
,~ 

~bı ~~ umu.m llıetril&t &lucıUrö 
Haıan Raıin Uı 

Baaudığ ıyeı 

~ VAKn HABı\ASI 
~a CaddcSS VAkT'.J Yurdu ··-·---~--~·, 

211 
ttLOL 1941 
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Ki1Jef 
etrafında 

Alman 
zayiatı 
?oo bin i 
~ 21 ( A.A.) - R us cep.. 
~ ti en Almanyaya gelen b&be1'. 
~lı {_et lı:alcei ilterinde gamlLlı 
~ Yraim OOJgala.nmakta ol • 
~ıı .Poltavanm A lmanlar tam. 
~ l§gal edilmit bulunduğunu 
' Yor. Birkaç gündenberi ta!ı. 
~ ~ üzere Almanlarm bU 
e~YreU bu noktada tcmc:rku; 
~11 bulunuyordu. 

'etz snıaı mm~J:ama k&r§ı ya 
' .\tınan tehdidi glUtkçe daha zı • 
'ltı lebelJUr ediyor Oı~er taraftan~ 'ttln devam eden l uUıarebeden 
~ .\Jnıan l.-uvvctteru:ln çok çetin 
tıı lf.ırebeıerın deva ... etmekte oldu 
'-t ~et Vll.to§lıLrı:-;ı girclkler..ni Rw • 

itile kab•Jl et lck~dMu. • 
ltı~ kaYnaklaı"IDın teal ııılnine göre 
'l~le etraımda cereya.. ıde.n, . ınuha. 
'ltl"\1e AlmarJar 70J bin teıe!at 
'lerdlr. 

lıtı la lı tnıntaı<asmın terkJ icabet 
'et kdlrde RÜSlaru. bı.ralan tahrip 
~ '4 c nıuvatfak oluı olamayacak. 
ıt~leai teemmüle rr.yandır. 'tt nııı garbi S!mryada Ural 

~ltaamttakt sına• kat:ıllyetl bak 
'ı-ı.~~ılıuı bir tetkik" göre Doneı,; 
'tııı ~m d~m ..n. terkl Ruııııar 
~ kadar cldd! ve ehemm.JyeUi 
'bttt 

1111 
°lauıı Rualan on Uç ha!tadan 
lınana muvaffakıyetle muka 
~ .. Devamı 2 ncl sayfada • 

Patrikhanenin kapısı 
niçin açılamadı ? KiYEF 

SOKAKLA-
Felô.ketz3de/erin anlattıkla- RINDA 

lı l .. t[ CEREYAN 
rı egecan ı · serguzeş er EDEN 

Belediye, yangından çıkal'.llara KANLI 
derhal yardıma başladı MUHAREB 

BUGON öjlt> ve ikindivakti çıkan l azetelerin bildirdikleri Fenerdeki yangm 
faciaıına dair En Son· Dakikaya kadar muhtelif muharrirlerimizin almıı ol. 

duldarı yeni ve ehemmiyetlitafsili.tr okuyuculatımıza bild iriyoruz: ·------..-........;.. ___ ..;_ ____________ __ 

TUBata ·ra 
ilaç il.ela ya.adi 

Yazan: NiYAZİ ABMED 
. lıtanbul kadar yangınıngadrini görmÜf bCl§ka bir 

ıehır yoktur. Senede bir kaçyangın, fehrin yiizlerce, bin. 
lerce evini .Uip ıüpürdüğü,Htıliçte parlayan alevin çok 
defa Marmarada denize gömüldüğü olmuıtur. 

Onun içindir ki tarlh 1atanbu1 yan 
gmlarmı "":ıJderha" diye tavsit eder~ 
Şehrln en çok yanan lrıamı bugün 300 
evin kUl h&llne geldiği Fener e lvan 
dU'. Burada ilk yangrı 1633 yılın~ 
~~°;l1DW: ayıİıda görUlnıU~tUr. Halk 
yeni doğan §ehzadenin weıefine eğlen 

celer tertip etml§U. Kandilli bahçele • 
rinden KAğıthaneye kaıınr uzan~ 

"Kefere" evinden çıkması ıncg'um 
.sayılırdİ. 
Unkapaııı ve §lm~.ki tUtlin 1.nhiıııan 

fabrikalan -clvarmdak.l UıııkUplU ma 
Jıa~ıııf. ,KüçUkp~a,r, K&Jı·tarçıJy-, .su: . 
leymanlye bu yangında kUl haline 
gelmişti. 

Fefa camii başmdsJ.t vczi~ 
bütün .emtıerde tılgm<:a etleniyor Mustafa paşa, Sadri Esbak Numan 
Jardı. Cuma gUnUydlt • 

- Fener, Cibal: yanıyor, at.e§ 
Sultan Selime dayaz:.dı. Haberi yayıl. 
dı. 

Yangın bir kalafatcuım yaktığı 

tundalardan çı~-nı§, ı\.ys. kapı KU 
çükmuatapaga yanru§ Unkapanm; 
ve S&raçhaMye cog .·:, ı;nl.§Jeml§. Di 
ğer taraftan blr kol Fall"ı Atpazarm; 
MoUagUran!ye ve bir ko~ da Edirne. 
kapı Camllne uzanmı§tt. 
Yangın yerine geletı padl§&ba veZir 

aynen §Öyle demı,u: 

- ŞevkeUQm, tuarru ve duadan 
gayri bir neııneyle mOdafaaya l.mkAn 
yokutr. 

