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Kayaklarla t.echl~ clllml~ bir Fin krtıw 

• S umma mıntakasında 

Göğüs göğüse 
muharebe! 

Harek8tö 1500 Rus tankı iştirak etti; 
Kareli cephesinde 23 Fin isiihk8mının 
Sovyetlerin eline geçtiği b i ı diri ı i yor 

Moskova 14 ( 
tıı.a ' A.A.) - Lening-

askeri mrnlakıuı 
~ın- 131 ı genclkurma-

... 2 tebliği: 
l{eeif kolu h ek~ 

taıa ar cı.tı ve bazı nok-
f aali7~ §diddetli piyade ve topçu 

evrun etmiştir 
Kareli berzah • 

nnrn ha k• ında Sovyet kıtala-
re cı.lı terakki tm 

DUşrnanın bU •.. e ektedir. 
~cbbU8 c:>tti~·) uk kuv·veUerle te • 

ağır za.yiau:
1 ~ukabil hücumlar, 

kttalannnı h ağılnuçtır. Sovyet 
areketıe . d k' \•affakryetıe nn c ı mu -

, r nt'Ucesind 
rnan istihkamı ahn e 23 düş -

nıtştır. 

Hava kuvvetlerimiz, istikşaf u -
çuşlan yapmış ve düşman krtala -
nnı ve askeri hedefleri bombardı
man etmiştir. 

oOO'Os GüG'Os•~ 
ÇARPIŞ~IALAR 

B el lnkf, 1 4 ( A.A.) - Summa 
mmtakasmda şiddetli muharebe -
ler devam etmektedir. Bu muhare
belere muauam techizatla mühim
mat kuvvetlerinin ~llrak etmekte 
oln:asma rağmen, Finllmdiyatıiann 
mukavemeti hiç sarsılmadan de -. . 

vam eylemektedir. Çok defa göğü~ 
göğüse çarpışma!&" olmu~tur. 

Sovyet hava ku\•vctleri de Sum· 
ma mmtaknsında durmadan fnall • 
yette bulunmu§tur. 

1 Şubattanbcri Sovyetlerin ka),p 
lan 13 ita l4 bin kişi olarak tah
min edilmektedir. 

Summa mmtakasmdaki Sovyet 
hücumlarına 1500 kadar tank i§ti· 
:rak etmiştir. 

Lahli ve Heinkıı.la şehirleri bant 
pardrm~na tabi tutulmu§tur. 
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~ Hitler 
• : 
i ~e 
: . 
1 Musolini . l ; elefonla Ameri-

1 i kanın sulh teşeb- ı 
1 büsünü görüştüler 
• Berlin. 14 (Hususi) - Salah!

) cttar siyasi mahfillerden öğren -
diğimize göre, Hitlerlc Musolinl 
d\ln bir telefon görüşmesi yapa -
rak, Amerik:ı Reisıcumhuru Ruz
vcltln Avnıpaya murahhas olarak 
gönderdiği Sammcr Vcllesln sulh 
teşebbüsü, Berlin ve Romada yapa
cağı z.iyareUer etrafında fiklr tea -
tisinde bulwımuşlardır. 

YELF..SE YAPILACAK BEYANAT 
Glzı.t '.IUTUl;.ı\CAK 

Londra, 14 (A.A.) - Amerika 
hariciye mfistcDarı Vcllesln Avru· 

pn seyahatine müte::ıllik olarak 
Grivonun sormuş olduğu bir sun.le 
cevap veren Başvekil Çemberlayn, 
§OyJe dl'ffiİ§tİr: 

(De,·amı 2 inci sa~-fada) 

Mareş.ıl 
Göring 

Yarın akşar.ı Alnıan 
ınilletine hitap 

edecek 
n erlin, 14 ( Ratlyo) - Alman 

crkiımharbiyc reis.i, Danzige git· 
miştir. General, Danz.igdeki askeri 
tesisatı ve kıta.lan tc!ti!i edecek • 
tir. 

l'iğer taraftan, Mareşal Göring 
yarın akı;am ı;aat 19 da Alman mil 
leline hitaben büyük bir nutuk 

• 
EöyliyecC'ktir . 

kıkatında son safha 
Her iki maktulün biribirini öldürdüğü 
şeklindeki f arazi11e kuvvet buluqor 

.4Dördiincü u,ıamıza balmuz) 

KURIJI 

il 

r . 
~. H (il.) - Ba· 

\ °U: 

Rell nehri ve taMed h erbule 
Jlarpalanan buzlar A iman ma
kanılarmı pek zfyado ettdı,e;re 

d\ilU.rmektedlr. Bu maJcamlaT 

1'uJa.r eıidtif zaman. kıt&&t ara
uadaki milnabJtt için deiD. ar 
nı r.amanda Zlgfrld hattmm bazı 
i'ltlhklmlan i~ln de \.'ahim te8ir
ler husule getirebllccek tuğyan. 

Jardaıl k orkuyorlar. 
Buna binaen, fstthkim kıtaatı 

buzlan berlı&T& etmeğe ~llJlll&k
tadır. 

Amerikanın 
müdafaası 

~uzvent, 252,340, 776 
dolaırlık bir masraf 
kanunu lhazoırlado 

V CJ§ington, 14 (A.A.) - Reisicumhur Ruz
velt milli müdafaa hizmetleri ve Amerika bita
raflığı kanununun tatbiki için 252.340. 776 dolar
lık masraf derpi§ eden bir kanun ne§redecektir. 

Bu para derhal ali.kadar dairelerin emrine 
verilecektir. 

(Amerika deniz 1aa1'.ek&tı şefinin "bir dünya har-
bine gidiyoruz!" şeklindeki beyanatı üncü 
aaylamızdadrr.) 

Ablukayı yarmağa uğ .. 
raşan Alman vapurları 

Bunlardan birinin hamulesi 50 
bin lngiliz lirası kıymetindeymiş ı 

ı.ondra, H ( A.A.) - Evenlng Nevse gelen bir tel&Tafa göre cu
martesi akşamı karanlık basarken 6 Almruı vapuru İ1lgillz ablukasını 
geçmeğe teşebbüs etmek için Vizo linıanmdan aynlmıştır. 

rnı;er Uç Alman \'apuru da Brezilya limanlarmdan hareket et
miştir. 

Gazete diyor ki: 
Harbin ilônmdanbcri bitaraf limanlara iltica etmiş olan bUtün 

Alman vapurları Almanyaya dönmelc veyahut ihtiyaç halinde k~fil 
kendini batırmak için emir almışlatdrr. Bu emir Atlas deni.zinde dn.

' matllt ·bir saklambaç oyununa yol açacaktır. 

Gazeteye göre Vizoda.n ayrılan vapurlar şunlardır: 
Vangoni - 7848 ton, Yacbc - 4709 ton, Oriznra - 4354 ton, 

Aruca.<1 - 3369 ton, Rostock -· 2542 ton, Morea - 1927 ton. 
Vangoninin hamulesi 50.000 İngiliz lirası krymetlnde tahmin edil

mektedir. 
(De\'8JDJ 2 inci sayfada) 

DUn gece ('apa<la ita 1ılr <'lnayf't l5lendl : katilden mahk6mlyetfnl yeld 
LHlrlp Lir kar giln e H el lıaplshanederı çıkt.n Lir genı:, )ine kendisi 
gibi haplıthancdea .) e ni çıkım, bir llrkncfaşıııı 'unnak öldürdü, Resim, 

hu <'inayetin l~l cndlğl mBhalll ı;öst~riyor. (YuJSI 4 UncUde) 
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Bugün yapılan 
voleybol maçlaı·ı 
Şiıli T eraht. bu hafta da gelmedi. Çamlıca ve M. 

Mektebi rakiplerini yenerek birincilik ve 
ikinciliği garantilediler · 

Kızlar arasında tertip edilen vo 
leybol mU.abakalanna bugtln de 
Kız Mualllm Mektebi salonunda ve 
oldukça lta'abnlık bir &e)'lrci kUtlt!31 
önünde devam edllm~Ur. 

1lk mae: 
~lflltel'llkl - htıuıbul u.eı.ı 
GOnUn Uk mUaabakaamı latanbul 

Uııesl fi~ Şlşııtenıkt tnlmn.lan )'8pa· 
caklardı, fakat Şl~literakl gelmedi 
ğinden lııtanbul liır"st hUkmcn galip 
geldi. 

ERENKÖY - KIZ M UALLİ!I 
GünUn en mühim müsabakası 

Kız Muallim ve Erenköy arasında 

oldıı. 

Se.rvie Kız Muallimde ... Bir ild 

sayı alan Kız Muallim bundan son
ra bocalıyor. V c Erenköyliller gü
zel bJr oyunla sayılarını 10 a ka
dar çıkarıyorlar. Buna mukatnı mu 
:ılliın 6 da .•• Fakat )ine muallim 
canlaşıyor. Ve ş sayı ile mukabele 
ediyor. Ve oyun mUsavi bir ackfl 
alıyor. 

Şimdi Kız Muallim 12, Erenk&y 
11, bu arada Mellhatln gtlıel b1r 
inişi uzun uzun alkışlanıyor. 

Ve Muallim Mektebi uzun bir 
c;ekişmeden sonra birlncl seti 15-
13 alıyor. 

bUNCJ St..'T 

İkinci .set daha büyUk bir heye -
can içinde bqlıyor. 

