile düştli'"Ü yer arasmdn· 
ki son katettiği mesaCcyl ~lzgilcr-

le göstermiştir 

---er,.._ ---

Bu sabah 
Tünelboşında 

· vukuagelen 
111 
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1700.000 
Yunanlı dostumuz 

Zelzele _ felilketzedeleri için açılan 
Gırtlakları kesilmiş 2 maktülden . . 

ıaneye iştira~Yaz~~~i fo<i oayfanuzda) 1 · kadının da hüviyeti anlaşıldı 
{Devamı 1 lnol Sayfada) 

; 



Cinayetin tafsilatı · ''iiiiD]~i!ftd!ll~I/~ 
Adliye doktorunun farazıyesi şu yoldadır: v d' M d l 700000 b · Y il 
iki maktül, blrtbirini öldürmüşt_Üf eygan ın ısır a dos:~mu~nan 
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Cı~~·~~.i~. k~d~~re H:rdd~n kıskanan Jkı g Ö rd Ü ğü vazife 
erkek Jaratından '.~ıen~esi muiıt~me. Yakıri şarktaki Fransız müstem· 

"'::~~~~~~.~~~~.~~~h:~ 1 ...... leke ordusu kumandanlariyle 
dim.,. 

~::·:E~E~::::~::~ ~~ai;f:ek~~!t~;=~!:~:ii~ ingiJiz kuvvetleri kumandanları 
d8A uada .ırada ~ ve çıltı.wlnr Yilkıekkaldu-ımda i>Ulunan küçük 
oluyor- .canı.le kaldırılırken, sirll memur- d k b • • t • b t 
ı:=~~p ~~~ ~ ı!:ıı~~~:~to gesettk •abkika- ara s 1 n a s 1 1 1 r 1 r 1 a var 
kapıaı yavıı.ıı yavll§ nçılıyor. üstü balJı 1Jk olarak Ga1atnsamy arkıısm
J>ill'ÇA p:ırça gnç bir ndnm ellerle d:ı Ağahnmnmı caddtslnde Rns
boynunu. tutmuş bir halc!o ı;;nddeye- sam apartıml!Jlınıı gidiliyor. 

(Ba,,ta.rafl 1 inci Sayf.aa) tefik .ocdulannı takviye etmek için gelmiı olmata· 
n hakkında birtakım icmaller ve başmakaleler 
neyetmektedirler. 

rek soka~a Çlkıyor J:ılrJmç n4ıID atı)"OT !48.ktul !Halil, işsiz bulundı•ğun. 
~ kap(Adığı boynundan. s:m.ki dan. blr mUddettenberi burndıı ka.
oluk.LaA ~kan '~ıwı:n&k pıcı olan akr.ıba1annda.n birinin 
t&du. zanuı ibatıruı.ıık isliyor :!il.kat yatu:ıda yatıp kalkmaktadır. 0 .13-
muvııllak oıamıyar. J3op.zlndall yıı.1· sı aranıyor ve kapıcı nluınnı.k ka.-
nız bir Gln!t.ı dalgaaı ~mzycr. ~ ıra.kola getiriliyor. 
b1rdcııb1n yere wvarlaıııını.lt arka B ı.tıJ..11( ım~IŞERU.ıınt 
ilııt.U hıırckctsiz "alıyor .•• Bu fect M · ntnım ntmm KARAli:OI.A 
dlsey gören yoktur. GETJRII.tYOU 
Bır 1ld <daldka eokagm ~#1 Ayni zamanda Halilin bl'mşeri-

aynı gckfl~ devo.m ediyor 'T~eıı !erinden sık .iuk temas et._tJei .k1m
ora4an goçcıı bir )'91cwıun .s;~ blr selcr de şüphe ilzerinc \'akalana
an içüıdit li0k$&' )'UZlen: Jdol ile ~o- r.ak karakola gptlrlJiyo.rlar. ~un
Juyor. tar anwııda 1stlklfi1 caddesinde 

İngiliz Kamberi ey askeri mekte-
1Dmden diplomalı erkanı harp zabit 
Jeri ta.Tafınclan talim Ye terbiye e
dilmiştir. Bu suretle ilngiliz ordusu 
ile dominyon kıtaab arasında 1914 
de mevcut farklar tamamen orta· 
dan kalkmışbr. Avustralya ve Ye· 
nizclandadaki mühimmat fabrika
ları .da lngiliz f abrikalnrı tipinde 
levazım yapmaktadır. 

Bu gazeteler, gönderilmiş olan bu kuvvetlerin 
.ınntefikleri~ her ihtimale karp koymak üzere 
şarkta ellerınde bulundurdukları kıtaatı takviye 
~ i~aret ttmektedirler. 

Times gazetesinin başmakalesinde bu kıtaa· 
tm dünyanın hangi kısmında olursa olsun ve 
han;f ihti~ karşı olursa olsun yakın ve orta 
şarkta harbın başlangıcmdanberi mütefiklerin 
asude bir halde vücude getirmekte olduktan kıta· 
at için kuvvetli bir müzahir olacağı beyan edil· 
mektedir· 

Bu gazete, harbin ba,langıcmdanberi orta ve 
yakın şarkın mevzilerini teshiri gayrikabil bir 
hale koymak için Mısır tarabııdan sarfedilmiş 
olan mesaiyi tebcil etmektedir. Biraz evvel tenha ve ınıız olaıı w Gaıi ()smanpap npartftxıam kapı

dar aok&\E. filııdJ, gördUkler:l :tecı :maıı· cısı !le .Aykut .hnnırun altınca eıs
zara Urjwnda göal.eri yuval&rmdaıı ki (YJyana) "~ yeni (Yeni spor) 
firlJ.,YJYı ballda 4olmuıtur.. kahveslııln :bulqıkçm da '\"8.t'dir. 

Yakın prkta Fransız müstem
leke ordusu kumandanlarHe büyük 
Britanya v.e impa~atorluk kuvvet· 
leri a~aaınd.a •ıkı bir irtibat vardır. 

Ayru gazete, Araplarla meskQn olan ve ot· 
mayan bu mfilılm sevkülceyş mıntakanm bütün 
milletlerin mütefiklere müzaheret etmekte olduğu· 
nu yazmakta, ancak orta şarkın müdafaasının 
bünyesini Suriyedekl Fransız ordusile. Mısırdaki 
Mısır ve hıgiliz ordularının teşkil etmekte olduğu• 
nu ilave eylemektedir. 

H&cUM eo fBlQJı 'J'Q.ııel karUolun· P'akat bllttiıı bunlarm i!adele'J'in.. 
daıı gdcn Jl(>U.sler bir taratı.a.o ~ den bir 9ey tnlamak mUmkiln .ola.
dağ!~& ugrapırken dlgeı- ıtaı°ı'ftaD matDJD{:ır. 
mll~eu .,-, m1l4del wnwuıııgi t.eıı· Bu nzfyet Jcarıjısmda lıatlisenin 
!olll& nk'ad&&l ~ eı11ywıar. 11'.ı aydmalmıwn ıldn ')'alnız bdı!ıuı 
mada bir po.U. memunı bent\z el ve !hllv.i)'dinln tMbiti kalmıştır. Es&
ayııkWJ hanı !li.a.flt Jupll'dayan ıve m· eeıı. pollıdn :kanaatine göre, kadı
m~ ıı:ıla§Ou makUllUıı ~)'al; nııı Halllle ınıllnasebetinl b1tanan 
lap.rak "1cuduDdaD JıııemeD tam•meo bir.isi bu dıueyctl Jllemi3Ur. Yat. 
~ -1bt durNl blfım tcknı.r nı· :nız Dd ıd§lyj birden tir adamın 
c:uduııa J.8P1J\m>'W vıı b41A devam .. keıaemi~e~I dlli:Untllerelt 'katilin 
deıı ibırJI~ ııtöz lla11Pe ~ ild ldi1 o1maaJ muhtemel g6r1i1-

General V:eygant'ın Mısıra 
yapbğı aon ıeyahat müttefik ordu
ların abenlde§tirilmesine mühim 
surette yal"dım etmittir. News Chronicle.gazetesl, müttefiklerin har 

bin 'herhangi bir şekilde tevesüüne mani olmak 
için icab eden tedbirleri almı~ ve bu tedbirlerin 
ilerlemiı olduğunu yazmaktadır. 

• • • 
bmdro, 13 ( A.A.J - Sabah gareteleri, An· 

:ıak'larm ve Y t.niz:elandalılann orta ~ mor 

blr ıeyle.r anlamak :l.rt1)'91'.. F.akat mekted.lr. 
birdenbire tıınıtııar " jup~ llAKTUL KADIN Kbt? 

Yeni zelzeleler 1 
Sh:as, 13 (A. A.) - Slvtuıta 

biterek nıaktUl tamamen canım: kalı lıte bu eıre.larda poll8e 25 •yng-
~ kadar blr genç mllraeaat 

ılllll 18.:ı.5 t.e 3 eanlye devam :eden hafit b1r zehele :kaydedilın1uUr. 
yor. 