"Oldu bin km: ilçte üıraki kebir!'' 
Bu büyük yangının tarihidir. 
İkincl bUyUk F ener yane;ını hJcı1 

ııso yılına raaUar. 

paşanın muazzam aaraylan aynı A.kı. 
bete uğramı§lardı. Şch7ade camllnln 

_.. Devanu 2 IDd sayfada 

Y anıgm maJüm olduğu üiere 
bu sa;ba.h saat 4,55 de Rum 

Pat.rikha.n~ ait olan idare 
. esmddQ - llattNai:n Wlundu

ğu büronun korldonmdaıı çA:mJI 
ve e.b.şa..p olen bu binayı tamamerı 
yaktıktan oon:ra rihglrm şiddetle 
esmesi yüzünden Sultan Selime 
kadar olan geniş bir ealıa dahilin 
de ki k:8giı- ve ahşap bir çok evleri 
yakmıştır. 

Y a.ngmm ka.t'i blançıosu şudur: 
Ekserisi Camcı ÇUJme yokuşu, 

Fıstıkdfüi nıa.h.allem, Karadavut 
çeşmesi, ve 1ncebel sokağında ol· 
ma.k üzere 94 kflrgir ve &hşa.p ev, 
lncebel sokağında ve Patrikhane
nin hemen üstünde buluna.n Umur 
bey ve Ca.ınerıçeşme camileri, ay
ni civarda bir mescit ve patriıkha 
neye ait olan, yanıgmm çıktığı 4 
katlı ve 10 odalı a.hşa.p bina .•• 

YANGINI EVVELA KlM 
GÖRDUf 

Yangın evveli Fener bekçllc.rin• 
den 728 numa.ralı Silleyman tara• 
fmdan görülmüş beş dakika sonra 
da kule ya.nguıı itfaiyeye ihbar 
etmiştir. 

,..... Devamı t lnC: uyfada 

Röyter 
muhabiri 

Heyecan 
lı tafsilit 
veriyor 

Loadra. ıı (AA.) - M,W .... 
smm Koakon.dald. da1mS mu'bal:ıld 

bild.iriy~: • 
Sovyet ordU.!\IDUll organı olan ''Kı,. 

zıl Yıldız'' gazeteaınin Ja7ef mQdaft. 
leri tarafından radyo ile ne,redllen 
raPQra göre Kızılorc!u krtaatı ne ma. 
halli muhafızlar, Klyet T8.l'Of]armda 
Alman Uert hareke~lni kırmak içln 
yan yana harp etmektedirler. Söylen_ 
dikine göre Almanla.·, saytata ebem_ 
mlyet vermeksizin ve §Chri .zapt.et.mi§ 
olduklarmr ilAn için doU~eslne tur. 
ruzlarda bulunmaktadmar. AlmaDJa. 
rm muharebelerde bir çok :lnaaD kUt_ 
leleri kullanarak bazı noktalard& 
!.fChrin müdafaa hatlarmı yarmıı oı_ 
duklan kabul edllme'ktulir. Fakat 
şehrin müdafaa hatlarında ve 09hrin 
cenup methallerindcı kanlı ve devamlı 
muharebele:- cereyan etmektedir. 

Alman ınaktülleri ile tahrip edilmiş 
bir çok tanklar ve ?tomobfller, daha 
glmdlden sonbahar renlcıerine bUrün. 
mil§ olan ormanlarda, c~nubt varoga 
götüren yolalr boyunca ve beyaza bo. 
yanmıg klUbelerin bahçelerinde serili 
bir halde yatmaktadırlar. 

Böyle muharebeler, §ımdikl kadar 
geni§ mikyasta olmasa da, Klyet'in 

_... DenmJ '! lnı:I aa~ Yeni 
Alman 
tebliği 
~Yazuı 1 od sayfada 

Ate,. ikinclklnun aynıda bir Yahu 
di e~den çıkmqtı: O vakıt yan~ 

tw:.ı--~~._....~~~~.,..,..~~~~~~ft] 

Devletler 
Yeni Şahı 
tanıvor 

}'arın 

Tahranda 
Sefirler kabul 

edilecek 

f 
J 

• 

TaJınuı, :U (.\.A.1 - • Şııh, kordlp 
loma tlği pa.zarteal gl..ı. l; kışlık ıııaray 

rla kabul edeceke-. Bu kııbul, devlet 
!erin ve bilhassa Itıgllkı enin §ııhı 

tanımakta olduklıırmı ı:öster-ktl.r, 

Bı4vekil Furuğl Han. nı\!ha~mııtm 

tatm emri verilir vcrlın.rz alt'J9~1e 

iStanbula 
hareket eden 

ıBir Bulgar 
vapurun
da infilak 

oldu 
~ 

Gemi battı 
Solşa, Zl (A..A.) - D. N. B, Dün 

gece lstanbula m~teftCCfhen hareket 
etmı, olan l M tonluk Btılı.-ar "Rodi 
na" ticaret gemlainde iki intlllk oı • 
mQftur. Gemi bir kaç dakJka zarf~ 
behn ..... .Ktlretteb&ttan .. kfo! ek. 
iliktir. Gemi ıa.mWeslz olarak -~ 
ı.t dJOJ:dıL .. 

Macaristan da. 
ekmek 

vesika ye 
bindi 

Batlapqte, 21 (A.A..)' 
Maca.ıUtan devlet merkeziy. 
le çok yakın civarlarında ek. 
meğin vesikaya tiibi olması 
Uı1Ulü yarından ilibaren mer. 
iyet mevkiine girecektir. 

Amerika 
Reisi cumhuru 

hasta 
Nevyork, 21 (A.A.) - Reia 

Ruzvelt'in muztarip olduğu • ve birkaç gün devle\ itler iy. 
le meşgul olmayarak iıtira. 
hat etmek üezrf" Hayd • 
Park' a gi'd:iği haber alınmıı
lır. 

te§kll etml§ olduğu kah::ıede tadlllt 
yapmaktadır. 