Sayılar adeu biriblrini takip e -
eliyor. Müsabaka heyecan !cinde oy
nanıyor. Erenköyllller bu ikinci 
&ette açılarak Kız MuaIUmi adeta 
lazyik çenberl lçhıe alryot'lar ve E
renköyJUlcr ikinci seti 15--6 ka -
zqnıyorlar .... _ 

Uçt)NCU SET 
Oyuna Kız Muallim bliyfik bir 

r nerjl ile başlıyorlar. Her iki ta -
m!ta bu son seU almak için adeta 
canlarını d.i§lcrlne takarak güzel 
bir oyun ~anyorlar. 

Ve Kıs Muaıum bu son sette 
Hayriye, Muzaffer, Mellhat ve 
Fewlyenfn güzel oymılle 15-4 
kazanarak \ltiııc1llktekl muvaffa -
kıyetl~ garantilemiş oldular. 

Kız Maalllm: Fenfye, Mellhat, 
Hayriye. Meliha, Fatma, Muzaffer. 

Erenköy: Makaddeıs (kaptan), 
Hazafler, 8öheyll, Mlbeeeel, Ay

~· Fuflet. 

9.ılMLIOA • BOGAZJÇt 
GUnün son müaabaltıumır Çamlı

ea ile Boğaziçi taJmnlan yaptılar. 
Bu müsabaka aşağı yukan §am· 

piyonu tayin edecef;'1nden milhl.m 
sayrhyordu. 

Çamhcıa: Slhefli. Gllner, Fat • 
ma. Narbuılu, Lfıtfiye, Piraye. 
Boğulçl: Nilüfer, Mf'lihat, Sol

maz. Selma, Zübeyde, .Jale. 
Bu maçm galibi pek ta.bil ola?'&k 

Çamlıca gösteriliyordu. 
DaldkaJar ilerledikçe Çamlıca 

nzlycte Mkiın olmağa b3§ladı. 

Oyun gittikçe heyecanlı bir şekil 

aldı . 
Boğaziçi yın·aş yavaş açılarak 

Çamlıcayı aıkıştmyordu. neticede 
Çamlıca 1~11 birinci seti kazan
dı. 

IKtNCl SET 
Çamlıcalılar güzel bir oyunla 

son seti de 15-11 aldılar \'e bq -
takl yerlerini blSylece yine muha -
f~za ettiler. Şimdi Çamlıcruım 1 
maçta 14 puvanı bulunuyor. 

• 
Ha. N. 

Kır koıusu birinciliği 
... Terblyeel htanbul Bölpet 

:\lletlma AJanlıtaulaa: 
htuı'tıal 1931 - 1940 faaliyet yılı 

krr kop8U blrlncllltt 18 §Ubat pazar 
aabahı saat 11,llS de Heybellada 
4~ w 7DOO metn Usulnd• yapıla 
raktır. 

Al!kadar hl.kem atlet ve izcllerln 
kllprtıda lralkaa 8,M vıtporunıı al 
ma.,... .te9 eluntır, 

Ceza gören futbolcu 
Beden TerlıtJ eal lstımbul Böl~esl 

U.tkanlıtmclu ı 

A:nadolu klUbQ Uyolerlııden 2128 
Bölge alcll aayılı llahmut Hilmi 
Osot tıtırak etUgt bir mllaabaka.dak1 
.WbarekeUnden dolayı Genel Direk • 
t.örlUkten tecziye mUddeU taytn edl· 
llnceyo kadar mUsabakalara l§Urak· 
den menedllml§tlr. Tebllt": olunur. 

Alaettin Şahinbq 
G. 8. BAŞKAPl'AN MVAV1Nt OLDU 

Galatasaray klilbQ idarecilerin· 
den Al:ietin Şahinbaşoğlu klübün 
başkaptan mu:ıvinliğine getiril· 
mi~tir. Kıymetli arkadaşımıza ye· 
ni , ·azifesinde muvaffakıyetler 

dileriz. 

Futbolculara ders 
Bir çok futbolcuların oynadık· 

ları oyunun kaidelerini bilmemeleri 
nazan dikkati celbettiğinden, 

klüp lokallerinde hakemler tara· 
fından oyunculara ders verilmeğe 
başlanacaktır. 

Bu iş için. 350 liralık bir de 
tahsisat ayrılmıştır. 

• ikinci re ıs 
Ankaraya gitti 

!stanbul mmtakast ikinci reisi 
Feridun, umum müdürlükte bazı 
temaslar yapmak üzere Ankara 
gitmiştir. Feridun, Ankarada büt· 
çe meseleleri ve karışık ~ide ce~ 
reyan eden mese!eler llzerfnde ma· 
IOmat verecek ve Jile 'hey'etinin 
salihiyeti hakkında bir karar al· 
dıktan sonra lstanbula dönecek· 
tir . . 

Kapalı Pisin 

Yüzmeler inde 
Yeni bir Alman rekoru 

teıiı edildi 
Maıdeburg (Huauııl) - Buradaki 

kapalı pisinde yapılan Almanya yUz· 
me pmulyooa1annm daha mc mUsa· 
bakalarında yeni bir Almanya reko· 
ru teala edJlmJftir. 

YQzüc11 bayan Lla1 Veber 100 met· 
re ıurtllatQ ytlznıeyl ı dakika 17 /l 
aaııJyede bitirerek bu mesafede yeni 
bir Alman rekonı teaı. etmlıtır. Bn. 
Veber bu rekoru, kendi rekorunu 8/ 
10 .aniye lurma,k ıuretllo tesis et.· 
mJJUr. Muhtelif m~abakalann nctl· 
celeri ıunlardır: 

200 m$'e .erbeıll 7tıunıe: 
1 - Palt 2 dL H/' aanlye. 
2 - Lukovakl 2 da. 14/8 .ııaıılye. 
8 - ~röder 2 da. 14/ 9 ıanlye. 
• - Könlnger 2 da. 18/~ Aniye. 
%00 ruetre kurbajtlama: 
l - B&lke 2 dakika 319 Bll1liye. 
: - Kb1mo 2 da . .U/ 6 1&1lye 
3 - Slta 2 dL 4:!/2 sanlye. 
Kadmlar arumda: 
400 metre sertıe.ı: 
ı - Hannov 6 da. 50/ 2 aanlye. 
100 metre urtnatll yüzme: 
ı - I.Jal \'cbcr l d:ı. 17/ l saniye 
2 - Pollak ı el&. 21/ 4 saniye, 
ArUatlk atlama: 
ı - HartenaUn 9.98 puvanla, 
4X'4»0 metl'e bayrak ı 
l - roııt. S. V. Bretılav, 4 <Iakllta 

1:!/3 11&11lyede. 
4X100 kurbatlama: 
ı Helea 5 dakika 0,8 saniyede. 
K:adınJar &ruaula: 
sxıoo ıuetre •rbetıt: 

l - A.S. V. Brulav 3 da. 43/ IS aa. 
tstanbal Bö1re.ı Bt.ıldet AJanh-

pclan: 

Tebliğ 
bıanbul voleybol • Baaketbol a-

jıulllfmdau: 
939 940 yılı tat.anbu1 voJeytıoI' bt· 

rlnclll~ mUaabakalarma yakmda ba: 
l11na<'.aktır. Tert1p &dilecek ınüsaba· 
kalar hal<kmdıı. g{lrU~Ulmek Uı:en 1 
alaJ<ad&r klllp murahhıur'ırnnın 16·2· 
040 Uı.r11.tnde ant lıl de Dölır• rner. j 
kHln• r@lrn .. ı .. rı rica olunur • 

. · 

ıai!fl.ı~ımııı~rı~ 
Harp Balkanlara ve Yakın 
Şarka sirayet ederse ... 

Alman - Sovyet "Mahdut askeri tedafüi 
itilafı,, meriyet mevkii ne girecekmiş 

l.<ındra, 14 (A.A.) - Deyli Ekspres guetesinin Kopenbac muha • • 
biri blldlriyor: 

Berllndekl bitaraf menbalardan gelen haberlere psre. Almanya 
Ue Ruaya, bir "Mahdud askeri teda.fUI ltlllf" tkcktm.Jelerdlr. 

Bu lUWname, harp lalwıdinavyaya, Balkımlara n Yakın 6arta 
sirayet ettiği takdlrde merlyet m~vkllne gtrecektir. 

Von Şulenburgun HlUere raporunu vermek üzere Berline gitme
den c\!Vel bu ltlhl!ı akde muvaffak ,,ınıuıt olduğu söylenmektedir. Aı
kerf mukavelenamenin Moakovada Sovyct umumi erklnıharblyesl Sle 
19 lkinclkanunda Berllnden hareket etmlf olan Alman cırkAnıharblyeal 
sabitleri araaında tanzim edilmlı. olduğu rivayet edilmektedir. Al • 
manyanm Fransaya ve lngiltereye karşı yapmakta olduğu muharebe, 
"Okyanuslara ve ga.rbt Avrupa" l'& mOnhasır kaldık~ bu mukavete
r,in bu muharebeye bir g{ına tnallülı:u olmıyacaktır. 

Bu mi8ak. iki faraziyeye göre bir teminat tefJQ1 edecektir: 
ı - Rusyanm lakaadlnavyada veyahut prkta Uerlemeahıe mani 

olmak için mUttefikler tarafından harekete geçildiği takdirde; 
2 - Franla ve İngiltere tarafmdan Balkanlarda Almanya)·a tar

ı• yapılacak bir taamız kareısmdn Alnıanyanm yalmz hlm•sı hallndlo 
tskarıdinavyaya alt pllnlannı tatbik edebilmek için bu mukavele" 

re ait mUzakerelerin icrasında St.alinln önayak ohnut olduğu eöyJeD• 
mcktedlr. Stalinln Finlandiyayı on geç. mayuı aymda ıaptetmeği 1-
mid etmekte olduğu ve o zaman tsveç ve Norv~ten denfs Usterl isti" 
yeceği rivayet edilmektedir. 