TAHlllliA'J' IPAŞI.$.YOB 
ısır kaç 'd1Lklka aonra mUddd .umu· 

mı SWULYinlerinden Jılah1r Olldlaal 1ldu 
d tubl uı.Udtlr11 Nıwm. ctııayet masa 
sı memurlan, Beyoğlu emntyet amJ· 
r1 vak'a yerine gelerek tabldkata 
bqı,.yorw. 

1lk ıt. vak•aıım cereyan etUğl yeri 
amml\k oluryor :ıtaktUllln boğtı.zmdan 
akan kanlıırm 1z1 takip ediliyor. tzıu, 
apartmanm kapıamd&D zemin kat 
merdlYenine ve oradAD aptııa:ra kadar 
devam ed.!yor. Meı11iven ç~ta 
Dlbayct buJ.JxıAktadır. BuraYJL lDCJa 
memW"lllr ikinci bir facia ne ka?Jıla· 
tr.YOTlar. 

KAN !ZLERl, ZABITAYI !BlR 
MAKTUU DADA OôTUBOl"OB 
~ yqlarmda kadar 1>1r l«ıdm ça· 

ma§U'lıkta kanlar icJ.nde yerde yat· 
maktadır. ~ tamamen kesıımı~. 
ğtrtlağı kopmuştur. 

Bu vaziyet h!dlııeyt tamamcıı eara· 
rengiz bir malıJyeto .olmı~tur. 

Bu sırada adllyo dokt.onı Enver ka· 
ran ha.cllse yerine gc1mlf ve ceseUert 
muayeneye ba,cUım19br. Erkeğin kesik 
boynundan bqka kanımda Oa 12 ba· 
t1:f bıçak yara.sı gtJrillmll3tllr. 
Kadınm yaram ise tamamen boy 

nımdadır. 

~tRnmı..EBt.~ı JU VlJnDULAR? 
Muayeneden sonra lldllye dok· 

toru vakanm katlllnl ııramamalt 
lazmıgeldiğinl söylemlı3tir. Ona gö. 
ı·o, erkeklo kadın arasında müna
zaa çıkın~, bu 2ırada erkek bıça
ğını çekerek kadınm llzerlne atıl
m11, fa.kat kadm da can hevlile 
bir ara cllnc geçirdiği bıçakla cr
keğJ bomundan kesmiştir. Erkek 
de )'iııe bı~ğJ kadından almı!J ve 
aynen boğazını gntlıtğmdan ko. 
parmıştır. 

Erkeğin vtlcutçn hnfü vo ~lim
s!z olması bu ihtlmnll btrnz l:uv
vetlendlrmekted!r. Fnknt JX>liS bu 
fildrde değildir. Bir kadmm bir 
erkcff bu şekilde öldUrebUeceğin • 
ihtimal vermemektedir. Bu sebob
le katlllerl ararnrik için derhal 
tahkikata b8.lilalll)or. 
tI,K SORGUYA ÇEKILl;;N ADAM 

APARTlll.A.ı.'"i KAJ>ICISI 
.tık olanılt apartnnnnm kapıcım 

Sivaslı RllşdU bulunup karakola 
g3t.llrillU)or. Rü~U, ma~luJ erke
ğin, bclllj rilerinden lbra.lılm oğlu 
Halil olduğuuu ''0 ıuada ıırndn 
kendisine geldiğini, fakat kadını 
tanmındığını llÖy!Uyor " mrarla 
eu ifadeyi veriyor: 
•- Bta -r-~ınun döw.IUncO 

katma bir ı, lçln tıl•nu tıuı. Hr.rn. 
'"ı1mfn aıınj;'ly& Nr lc:ulmla ~c11i· 
i'.indm habc.drn roJrtu. KaPI) • 1n. 
ıllfim saman ka.lalmlıkln 1m~ı1ıı ... 

ederek b4mJ tanıdrğmı ft :lmm· 
ahı htma oldufunu a3ylllyar. 
Derhal lbu geoce ka~ ~edi 
gOırterWyor. Ve hakikaten tanıdı· 
ğı anla§tlmca derhal kadının cvL 
ne gidilerek tabaniynta ~lıı.ıu. 
yor. 

Şimctı ı><>u. bu fen! iı ilminde 
ÇalI§nlalrtadD'. ldalrtulllı:ı. dört Si
va.alı hemferlli ıre L{ltfullab apar. 
tnnanmm kapıcım R~tn n.n al· 
tmda bulıınmaktadır. 

Halllin Fatma ile ıb'ir mllddeL 
t.enbcri mllıınsebette bulunduğu 
o.nl!!.§ıhrufUr. Şimdi Tsluıiın ıclva.. 
rmda. oturan 11'atmanm buewii h .... 
yatı tetldk edilmektedir. Jl'atmavla 
mllnMebett.e bulunan 1>3fka bir 
erk~ kıskandık )11%Undeıı bu 
clnayetl !fledit1 en :tuvvetll iltU
mal ~rtllmekte(l!ı. 

DlJer tuaftan hld1senin cere
vruı ettftl Ultfallah apaıtllnB.ll!Dm 
kap1e1.sı Rtı§dlintın de '16.d.Ü&ede 
ba.21 blldikterl oldutu, fakat Pk. 
Iadıb za.mıedilınektedlr. 

Bu esrarengiz cinşyttin çok Ja. 
sa bir ıwna.nda tama.men ayd.mla.
nncığt umulnınk1adır. 

""""~•., aozu 
ttıALlıflN KU\ACt 

t1 AL JC 1 N Dh.I 

Hasar 3".0ld.w'. 
Erbaa, 1S (A. A.) - Dtln ~ 

eo ı-;rb:ıad::ı orta §lddette ild aaııl
yc sllren ibir zclzcle olm~ur. Za.-
31at yoktur. 

tzmiri.o au ihtiyacı 
iz.mir, ıs (A. A.) - Şeh\r mee

liBl diln belediye .rclslnhı ~ 
tinde to_plamnış ve oehrln ıu me
selmm ,.~ll§uır. Belediye :re. 
lal Sinekli heyellm dola}'Ulle b
:sUeıı Vezir Te Otımanağa aul~ 
'1lD :mecratmm bqka bir yere nak
line lllzmn ı;ôrllldllAünU ve bu ~ 
tamaınbı.! •• llzere oldıılmm, ni
hayet c:um:ı gU.nllne kadar au Ye

r:llebileoeğiıı.l beyan etmfltir. Ya
manlar suyunun Ka11ıyakadald Uı
Uyıçlara yetecek kadar gen111e -
Ulme:d mevzuu Uzerlndeki mnuke.
:re uzun •UrmUe ve ıehlr meclbd 
bu ihtlyacm ınilmklln nlapette tat. 
m.ln edilmesine karar \'Crnıl§Ur. 

''Her gün" JJUtununda, Amerika Cumhurrelsl Ruzveltin, bir sulh 
t.etebbüsU 3"apmanı.ıı do!;'TU olup olmadığını anlamak !cin muharib ve 
gayri muharlb efkfı.n yok.laınnğa lilzum görmesinden bahe:edilınekte 
ve 111 neticeye varılmak.tadil': 

''Muhterem Amerlka Cumhurrclst ~bilstlne gt~oden evvel 
propaganda harbinde bir mUUırcke tf'm.in etmeye <:ıılnımnlıydı . ., 

•• b ŞOft fUVAOISLER 3 
nil er AKŞAM POSTASI._ ., .. 

Hasan Kunıc:ay:ı. memlckclimf?.dc fçt.inıal baal.ret teşkll&tı noksa
nmı ba.Urlntına.kta ve artık b!Wc de harekete geçmek zamanının gel. 
diğhıi kt.ydedertk bu )"Olda dost Ywıa.nistanda. dde edilen neticeler 
ve tecrllbclerden istifade edcbllece~zl yazmaktadır. 

AKŞAM 1 
~· -- ---·- ... ·-- -----·--- -- --

' l>i.ldt lJPr'" 111ltununda, bir genç f.deb!yıı.tçınm (vakanUvlııl ke.. • 
limeslni (vakanevls) şcltllnde, bir dlğl'r!nln de (eş dost) tabirini 
(eşt dost) tarz:mda yazıp tekrarlamaları mevzubahs edilerek el:iyle 
denilmektedir: 

''İngilizcede kUçOk t4nka (tanket.) denilme~; bu tabiri kul· 
lnndığı için, bir İnf,iliz ı:ıbltfnl eek \z, on sene evvel eeıal&ndırmışlar. 
dı. Zira. "Haşmetlu 1ngillzce" nfn bir hnr!lne ilişmek caiz değilmiş ... 