Parltımento, her g.ın !;ı.ma edecek 
tir. Haftada blr deta umuınl celse 
aketdecektır. Memleketti' ~ bırsızlıklo 
beklemekte olduğı: bl • çok isltıhat 

yapılacaktır. Şimdi •. rejimin halkın 

teveccUhlinU kazanMas . geniş mlk 
yasta, bu isltıbnetın vıısıu. ve sümum. 
ne ba.ğJıuır. Ceman tngllizlere 400 
kadar ve Ruslara d (· .•. •man tr.ııllm 
edilmiştir. Memlcl·e t 01ır!tinde tal~rl 

ben lCiO Alman kolı:wtır. 

- ---c>-----

Sovvet 
• 

tebliii 
Moshoua, 21 ( A.A.) - Bu sa. 

ba.hki Sovyet tebliği: 
BiitUr. cephelerde ve bilhasM 

Ki;.·efte ~k siddetli muharebel« 
dev~n etme~it>. 

~Devamı 2 Del ııııayfacl• 
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Tarih·e Fe e~ 
kaç efag ndı 
~t:uaıı l tııct sayftıdıı 

mln:ıreslnl tu~u§t;,ırı.ı: bir lnvllcım 

burada bUyUmUş ve ıılc t·•fıı.m hııllD. 

de camlln J.vlusuna yxtt.'mış bulunan 
eşyayı bir kaç dıı.k ka içinde kor 
yığını hnllne geUrml~t 

La.leli ve civarı •I mahvolmuııtu 

Ornd:ı.n KUçUklangaya, Aksarııya, 

Dııvutr.a":ı. camll.ne, Kocamustnfapa_ 
şayn kol kol yruıgmc.an yollar neıldı. 

Fenerde başlayan yıuıgm tam kırk 
yedi saat ıllrmllg v., şebı!n 4lD tÔlıt 
meskQn olan semtıcrtn1 silip ıUpU_ 
rerek l!armaraya kada:- uznnmıotL 

1183 hlcrt yılı şubut ayında Fenerde 
bir yangın daha görllyoruz. Yanı bU_ 
yük ynngmdnn 8 ser.c sor.ra, bu yan_ 
eFnerln blr ..nahnlle~ oıan Ayakapı_ 

dan çıkmış, Blznnsm ıı:eşhur GUl 
camU clvarmdakt evlert tam&mlyle 
yakmıştı. 

H:llk Fent'r y:ıngmlnrmı blr uğur_ 
suzluğa atfediyordu üst Qste gelen 
yangınlardan btr kaç ay sonra ta. 
mamlyle hırieUyan abn..ı ile mcslroıı 
buluruın B tat tutut§mw- "e ate§ gene 
henUz bir kaç bs.rnkı.:. yapılan Fenere 
kadar dayatımı§tı. 

Bu yangın, fazla zara?' vermeden eT 

lel'den mMa mQhim olarak 12Q dUk. 
kAn, tmn, 7 değirmen,• debbağhaııe 
3 Yahudi sln&gogu yarıır.qtı. 

Bu kadar ucuza kurt~anm sebebi 
sadrlzamm yangını :ö:ıdUrmete selen 
yenlçeriJere yağmur glb! para açma. 
mydı. 

1186 da Fenerde bl!' J&ngm daha 
çıktı. Fakat U.t 11.att goleu ynııgmlar. 
dan lmar edilemem!§ olduğu için az 
ev vardı ve kolay sôndUrtlldU. 

1941 • 1942 lenCS1 llk maçların& 
bugnU baoıanmıştır. 

Fenerde llk ma.. Fenerbahçe • 
Kasmıpnp arasmd~ yapıldı. MU-.., 
bakayı ~ Fener 1'.aza:ıdı. 

İkinci l!l:ı.ç Gala~ .ny • (0Unq 
Şf&ll) gençlik klUbt ara.r .Dda yapıld;. 
Bu müsabakayı da T-4> Gal&taaray 
kazandL 

'O'çtıncn maç hattanın en m1lblm 
mllsabakasıydL tstanbUlspor Vefa 
arasındaki bu maç 1-1 beraberll.kle 
nettcclendl. 

Vefalılar gollerin! l:ıal!t.mln yenncSe 
olmayan penaltı&mdıın kazandılar. 

Ktı'REK MUKAVEMET 
Ş tlPIYONLUGU 

Beykoz - Sllleymanlye 2 -2 
beraber. • 
Beşlkt:ış-Peraya 8 - O galip. 

gelm!şilr. 

B"ykoz - Moda nnı.s:n:fo. 14 
millik kUrek mukavemet yn.n.'f[ bu 
giln yapıldı. Neticede Galatasaray 
birinci, Fener ikinci, Beykoz il. 
çUncU, Ana•lolu dördUncU olmuş. 
tur. 

BUyük olarak d6rdUncta lt~cner yun_ 
gml 1186 yılından SODJ ~ çıktı. .Ate§ 
hUtOn bir gece .ıevnm etml:ı ve Un. 
kapanı sah llne · kadıı · oln.n binaları 
kili etmlgtl. Tarih şöyle diyor: 
"BlltUn sahil boyu aa.ıır blnndnn tehi 
kaldı, .. 

Büyük FCDer yangmıormdan blrı de 
1754 yılında <:I• r. Tnrl'l <!lyor ki: 

••yangın sur harlL• vr dahilindeki 
mevcut bilumum Rra;ı.a evlerini 
toprağa kanııtırdı. Ciball v Fener 
gtıne çırçıplak kaldı., 

Şehirde bol! yer kalırmı ya semtin 
halkı bir sene içinde ne yaptı yaptı, 
yangm yerleri blr yıl sonnı gene eski 
mahnlle halini aldı. Evet muhterem 
okuyucular, tarih lst.ı:ır.bulun en kor. 
kunç yangınlarını Fener semtinde 
kaydetml5tir. ÇUnkU l 7f~ yılında en 
mUthlş yangınlardan b1rlnl daha gör. 
dll ve ateş tstanbuld:ı 4S saat surdu. 