MUt.t.eflklerln tıkandJnavya veya Yakın Şarkta mlldahalede bo
Junmalan takd!rlnde Almanyamn Rusyaya yapacağı muavenet ddlo
ue mukabil Moskova da, nazilerin Balkanlardaki harekltmm mOttr 

fiklerln askerl bir mukavemetine maruz kalmuı takdirinde AJmaD• 
yaya yardım cdeeaktir. 

EN SON DAKiKA Ablukayı yarmağa uğ-I 
raşan Alman vapurları 10urp cephesinde 

(Bqtarafl 1 blcıl Sayflda) 
BrPzllya llma.nlanndan da Vakamadan sonra apiıd&kl vapurlar 

aynlmştır: 

Volfsburg - 6201 ton. Coruna -1"14 ton, Klhılpberg - 6468 
ton. 

EveııJnı Nc,'I, bu vapurlaruı Atlas Denizinde Vabmaya ulqınak 
ma.ksadile hareket ottiklerlni bildirmekt«llr • 

Vapurlardan hiri yakalanınca 
kendi kendini babrdı 

I.ondra. 11 (A.A.) - Bahriye nczaretinln bir tebli#inde Vak&. 
ma \•apurunun ewelki g1ln bir İngiliz harp gemisine mensup tayyare
ler tarafından keşfedildiği bildirilinektedlr. 

Harp gemisi Alman vapunını\ "dur" emrtnl verdill saman mOret· 
tebat vapura ateı vcrn:ıiştir. 

'MUlt~aklben İngiliz gemlst, Vakamanm e sabitle 3'5 t&Jfumı top
lnm~tır. 

Bir Holanda vapuru batırıldı 
Lonclra, 14 ( .4..A.) - Şimdi teıblt edildiğine göre, Holanda ban

dıralr Burgerk.lck vapurıı Atlas denizinde bir Alınan denizaltısı tarafın
dan batmlmı§t.tr. Duna bln3cn denizaltı kumandanının, gemiainin ye-
rini meydana çıkarma.ınak için, vapur kaptanını bir müsademe netice
sinde battığını blldlrmeğe mecbur et.nıi3 olduğu zannedllmekted.Jr. 

İngiliz· Fransız 
ekonomik müzakereleri 

Brilk8el, 14 (A.A.) - 11 Ki.nu
nuevvelde İngiltere ve Fransa ile 
başlayan ekonomile müzakereler 
netlcelenm~tir. 

, .......................................... , 
llH MAL etmeyinız ! ' 

"Vakıt Gueteııf,.nln kuponla
• nnt blrlkttrenler. mtıkemmel bir 
ı Jdltopbaneye l&bfp o:&c&ktardır. 
..... :;~k~; ... ~~~.1~.~~~ .. 1 Ti 1 

Haber AKŞA'M';:QSf ~sı3 
...__ .. .-....-· - ... .. 

Huan Kwnçayı, M>ıı Alman - Sovyet ticaret anllL§maamdan bah
sederek Alm.'Ulyanm Sovyetl!!rden aldıklannt u.zu.ıı vade lle ödemek 
imtlyazrnı elde edip edemediğini tetkik etmektedir. Muharrir. enelce 
Mololofla Ribentrop anı.smda teati edilen mektuptaki "uzun vtıde'' 

kaydının bu mektuptaki esaalanı göre yapıldığı haber verilen yerıl an 
laşmnrla görUlmeme~ tetkike değer bir nokta olduğunu kllydeylcmek
tedir. 

''Hergüıı'' ısUtunwıda, "lngUterenin en bUyilk kuv,·etf" tetkik edil
me.lele ve §U neticeye ,·anlmaktadır: 

•·Bir t ek Alınan gazetesi yo-.tar ki, kile}Uk bir tenkid yapabllaiıı, 
bir tek Almıın vatandaşı yoktur ki, hir iÜraz ısc.'Si yükaeltcbilsin. tia.lbu. 
ki işte İngiliz gazetesi yazıyor. Lste İngiliz vataudaşı llÖylUyor, harp 
fikrinde olan da. aulb lsttyen de fikrini söyleı«ekte terbesttlr. Karan 
ekseri/ et verecektir. Alma.nyamn büyük zaafı bu noidada olduğu ıibl, • lngiltcrenin bUyük kuv\"CU de bu noktadadır." 

--........... ~.--.. -- AKŞAM(. l -·---- ._.._..-........ -..,- .... -
"Akerundan Akşama" 11Utununda, Erzinea.n felüetzedelerf itin 

YunıuüstAnda 700 bin kitinin tane veMilf ~-a.z11a.rak Yunl\n mUJetblin 
aon ch-a.nnnert hareketi lle bızi cidden Dlt!dyun ve met\~ bıra.lrt1'"J te
barUı ettirilmektedJ.J', 

Alman baskınları 
Puta, H CA.A.) - Sıfır altında 20 dereceye -tnen qup ral

men 13 pbat gU.nll ile lS·H iub&t geceal b1ıtalam bld1aeler ohnaetuı'• 
Devriyelerin faaliyetlerinden bqka Alman to~ bil poe ahlıt 
hiç bir eebep olmalwzm Bitf'in tlmallnde ani blr •tef &ÇmJll&rdır. 

Diğer taraftan Alman kumanda heyeti, Molelln prkmda her ,aa 
baakmlarda bulunmakta berdevamdır. Alman>ann bu teeebbOald 
bundan evvelki mQmaall tepbbllalerlnden daha b1 bir Wbete muhal' 
olamamıo~r. Bu baskmlara fıUralc etmif olan 20 kadar piyade, to~ 
kuvvetleri tara!mdan yapılan hazırlıklardan ~onra ile glrffmlftlr. Sa-, 
taryalar, otomatik sllA.blan harp harici etmek lçbı ha•' . ., taratmdaJ' 
latibdaf edilen mevzi clvarma endaht' yapıyordu. Aynı zamanda JO
nenvertenla.r, biftat" bu ıtıevzil bombardıman ~rlardı. MUtealdbeSl 
Alman hücum tıt.aa.tı, banket 1lslerlnden çıkttklan z&m&Jl Aimaa _. 
taryalan, daha uzaklara ateş etmeğe ve bir himaye endahtı yapm.,. 
başla."Tlıştır. Fransız bataryalan, tehdide manız mevzU mAnJa at~ıte 
ıntldafaa için mildnlıalcde butunmtl§tur. Taarruza uğramıı olan me'9si 
garnizonunun otomaUlc silAhJaruun a~ı. mitralyözleri oldukı:a kaJ'• 
makarışık bir suret1e sfiratle ricate icbar etmiştir. · • 

Ren cephf'Sinde, nehrin iki tarafmdan bir kaç el tufek at.eti testi 
edilmiştir. 

Havada dünkU gUntın ıünetli olmaamdan billat!fade birt&knn ki• 
şif tayyareleri, avcı tayyareleri ile birlikte havalanınJ§lardır. Bir .AJ• 
man tayyarcsUe bir Fransız tayyarcai, bir kaç mitralyöz emdi t.t-atl 
etmişlerse de hJç bir neUce baaıl ol.maml§tır. 

Almanlar, Franaa.nm !9arkt ve cenubu prld mmtakal&n DzertD• 
Uç k~if tayyaresi gönd<'rmişlerdir. 

Ruzvelt seyahate çıkıyor 
\'aşlngton, 14 (A.A.) - Ruzvelt, bugiln, 10 gün sürecek ol.an btr 

deniz seyahatine çıkacaktır. 
Reisicumhurun nereltre ukzGacalı malWrı dıeğlldlr. Bu seyahatta 

Ruzvelte refakat edecek olan gazetecilerin tclgraf'.an sansüre Ubi td 
tulacalrtrr. 

Amerika, iki transatlantiği tayyare 
• • 

gemısı yapıyor 
l'~lngfon, U (A.A.) - Her bir! 35.000 tonluk Hd traııaatıantılE• 

tayyare gemiai haline getirilecektir. Bu gemilerin ısUratıerl 24 mJJcllt• 

Hıtler ve Muso'ini " Hitler bana 
• . 1 

··au<:::a:~~ ~~:~;;::,bir ll8dl kt , ,, 
beyanat ne:ıredilmiştlr. Bu b•ya • Almanya, bu eaerin 
natta mUstef;ar Velles.in Re~lcum !sviçrede basılıp 
bur Ruzveltin talebi ile l~lya. aatı}maaını menetti 
Fransa. Almanya ve lnglltereyı zl- H _1_ _,_ -·~ 

tırman Rotuuıl' ilnuude e...., 
yarct etrnek•i.izcre yakında A'-nı - hl _ _,, ... 

• r nazi şefi ,.e serbest Da~ 
payn geleecg!, seyahatin gayesi • • . . ,. ___ .ıı..ıı 

. ~ehri ayan rcı.sı HlUcrin a~ 
nın sr.dece Avrupanın vaziyeti . ' edl 
hakkında nıalümat fııtihsall oJdufu 1 l'3lt~.~ projeleri "Hltler bana d 

, • U . A 'k 1 er 1 ki... acrlevhaaı altında bir .,.tl ''e ve esın men a namına ı · • 
hangi bir tekllfw bulwı.maia veya yazı olarak toplaımgtı. Bfs, bu ,_ _ 

Zl)'l Parlauvar guet.eeinden !kll 
onun na.'llına· herhangi bir taabhU- b . ._,_.11. 