Bu kadar ııııkılıktan vıu:gect.ik a.mı:na. bu kadar lAuballllğe de ta 
h" mmlil rti;t .. mf\·m-... • 

Sovyetler 
Finlandiya cephesine yeniden 

asker gönderdiler • 
Londra, 13 (Radyo, saat 18) - Finlandiya· 

dan bugün &lınan haberlere göre, Mannerheim 
batma SoV)'et latalarının sevkı devam etmekte 
ve muharebeler olmaktadır. Finlandiyaya yeni .. 
den Rus fırkalan gönderilmiştir. En şiddetli mu· 
harebeler Smna mmtakasında cereyan etmekte· 
dir. 
lNOILtZ GöNtlu.tl KAFILE8.t l nan Mannerhaym hattmm Dd ta,. 

YAKINDA FlNI..ANDIYAYA rafını J:>o§altmak lmkfuu <ta hbıl o 
GtDlYOR lacaktır. Asker bu suretle lst.tra-

L.4.ra, 1J (A. A.) - Jl"lnlAndl- hat edebilecek; daha iki, llç ha!· 
yarım Londr&dakl mU.mee.lll, Röy- ta tensik edilmek ve yeni yardım. 
ter aja.ımııa yaptı!J beyanatta Uk tar almak hnk!ıwıı bulacaktır. Bu 
g6nlll1Uler b.fllefllnbı en Jma bfr suretle ha.ziram bulablllriz. Ve 
samanda FlnlAndiyaya hareket e. bu pn1J Flnllndiyıuım muzaffer 
deceğl.ııi, Londrada gönllllll kay. mukavemet lhtlmallerl de artmış 
dedilenlerlD hepsi Jngllls olmadığı- olacaktır. 
nı l'e muhtelif milletlere mensub PopUler gazetesi de çabuk ha
bulundukl&nm ~ylemfı ve de~ rckct etmek lilzwnunda ısrar ec:U· 
tir Jd: }'Or ve diyor ki: 

.. _ Flıi11ııdiya hUk<UnetJ, Fin- "Fransa efkln ummnlyesinhı 
l!ndiya.nm davasına sempatisi o. bu husu.ata kat'iyym azlmktı.r btt
laıı blltlln memleket gönUllillerlnl lunduğunu ~ylenıek hata etme.. 
memnuniyetle bbul etmektedir. dlğlmize kanilz. Flnllndiya her ne 
.A5Illan FinJAndiynlı olan yüzler_ pahasına olursa olsun Jrurtarılnuı.
eo K&11Adalı ve Amerikalı Flnlan.. lıdır. Finlô.ııdiyayı kurtarmak 1çln 

dlyaya gelmiş bulunmaktadır... maddeten ve manen yapılmam 

Jl1Nl..ANDtl'A1'A YARDIM mUmkUn her tllrlU }'8.?'dmı yapıJ-
MtlTTEFfKLERfN MENFAATi malıdır. Eğer cesur Finl!ııdiya 

JCABJDm kendi kuvvetlerine bırakılır ve 

Parla. lS CA .A.) - Bu sabah. 
k1 Fnı.nsu gazetelcrhıln meşgul 
olduğu mevzulardan biri de Fin. 
llndiyaya yardım mesclC31dlr. Bu 
kalıramnn kUçUk memleket, hari
ciye nazırı Tanııerin de dediği gi
bi, efmdiye kadar kondlslnc yapı-
1a.n yardmılarm semereslnl görme. 
ğc ~laıruşt.rr. Faka.t, bu yardımı 
idame etmek ve arttmnftk IAztm. 
dır. 

Ordr dJyor 1d: 
''Bu ya.rdDnı ı rtttrmak mru rl

dlr. Çfü:ıkU Fi.nl!ndlyalılıtr isUIAya 
knr§ı koymağn 7-8 hafta daha mu
vaffak olurlanıa buzlann erime 
devri gelecektir. O zaman Ruslar 
çamur dCJj'UJ içinde biraz güç 

hareket edebilirler. Diğer taraftan 
elmdf donmue olıııı göllere daya. 

yardımda ihmal yUztınden bugfin 
g~sterdiği tnuclze nihayet bulursa 
bUtnn Fransayı bir gazab dalgası 
sarsacakt.Jr ... 

Maten gu.eteııl de, nnllndiya 
başvekilinin "ynrdmı ne kndar 
çabuk olunm o kadar mllessir o
lıır,, sözlerlnl hatırlatıyor ve dJyor 
ki: 

"Sovyet muvattalayetslzltlbıi 

daha füli kılaca.k olan Finl&ndiya 
ınukavemetlne yıı.rdmı eylemek e. 
sa.sen ınilttefiklorln de menfaati 
icabıdır. Müttefikler Fiııl&ndJya i
le birle~mekle SOvyeUerln m'lıvaf
taktyetsizlib1ne ya.rclun et.mi.§ ola
caklardır. Sovyet rnuvaffakryetsb. 
il~ net!eelcrlyse ııtındlden kes
tlrllemc-z. H"rhalde Çembt>rlaynm 
Ya.dettiği m~ ;)ı·aJ'dmı 11eri ve 
,w1h olmalJdıJ'.;. 

Atma, ıs (A. A.) - Ada& ajd
aı bildirlyar: 

Gazeteler, Anadolu zelzelesi ,., 
liketudelerl için cumartw gün11 
halk ara.suıda açılan iane detter
lerlnln muvatf&klyetll netice.ıol 
ehe.m.mJyeUe tebarü& ettirmekte " 
dlr. 

Umumi tahmlnJere ~re, ianeye 
qtlrak etmio oJanlarm aaymı 700 
binden fazladır. Bunların 330.000 l 
A tlnadan, 150 blnl Pireden ve öte
kiler de hükQınet merkezinin diğel' 
mahallerindendtr. 

Atlna civarında bulunan mnıte. 
el mahalleleri de ianeye bU~ 
bir nispet dahilinde Jotirak et.ınıe

lerdlr. 
Bu iane yekiUıtmun takriben llÖ 

milyon drahmi tutacağı tahmin e
dilmektedir. Fakat. haldkt nıkanı· 
lar çarpmba gUnll belli olacak• 

tır. 

lane verenlerin lıru:asmJ ııavl 
kfığıllar 23.000 dir. Bu k8.ğı~ 
Başvekllle Bayan lletaksas'm c» 
imzalan vardır. Bunlar clldlennılf 
olarak Atmadaki Türkiye BU~ 
Elçiliğine tevdi oluna.caktır. 

Fransaya giden 
gazetecılerimizın 

ziyaretleri 
IJeJgrd, ıs (Radyo) - Frans&

da bulunan Türk gazetecileri be
yeU. diliı Pariate matbuat btruği 
rel51 tarafından kabul edllınlşler -: 
dir. Verilen z.lya!ette nutuklat 
eöyleıimlştir. Matbuat re1sini.n sa• 
mimi nutkuna N ecmeddin Sadak 
cevab verm[§, Majino hattmm mtı. 
kemmelliğine hayran olduğunU 
söylemiş ve matbuat reisine bU.
nU kabulUnden dolayı teşekkür et
miştir. Öğle yemeğinden sonra 
gazeteciler heyeti milli müdafaa 
nezaretine gitmiş. vckll tarafın
dan kabul edilmiflerdir. Heyet re
ial Hllaeybi Cahid, Türk guete'Ct: 
lerlne göstcrdlği bOyük saınııni
yeUnden dolayı vekile t.eşekkllı' 
etmiştir.. Müteakiben Raıo fabıi· 
kastnJ ziyaret eden TUrk gazete
cileri oradaki tesisatı gezdlktell 
sonra. otomobillerle Parla cıva.tı
na gitmişler ve yeni icad edilell 
Fransıs tanklan etrafmda izahat 
almışlardır. 

TUrk gazetecileri bugUn bahrtye 
nezaretini r.iyarct edeceklerdir. 

Le ton ya 
fngiltereye bir ticaret 

hey' eti gönderiyor 
Londra, 13 (A.A.) - Leton)'S 

hükOmetinin yakında lngiltereye 
bir ticaret hey'eti göndereceği ııa· 

beri İngiliz makamau tarafındaO 
iyi kru'§ılanmı~tır. 

lngili.z makamatı, harp ıama· 
nındaki ticaretini inkişaf ettir.ııd 
için müzakere halinde bulunduğ'IJ 
memleketfer listesine fiç Battık 
devletini de il!ve etmek arzusun· 
dadır· 

Röyter ajansı diyor ki: .. IA' 
tonya, Baltık devlet!eri içinde 
Londraya bir ticart hey.eti gönde° 
recek ilk devlettir. Baltık devlet' 
lerinin Rusya \'l! Almanya ara· 
sındakl milşkül vaziyetlerine bina· 
en Letonya hUkOmetinin bu ~· 
rarı çok cesurane bir hareket o· 
larak telAkkt edilmektedir." 

ttalyadaki ecnebi 
mübayaa komiayonlatı 

Roma, IS (A. A.) - Röyteı' 
blldirlyor: 

1yt maIQmat alan mahafild00 
i5ğrcnlldlğtne glSre, harbin baf!l)
dan beri ltalyada faaliyetlerine 
muntazaman derıı.m etmit otşıS 
ı:ıuhtelif ecnebt mUbayaa tamı- " 
yonlannm • ld buıılar arasınd& 
İngiliz komfsyonu da vardır • ts.
aliyetlerine birkaç ay için ıınıa
yet Verdirilmi'.jtir. 