8 binden taı:l.a ev, 580 büyük değir. 
mmı, 70 hamam, 2CO cnnu ve bir çok 
ban hdk ile yekıon oldu. 

Bu yangında Vefa, ŞehZadeba§I, 

Saraçhane, Atmeydanı, Aksaray, Da. 
vulpaşa lkl gtın lld gece içinde kav. 
ruldu gitti. . 
Matı admd btr ptr. 
Nan lcahn gdcll baJdmı )'aktı hep 

'Lıtanbulu 

Mısraı ııc ;;angmı:ı deh§etinl ıra~ 
)'() çalt§tDlftL 

Ve 1780 yılı gene Fener vo Ciball 
!ç1n "Kızıl bayram" oıcıu. Bu yangın 
blr bayram gilııU çıl:mış, 64 uaal sür. 
mUştU. 

NİYAZİ AHMET 

KiYEF 
Suni sisle 
zaptedildi 

Londm, ıı (A.A.) - (H.B,O.) 

BUtUD RllB cer.besinde F,ilddeW mu. 
harebeler devam edlyo:-, DUn Bertin 
radyosu Kiyetin zaptı !ıı.kkmda. ma. 
ıamat verm~Ur. Radyo ıstlhktmılarm 
birer bire?' z:ı.ptcıUldiğlnl, son hUcu • 
mun aunt 818 hiınnychlndl!' yapıldığı. 

m btldlrml:ıUr. 

Km1 Yıldız ls'.m.U Rwı gazetesi 
bir buçuk ııylık muharebede Almanla.. 
mı zayiatmuı 100 bln aokere, yanı 10 
fırknya baliğ oıduğunu, Almanların 

yllzclroe tayyare ve tank da kaybet. 
Uklerinl blldlrmlfllr. 

Lezılnsrad mmtakr.saıdo. gehrin 20 
mil cenubunda barp ediJyor. 

Smolenak mmtaka.cıında Ruslar 13 
mil llt!rlemlgler, H K!Sy istirdat et • 
ml§lcrdlr. •O ıncı, 68 tıncu Alman 
motönze' alayları ve 81! uncu tank a.. 
layı geri pUsktırtUlaı\l~tUr. 

-
da 
Ncuyo1'k, 21 ( A,A) - D,N,B 
Nevyork gazeteleri, Kiycfin Al 

manlar tarafından ışgali ve Al
manların sair muzafferiyetleri 
ve Alman ordulnı mm !Gıarkof 
ve Don sanayi mıntakasına ta· 
karrüpleri hakkındaki mütalfuı.· 
Jnrını mu~m başlıklar altında 
neşretmektedirler. 

Nevyork Post, derhal Sovyet 
Rusyaya en iyiAınerikan tayya· 
releıinin gönderilmesini teklif et· 
mektedir. 

Nevyirk Pos'tm muhabirinin 
Vaşingtondan bildirdiğine göre 
Amerika ile İngiltere SovyetRus 
yaya derhal en iyi harp ma1Z3'" 
melerini göndermek hususunda 
mutabık kQ.\mışlardır. 

Arkangelske avcı tayyarelerile 
hafif tankların gönderilebileoeğı 
Uınit edilmektedir. Bu limana 
buzkıran gemiler yardımı ile gi· 
rip çıkmak k~unusani aynın ka" 
dQ.r mümkündür. O zamana ka· 
dar lran tarikile cenup yolunu 
organize etmek mümkün olduf;.ru 
Uınit edilmektedir. 

Scripps Hovard gazeteler gru· 
pu, yazıyor: 

Va.şingtonda bUyük bir endişe 
hUküm sürmektedir. Moskova· 
daki İngiliz • Amerikan heyeti, 
kendisini üası müşkül bir iş kar 
§.Isında f arzetmektedir, Her ne 
pahasına olursa olsun Sovyet 
tere w.kit geçmeksizin harp mal· 
zemesi yeti!]tirmek laztmdır, ay
nı zamanda İngiltere ile Ameri· 
kanın ellerinden geleni yapacak
ları hususunda Sovyet Rusyaya 
teminat ita etmeleri icap eder. 
Malfun olduğu vcçhile Mosko·ıa, 
demokrasilerin yardımındaki be
taatten ve berri Avrupada Ur 
İngiliz sefer lıeyetinin bulunma.· 
masından pek ziyade gayri mem· 
nundur Rusya hnri>inin neticesi; 
Moskovada bulunan Beaverdoik 
İngiliz heyetinin ve önürnüY.deki 
haf tıılar zarfında yapılacnk kat'i 
muharebelerin muv.ı.ffakiyetine 
bağlıdır. 

Nevyork Surs, Ruslar için ar.ı 
zi ziya-nm değil, lbüyük sanayi 
merkezlerinin elden gitmesinin 
mühim olduğunu yazmaktadır. 

Sovyet tebliği 
Baıtnrafı l ncl llftyfada 

Sayın Üsküdar halkın_ın nazarı dikkatine 

l.t0ndra, !1 (Radyo) - Saat 
1,15) Son Sovyet tebliğine ilave 
olarak neşredilen tebliğ: Son iki 
ay içinde şarkta8500 Alman tay. 
yaresi tahrip edilmistir. Rusla
rm taktiği a~zi tutmak cle~il. 
Almanlara mümkün mertebe a. 
ğır zayiat verdirmektir. Sömikok ve Karabük koklan 22 eylUl puFLrtesi gü -

nünden itibaren Osküdarda Balaban iıkelesinctc kain İb
rahim Y olalın mahrukat deposunda perakende suretile ve 
müşterinin vasıtasına teslim sartile tonu 23,S ı:radan satı
lacaktır. 