• • .ıı~ as ve gazetemizde netreWUUJl.U"' 
de gırl.§llleğe salahiyeti oıma...... İki glliı 

1 
Alnı Be~ 

bltdirilmlttir. Avrupa hWdua.etlerl evve anyanm t!Jı• 
mUmeeslllerl tarafmdaa Vclleae deki mUmesalll faviçre h~e .. 
yapılacak be)"&Jlflt tasndlen mah _ mUracaat ederek bu eserin~ 
renı olacak ,.e VelleB tarafından ca llsanlle kitap eetllnde ta~ 

1 ,.. · · b R ... , ... lte l>ı"ldi sablmuma nılni olunmasmı ya nız neı::ıcum ur - ... ~ -

1 
~: .. . 

rlleceldir. €'wuwtir. ...--" 

!ngiıte~ hntUmet!, Ruzveltln mu 1 Kirahk ev 
meeeWni bUanllkabul ve milfa.rUııl. (:e!lberlttq Kanbalı& 80~ f 
leyhl11 A vrupaıım vaılyttl haltkm· numaralı "" ktrahktır. • 
da sarih bir fikir elde edebtlemalne f 1çlndekllere ve k~ıamda cıoı rıll 
yardrm J:iMtennfllfe lmtldedlr." manya mUracut. 



~,-...ı...&Jlllll~......___._____~. i 
Ingiltere şarka yeniden 
a S k e r g O •• n d e r ı· y o r -Ben :~:dl· onu dil1~7••_0~:an ~:~~~Ö:::· 

dilin. Kençlime acımalıyım. Fakat mi?. 

:i!:~i ~~:~;r?acımamak ar•· ve; g;ı::f y~~::ar;~~::ı,;; 
'"!f:Jlfl~ Müttefikler Yakın --A·--·-

1
·-·-···-·-.............. _ .... 1.=ı rli~~,::~

3=~:"~:~~:~~~i0~;tr:· !:c!~~:~i.k~;~~~:uh~;~i~e::.~ ----~ m an ya - Ben arnk her üm:..dını, her nin hayali ve aşkı da yoktu. Hal" 

[Q) Sl !Fil D O e.ı e • ş k t . . k t ı · . saadetini kaybetmııı hir kızım~ bu ki ilk ve oon defa olarak biri'" -. • ar a n 1ç1 n u vve 1 f" 1 ~ d" Venediğin aaraylanna. evleri· sini sevmiş bulunuyorum ve o * Komedi Frnsez ..... :_tlcnn' d- ın an ıyayı I! ne, babkl".t kulübelerine baktı: .... ~ ._ i ;ı kahraa:an tanıdığım erkek, ma• 
ınUrekkcp bir grup mart aonlnnn • b . d b 1 d r\ • k d \J i - Şu damlarda, ıu fakirlerin alesef, umduğum pi çıkmadı. 
~~:ı:~ı~~~ üzere memleke-

1 1 r o r u ·U un uru yor rı ar. a an vurmaga i oturduktan küçlicilk çatılar altın• Hem rezil oldum, hem de a~kımı 
Frnns rtis h 1 ? ı da bile benimki kadar bctbaht b!r kaybettim. Tasavvur et ki, ba•ım· 