Alman iktısat nez.aretlntn nıUW 
hustsı Dr. Klodyilsiliı Rom& zif8"' 
reti ile ba t.edbirln b1r alAkaaI olUP 
olmadığı belli değildir. 

Dr. Klodius'ün Romada.ld ikaıne
Un1 b1r hafta kadar tonıdid euııe
Bf bekleniyor • 

.. 
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ingiltere ort~ 
Ordu gönd 

Avnıpada hilkUın •ilnnekte 
la~ şiddetli kt§ yüzünden bu ü: 
~ Seınplon ekspresi dört g 
rotada gelebilmiştir. aaat 

öa Tt~:~i~eden . ~ülliyetli miktar 
. ve pıhç aatnı almal· is· 
tıyen bir Alman müe.., l • . 

•1• --esea mü 
mesı ı de bugünkü trenin 
lan arasındadır. yolcu 

Fakat §imdilik tavuL ih .. racatı 

~a mUsaade edilmediğinden hlı 
ı~ adamının eli boıt dönec ği 
ne..ı=~· :r e zan 

"4ilıyor. 

• Gelen ha b 
~ıkaarcıa r ı e r e r o r e 

lO • 2- 1940 
at 12.45 ve 12 55 g1lntı aa 
suren harir, 19 45 ~ee ikişer saniye 
ş!Jdeuı olmak U 20 sanıy~llk 
muştur. DUn ::re üç zelzele ol. 
rliJtUJu olarak sal h saat 3 de gU 
eıntrsı daha d il ddetU blr yer sar. 
Yoktur. UyUlmuutur. Hasaı 

Ull.rnüşhancd 
ti haffr ve b e evvelkJ gece bl 
zere ki iri şiddetlice olmak U 

Du zelzele olmuştur 
n saat 12 d · 

<'den rutıucU bi e 5 saniye devanı 
nl"<-ıl ı•r H r zelzele daha ol 

o ... _ _. ıısarat ·Yoktur 
~uuıbul IX1aarif • 

ye mUdUrl mUdUrıugu aıhh 
OgilııUn gllaterdıgt 

Zerine, mekteplere lllzum U 
lll!rClc ilk Kllnderdlgt bir e 
ta ctıc'ııııı : .. ~rtanıcktcplcrdekl erke! 

.. annuı a num•-nf! Ue kcsUrU ._ .. mAkf· 
ruı ev adrcs•:c:ıılnJ ve bitli çocukla 
bat mUdUrlU n n nııntakaJan 8ıh 
dlrnıtştır. Bl~Une göndcrl!meatnı bil 
rat•"d ÇOcuktar belediye ta .... an mcccaııen hll 
rtıoce1tt gibi, bunla ınamıara gönde 
lcnıtzıık nıı evlertnde dı 
• ._ Yllp:lacnktır. 
.uJgtl tc re 1n.ı 

tcltot Cdcıı 1 .. !e nczareu rıaınnaa hl. 
~illere llCfarcu 

Uı:arct ıntınıc:ısul .. Ankarıı 
ÜZUın ta ile tznıır lnc.tr \'ı 

rııu aaı •• k 
ıınıcıa ..ııı ~ ooperauııarı ara 

,ı; M'n Aııltarnda b1 
2:a Cdllın.ı u r muıtavc.e 1nı 
İııgtıtere ~:· Bu mukaveleye görı 
i>llrtldo aJtt.~ nczarou evvelce lk 

-o• 21 bin to 
' e kn l o bl n U.ZUıne llll 
lır Sa n ton Uzum dııha alacak 
v . tış tıyaUan 9 numara içüı 27 
e 11 num:ırn için .L 

kararla•tını de 20 tilin olnral-1 
• ., mı:tır 

lı • n Bazıs tabrıkalanmızda ça 
0 v Y e t t ..... _ 

ıu mtcketıc c.....,.yenler.ntı. 
l<ltd:ıJı rtne ÇBJ!nldıktıı.n ve bun 

bir kıarnuıuı gt•----k <.ık crı 1 ......., lsteme-
yo undaki kan 

l.lo~ru olnı çı §a.Yialartl' 
lt"d ndığı anla§tlmnktadır Al& 

.. ar mııht ıı · 
-~t c erde bu hususta maJO 
. ...,,. )'ol lur Esa 
1 ı ao . sen ı:ııcııılekctimlzde-
•u~_ vyeı tektıtayenı,rt pek azdtr 
~-.uınıaııar ceznı.. . 

uınuı:nı ..,'1t1 acnclJk heyet• 
eok hayo topıantııı dUn yapılmış ,., 
lık o•- rareuı olmuştur. Çok kalaba 

'«ti ve yUzı 
)•et blnaa erce bamalıı:ı ceınt 
Dünde bl ınm m"rdlvenıertnese ıoe ö 
14llltıda rlkmeaını intaç eden bu top 
dcUe bU cemiyet idare beyetıne ıtd 

cum ecııımı ztya.a uııo ı. e8Ilatm halıkıııır 
ortılıldılh •·ı ı .. lıı.rın ı-.. .. _ <>•• "9 er.., ve mUracaaı 

-tan savma 
çlşUrt'dlğiQf cevaplarla ge 
Ceını" U aöyıty<'ııler olmu•tur ,,c n Yent ı b .. 
Olarak tca yı Utçcaı 6 bin Ura 
tı.tare bcyc~t edildikten aonra yenı 
Vakte k scçtmı Yllpılml§t.ır. ~~ 
"-

11.dar ıılircıı """! ...:yeund'lll hl ~ .. mdc eııkı ldor• 
tı:ı~ur .. , U ç blrt yeniden seçilme 

· ·~e ceue 
1,iunıal"ın ac 

11 
Y ı:ıl idare heyeUtıı 

ltYnııı.n ... !: dl~ anıaoıımışt.n: fU· 
• -ust.a•a Cc ..... _. 

ltlrk ve N 1 • """""'• liaaan Gök • cc ıı. 
Ehnaa rıyau1.nn • 

DU§tı. K"~uı:n nı Yükaclcllg-t ynzı , __ ., cuıar bun 
"= "rl geldi~ un iki eebcb
hırdan biri b. ını aôylcıntglerdlr. Bur 

""-'4Ctber h ld ve dtiny~ a e buluııar 
cıı rntık 

taşlarını th .... ,. ed e!JltneJ işlenm~ 
--. c.n Hoııı.nd 

kad'l sa.ııat.kArı"- a ve Belci 
- ..... elllUJ 1 nuş olmalan, lklncısı b a tına alın 

• er bnrn resinde olduğu gibi, Ctlne - .. dev· 
rcı:ı b:ızılannın bunu beınenP&ııı. g~ı 
\"C nllına yatınnalnndrr elması. 

• Balkan ant.ruıtı lto~eYlnlıı 
~ntııarı mUııasobcUle geçenıc: 

elgrada giden Yuq-osla 
~nkarn bUyUk clc;lsl Or. tı;;:~r 
tı etıtovic; bugUnkO seınn!on ~ 
r~ıe tehrlmlzc gelmiştir. 

los ~lc;I, Sirkeci garırıda başkonso. 
erk:acl Corciyevic; ve krınaoloslttlf 
~ nı tarafından knrıplnnmıştrr 

ceJc~ bu &qam Ankaraya gid
0

e 

t'l•rıc~~ : 
~ a&lgar Ucaret ıı.!n, T\lgoalav 

Jlafbt tarafından kabul edUJnt 
"e ltcndlslne YugoelaYya tacı ~ 
\U)uı Nrtııd '1'thetıııl ..Olllı.tip. 

Hindistanda fevkalade 
vaziyet il§.n edifecek 
Romanta hükümeti, huduUardaki 

müstah':em hatların süratle 
tamamlanması içın uğraşıyor 

Londra, 13 - Harbiye nezareti· 
nin bir tebliğinde, Avustrah"B vt> 
Yeni Zc!anda kıtatmm orta şar· 
ka gelmeğe ve mürettep mahalle 
rine sevkedilmeğe başlandıkları bil 
Jirilmektedir. 

Hl.NDlST AI\1DA FEVKALADE 
VAZIYET 

Londra, 13 - lugillz parlamen· 
to3Unda perşembe ı.;ünü llindistan 
vazıyeti görüşülecektir· Hariciye 
müo;teşarı Hindistanda levka"ade 
vaziyet it:inma ait Ufyihanın tasvi· 
~ini istiyecektir. HükOmet tarafın· 
'lan lltln olunan fevkalade vazi· 
yet 6 aydan fazla sürerse parla· 
ınentonun tasvibi zaruridir. 