Harbin neticesini insan kuvve
ti tayin edecektir. Almanların 
kuvveti tükenecektir. Halbuki 
Ruslar n insan kuvveti tüken. 
mez. Amerika, İngiltere, Rusya 
gibi 3 devlet konferansmda ihti
~t malzemenin en iyi şekilde 
kullanıi.ması kararlaştmlacaktır. 

KömUrlerin 1atl§ Ye wziw mOtealUk hu.suııat ha.kkmda "8.kJ olacak ştl<L 
,.etlerin Galatada yeni yolcu salonunun 3 UncU katmd8 Tilrkiye l.ömOı satış 
'Ye teYZI mUCJÔese.slDe blldirllmcal rica olunur. Telefon 44766 (ı:::,gg) 

HiS VE ASK ROMAN/ . tek nnz.-ır etmenizi sadaka olarnk 
Iiıtfetmekten hemnlde çekinmez
üıiz ..• 

Meliha Cemal aklma mUthfş 
bir tedbir gelmiş g:bi birdenbire 
durdu ve çantasını nçtı. Fakat 
genç a.tl:ı.m d'.llın çabuk davrana • 
rak reddetti: 

- Hayır hanımefendi, rica e.. 
derm. 

- Şu hald~ ne istiyorsunuz? .. 
- Hiç... Sizi tnldp etmek.. O 

kndar... Hele bu bir:ncl defası 
değil ki. .. Herhalde bunun ıç:n 
bana. kızma:r.smız dc{;'il mi hanı • 
mef'!lldi.cii;bn? •. 

Sonra bu da sizin için bir yenilik 
teş'k.il etmez .• Önce de ka ·bo'muş 
bir adam eizl tak'p e1iyor. H m de 
h'-: b r :.. • · · o:...ırı.drğı h'l.1 1". N" 
o! ,,. de w il mi ?~Şimd Ye k ·n.r r 
h"ç dıkkut etmemin miydin"z? H 1 
b·ılti ben bir aydnnberi C"'drl~'crde 
tizm yolunuzu göililyor, da. m!l s'zi 
f.lfdJt eö'fyuı d'mn. (;eceler:! geç va· 
kit evin.ize döndUğUnüz zaman sizi 
dalına ~rllyonım, 

Dostunuzu da görüyorum. Sizi 
ocıl&rla veya Yalnız olnrnk otoma-

Ve içini çekerek garip blr sesle 
tekrarladı: 

- Ben o kndnr uzun zamandan· 
berl sizi düşUnUyorum ki .. 

Meliha Cemııl işi halletmak lA· 
zmıgeldiğ"ni anlıyordu: 

59 - Fakat siz henllz blr çoctiksu-
nuz. lUca ede'rim makul olun, dedi. 

b!te binerken de görüyorum ... Bu- Sizi s:ı.b:ederek dinledlın. Fakat 
tUn bunlar n b:ı.n:ı nasıl bir h s ver artık siz de ışi ileriye götUnnenin 
d'ğini imkam yok tahmin edemez- doğru olmıyacağını tnkdir edin ve 
s.ir.iz. Fnkat bugüne kadar sizi b:r bırakın beni yoluma d"vnm edeyim 
dakika ic-in olsun ııiTYI"l'~t gibi yal· Ben evli bir kndınun .. ~renler ne 
nız bulamnmış•ım. Kızmryacaks::- demc:-.ler ... 
nız değil mi hnmmefrn1i?.. Ve Meliha Cemal bu çocukca ya· 

Me'i ·a CJmal bu genç çocuğa lanı söyleyince gayri ihtiyari kendi 
baktı ve omuzlarını silkerek sordu· kendine güldü. F.sascn delikanlı 

- Ko.ç ytf_lmdasınız? da bu ynl:ını yut.mam·ştı: 
- On sekiz... - Ha.yır hnnımefcndi, dedi •• 
- Ve bu kachr küçük olmanıza Sizin kocanız yok, siz taıruı.men 

rağmen ta.nmıadJğonız bir kadını serbest ve yalnız:muz .. Oh hem de 
ta1dp etmek cesar<>t1ni gösteriyor- o kndar ynlnız ki .. 
sunuz değ l mi? VakLinizi boş yere Meliha. Cemal artık endişe et-
f!nr.'.'ct.iğ •. _ıizi hiç dürıUnmüyor ml?"' miye başlıı.mrştı: 
sun\!z? -Her ne hnl ise, dedi. Ben siz-

I' "denb '"C Merha Cemal n P."''""" dC'n beni brnı.!kmaııw rica ediyo
ton kndml.ğı tu•mı·ıs ve bu on s•kfz rum ... 
Y smdaki ~ıc•ık karşı.smda bile ka· Gen.~ adam blr a.n tereddüt etti, 
d nlığmı g~termiye k lk~rak ~ eğlldı ve bir duvara &yanarak ka• 
yumuşamış, tatlı bl:r ahenk almış· dm:ı yol verdi .• 
tı. Del ıkn.nlr ecs~ t buldu : Meliha Cemnl lSnO.ndcn gccerken 

- Çok iyi lm'b".i oldu w ınuz glr delikanhım boyun atkım ile oyıın· 
rülüyor hanrmefendi.. dedı Her- dığmı gördü ve daha hızlı yUrii· 
hnlde alııi dllaUnen bir çocuğn bir miyc, bir taksi o~ bulmak 

Bııatnrafı l net sayfada 

Fatih itfaiye grupu saat 5 i 10 
dnkikıı geçe yangm yerine yetiş
miş ve faaliyete b:ı..'.}lamıştcr. 