ta ız a Ueri 29 30 31 mart mı azır anıyor 
1 

f kalbin mevc~ bulunabileceğiru s 

ı.a;ed~~~;~c!k~r~:m. ~da An- :. u ordu, lngıltere ve F ransanın, r ürki- - . zannetmiyorum. Saadet, saadet. da patlıyan rezaletin fahidi ve 
/;' 1 S t 1 b" tÜ ı kumandanı da bizzat Dukadır, ransu: konsolosu, bu husu.st R . . h ı ovye er u n ten UstUndür, FelAket te felaket• 

~~~~l~~y~~~~~~{~.ril Ertuğrı:; ye ve or1anyaya taah:~Ullerını der al ihtıyat kuvvetlerini :. ten üstiln ama .. Galiba, benimki. ~ü~n~i~::~!uk~~~:!~=~ :~ 
Gel ek en üstün ve en kahredici felaket 

:.h::Uz =~s~~ ıu:~~ ~~ğu: yerine .ne· ırebilecek vaziyettedir Summa ceohesind3 i oıacak •• · !~~ ::i~ec~i:::yi~ .. 0~:~a~· ~~~ 
!1 h b 1 t 1 : - Bana anlatmaz mrsmu: Sino· 

l.'Vvclcc burada tenıs·n Londra, 14 - SUveyşe gelen luğu ana yolla.rmm n.nahtarlan ma. ar e S:::>J< U ar 'i nim, muhakkak Dükle evlenmclc9 
e1a.rt3 °1n8nelmil~e hur kadın :_r::srtlevredren• Avustraıyab ve Yeni Zelnndnlı kı· blyetfni haiz olduğundan bunlıırm rina?. Uğimi istiyor. Çünkü onlar, ayrıc 
.ıu Yeni ı..a-• talar Filis" tin k Aıı ... ı~tır her tehlikeye karaı muhafua.sı Hclsinki, 14 (A.A.) - Sovyet Kiyara. Rozitaya şefkat ve 
Vcntura•n... Y1 ~ardan Raj e sev e~ · yu'"k~k kumanda hev'eti, bütün · kumaıın birer parçasıdırlar. Dü• 

0&'4I gru dah1 şarttır ~ merhamet dolu bir bakış fırlattı: :ınası rnuhtemeldipa 1 bulun. Mançcster Gaı:diynn is1mll ingi· 2 _·lnsfltere ile Fnınsa Tilrldye ihtiyat kuvvetlerini Summa cep· ne kadar, onun bu arzusunu g~ 
Erkek nrt.iaUe~ • llzce gazete diyor ki: lle bir ittifak aktetmlg bı:lunuyor- besinde harbe sokmu~tur. Bu ku' - Anlatacak"§eyler çok basit. rine gerine reddetmek imkan~ 

lındıklıın içi çogu a.ııkere &· "İngiltere Rumanynyıı garanti lar. Bu ittifak muciblnca, Türkiye mandanlık, yeni kıtaat sevketmek Şu odaya saklanmıştı. Duka ıbeni nna maliktim. Bugün ise, mnm·· 
ntnını ı n rncmleketlmfzde ta. vermiAtir, Türkiye ile tedafilf itti • bir A\"""na devleti tara.fmdan te - tc ve yeniden bir çok tankları mecbur etti; odayı al".tım. 0.1a, 

'
·e BrUş 0 

and ıırtisUerden Alek•ft-dr "' , ... h b k k d D.. ~ kUn değil.. Artık onun eli~e. na'" na an bnşkasınnı 
1
.,.... fakı vardır. Tedbirler tahakkuk cavtlze uğradığı takdlrde, mlltte • ar e 80 ma ·ta ır. un ve ev· b:nim arzum hil!fına hiç bir 

Yeceklen zıı.nnedilı ge em1 • ettlo~f takdirde, lngiltero derhııl filder kendisine ,,.,..don edecekler- velki gün Finlandiya hatları u· 
1 

musu lekelenmit taalettayin bit 
yor 6 

.;- • d ·· ı · harekette bulunmamasını ıCSy e· ki • Belediye 8011 çıkan ~-- kendislnc düşen vazifeyi ifa ede- dir. Her thtlmale kar§ı hazır bu • zerın e yuz erce taryarc, ceve· oyuncak gibiyim. Tutulacak i 
c!Js!ne vcrcııgı c.cwu.nwı keıı.. cektlr. Bundan dolayıdır ki, mUtte- lunmak ve feııbmda t&ahhUdlerl • lanlar yapmışlardır. Bır gün için· miştim ve biz Duka ile münakaşa yol var: 
hakkında saıtı.ıııyeUe ainemaıa.r flkler orta şarkı mUdafaa ve teca· mJz.I derhal yerine 1?etlrebilmek u _ de bu mıntakada atılmt§ olan ederken onun, odada bulunduğu · 
nu '·-- eS4B1.ı tetkikler J&Pınl§tır. vU:ı: b-'-mdnn son dcr""e takvi· y k '"ta k •u bi mermilerin adedi 300 bin tahmin d F ka oda bo · Ya onunla evlenmek, yahut aauun aJnenıa vo tlyat a.Aım ..... zere a m şar... U\"r r or- nu sanıyor um. a t m 

1 
k r 

:rtnln tesbıu 1 in ro Ucreue. ye ediyorlar!" du buhındurmaktayıı. Bu ordu, f. edilmektedir. Finlandiya erkanı bo§tu. Nereden kaçtığı meçhulM ö me • Kiyaranın baJka türlil 
lertno vermekte" dil belediye enctımen· Yakın Ş:ırk işleri mUtehassısı cnbında derhal harekete geı:cblle • llarbiyesinin tahminlerine göre dli§llnmcsine, baJka bir harekette 

r BelcdJ 1:ı: b k d b"d in Duka, onu sahte bir kahraman, na. 1stın:ı.cıen ve h~kQ Unycm bu· Fllfp Greyvs dllıt gece Londrıı rad· c:?lr vaziyettedir," u mınt3 a a taarruz 1 ayet • bulunmasına imkan yoktur. Bu 
11kı1 ve b dil ıne halkın yosunda bu mesele hakkmda bir Tekrar asker s;r&nderilecek denberi 40 bin Rus telef olmu!J • bi.r serseri. bir korkak olarak tav· rezaletleri ve kalbimin üıtündeld 
ç!n bu ka~ı thUyaçıaruu tatmin f. konferans vemılş ve ezcUmle §UD· tur. Şimdiye kadar Finl!n.diyatı·, ıife kalkınca berıeyi gözilme al' 
kon-ıı. 0 . Yerlere ınııJısua biletlere la sö 1 . Yeni Zelandıı BaşvekJU dUn ga • 1ar, Sovyetlcrin taarruzlarına sid· ~ d 1 dl korkun~ faciayı, ya bir gelin d\l'" 

... _,, .an vergtyı YÜZde 28 n Y emıetlr: 2f1tecilere beyanatta bulunarak, .. dun. Adını ça6ır rm, ee me · ğ ah b" k 
Y\lzdo ona indlrm den "- Fransızlar, Surlyede ve 1 dctle muk~~emet ct~it?ler?ir. Son Anlıyor musun gelmedi.. Halbu· va ı, Y ut ta ır cfenle ~rt" 
tonra h:ılk l§Ur. Bu t.enzua.ttıın LUb::ıanda mühim ıni:;tarda nsker bir haftaya kndar şarka yen de 3 gün ıçınde Fınlandıyalılar, • ' mekliğim llrımdır. 
tehac"- •cuıkllnıelııcmnıara rağbcU de tahald etm'" bulunuyorlnr. Şimdi iki grup daha asker gönderileceği- Sovyetlerin 200 tankını tahrip et· 1 kı ben onun ne pa.ha.sına olursa 

....,, ,.. a.ım tır: " 69 ni bev n etml tir kı 1 :ırı... Kiyara, yavat yavaı mulraddr Belediye •l.neınııı! ... • de İngiltere, Avustralyn ve Yeni · a ş · I mişlerdir. Sovyctlerin kuvvetleri· olsun çı P ge cce.~ı sanıyor "--· i gibi ..ı 
ktlrtarnu lctktk ... lkt aenellk Zelandadan asker getirmek surctile Mısır Ktah Edeni kııt,u etb nfu en biiyUk kısmını tahşit et· dum.. rata ""Tun efm 1 • kendi ı~.-
t1ııenı ıı etml§, halk lehine Yakın Ş!ı.rktakJ müttefikin ordula- liahire, 14 _ Kral Fa~k 1ngill:ı: miş oldukları Summa mıntakasm· _ Belki de buradan epeyce dal ve aükQnuna dönilyordıı. 
ntsbe: d crcuerlnde daha Yüzde 20-28 nnı takviye etmektedir. dom.inyonları nıwn Edeni kn'bul da kat'i bir nctire ..elde ctrr:eğe Rozita, onun son cilmleleri kar 
t03bıt :yıc:~~ı yııpılablleceflnt lngfıtero ile Franea tarafmdıın etmiştir. çalışmakta oldukları zanhedil · uzakla!mı§tır. ıııında: 

ıceyııyct datınt yapılo.n t.a.bşldntın başlıca gnyelert Mısır-'an Avrupaya asker mcktedir. Bu mmtakada harp et· - Belki, fakat bu beni tatmin -Hayır, benim gibel Slnort 
'\'e enctıın enctlınenı verilmf§ şunlardır: mekte olan Rus kuvvetleritjin ~ etmez .. UıaklaJtnamalıydı. Bunu 
Ycnt tartt'~ de bunu kn.buı etmt§Ur. 1 - Mısırla Ira'k İngillerenin 2öıderilmiv~ce'c • ,·çya 6 !ırka o1duğu tahmin edil yapmamalıydı. ve..... nam!. 
tatbikata eıer bugtınıerde llft.n Cdllerctt müttefikidir. Bu itibarla: İngilter.e, Kahlrc, 14 (A.A.) - .,El Ah!' mek'tedir, Kiyara, boynunu bllkttl ve •fır Diye lntedJ ve koprak onua 
esııaıar gcçııccett ve bJleUerde yent mezkiır de\•letlere lcnbmda yar • ram'' gazetesine beyanatta bulu - Bu mıntakada 13 • 14 ıubat ıeztongunun dib!ne çöktU, bıçkı" 
Blnemıı:ıı:re ont.ııd~~t Yllprnaıan tçtıı dun edebilmek U:ı:crc §imdiden ted· nnn başvekil, dolw.ınn 5n;1alarm gecesinde vaziyet çok ciddi idi ağır. ge:ı:longa doğru yürUdU. rarak ağlamafa bat1adı .. Kfyara. 
ceku Bel 0 

.. 
11 n:ıUhlet vertıe. bir itUha:ı: etmek mecbuıiyeUnde- hfl~.fma olarak Mısırm Avrupa.ya ve Finlandiyalılar mukavemete Rodta, gilzel hanımına timdi 

111neı:~an c~y:ı: ıcn:ı:ıırıb yaparken dir .Bunun haricinde, tıı.'hşidata .asker sevketmlreceğinl blldfr:mie • devam ediyorlardı. • derin bir m:rhamctle bakıyor ve ona baktı ve ya'{Cl~ça eğildi: 