ROMANYA TAHKİMATI 

Parls, 13 - Romanya hUkOme
U hudutlarında vOcuda getirmek
te olduğu mUstahkem hatlarm sU
raUe tamamlanması tı;;ln bUyllk bir 

gayret earfctmektecllr. Romnnya 
gazeteleri bu hususta ııu malfıma. 
tı veriyorlar: 

"Tahkimat, iki aya kadar ta-
mamen ikmal odilm.Iş olacaktır. 

Bütün hududda gizli bir volkan 
manzarası nrzcd<'.n geniş mayn 
tarlaları \-Ucu da getirilmiştir. 

Tanklara knrşı 16 metre geniş· 
ilkte ve 4 metre derinlikte uzun 
çukurlar kaztlmtşlır. Tehlike anın· 
da nehirlerin mecralarını değiştire. 
rek bu çukurlan doldurmalıın tı:fn 
icnb eden her nevi tertibat alın. 
mıştır.,, 

SOVYET KARADENİZ Ftl..OSl' 
KuMANOANINlN NtnKu 

Londrn, 13 - KarndcnlZ filosu 
kumandanı Mosko\•ada verdiği bir 
nutukta Rtl9 donanmasının Kara· 
denizde herhangi bir dUşmnn hare
ketine knr§t ~oyablleooğlnl söyle. 
mlştlr. 

Harbi 
idare 

VoroşUof 
edi1Jor 

J2 Fin istihkamı, 12 topçu krlasiy:e bera
. er Sovyetler tarafından zaptedılmış 

Moskova, 13 (A.A.) - Sovyeı 

resmi tebliği, Kareli Berzalpnd~ 
betonarme 12 topçu kıtnsı dahil 
olmak üzere 32 müdafaa istihkiı 

.nının zaptcôilmig olduğunu bil 
dirmektedir. 

MUHAREBELERi VOROŞl:
LOF iDARE EDiYOR . 

Lor.dm, ıs - l<'inllUıdlyada 6-0vyct 
.ertn hUcumhın dllıı §imdiye ka.daı 

görWmem~ bir ş1ddetto o!m~tur 
L'azyik glt.ghle arlmAktadır. li'lııleı 

mukavemet etmekte ve dUDmaııları 
na ağır za.}lat verdlrmckt.edir!er. 

Roma radyosu:ıuıı verdiği hşbcrle· 
re ı;öre donmuş olan Ladoga gölllııtı 
gctmeğe teşebbüs eden moUSrlU blı 

Sovyet mUlre:ı:csl, Ftnıo.·ln top a~ı 
o bUZları kırmaları üzerine gölde bo 
~lmuştur. 

Sovyet tıız: •• · bllhuaa Sumr.ııı 
cepbca.lııdcdir. Ancıık dUn on beş kJ . 
lomıtrc gcnlgltgınde olan bu cephe 
ere SovyeUcr 30-60 kL.cıWk kütük 
mlltrezclcrte hUcum etmekte, bwılar 
ı&O §er tııııkJıı ve çok ıılddeUI bom 
bardım .. -• .. rı~ hlrr "e et.mcktcdlrler 

Muharebeyi maraşal Voroşilof'un 
bizzat idare ettiği haber veril 
mektedir. 

500 TAYYARE 
hri9, 18 - Holanda ve Danlmar 

ka nıenbalanndan verilen bir habett 
göre mUtte!lklcr pek yakında Fin· 
\Aııdlyaya 400 tayyare göııder..--cekleı 
dlr. İtalya da 100 tayyare göndere 
cekUr. Fln'll.ndl·- havi' kuvveUerı 

böylece son eistcm 500 tayyare ile 
tak'l.-lye cdllmlv olacaktır. 

SOVYETLERIN ÇEViRME 
HAREKETLERi 

mck lı:ln Manııerhaym hattını yar. 
mak maknadlle nevmidanc gayret. 
ler 88.rfctmektedlrlcr. 

Rusların ellerinde bulunan bil· 
tün tayyareler, halihazırda Karc
IJ cephesinde talıa§ıJUd etmıştlr . 

Rusların tazyiki bilhassa Sum
ma mıntakiuımda glddcW olmuıı. 

tur. Finllndlya mahafilinde hali • 
hazırda Manncrhaym hattına kanJı 
yapılan harekitın blıızat \İnre§al 

Voro:llof tanıfmdan idare edil
mekte olduğu kanaaU kuvvet bul
maktadır. Şlnıd!kl harekatın eski 
harekata nazaran çok geniş olma
sı bu ııureUe izah edilmektedir. 

Halihazırda askeri mUşahldleı 
mahafllınde me\'zubahe olnn mese. 
le, Finl6.ndlyalılnnn muknvemetr 
devam edeblllp edemlycceklı?rindcn 
ı:fyade Rusların uğradıktan ağır 

ıayiata rağmet'I mUtcmadlyen cep. 
heye yeni fırkalar sevkP-dlp e
demiyeceklerl meselesidir, Summn 
mmtaka.sındnn sonra en ı:lynde 

cıfddctll hUcumlara maruz kalmı .. 
olan mmtaka Muslajacrvl ile 
Vuksln arasmda kCıln olnn mmta
lıcadır. 

Ruslar bu mmtakada harb hat· 
tına 150 tank ııcvketmlşler ve 
Mannerhaym hattını çevlrmcğe ye. 
niden teşcbbUs eylemişlerdir. Fa
lı:at FinUlndlyalılarm l{olcvist ve 
Vjoerke'ye yeleştlrmio olduklan 
kuvvetli bntarynlar Sovyctlerin 
bütUn teşebbilsleı1nJ felce uğrat· 

mqıtır. 

• lfel!!lnkl. ıs (A. A.) _ 12 ııı•bat TAHRiP EDiLEN TANKLAR 
tarihinde Kareli cephesinde cere. Hela.inici, 13 (A.A.) - Finlan· 
Yan eden muharebeler, evvelki diya kumandanlığının bir tebli · 
gijnkU milcadelelerden çok d:ıha ğinde bildirildiğine göre Summa 
'!lddeW olmu!iltur. mıntak~sında Sovyet taarruzu 

Ruslar, hattı hnrbe mllhlm mlk· son günlerde artmıttır. 

tarda tank aevketmlıılerdir. Bun· ı Biltün cephelerde dünkü Sov · 
lardan baı:ılannm hacmi 70 tona yet zayiatı 4000 ölü olarak tahmin 
balfl olmaktaydı, edilmektedir. Bundan mada 73 

ltular, Vlbors le!uiDl ele pçtr- tank tabriP, edllmlıtir, 

a r 
d • 

1 
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Cumhurraısi 
o~o 

Dün Milli Müdafaa 
Vekaletinde çalı§b 
Ani.ara, 12 (A.A.) - RcW· 

cumhur ismet Inıınu bugün öğle 
dım aonra mllll mUdataa vekAfe· 
tine gllmlşlcr ve vekil gcııcral 

Naci Tmazın yaııında geı; vakte i 
! .. ".~~~~ .. ~~!1:!!!!~.~~!:: 111 '.' '' ''' ' ..... .1 

talya 
Brenner geçidini 
_tahki111 edıyor 
1..or.dra, JS - İtalyan yüksek 

mUdc.fa.n meclisi dUn de MusolinL 
nin rcl::;liğindc toplruınrak iki bu
çuk so-ıt rnilddetlo vazlyctl tetkik 
otmiııtir. 

Taymis gazetesinin Romn muha
biri.'lin verdiği malumata göre bu 
ic;timadakl mllzakcrat !tal~m 
askeri teçhizatına dnirdir. 

SöylendlAiııc göre, ltalyn, Avus
turya ile İtnlya anuı:ında Brenner 
hudurhmda lllhkimat yapmaktndır. 

Ltlksemburgda çalışan İtalyan 
işçiler ltalyaya hareket etnıeğe 
h81Jlamışlnrdır. Bu hareketin husu
si m.an!lsı olmadığl, lktJsadl vazl. 
v~tteki gilçlUkton ileri geldiği 
'!öylenlyor. 

Eski Çekoslovakyada 

Almanlar tah· 
şidal yap vor 

Amma bundan sonrası bir fa 
cia olacakmış .• 

Kiyara, artık onu dilşünmü 

rordu. 
• 

- Ben de intihar ederim l. 
Diyerek, kat'i kararını vermiş. 

ti. Nasıl olsa. böyle bir akanda 
lın sonunda kendisi i~in yaşa. 

mak mevzuubahsolamazdı. 
Sert adımlarla odaya doğru 

yürüdil: 

- Doğan!. 
Diye lnğırdı ve sonra da Du. 

kaya döndü: 
- Bunc!an 10nrası ıue ait. .. 

Hayatuıuı iyi kullanın muhte. 
rem Duka!. 

Duka, Kiyararun bu cesareti. 
ne §ll§IDJJtı. Evinden fırlamış 

gözlerile, kapılara, penceitlere 
bakıyordu: 

Bakalım, 9eytan mreden girC' 
cekti?. 

Dakikalar geçiyordu. Fakat 
kimse görünmilyordu. Ne lı;apıda 

bir ayak tıkırtısı, ne damlarda 
bir aea, ne de l?Cncerclerde bir 
gölge ... 