Ancak Beyoğlu itfaiye grupu, 
henllz köprii a.çrk olduğundan 
Kara.köyde bir hayli beklemek 
mecburiyetinde kalm;ştır. Üskii· 
da.r ve Kadıköy iU'alyelcriyle 1e
tinye deniz ftfniyesi de yangın 
Fener civarını adamakıllı sardık· 
t.ıı.n sonra. yeti-:ebilıniştir. 

YANGIN ETRAFA :N'ASIL 
S1RA YJ<.."l' ETTİ 

Patrikhaneye o.it ahşap d a -
lre o kadar çabuk yo.nmnya ve 
korkunç alevler yükselmeye b~la 
nuşlır ki kısa bir zamanda şiddet
le esen 'riizğarla yanynna Camlı 
Çeşme yokuşuna sırnyet etmiştir. 
Camcı Çeşme yok~unda ki ev 

ler de tama.men yandıktan sonra 
yangın Sultanselim istikametine 
doğru Fısltkdibi mahallesine geç. 
mişUr. 

Bir kolda fncebel sokağına doğ
ru ilerlemiş ve bu sokakta bulu • 
nan Umur ~Y camisi de yanmış
tır. 

Sultan sellme doğru ilerliyen 
yangın Cumhuriyet kız lisesi yn. 
n.mdaki yüksek sette tevkif e
dilmiş, böyl~e Cumhuriyet kız li. 
sesi kurtarılmıştır. 

PATRtKRı\. "ENİN KAPISI 
NİÇİN AÇILAMADI? 

Patrikhanı>_nhı kap:cısı Dimitri 
ynngınm naaıl çıktığını ve kapıyı 
niç::n derhal ~amıulığmı @öyle an
latmaktadır •• : 

DUn gece nlibetçi fdim. Sabaha 
karşı bUtUn elektrlklerl 8Öndilr • 
milş yatmnğa gidiyordum. 
Bağırışmalar ve dildilk sesleri 

duydum. Kapıya koştum. ; 
- Ynngm, var, kapıyı aç ..• 

Diye sesle;niyorla.rdr. Ne yapn· 
cnğnnı cı~ırdım. Anahtarı alıp, 
kapıyı açmnk istedim. Fakat b"na. 
dan alevler çıkıyordu.. Kendime 
gelir gelmez, hemen yukarı fırla
d;m ve odayı saran ate§ çenberi 
amsmdnn nnahtan alabildim ve 
kapıyı açtım. Şayet biraz daha ge. 
elkmlş olsaydım, anahtan alam!• 
ya.cnk ve belki de fçerde bulunan 
la.rm kurtulması çok gUç olacaktı. 

VAU YANGIN l"ERİNDE 

Vali ve Beled;ye reisi LUt:f'U 
Kırdar yangın çrkt·ktan biraz son
ra vnkn mahalline gitmiş ve n!Aka. 
darlara direktifler vermiştir. 

Belediye reis muavini LiltfU Ak· 
soy, Emniyet müdürii Kamran, 
Fatih knynuıkamı Reb?i Karat.ekin 
ve İstanbul itfaiye kumandanı İh. 
san da yangın yerinde bulunuyor-
lardı... · 

ı~ı-;LAKETzımt~JJER ~'E 
ANLATIYOR 

Evi ya.nan feltı.ket.zede!erden 
1ncebel Soknğmda 87 numaralı ie. 

için etrafına balınımıya bnş1adı. 
Fakat yol bombo§tu Görll.nUr

Ierde ne b:r insan, ne de otomobll 
vardı. Ara.dan biT iki dakika geçti 
geçmedi Meliha Cemal del!kanlr 
nm ayak seslerini tekrar arlı:a.eında 
işitti. 

Bu kere durdu ve bekledi, deli
kanlı yanına gelince bUyük bir h.:d· 
detle çık·§tı: 

- Bana bakm, dedi, Artık far 
laya kaçtmız.. Bu kadan Wi, ya 
cıuradıın döner gidersiniz, yahut 
seni ilk rıuıtladığmı polise teslim 
ederim. 

Dclllmnlı sert bir sesle: 
- Hayır, dedi. Döruniyeceğ!m 

ve s 1z de beni polise teellm ede
memınlz._ 

- Sen delisin yavrum! .. 
- İsmlmi olsun öğrenmek iste-

mbrorsunuz hannnefendi ?. 
- l.smini •.• Sen delisin diyorum 

yahu •• Seni truum.ıyonun, tanımalı: 
da istemiyorum, ümıhı ne olUJ'8a 
olsun ben,i zerre kadar allkadar 
etmez. 

- Yok hanmıefendl işte tıu hır 
BUSta ynnıl')'orsunuz.. Filhaldka 
beni tnnnnıyorsunuz, doğru fakat 
isınbnlc her halde çok aJAkadar 
olaaksmız. Hem de fazlaaile alA• 
kadar olaealamıız dl.yonım.. 

Dernt.ıı.nlı bir dakika bekledi, son· 
ra tekrarladı· 

- Fazla.sile nJruındu oıacaıw
wıı: ~ ..... 

pironun evinde oturan kiracılar 

dan Hacı Ahmedin kızı: Gülizar 
hadbeyi öyle anlatmıştır. 

- Snbahcı ka1111 bir bağtn§ma 
ve gilriiltU ile uyandık. Pencere • 
den ba.ktığnnız zaman Patrikhane 
tarafından kızıl alevlerin yükseldi. 
ğini gördük. O kndar şaşırmıştık 
ki hiç bir şey yapmadan, sadece 
seyrediyorduk. Nihayet kendimize 
geldik, bu sefer do evvelA hangi 
eşyayı kurtarııcağımw dil.~Unil • 
yorduk. 