tasnute sermaye, ı:;:vınnıg vcı hu sahne olan saha lnglli:ı: imparator- tir. Bütün gün büyük bombardı· onun ıztırabmı, keskin bir hançer - Ağlama Ro:ı:ita r. Allahm la· 
<1crcecıcrt ıı. tumıcrtııın. man tayyareleri. Viborg'a bomba· halinde tanı kalbinin Uatilnde tediği §eye karp iayan etmek 

c~~cta g0:~;:1e;:1= ~~:dkaain SA AT : 13.40 lar atm1ışlardır. Fakat mühim ha· hissediyordu. gtinahtır. 
g"«lnUncıo tutmu"tur . sarat o mamıştır. h k H" • kı b k Jd-~ 

• 'I'Uc " · I..adoga gölilnün şimalinde - Fakat Sinorlna. onun a · ızmetçı ı a~mı a m.ıı: 
l"afuıc1ıın cardan liUanu Hlınmetoğlu ta.. Ruslar, evvelce olduğu gibi, yine kındaki hükümlerin, bira:ı: fazla - Fakat Sinorina, Allah ıizin 
1CıJ eakl Gaziantep mebusu AU bir takım muvaffakıyetsizliklerc veya yanlış olması ihtimali yok için böyle birıey emredemez • ....... ıkç aıaleyb!ne nçııın 10 bln ktıaur ıı . 
. ..., ncıııt da 1 1 d d e ı • uğramıştır. Şimal mıntakasında mudur?. -Kimbilir ...• Kimbilir ..• 
de dördtıncu u vaaınuı rUyetınc dUn r a 1 a a g 1 z 1 da Rus taarru:ı:lan püskürtül · devanı carct mahkeıncmıcıe ) mUştür. Kiyara. yatlı gözlerini halıJu· - Demek artık onu istemiyor 
buJ edlımı, ve AU Kılıcın da dahi! Borga şehri alevler içindedir. da dola§tırdı, elinde, onun çiçek· 'ıunuz.. Fakat bana kalbim neler 
oJuııunducıu:u kollckUf Dtrkettn ve iddia B" k • · d b eh teri vardı. aöylilyor bilseniz?. 
ten ılu vcçWJe ınurnaUeyhln §lrkct- b e • ı A h d ır çeyre saat ıcın c ıı ş re 

•yrıırnı11 Olup Olıuadığuun teacll 1 r s 1 a e p o· s u atılmış olan bombaların mıktan - Bilmem ·diye mırıldandı· -Neler ı8ylllyor?. 
::ıo bulunup bulunıuadığtmn A • 250 tahmin edilmektedir. Şehrin fakat nnnctmiyorum. Çünkil ilk 
,,__ ll1c1JU Ucaretlnden aoruımur:~ bUtUn it;iye efradı, gö~ü1dl~lerin defa, kendisini müdafaa edecek· - O mde.n kat'!yen unldal' 
·-.ıur vcnnıoUr. }'11.rdımı ıle ya'1"ınları son urme· k mıt &ğilü4.. o, bir yalancı, b1r 

• llkıncıtte b Dııblin, l4 (A.A.) - Devriye gezmekte otan muhafı:ı:lar, Lut kont- ı:e u~rac:maktadırlar. • mit gibi görilnUyordu. Buna ı 
"ekaı t1nJ P aotnuaJllrnlen, Maartt luğu dahilinde kCı.in I<~oghartdıı bir mllhlınmat d~Jıosu meydnna çıkar· INGILTEREDE.N CöNOLLO ru vermi§ bir insanın, bu oda sahtekar kahraman, bir haydut, 
dU:ı ~nlt g~~:=~Uzum Uz.erine ml§lardır. Depoda 18 tüfek. 2 mıtnııy6ı, bir çok tUfek kur§unu, mit- GiDECEK içince. hem de kim bfür nasll bir serseri değildir. Onun kahra· 
blrıncı Ukıncktcpte to ı ri)'aaettncıe ralyözler vesalr harp malzemesi bulunuyordu. Londra, 14 - tngilterede mev· tehlikeleri göze alarak ka91p git mantığı, lafla tişirilmiı birıey 
8at lhu P anarak tcdrt· cut eski bir 1·anun mucibince İn 
"" .Ynçlaruıı tcabıt etmJ ı rdlr " mesine ne denilir. olsaydı, belki ... Fakat buaat çar 
Qu aracıa 1 e · 8 gitlerinin dahil olmadığı bir 
tecırısı bak 'Uıorınaı ı:ocuklar için usuı üyük bir Alman vapuru mürettebatı harbe İngılterenin iştiraki yasak• - Meıcll Siııorina, denebilir pıştığı Venedik gemicilerine 90• 
l'e~Urllmc;~m~ a~ metodııırıa tır. Yasak bugün kaldırılacaktır. ki.. run da bakın Sinorina.. Hayır, 
::~~o~duğu gtbt,n:nnn~~p me;:;.ı:;;:; tarafından batırıldı 27 yaşından f.Ukan olanların _Bırak Roı:ita, ıztırabım o ben biç ihtimal vermiyorum. Ge· 
ı,;ıırn~ ~rude bu

1 
suııt bt~er deraha.ne ... Finlllndiyaya gönüllU gitmesine kadar derin ki, bu hususta söz çcnlerde Korfo açıklarında bili· 

• nır ı:t.ırn u görUııntı~tur. RlfO dö cla.ne)TO, U (A.A.) - Bremcu limanına bağlı Volfeburg m· izin ";RriKAlece~~rN HANÇER söylemekle ytlıu~ kendini yor· yor musunuz ne olmu§?. 
kik nıUcıcJetteııbert hlll lolertiıt tet.. mindeld 6201 tonluk Alınan vapuru Bre:dlyanm §lmal sahilinde kendi · B" · d" · "kb blr 
takt ecıcn rnıuetU§ler ldart uıuamelAt- Londra. 14 (A.A.) - Finlan· muı olacaksın- ız gım ı ısti a· Venedik koraanlt.nndan 

Yola~ dal kendini batırnn§tir. diyaJı profes8r Borenius, Kızılor· le bakalım. Da.ha doğrusu, taliin gemi, küçük bir adanın zengin 
:rtn1 

1 bıunn~ r ve ls .. ~ao~~ tetkikle· duda hizmet eden Alman zabitle· d"ıH ınahku • b lar 
e ınunvtnının 1.4.; vuen müdUr. y 1 d h • 1 t t ri h kk d dUn k 

1 
\»na giydir lr.• mıyete a· bir adamının kızını kaçırıyor .. 

<'Y1cm~ıe1"dlr. u;:;11~=e mUracaat U~OS avya a ne ır er aş 1 sövl:mi~iı-~ a pm şun an kal:m.. • kı . dl k Halbuki bu adam da kızını bir 
halde otorıteyı lh tetkiklerde n ··-Alman sercr"ı kuvvetlerı'nln Hi:ı:metçı z, titre ve or· Rum gemiciye verecckmi~. Fakat 
k U UU eden '--- h eısııuı, l4 (i\.A.) - Buzların çözUlmesl Uzerlne bir rok nehirler 

c .. rtn ve ke.n14 ~ are- 11 kı · ıı d" b kak bir tavırla ona baku: kız, istemiyormu•. Nihayet Ve· auzluklann ~ r llltıaıncl.Atmda yoı. ~~ vo birçok mUnbit mmtakalnrı eular istila e~Ur. Bllhnssa Mo- ya nda Fml"n ıyanın cenu una <ı. s 
:ınlşttr... •· reyan etugı lcsbtt edll· rava nchnnin la§mn.sı, mUhfm hııs::ırata sebebiyet ırermi§Ur. gönderilmesi ihtimali kuvvetlidir. - MankQmlyet mi?. Allah ncdik korsanları onu kaçınnca, 

n· · ta Polonyada olduğu gibi burada cöstennesin.. kıı:m hemfirclerinden adatı, fa• 
Halde csa.aıı tsla.hat ıgcr raftan {limall Yugoslavyada mebzul surette kar yağmak- da arkamızdan bir hanrer darbe· 

nıut tu ı _._ YllPılmllSI frtn tad•.. ;ı - Güzel bir temenni.. Fakat kir, güzel bir genç, Meçhul Kor 
e ~ e..... raporları be " .. • si ye!llcğe hazırlanmaltvız." 

dJr. klcnıneltte. AMERiKA KREDi VERiYOR Allah bunu gösterdikten sonra sana gelip yalvarmı~. O da pek 

Jln:, GllmrUk ve 1nhbıartar Vekili Vaşington, 14 (A.A.) _Ayan artık hiçbir kıymeti olamaz.. yakınluda iıniı. Meçhul Konan 
G.14 Karadeniz dUn lnbisa re tıı.kslm edilerek bina sahiple- Fakat bu devrede ehcmmiyetll hlı; meclisi, Finlandiya ve Çin'e kredi - Sinorinam, öyle 1eyler ıöy· ona ıormu§: 

~eşgul olmuıı ve gUrnrUkJc drlarda rinden nlmması Jçln dUn alakadar. bir iş "çıkarılamadığından devrenin açılmasına mezuniyet veren ka' ıuyoraunuz ki... _ Peki ·demiı· bu kız acıWı 
~lkııt yapmrştır Vekil b r c tct- lara tebligat yapılmıştır. 15 gUn tcındit edileceği anlııştl • nunu 27 reye kar§t 49 rey ile ı kail 
sonunda hrim.izd ' u hafta • Vali muavini Halük Nihad maktadır. Yeni bclP.diye znbı.µısı Kiyara. letafetini h ç te e t neyindir?. 

• ee en nyrıJaoa.ktn- dUn akAn ... Ankara''tl gltm'~Ur. kabul etmittir • mlyen tatlı bir c:rfilU"le hizmctl'i' H" r ,, Ka.sımI>n§adıı Sueu:ı:derc cinft · .,._. .; MJ ta.llmatnamesl de bu devrede ı;ıka- • FiN TEBLlôt • :s .:s - ıç • 
.r!Jtf faili lmakl _.,.. * 1%1llirde Mersinli fldıınhğmda r.ıla~tır. di sine baktı• - Canım, htıo otur mu?. haıt o a mn.:ı:nunen rrıu • ~·c~Urilen muhtelif clM fidanlar- • H'dsinki, 14 - Gece n~re . • ;ı 
q~· eme edilen Arap Murııdın tnUd dan 12.260 tanesi muhtelit kazalıı • Beledlyc:ı loknntneılıı.r cemiyeti len Fin. tebltğidir: Summa hava' - Fakat Rozita, ıcn de 5yle Ve nihayet anlamıı ki. bu 
Jtu1lUnuınt muavini tarafmdan dUn. nn teşcir işlerinde kullanılmak u. lle birlikte loka.ııtalnn ' em.ıfa ayı- lisinde harp, görülmemiş derece· aafıın kl.. Bir kere, cmrivakt ge~. kızla sevişmekte imif. Fa· 
ha ınubakcmeslnde lS sene ağır zere \'llAyct emri· .. verilmiştir. rarak hO?' .ııuut tçltı ayn lıtr Uc· de şiddetlenmiştir. Pek fazla halin, de bir lzc;Uva;la kargı kartı" kat kızın babası olan zengin a· 