Sanki her ikiılnln de kalpleri· 
nln çarpı§ı duyuluyordu. Bu in· 
tizar d:ıldkalan, onları tasavvur 
edilmez bir heyecan içinde bırak· 
mıştı. Fakat dakikalar uzadığı 

halde, Mla, ne gelen vardı, ne 
giden~ 

Kiyara, gırtlağına hançer sap· 
lanmı~ gibi: 

- Doğan!. 

Diye tekrar bağırdL 
Duka. ac.ı ac.ı gülUı:ıscmcft: 

başlamıştı. Kiyara, bUyük bir iz 
zeti nefis acııı içinde sarsılıyor· 
du .• 

O, gelmemişti. Her şeye ıö· 
ğüs gererek müdafaa ettiği v~ 

ölilmden bile korkmıyarak bir 
hamlede meydana çıkacağını san 

Paris, 13 - Alman hududun dığl Doğan, görünmemişti.. Ve 
dan bitaraf memleketlere gelen tıte, Doğanın müstehzi bakışla 
haberlere göre Slovakyada mühim rmda ve alaylı alaylı gillUşlerin· 

askeri scvkiynt vardır. Buraya de, aynı zamanda bUyilk bir ifade 
birçok Almar.. askeri gelml§tir. vardı ki, yüzünil tokatlayıp duru· 
Sevkiyat dolayısile yolcu trenle· yordu.. 
rinin seferleri durmuştur, Duka. kılıcını kınına yerleştir 

Hazn1ıkların yakında bir ha· di ve ağır ağır, Kiyaraya yak 
rekete işaret eder mahiyette oldu· tagb :' 
ğu, bilhas.-;a tebarUz cttirilmek!e' - Zavallı ku, işte, senin kah 
dir. Son bir emirle .Mo:-avyadaki 

1 

ramanr gördük.. Kılıcını, bir ço· 
hastahanelerde yatak miktarının cuğun tahta oyuncağı gibi saklı 
1 marta kadar behemehal 50,000 yarak .tabanlarını kaldırdı ve 
adedine çıkarılması istenmiştir. kaçtı. Bereket versin ki, maskesi 

SAAT: 13.40 

Alman:arla Sovyetler aras'.nda 
yani bir anlaşma imza edıldi 

Moskova, 13 ( A.A·) - 11 şubatta bir Alınan - Sovyet ticaret Vt 

iktisat anlaşması imza e~lilmiştir. 
Bu hususta neşredilen tebliğde kaydedildığine göre bu anlaşm<> 

28·9-939 da Molotof ile von Ribentrop arasında teati 'edilen m:ktup 
ıarda izhar edilen iki hükümetin eşya milbadclesi için bir iktısadı 

program .t."lnzimi hususundaki arzularına tevafuk etmektedir. 
Anla~maya nazaran Sovyetler birliğinden Almanrara iptidaı 

madd.ler ve Almanyadan Sovyetler birliğıne sınai mabsulfı~ ihra~ e 
dilecektir. Mübacrele edijec.ek malların seviyesi ilk sene içinde büyü!\ 
harpten sonra mübadele edilen malların seviyesini tecavüz edecektir 
[ki tarat i~eride mübadeleleri daha ziya:le arttırmak tasawuruntladır 
Anlaşma Mikoian ve Sovyetlcr birliğinin Berlin ticaret mümessıl · 
Sarbarin ile Ritter Şnure tarafın dan·imza edilmiştir. 

Bir Norveç vapuru battı 
Oslo, 13 ( A.A.) - Amerikadan Liverpula gitmekte olan 520(1 

ton hacmim!eki ve Nidailholm ad ındaki Norveç bayrağını hamil va 
purun mücehhezlerine vapurun batmış olduğunu bildiren bir telgral 
gelmiştir. Mürettebatın kaffesi Os lo limanına meı;ısup b&şka bir ğem 
tarafından kurtanlmıştır. 

Nidarholm'un mayna ı;arptıiJ veyahut torpillendiği malQm deği' 
dir. 

çabuk düştü. Arstan postuna bU· 
rünmüş olarak buraya gelen he· 
rif, meğer ... 

Kiyara, daha fazla dinliyeme· 
di. p_artiyi kaybetmişti. Dukanın 
ne isterse söylemeğe hakkı vardı. 
Çünkü Doğan kaçmıştı. 

- Merhamet ediniz Duka 1. 
Diye mırıldandı ve kendini 

kaybederek olduğu yerde yığıldı •• 
Dukn, birdenbire kcn:!ini topladL 
Yeğenine acımı§tı .. Hem.en onu 
kucakladı ve: 

- Hay yaramaz kız hay, ba• 
şıma neler açtın?. 

Diyerek onu yatağına uzattı. 

Koncolun üstünde şark kokusu 
dolu bir §işeyi aldı ve Kiyaraya 
yaklaştı. Kiyara, bir kaç dakika 
sonra kendine geldi.. Sanki bir 
feci rüyadan uyanmıştı. Faltat 
Duka, başı ucunda idi ve Duka· 
nın gözlerinde artık o müstehzt, 
o zalim bakış yerine, bir sıcaklık 
bir yakınlık vardı. Kiyara gözle• 
rint açınca, Duka' yaklaştı: 

-Benim güzel kızım, benim 
zarif kızım.. Seni incittiğimdcn 
çok mUtecssirim. Fakat bir baJd• 
kati çarçabuk meydana çıkarıp ta 
dal~letten kurtardığım için çok 
memnunum. Senin bütlln meı:l• 

yetlcrini takdir ve senin mevcudi• 
yetinle iftihar ederim. Fakat tec• 
rübelerime istinaden kendime au
şen bir vazifeyi yapmak mecbu • 
riyetinde kaldım. Bu mecburiyet 
benim için ne kadar ağır oldu ise, 
senin için de o kadar sert geçtl 
Fakat şimdi, vaziyeti tamamile 
kavradımış bulunuyorum.. Ben, 
fazla bir şey söyliyecek değilim. 

Bu hadisenin, sana bir ders vere· 
ccğinden eminim.. Seni affediyo· 
rum benim güzel kızı~. Bu alc 
şamın bütün hadiselerini unuta· 
hm ve sen ise, yatnn· n&diselcri 
değil. onun içinde yaşıyan şu salı" 
te kahramanı da unut .. O, aenin 
uşağın bile olamıyacak kadar zc· 
liJ bir mah.lük imiş .. Artık bu sa: 
rayın etrafından geçmek drğil, 

Venediğe bile ayak basamıyaça· 

ğmdan eminim. Anılanın ycksi 
de düştU, kuyruğu da.. Onu 11.r"" 

tık kılıçla değil, sopa ile dövmek 
kAfidir .. 

Kiyara, yalvararak mırıldandı: 
- Beni biraz yalnız bırakın 

muhterem Duka J ... 
Duka, genç kızı seHimladı ve 

çıku. Koridordan geçerken, bil • 
yük bir zafer elde etmiş gibi ae· 
viniyor ve nurıldanıy(lrdu: 

- Bitti, nihayet partiyi a· 
zandım. 

Deri tarafta da zavallı genç hı, 
sessizce ağlamağa başlamıştı: 

- Bitti, mahvoldum ..• 
Ve birc!enbire eski bir şiiri ha' 

tırhdı. Bu Jatince şürde şöyle 
deniliyordu: 

Kalb, insanın en çok ve herşey
den evvel aldatılan bir mnhlük" 
tur. Kalb çok kere nurla karanlı· 
ğı farketmez ve böyle zamanlar 
da, bastığı yerlerin derin bir uçu· 
rum olduğunu göremez .. Herkes· 
ten evvel kalbinize acıyınız. ÇUn· 
kü bu merhamet, kendi kendini 
ze merhameı demektir •• 

O şiiri bir dua gibi l}kudu: 
Manevi bir yorgunluk içinde idi.. 
Doğruldu. Çana dokundu. Rozi 
ta göründü. Hizmetçi kız, telaşla 
ona doğru koştu ı 

- Sinorinam, felaket ı ... 
- Evet. bir felaket kızım .• 

Herşey bitmiştir .. 
- Fakat birdenbire bu kadar 

meyus olmayınız. Kendinize acı· 

yınız .. 
(Devann var) 

Amerika Alaskada tayyare üssü yapacak Z.\ \ l 
Vaşington, 13 ( A.A.) -. Hariciye nazırı Vadring Alaskada. inşa 1932 senesi Pertevnlynl flsesl-

'!<li!ecck olan iki ha\'a üssünün plftnlarını bildirmektedir. nln 9 uncu sınıfından alını~ ?ldu. 
Bu üslerden bıri .\nşraı;e'de diğeri Fe}Tbanks'da )'apı!acaktır. 1 ğu~ tasdlkname)1 za)1 ıettim. Ye, 

Fcyrbanks üssü için 9.,tO sencs1 bütçesine 4 mRyon dolarlık tah nlsinl al:ı.cağnnda.n "..sldsinin btlk 
sisat konmuştur. Birkaç aya kadar insaata ba~caktır. Bu Os, ta· mu yoktur. 
lim uçuşları için kul1anılac:aktJJI. u .. u, lual Tlkıfıt 



Evladın ı ôldiıre n l 

Korman tUfett omu:rJadı. Dlkk&Ue 
nlpn alarak tetlji ~kU 

Cenubi Afrikanın şark eyllet· 
terinde bulunan Montagu köyün· 
den gelen seyyahlar inanılmıya· 
cak kadar acıklı bir facia anlat · 
maktadırlar. 