.Böylece bir hayli zaman geçtl. 
Bır de baktık ki alev evimizi sar 
m-ş, Bari sruıdığa koyduğumuz 
600 lira parayı kurtaralım, de • 
dık ve buna da muvaffak olama 
dık ve sabah kıyafetlerimizle ke~ 
rlfmizi dışarı zor attık •.• 

ZARAR I'lı"E RADAR 'l 

Maddi zarann bir milyon lirn
ya yakın olduğu tahmin edilmek. 
tedir. Açıkta kalan vatandaşlan 
Belediye ve Kızılay derhtıl hima 
yesine alm•ş ve Belediyeye nit ca 
mi ve blnalara yerleştirmişt1r. 
Bunların ia§cleri de temin edil • 
mi, tir. 

Kızılay merkezi, yangın fe18.ket 
zec:İelerlne çamaşır ve battaniye 
tevzii için emirler vermiştir. 

PATRiKH.ANEDE ?lıı"Nt~l,ER 
YANDI 

Patrikhanede bulunan muhte • 
lif papazlar, manevi zararın çok 
yüksek olduğunu, Ruhani mecli • 
sin bulunduğu salonun ve salon • 
daki Patrlke ait 300 senelik tah
tın da yandığını eöylemi§lerdlr. 

Bugüne kadar gelmiş geçmiş 
patrikler:ıı resimleri, birçok dini 
meselelerin kitapları ve kıymetli 
halılar dayanmıştır. 

Pntrik'in hususi dairesi, kUlse 
ve kil tilphaneye blr§ey olmamrş • 
tır. 

l.'A.~GIN SAHASINJN GEÇ 
VAKTE KADARKİ MANZA· 

RALARI 
Yangm sahası bir enkaz yığını 

halindedir. Birçok binalar h6.IA 
iç!.n iç!n yanmaJda ve beyaz du • 
nıanl!lr çıkmaktadır. Top!'ak hara
retini muhil.faza ettiğinden, birçok 
felaketzedeler evlerinin enkazlan 
önünde toprağın soğumasmı bek • 
Iemekteölrler. 

Yangmm patrlkr.aıı~nln idare kısmı 
olan binada kl clektnğln kontak yap 
masmdan çılth~ k•ıvvefü tahmin e • 
dllmektedi". HA.!lsey1 mtıddelumumİ 
muavinle.-ı:ıcn Talıııl.'l Okur el koy 
muştur. MUddclumum1 Hlkmet Onat 
vaka mahalline gitmiştir, 

KURTUI ... ~N ~tR EV 
!nceooı BOkağwm ba!} ı:daki 95 nu 

maralı 4V, etra!ınd ~ lıulunan diğer 

bUtUn evler yandı#7 halda hiç bir ıey 
olmadan kurtulmuştur . 

Meliha Cemal susuyor, !o.kat de· 
likanlmm hnreketlnl gözden ~ır
mıyordu. Genç çocuk belli etmeden 
titıiyor, muntazam ince dudakları· 
m tsırıyordu. Nihayet o zamana 
kadar sakladığını sayledi: 

- ıtsmım Feridun.. dedi. •• 
Ve Meliha Cemal hafif bir fer-

yat kop:ı.nrkcn ism"ni tekrarladı: 
- Feridun!. Feridun! •• 
Delikanlı artık soğukkanlı idi: 
- Ne o, dedi .• Yoksa başka bir 

isim mi bekliyordunuz •• Hayır baş
ka ismim yok •. Hatıl baba Jsmlın 
bile. B'r tek ismim var İ§te benhn 
o da: Feridun .. , 

- Ben sizi tanımıyorum •• 
- Taıimıryor musunuz.. Güzel .• 

Fakat ben sizin torununuzum. Dü· 
§ilnUn Feridunu c:anmı. •• Tabii ha· 
tırlnrsnuz.. •• 

Meliha Cemal: 
- Hayır.. Ben l!izl hiç tanımı

yorum... Hem benim tonu:ı.um da 
yok •• 

Diye buea1adı. 
Bu söztlnde ldeta samJmt idi ... 

On aekia ıcneki bayatmda bir gil· 
ruıtnın g11n yaratm.Jt olan o kUçUk, 
ktrmtzt, kanlara bulanm• veled f1e 
şimdi Jwpmda diklll duran bu 
delikanlıyı blr t11rlll blrblrlne yat
lqtıramıyor, maziye dômne:t, n· 
kalan olduğu gibi kabal etmek :is-
1.emi~u.. 

Al11nan 
tebliği ,, 

Ftilarertll umumi kararıP1 ,ıı 
<A.A.) - Alman orduları ba§ktıt'll • 
dıı.nlığmm tcbllğl: dJ 
Şark ccphcslnln cenup ceıııı~

.Alman kıtn!an .Ar.of denizlne itil 

llerlrnıi§lerdlr. /. 
Bu netice her aeyd~n m'Vel b r ' 

h aınıııı man piyade tırkasırıı: ka r ıtt 
hareketiyle elde cd!.ln.lgUr. BU f~ 
en mO,,kUI şarUar !iltınia l{hcrsoı:ı , 
60 kilometre jprkı.-:d<ı Min 13 r 

5 
r 

civarında aıağ'ı !>inyeper geçidini ı ". 
lamıştır. Dll§mıın bı.ıtUTt mukab9 ' 
arruzlarmn bu fırkn nıevzııertni 111 ' 
dafaa etmıettr. ıı ,.r , 

Ktyefln ,arkmda ve cenubu 
sindeki mmtak:ıdr. çevrilen d~ınıtı 
imhamna devam edfi'lltktedlr. tıı-' 

KJyefe garptcn girmi& olan J.I 
te§ekUllerl şark lstl1:amtt .nue l)!JJ~s: 
perl gcçmlşl~ vo §hruıl..icn oesnll tl , 
rafından taarruz etml:; olt\n kil"' • 
rlyle lrtlbatı tcmlıı etmişlerdir. qı ' 
manm §iddeUl ya-ma tcşebbU·~ 
nldm kalmı§tır. S:'Jir•erln ad dlyle ' 
nalm miktarı saı.l!.cn saııtc:. artrt• ' 
tadır. , 