~se mnhkrlmJyctl istenmlşUr. • SUtçUlcr cemfyetfnln eenclll; reı tarltcsi hazırlam11tır. Tarlte tas- Ruı kuvvetleri, milthiş harp ve· dam, zavallı delika.n~ıyı fakir oı· 

3-' DUn 400 bin lirnlık ihracat kon.....,•f dlln Eımaf CcmJvetl"ri cllk edilmek Uzere dalnı1 enı:Umene sa.iti kııllanarak hOcumlarda bu· yayım.. la apıhnı tJr tn...ııt ,., • ....., " ... k .... _ dl k dug· u irin istcmemit ve zmı C.. • t>• ere ve Franııa. merkezinde yanılmıştır Bir kısnn 1 ıev e ......... ek Uzere .r. lunuyir. Fakat Finlerin mu avc· :s 
hu~ Ccçt '~a bilhassa ı.ah!re ve ıUtçUlerln gUtlerln k~vmakfarmı • Betedlye un ftyaU~ b1r ay. metleri sarsılmamıttlr. Harp ek" fırka daha gönderml,terdir. Bu zengin bir Yunan gemicisinc ver-
n u Ubat Qzerlndekf mUbayaalan • alarak altmda kalan sll~erl ıı:ıt • :lanbcrl sabit bulunduguııu hatta btr seriva S!Ö~Us ıröi?Use oluyor. suretle aakerin miktan 17 fırka meği kararlaştırmıı. Ne çare ki, 1 

nrt.ınnaktadırlar. 1 "no BiN SOVYET ASKERi 400 bi kl·' bati" 1 tur d" k l k • y nld ln mr Rrmtn lSnUne gec;llm~I lc;ln te &Z dU~Uı olduğtmu gördUğUnden .,., ve n ~ye ~ o muş · bizim Vene ık orsa:ı arı, ızı 
\'e l r. 

0 
en ~n edilen kaldırım l't-bbllster yapılmoııı kararl~tıJ· ekniek ~ma zam mevzuubaha do· Paris, 12 - Stokholmdan ge· Ruslar mUtemadiyen hOcum edi kaçırmıcılar. Delikanb bu hildye· 

t.ı'1nl masrnflnrınm ··a--- tr ""'dl .. S tl la B hO mJa Verdun :ıı ' l')''dtk " • ............ r. "" r. len haberlere gore , ovyc er yor r. u cu r 
b " ·lan yolların i1d taratmda • Şehir Mecllmnln ~ubat toplan- • msmıır buhranı kaJmaml§tI?'. :DUn Kare-lideki 12 fırka askeri takviye muharebelerini hatırlatıyor. Kar yi anlattıktan eonra: 
ulunan b1nahnn CflPhelertn. l'l\- tr ~evresi cuma gUnU bit.mekt.edir. ı1ıt teııre GOO ton ltlSmOr ..ımııttr- • içln Moakoft ve Kiycften bq da hareketi rQçlCJdnnekt.edlr. (llıoftOll ~ar> 

• 



Dünkü tüyler ·ürpertici cinaqet tahkikatında son safha 

• 
Mcır91 ©JokitcrDarnna göre 
........ ıiiiii ...................................... ~ 

iki rııaktulün · keskin 
bıçakla biribirini 
öldürrııüş olnıası 

Hapisaneden 
mezara! 

Dün gece Şehremininde de 
bir cinayet işlendi • 

11'1 uhternel . 
Maktul Hal ilin, birlikte yaşadığı maktul F atmadan 

bahsederken, tanıdıklanna Şöyle dedıği teshil olundu : 

''Fatma beni yaktı, bana 
büyü yaptı, onu öldürmekten 
başka çare yok!,, 

DUn sabah, Tünelbaşmda blr erkek 
ile bir kadının lxı§ları kesilmek sure. 
tile ölmeleri ile neticelenen feci vakıı
nın ilk tatsllMmı dllnkU sayımızda 

vermi§tik. DUn oğleden sonra gece 
ge.ç vakIUere kadar de1"aın eden tahki
kat sonunda, kadmm Aksarayd:ı rönt
gen mlltehassuıı doktor Etemln evinde 
dadı olarak çalıı:ıtığı ve maktul Halli. 
le uzun zıımandıınbcrt karı koca gibi 
y9.L1adığı anlll§ılmı§tır. 

İKİ MAKTL"LON Ç1ALTŞTIKLAJU 
l'EltLEU 

Evvelce Halllln Afyon inhlsannda 
ç&lıştığı ve oııdnn evvel de Takainı
do Umartln cadde.sinde Murat apar
tımanmda kapıe:ttık ettiği öğrenllmlş
tlr. Bunun üzerine polls Murat apar. 
umanma glderelt §imdik! kapıcı HU
aeylni sorguya çcltmJ§ ve Httseyln ka
dını tanıyarıık Hııllllc e\'ll olduğunu 
aöyleml§Ur. 

APARTIMAN SABtnlNtN 

Fatma ancak ertesi gtlnll geliyor ve 
dUn sabah da Halil tekrıı.r gelip Fat
mayı alıyor. Fatma e\·den ı;ıkarl<cn 
parasını bankaya yatıracağını söyll· 
rck izin alıyor. Fııtmanın evden son 
çıkıııı annt 9 sıral:mndıı.dır. ll de de 
vaka oluyor. 

• TAllKİl{ATIX vımntGt 
NE1'1CET.lı:R 

HAdlsenln cereyan ettlğ1 LOttullah 
apartmanı kapıcısı RUştU evvclA her 
şcyl inkfir etmişken dUn gece 1tıra!ta 
bulunmuş ve demlştlr ki: 
"- Ben korkudan lllc önce her §C'yl 

saklamıı;ıtıın. Halbuki 1''atma ile Ha
lli pazar gtlnll akııamı da bana gele
rek geceyi çamnşırlıktaki u!nk kar· 
yolara geçirdiler. önce hep beraber 
rakı da. 1çerek eğlendik. Sabah olun. 
ea gittiler. Halli diln sab:ıh saat 7 
sıralannda tekrar bana geldi. ''Fat
ma ile 8ğlene doğru geleceğiz., dedi. 

Saat on blro doğru geldiler. Kendi. 
leı1nl aşağıyıı aldım. İskemle verdim. 
Blrıız sonra blr fş Jçln dördUncU kata 
çıktım. Aradan 10 dakika geçmedl. 
Aşağı indiğim zaman cesetlerle karşı 

A1'"LA TTIKLAru • !aştım. Bu sırada hariçten başka kim-
, Ayni apartımanın aahlbl Dlrohl de senin buraya gfrmcstne lhtlmııl vere-

ıöyle dernt•Ur: mem. Muhakkak aralarmdıı kavga 
.._ etmiş olacaklnrdrr.,, 

•·- Fatma bundan 8 ay evveline 
kadar kfracılanmızdıın lbrahlm Ete
m!n yanında üç sene çalışmıştL Ken. 
dl.at namuslu bir kadındı. Bundan se
kiz ay evvel de Fatmayı apart.ımanı
mrzın kapıcıst yaptık. Fatma kocası 
Halllle beraber &it kattaki odada o
tuhnağa bqladı. Fakat kocası ile 1-
,t geçinemJyardu. Arada sırada. ko
Jnıttutu kimselere dert yanarak: 

•'Bıı pek geçhı:ı.slz erkek,, derdi, 
mlı: mkfkavga ettmıert de olurdu. 

MORGUX MOTAT.EASI 

DUn morga kaldınlan cesetleri 
morg doktorları muayene ediyorlar 
ve onlar da adllye doktoru Enver 
Karanm noktnl nazarını haklı görU
yorlar. "Bıçak çok 1<eskindir, kavgada 
b1rib1rler1n1 bu ~ekllde ltesmelerl mum 
kUndUr.,, dlyOl'lar. 

lIAI.tL KADI:'\I ÖLDÜJlf;CF.Gtz..1 
SÖl'LJ~,U~ 

Tahkikat daha ziyade derlnleştlrilln 
ce son günlerde Halllln, tnnıdıklarma 
ve hattA 1''atmanın ı;alışlığı evdeki 
ahçı kadına: 

"- Fatma beni yaktı. Bana bUyU 
yaptı. !çimdeki ate§ eksik olmuyor •. 
Onu öldürmekten başka çare yok.,. 
dediği tesblt ediliyor. Bu vaziyet kar. 
§lSmda vakanın şu §Ckllde cereyan 
etliği t~mln edilmektedir. 

l'AC'lANIX TAJIMlN EDII..Dlôt 
ŞEJUI. 

Hfidlsc gUnU LQtcullah apnrtımam
nın zemin kntınd:ı Fatma Halile ar
tık kentll.ıı11e sik sik temas edemiye. 
ceğlni, çlınkU çalı~lıltı evdekilerin bu
na mUsnnde etmediklerini söylemiştir. 
Halll de Fatmayı çok sevmclttedlr. 
Bu vaziyet üzerine kendini kaybelml§ 
ve bıçal!'ını çekerek F'atmanın Uzerlne 
atılmıştır. Fakat kadın cnn havliyle 
bıçağı eline geglrmlş Halilln boynu
na saplamıştır. Keskin olan bıçak 
HaUlin boynunu yareıma kadar kes. 
mlşt1r. Ii:sascn Halllln zayıf ve çelim
siz oluşu kadının can havliyle bunu 
yapabileceğine ihtimal verdirmekte
dir . 

Bu sırada Halil tekrar bıçağı ala
rak bu defa Fatmanın boynunu iyice 
kesmiş, sonra merdivenleri ı;ıkarak 
sokakta birkaç adım attıktan sonra 
boynundan boşanan kanlarla dUşUp 
ölmUştUr. 

Bir nokta daha bu !lkrl kuvvetıen
dlrmektedlr: 
Eğer :Fatma 'le Halil başka şahıs 

veya §ahıslnr tarafından kesllmlıı ol-

Maktul 
dar 

dün sabah üskü
hapisanesinden tahliye 

• 
gencın 

edildiği 
Dün akşam saat 20 de Şehremi

ninde bir cinayet olmuş 17 yaşında 
ı ir genç 18 yaşında bir arkadaşını 
• ı:.kla sokak ortasında üç yerin -

l<'n vurarak öldürmUştUr. 

Kntil, Şehremininde Uzunyusuf 
mahallesinde Hacıyusuf sokağında 
3 numarada oturan tütün amele -
sinden Mustafa oğlu Cnhit Üngör -
dUr. 

Cahid Üngör dün akşam ilz('ri 

Şehremininde Selçuk Kız Sanat 

anlaşıldı 
mektebi lSnUndc arkadıı.şlarmdan 
Ahmet oğlu Sedada rastlamış ve 
bıçağını çekerek birdenbire üzeri
ne hücum etmiştir. Etraftan yeti -
şenler vnka yerine geldikleri za -
man Sedadı Uç yl"rinden yaralı o -
larakölil bulmıışlar ve Cahldi elin -
de kanlı bıçağile yakalamuılardır. 

Yapılan tahkikatta maktul Se -
dadın dün sabah Üsküdar haplsha -
ncsınden yeni tahliye edildiği anla
şılmıştır. Hadisenin sebebi araştı -
nlma ktadır. 

L\rtfull:ılı np:ırtmnm lmpırısı 
Rüştü 

satardı, Halil sokağa çıkamıyacak bir 
hale getirilirdi. Halllden akan kanla. 