Vak'a buı1dan yarım asır kadar 
evvel geçmiştir. 

Montaguya yerleşen ilk muha 
cirler arasında Kogman isminde 
bir çiftçi bulunuyordu. Çocukta· 
rı arasında ava, çok meraklı olan 
on dokuz yaşlarında bir oğlu var· 
dı. 

Bir gUn, bu delikanlı, yanma 
on dört yaşlarında yerli bir Otan· 
toluyu alarak bir panterin izini 
takibe çıkar. 

İzler, dağların kayalık tepele • 
rinde kaybolur .. 

atlılar vuıtulle civara yayılarak 
herkeı imdada koıar. 

' Kayaların her tarafı aranıldığı 
halde avcı bulunmaz:. Otantolu 
çocuk, miltemadıyen ağlayarak, 

delikanlınm buralarda birden bire 
kaybolmuı olduğunda ısrar eder. 

Nihayet, adamlardan biri bağı
rarak, ilerisini gösterir. tıaret 
ettiği yere baktıktan vakıt, kaya· 
Jıkların çıkıntı teşkil ettikleri 
yerde, ıırtibtU yatan genç kog
manı görürler. Zavallının yalnız 
kol, omuz ve başı gözükUyordu. 
Apğında imdadına gitmenb 

imklntnzlığı karırsında onu iple 
kurtarmayı düşündüler. Halbuki 
ipleri ancak Kaptaundan tedarik 
edebilirlerdi. 

tt&ptaun iıe, at UatUnde birkaç 
Genç koğmanın bulunduğu gllnllik yoldu. tpler gelinceye ka· 

mevki ant olarak sis altında ka • dar delikanlı susuzluk ve açlıktan 
lınca derhal takipten vazgeçerek ölebilirdi. 

eve dönmek ister. Fakat yolu p: Bütün atlann dizginlerini bir· 
ııran delikanlı yanlış bir adım a· birlerine eklediler. 
tınca kendini birdenbire boşluk· Ucuna bUyUk bir tat ballıya· 
ta bulur. Feryadına cevclp olarak, 

. ra1r, ı:avallıya sarkıttılar. Genç 
aksı ~dalardan husule gelen ~u- K an, kımılda acak halde de· 
teaddıt feryatlardan başka bır : -i~ y 
§ey duyamaz g · 

O k ·K ğm 'f l'M . Bir teyler söylUyordu. Kulak 
a prn, o anm çı t ı6.n k b la 

d k b d
.. 

0 1 
a arttı r. 

e, te aşına onen tanto u 
çocuk h5.discyi ağlayarak anla • 
tır. 

••- Beni tüfekle atdtırl1n" dl· 
yordu. 

Daha gilneı dopadan, haber, Bunu ftlttlklerl valrrt pşırdı· 

.. 
AŞK VE 

.-

tar. Mefer delikanlı yuvarlandı
ğı vakıt kayalara çarpa çarpa k~
mikleri kırılmış, bayılmış kendine 
daha ancak gelmişti. Omuzunun, 
belkemiğinin ve ayaklarının kc 
rıldığıru hiç krmıldıyamıyacağı 

için, "ipin" faydasız olduğunu 

söylüyordu. Kendisini vurması 

için babasmt çağırmalarını işaret 
ed~u. 

Kimse ağzını açmıyordu. tm· 
dat müfrezesine iştirak etmit o· 
Jan papaz dizçökerek duaya bat" 
ladı. 

Kogman tekrar kendinden geç· 
ti. 

öğleye doğru, birini kayalığa 
indirmek için teıebbüse girdiler. 
Bu imklnsız bir §eydi. 

Genç Kogmanı kurtarmak için 
her çareye baş vurdular; her §ey 
nafile idi. 

Delikanlmın babası başı elle· 
rinde yerde oturuyordu. Alnında 
iri iri ter daneleri vardı. 

Diğer erkek oğlu ile iki kız ço· 
cuğu ellerini havaya kaldxnnI1, 
dua ediyorlardı. 

Kayalıklardan tekrar lnJltili 
sesler geldi: 
"- Baba 6ldUr beni; dayana· 

mxyorum, öldUr bent!. Allah nza· 
aı için ..... " 

Kulardan bir tanesi dayananu" 
yarak bayıldı. 

13 ŞUBAT-1940 

Papaz, orada bulunan kırk kı 
şiyi etrafına toplıyarak bir mecli:; 
kurdu. 

Ne yapacaklarına bir türlü ka 
rar veremiyorlardı. 
Akşam rilzgin hafitçe esm'!ğe 

başladı. Az sonra etrafı siı kap· 
lıyacaktx. O vakıt hiç bir ıey ya 
pamxyacaklardı. 

Biraz sonra papaz, Koımanm 
eline bir tUfek verdi. Onu öperel 
tunları söyledi: 

'•- Hepimiz mutabık kaldık 
Ci)nu acılanndan kurtarmak isir 
öldürmek lbım. 

Bu iyiliği sen yapacabm. Yap 
malısın!. Metin ol." 

Aıağı baktılar. Delikanlı hlla 
öldürülmesi için ipret ediyordu. 
Tüfeği görünce, tebeaılim etti. 
Kogman tüfeği omuzladı. Dik· 

katle niıan alarak tetiği çekti. 

~ilah •esi kayalıklara çarpa 
çarpa etrafa yayıldı. 

Etraftakiler bayı1I11IJ ~lan baba 
yı sırtlayarak götUrdUler. 

Bu sırada ıiı bu faciayı 8rtmck 
ister gibi etrafı kaplamağa baf. 

lamrttr. O gilndenbed kayalıkla" 
nn adı Kogman kayalıktan diye 
kaldı. 

Bu acıklı Tefeci htdlaeye hllr" 
meten buradan geçen her yolcu, 
bqı açık olarak geçer. 

R O M AN 1 · ı 
Sen de, ona otomobille gidinceye-· • 
kadar ya.dnn ettiğini söyliyor • 
wn. 

1 
Ynan: PHIUP -=-1 

lnı;llluodon <<>•~n ' R. MtlNm ı 

Ceri, Stantonların kapısını 
vurdu. Karşısına Haynes çıktı. 

Haynes'in suratı her zaman. 
kinden daha aoğuktu. 

- Maalesef Mister Ceri, de. 
di, evde kimse yok. Bilhassa bu 
vakitte gelmeniz de pek tedbir. 
sizliktir. 

Haynes ayni zamanda Ceriyi 
gücendirmiş olmamak için, gü. 
lümsemeğe çalışıyordu. 

Ceri daha fazla duramıyarak: 
- Fakat dostum, dedi, eve 

girmeğe mecburum. Mühim bir 
vaziyet var. 

- Fakat size doğruyu söylü.. 
yorum. Mister Pol, bu eve gir. 
mekliğimze miisaade edilmemesi 
için kati efnir verdi. 

- Mister Pol öldü. 
Haynes şaşırmıştı. 
Bu sırada bahçe kapısının şın· 

ı;•rdatarak a;ı:!ı~ı işi: ildi. Beti 
geliyordu. Beti, Ceriyi görerek: 

- Ah, sevgilim dedi. Buraya 
gelmemeliydin. Şimdi Haynes be· 
nim ricamla dahi seni içeri bırak· 
maz. Ne yapacaksın. 

Beti merdiven basamakları üs· 
tündeydi. Her zamanki kadar 
güzel, şirin ve canlı idi. Ceri ona 
hakikati söyledi. Beti, donakaldı. 
Sonra gayri şuuri olarak kapıya 
doğru yüriidi.i gün ış?ğından çe • 
kilerek gölgeye daldı. 

- Fena, diye söyleniyordu. 
Çok fena ... Gel içeri!. 

Hlynes bir kenarda durdu. 
Onlar oturma oqasına girdiler. 

Beti ağlamıyordu. Sadece ak· 
lrna gclc,.'1 sözleri yavaş yavaş ve 
gelişi giizel söyliyordu !. 

- İkisinden ek: mahn•m olarak 
vasa."Ilak, ~rlp olacak. Hazin o 

rci her ikisi ile de uyu· 
1. Daima çekişirdim. Se· 
ben gönderdim değil mi? 1 

- Evet. Fakat kimin yar 
dım ettifini bilecek vaziyette de" 
fildi. 

- Böyle 111cak bir gUnde 6yl& 
bir zahmetli ite giriımek budala-. 
Wrtı. Hele intihap itlerine karıı·. 
mak, meclise hilcum onun nesine 
lazımdı. Fakat artık her ıey: gc· 
çip gitti; konupnakta bir fayda 
yok değil mi? Mister Kollins de 
oradaydı öyle mi? 

- Eveti 

- Şimdi ne yapacaksın Ceri? 
Doğrusu ben ne yapacağımı 

bilmiyorum. Zaten hiç bir zaman 
ne yapacağımı kestiremedim. 

Çeri, onun elini avcu içine · 
aldı. 

- Ben de, ne yapacağımı asla 
bilemedim, ne de bilmek nasip o· 
lacak ! dedi. Her halde bir cena· 
ze müteahhidi bulmak Iazım. 

Frank nerede? 

Beti, "bilmiyorum" der gibi 
baıını salladı, Sonra onu hole çı· 
kardı. Holde, lizımgelen telefonu 
yaptılar. Sonra Beti, kırmızı ka· 
dife bir kordonu çekerek zili çal· 
dı. Haynes göründü: 

- Bugün Frank, karısile bir · 
likte yemeğe buraya gelecek de· 
ğil miydi? 

- Evet efendim. Saat birde 
geleceklerdi. 
. - Şimdi saat bir. 

- Hem iki dakika geçiyor e· 

fendim. '' 
- Leı de buraya gelecekti de· 

ğil mi. Karısı ile birlikte. 
- Evet efen<lim. 

- Lütfen sofraya bir iskemle 
ve bir yemek takımı daha koyu· 
nuz. Mister Ceri de bizimle bera· 
her kalacak. 

- F:ıkat ... 
- Ben ne söylersem onu yap 

Haynes. Bir takım daha koy. 
- Başüstüne efendim. 
Ceri'nin bundan sonraki intiba· 

Befl, !!"''<11~1 ıulam ha.kkmda nğııh<',Y'4İ Con'un n~r ı.özler söy
l<'mr :ne talı:unmlıl cdemJycrel' onun çenesine bir yumruk lndinll 

\'e ağlıyaralt ıdasıoıı kaçtı 

lan karı~ı. Çok az hadise oldu. 
Çok fazla düşündüler ve hisset · 
tiler ... 

EV.Veıa Mod ile Les Stanton 
geldiler. Mod içeri girer girmez, 
Beti ile karşılaşınca şen bir kah· 
kaha saldı. "Con'u severdim, <li· 

yordu. Fakat şunu da kabul et · 
meli ki, Con her şeyden şikayet 
eden, her şey~ bir bahane bulan • fıir adamdı. Pol da bu siyasi mü· 
caddelerinden sonra bir millet 
vekili falan olup Vaşington'a 

gidecek olursa, şimdi bir türbe 
halipe gelmiş olan bu eve lıiraz 

neı'e sokarız sahıyorum'' 

Bundan sonra Beti ona vaziye· 
ti anlattı. 

Mod birdenbire tesire kapıldı 

ve Beti ye çıkışarak: 

- Geldiğim zaman nede11 bu· 
nu bana söylemedin de bana saç· 
m3latıp duruyorsun. Yazık, ya· 
zık 1 Zavallıya çok yazık olmuş. 

Les de ne diyeceğini şaşırdı. 

Parmaklarını saçları arasında 

tekrar tekrar gezdirerek: '•İkisi 

birden ha?... 1 kisi birden 1 İki 

kardeş birden gittiler. Bu kor· 
kunç bir şey!" diye mınldanı· 

yordu. 

Les, ölenlerin yeğeni idi. Mes· 
lck itibarile kimyevi madde f abri· 
kalarrnc!a mütehassıstı. · Uzun 
boylu, asabi ve yakışıTdi hir a· 
dam. 

(l>e\'BWI \'ili') 

Genç annelere 
bazı nasihatler 

llk çocuğunu yeti$tirmek genç 
bir anne ıçin mühim meseledir. 
Her kadın ikinci çocuğunda daha 
tecrübeli olur. Fakat ilk çocukta 
her anne bebekte en ufak bir kı
rıklık görürse lüzumsuz teli.~. ü
züntü ve p~ınlık içerisinde kalır 
çünkü ıtüçük bir bebek tabit ki 
nazlıdır. Kfilı hastalanır kah hır. 
çmlaşır, kfilı sancılanır. Halbuki 
genç ve tecrübesiz bir annenin bu· 
nun için lüzumsuz telaşa düşme
sine hacet yoktur. 

Çoc·ı1c doğar dciınaz çocuk 
hakkında bazı malOrnat toplarsa 
lüzumsuz telaşlardan ve üzüntüler 
den kendini kurtarır mesela: 
Çocuğun sikleti • 
Yeni doğan normal bir çocuğun 

sikleti: 
3 kilo 250 gramdır. 
Çocuk doğduğu hafta takriben 

200·300 gram arasında kaybeder. 
Bu normaldir. Bundan sonra nor. 
mal inkişaf eden bir çocuk ilk üç 
ayda haf tada 175 gram alır. lkinci 
üç ayda haftada 150 ifam. Uçün· 
cü üç ayda haftada 100 ve dördün 
cü üç ayda haftada altmış gram 
kazanır. 

Bu suretle büyüyen bir çocuk 
çok sıhhatlive normal bir şekilde 
büyümekte demektir. 

Yani çocuk takriben: 
Birinci ayın sonunda 3 kilo 700 

gram, 
İkinci ayın sonunda 4 kilo 400 

gram, 
Üçüncü ayın sonunda 5 kilo 100 

gram, 
6 ıncı ayın sonunda 7 kilo, 
9 uncu ayın sonunda 8 kilo 300 

gram. 
12 inci ayın sonunda 9 kilo ol· 

malıdır. 
Ekseriya çocuk altı ayda doğ

duğu sikletin iki misline, bir sene 
nihayetinde de üç misline çıkar. 

Elinde bu cetvel bulunan genç 
bir anne çocuğunun a~ağı yukan 
normal bir şekilde bfiyüyüp büyü. 
mediğini kontrol edebilir. 

Bilemdiğimiz yemekler .. ,..,, . ~ ..... -
Peynirli Francela 

kızartması 
Bir te-ncı::-re~ıin içine fıO gram te. 

reyağ, iki yemek kasığı un, 1 ~1}' 
fincanı kaynar süt koyunuz. Bu· 
nu ateş üstünde iyice karıştırdık· 
tan sonra ocaktan çekiniz. içine 

100 gram rendelenmiı ıravrt' 
peyniri ve iki yumurtanın tuna"' 
mmı koyunuz. Bu bir krema oldl' 
bu kremayı ince kesilmiı francdt 
dilimleri üstüne sürünüz· 

Bir yumurta akı çalkalayınız 81' 
dilimleri o yumurtanın içine dal
~ınnız. Sonra kızmrJ bir yaldf 
kızartınız. 

Börek gibi leziz olur. Sofrada 
~rba ile, yahut ikindi üstü çay!• 
yenilir. 

GUnlUk •. ' • 

bulmaca 

, ..................... ... 
J t-1~-+-t--t--f-.._ 
4 s t-ıı--t--+-

' ., 
• t-t-t--+-+--+-..... ._.. .......... 

' 
8oldaa •ta: 
1 - Duyan - hWcbal. 2 - ~ 

llha. S - Kurt ldt. ' - Harlel mil' 
hal, IS - Hayvanın kOfUJll ~ 
dan - Soawıa <L> reUne bir ctn.1 .~ 
k6J>e41 olur. 8 - Vllcuctun dJf ım.ı " 
Tersi hicaptır. 7 - Deni - Ham&Jll
kullanılan .1U kabı. s - Aleb. t -
Ne tarafta.muz? 10 - Elmanın fV 
rıaı - RulamL 

Yukardan ...eıı 
l - lılabed. 2 - Bir bdm 1-'" 

lıladenl llctm. ll - VU.IUDar, ' - ... 
deder - KtzdL IS - Kazır - ,,yatıO 
kltabL 8 - Yarım • Trapes. 7 - "!'._ 
rJf l&Ddalı • Teni malblUD o1wll _..,. 
mekUr. 8 - Teni h)lbubat ekilen • .. 
razldlr - Habbe. t - Sonuna o(1') 
reur .. doktorluk Dm1 otur • Tut_,. 
10 - Ltlzumauz. 

CO Xo. Jı lıahaem • - lılllllı 
Soldul -ıa: 
l - AWm, Arka, 2 - Kmtnrparlr. 

3 - İftlhar, At, ' - Se, )[idil, 1 -
Erbabı.ey!, e - Ald, Ya, 7 - I' 
kan, Ye, Va, 8 - Kıta, Erken, 1 -
An, Klrl, Ra, 10 - Yı, Jı:zlkUr. 

Dram Jumu: 
· Akjam t,SO da 

O KADIN • 
Almanca dersi 
Seri Te aart HABER Metodf1JI 

~e mutedil 8cretle den atmak lr 
ttyenlerin "Almancı 8fretmeıd" 

ifnl1ne mektu~la pıetemlzt aıO 
racaatı. 
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