nn çamaşırlıkta ve merdivenlerde 
e.z ve yalnız kapı ite sokakta çok ol
ması da bıışkııları tarafından vuru
lup yere yıkıldıktan bir mUddet sonra 
sokağa çıkmadığını göstermektedir. 
Halil eğer çnmnşırlıktn yere yuvar. 
l«nmış olsaydı. Boynundan akan kan
ların orad::ı toplanması M.zımdı. 

Dünya haı·bioe 
doğru! 

Amerikan deniz harekatl şefi Amiral 
Stark bu fikirdedır 

Şimdilik bUtUn de11ller vakada U
çUncU veya d<lrdUncU ıınhıslann aırı. 
kadar olmadığı tahminlerini kuvvet· : 
lcndlnnektedlr. 

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR 

Vaşington, 14 (A.A.) - Ame· 
rikan deniz harekatı ~fi amiral 
Stark'ın kanaatine göre, haliha· 
zırdaki ihtilafın bütün Avrupaya 
yayılması ihtimali ve Uzak şark· 
taki müphem vaziyet bir cihan 

Zabıta tahkikatı kapatmlil değil - harbi tevlit edebilecek mahiyet • 
dir. İkinci şube müdUrli :Nazım, tedir. 
müddeiumumi muavini Mahir bu Mebusan meclisinin tali tahsi· 
ısabah vaka mnhaJline gitmişler ve sat komisyonunda beyanatta bu· 
Beyoğlu emniyet Amiriyle bu ci - h.ınan amiral Stack deniz bütçesi 
varda tnhkikattıı bulunmuı;ılardır. projesini müdafaa ederek demiş-

• tir ki: 
Kati netice~~n bu 8:kşam:ı. kadnr 'Almanyanın, Rusyanın ve ltaı· 

tcsbit cdilt'cegı tahmın olunmak - I yanın so hedeflerini ve ihtiras • 
tadır. Alac:ıtımız son haberin birinci n . .. 
sayfamızda okuyucularımrza blldlrlle ı l~~ını sa_:.ah~tlc tayın.etmek. mu~· 

• ceğl tabiidir. kun dcgıldır. Bu mılletlerın hu· 

kfı:nctleri tarafından yapılan ale" 
ni beyanata itimad olunamaz. 
Böyle bir vaziyet Avrupa harbi • 
nin umumileşmesi ihtimalini art· 
tırdığı gibi Uzak şarktaki vaziyet 
de bir cihan harbi doğurabilir." 

Amiral Stark Amerikan donan· 
masının 1914 senesine nazaren· 
daha iyi hazırlanmış olduğunu 
kaydettikten sonra sözlerine şöy" 
!e devam etmiştir: 

"öyle zannediyorum ki, bey • 
nelmilel vaziyet harbin başlangı· 
cına nazaran bizim için daha teh" 
likeli olmak üzere değişmiştir." 

Nlha>')tt ~ ~dall btr 
kaç gtın .eonra :ıw. m1lrıı.caat ~w. 
Yerdiğimiz para Ile g~cmedJğtnl 
\t' A1'..aarayda bir doktorun yanında 
ç.ılı9acağmr s!SyledJ. :Birkaç gUn son
ı a eşyalarım topladı. Yeni yerine 
)crJ~lnceye kadar. e,şyalanm Tarla
ba)uıda Kireçb&ne llO~da, 18 nu. 
~~ • eve~ emanet olarak" btraltac&
tmr al5ylJyereJ("~ık:ıp gftt1.,. 

Cenazeyi kabre iıidiren 
Amiral ezcümle halihazırda 

120 parça harp gemisi in,a edil" 
mekte olduğunu, fakat 19 gemi" 
nin daha derhal kızağa konması 
icabettiğini ve donanmanm hava 
kuvvetlerini 30 - 7 - 1941 tarihine 
kadar 3204 tayyareye iblağ ede· 
bilmek için yeniden 576 tAyya.·e 
satın almak tasavvurunda bulun· 
duğunu söylemiştir. 

•.a.DM.NIN EŞYALARI NERJl;DE~ 
' :Apart.mıan aahlbln.ln bu ııözleri 
l:leline polis Kireçhane sokağmda 
J'atmanm ~y&larmı koyac.ı(;'IIU söy
lediği evo gitmiş !aknt evde Martka 
ve vnsıı :isminde iki k1racmm otur
duğunu glSnn~tUr. 

Kiracılar Fatınn isminde b1r ka. 
dmdnn ve eşy&larmdnn haberleri ol~ 
madığını söyleml§lerdlr. Bu vaziyet 
knrşıSitıd:ı Fıı.tmamn e§yaları nereye 
götUrdUğU meydana çıkarılamamı11-
tır. 

A.KSARA.1.'DAKt TAHKiKAT . 
Bundan sonra Fatmanm son çıılış

tığt Aksarayda Millet caddesinde Tc
\•ekkUl hamamı karşısmd:ı 100 numa
ralı, röntgen mütehassısı doktor Ete
miti cviııe gidilerek tahkikat merkezi 
buray:ı. nakledilmiştir. Buradaki tali· 
klkattn, Fatmnnm, Uç sene evvel dok 
torun çocuı'\'Una dadı olaralc eve girdi· 
ğl, bir B<'nc lmdar evvel ayrıldığı ve 
bir mUddet sonra gene buraya ı;clC'· 
rek dadılrğma devam ettiği anlaşılı· 
yor. Ev sahiplerinin ifadelerine gore. 
Fatma bir ay kad:ır evvel ahçı kadın 
vasıtasile ricada huluI?muş ve onlar 
da. Fatmayı t~krar yanlarına almı 
!ardır. Falmt Fatma bu d tal<ı 
de hastn oldut!ıJnu söylemiştir. 

Doktor J<endlsinl muay ne ed• ı 1 
bronşiti olduğunu söylUyor ve teda· 
vi ctmeğc başlıyor. Nihayet Fatm11 
ı;ene eski sılihaUI vaziyetini n1m•s 'e 
eski yerine yerleşmiştir. Bir gün bir 
yere bıraktığı e yasını nlacağıııdan 
b3.h.ııederck lz!n Lııtıyor ve ak,:un t:'\;C 

dônclU~ll t:aman Y.:ıtııuwı Hnlıl d<! ı.c
r ber geliyor. Fatma Halli! ·•ı ocam., 
~ o 2 r• ..._ ~tr bunu 
.... , ıyret: 'htm!!:ra namı bir 
c~rı~ ew fl.'•Urmem lnl ııbylU~orlar. 

HalP llU ,asar gtlnll nkşamL Cla e. 
-.·e ı:eıtyor. Fatmayı alarak gidiyorlar. 

• 

bağirdı 
·YAŞUYOR 

mezarcı • • 
OILC .. ._._ ...... ._. __ D 

u 
a 

Zabıta, Usküdarda vukubulan korkunç 
bir lıô.disenin tahkikatile meşgul 

Ge~n pazar gUnU "t;akUdardn pek 
garip bir vaka olmuıı. ölmeden gB 
mUldüğQ lhtlu edflen bir adam mc 
zardan çılmrıl~rak tt:?krnr nıuayeney" 
ııcvkolunmuştur. Hfidise -§U sureti" 
olmuştur: 

ÜskUd:ır Ağahamamında oturan 34 
ya.ıııda marangoz Mehmedln mcncn
j t gripal hastalığından cumartesi ge
c ı saat Uçe dolru öldüğü belediye 
ye blldlrilmiıtır. Kendisini muayene 
eden b lcd ye nöbetçi hekimi şevket 

Doı-a, öldUğUne kana~t getirmiş ve 
dtlın ruhsatnamesi vermlı.ıt(r. 

Uı.muıı Uzcrlne pazur gllnU ııaat U<: 
te .UUllıllld .. rt! rırt:zıı.l'lıı!ına götllrült'tı 

:Mehmedln cena?.csl l•abre konulacağı 
ııırada mı-zarcı, ces~tte bir sıcaklık 
llissetınl§Ur. 

./ 

Bunun üzerine Mehmedln öldU· 
ğUndrn ş\lphe edilerek ceset o cimr· 
da 

0

bu:umın doktor Rclccıyan ve opc· 
rııtör Nurcı.~tlnc muayene ettirilmiş

tir. Bu arn:l:L "canlı cenaze,, mezar
lık yakmmd:ıki camiln IJlr odı.ısına 

nakledilmiş ve oraya gelen belediye 
lıcl>lmlne te!.rar muayene cttlrilınlş· 

Ur. J:o,akat ya ölU hakikaten ölmUş 

veya aradan geçen mUddet zarfında 
sonradan öltnUş olncak ki belediye 
hekimi kcndlalndc ölilmlln bütiln Cı

razını bulmfı:ı \"e cesedin soğuduğunu 
mUşahede etmiştir. 

Artık ühllıı'fU tah3l.kuk eden Mdı
n.et yeniden ıııe1.nrn göt lrUleı ·k gli· 
ıııl\lınU, tUr • 

.Maanıafilı zabıta işe el Jcoyarul< 
J&hk1kn.ta ba§lamıu ve Mdisryc şahit 

olan doktorların malQmatına mUra
cant etmlf;tlr. 

Ö!Um ı:aporunu veren belediye nö· 
betçi hekimi bir muharrlmlzc demiş
tir ki: 

- Ilen ölUyU evinde muayene ede
rek ôldU(;1lne tam kanaat getirdikten 
sonra defnine ruhsat vcrnılı;:Unı. hı· 
san öldUkten sonra da sıcaklık b!r 
mliddet devam edebilir. Bıından, has. 
t.n;nıp diri diri gömUldüğU neticesi çı
karılamaz. Nltcl,lm mf'zardnn çıkarıl
dıktan sonra tekrar yaptığım mua
yene n<'ticesl .de, ilk muayenenin ver. 
c.ll~I kıı.ıınııttrn :f11rklı çıkmamıştır. 

lllaııen:ılt:~ tı Mclıtnt!dln dlı 1 diri gH· 
rııUldU:'!'U \•e mezarda birkaç saat kal
dığı l~ln öldüğll iddiası dog"ru c!eğll

dir." 

DONANMA BOTÇESt 

Vaıington, 14 (A.A.) - Me· 
busan meclisinin tahsisat eneli • 
meni 966.772.878 dolarlık donan· 
ma biitçesi halekındaki kanun la· 
yihaınm tasdik ederek mecli~ 
göndermiştir. 

Encümen ecnebr meqffkctlerde 
bulunanlardan daha l:>lffük zırh" 
lılar ve kruvazörler inşasını tas· 
vip etmiştir • 

itizar 
dolaymlle 

k-frlkamrzı 

l"azQtln:m çokluğu 

''Ölüm üstüne ölüm" 

koyamadık, öz\ir dileriz. 

Almanca dersi 
~ri ve asri HABER Metodiyle 

.re mutedil ücretle ders almak is 

teyenlcrin .. Almanca öğretmeni,, 

ismin e mektupla gazetemize mU 

racaatı. 

ŞEHfR TiYATROSU 
'frııt'b:t'jt Dram 

lu-.ını: 
Akşııııı 20,30 ıla 
o /{.\/)/.\' 

Komedi kı5mı: Güıııliiı H le Cocıık 
oyunu a~şam 20,30 da OGLUMUZ 
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