Alman harp fllos-ına nıtnsuP c 
tamııır F'..nl~diyıı Lurfeıı:'re derlJJ rır' 
rette nnr-... z t'deı-el ~ ı.-)-& b::.rııJtıl A 

..et r• 
takviye ve Bnltı.< adalıır.~a :ıta.,. 
pılan har<'1'f!tt himny .ıtmlslc~ 

Kiyef etrafında Alman 
zayiatl 700 bin 
a..-&atnratı ı ncJ ı;:ıyfa~~. 

vcmet eden ve cdec· ': cıaı: bu 0 t • ... dıl, 
yu harp sahası d h!llnd"! bul ... ·~ 
mak lçlD lcabedcn s.ııRt kaynaklll 
mahrum brrakm yncnğrıı. sarııb11 

göstermişUr. ot 
16 ynşın1an 50 yLfjlllP. ltadıı.r b ,.ı, 

kadın ve erkekhırl Rus ordusu~ 
~· mak buswrunda Stıııir. Yoldagıll 

diğl karar Rusyanın mi.l~afaa kil\"~ 
yetine munznm bir kuvvet oJll 
girmekte ve düşmana het zamııtl 
ziyade şiddetle m•ıkavemet etıJI 
ıızmlnl lsbate eı.mektedir. 

Bir kış muharebesi yapmaktaZl 8 

ça bahseıi".n Almanlar: asıterle 
Rusya karları lç!.:ıd'l ooh!eyen a,1<ıll' 
ten endişe duyan Alman mıUt~, 
teskin etrneğo çalt§Ttt::.h~Pdırltlf· 

mantar aon gUnleroo esrk OCP 
muhnrebeelrlndekl zayiat.tarı nııı.tsf· 
nm 400 bin oldı~ğunu l"E'lltT'en tıt /. 
etml11lerdir. Halbuki bı rekamltıf fff• 
manların ağustos ar. zarfmd& kil fi 
larına alt olarak blldirilml§tl· ~ 
rlnden bir ay geçtikten sonı11 1 
aynı rakamm hiç fazlalaımadl111 
bit kaımaaı cidden hayrete şay~ 

Kiyef sokaklarmda 
kanh muharebe 
0.-6aıtararı 1 uci sıırt-" 

tarihinde çok dds vukua gel~ tf 
MeseUI. bugtlnkil ref\dafi.'rr, ı<~d 
dalım harp esi:asm1n ctuz dcfıl dl' 
ziya.de mpt ve lstlrdate cc ilmi§ ol 
ğunu tahattur etmekt.?d!• .er. ıııt" 

DOn de yeni bır tııkım AlmBD 
lan, harbe aokl!lmu-ıtı.:r. 1 

Aimanl&rm ilerleme er n! zırbll 0 ti' 
moblllerdon müzaheret ~l\ıen btl 
.san kUtlelerlnln harç ed''mesi t f} 
etrnt:Ur. Bunlarm aehri hılcuaıı. , 
etmek hususunda.ki vir::ıdlkl te:' 
bUslerl tardedJlmlşUı Muhnrell' 
blltUn gQn devam etmıttlr, 

Moslcovadan geıe:ı diğer t<'lgrııf. 
merkezt mmtaıı:adr. Sc,vyetıerl11~ 
slllhendaz fırknsınm Alman111 

on dört Kasaab tsUrt'!at ct.JJ11~df. 
yirmi kilometre kndıır ll<'rleınlş 0 

ğunu bildirmektedir. 
Almanlarııı mak!nal. kırı.1ııcl f 

altmıo llçllncü si.l~rndar fırk&l~ 
otuz dokuzuncu uınt: aliı)lan So 

1 
!erin hUcumu esnrumıda bUyUlc .,,s 
ta uğratılr.u~lard.r. 

11 
Bu sırada Almanlar ahalinin ~ 

clblsclerlnl zabt ve n:UMderc c , 
için kumandanlıkta 1 ıılmı~ oldtl~ 
emre tebaan bu clb' ~eleı oen r1l 

miktarda ::abt ed~k götUrdoıı 
gibi köyllllerln hayvanlar.nı dl\ " 
ıardı:r. _,./. 

Bir ecnebinin teberrıJ" 
ı 

Bir müddettcnberi şebnrt' st 
bulunan Çekoslovakyalı Dr. 1 fan Ke:1:eş, vali ve belediye re 
ni ziyaret etmiş ve beş :>~ 
ra teberruda bulunmak isted1 tF'. 
bildirmiştir. Bu paranın ~~ 
fakir kadınlara, yarısı da ı.:f 
Kurumuna verilecektir. ,A 
ZAYİ - 1940 aeııPslnde enıtı~ 

mndürlUfQ altıncı f\•bea!I.den al 
G148 numaralı blsfk;et ~bllye~ııı tft 
kaybettim yen!stnl alacsğtındatl 
klsln.ln htıkmD yoktur. 

t&bkOJu Nakkq çıkması ?1° 
İlya NefW'l&m _A 

ııll 
ZA.Yl- '88/8.91 aayw eevk ı:ııp 

:raııtDJ kaybetUm, Y~laln! ıılg.ell 
dan eakts1nln hllkmll yoktur. _,,/ 

Ged1kll Q5t ÇBVU§U RağiP 

ıac-.~ııır 



a k me 
lonıarında 

NGi iNSANLAR KATiL OLUR? 
' ~~ına bana Hıdır 1 ,, diye ağlamasına 

ırmamış, saldırmasını rasgele 
~llayarak kadını öldürmüş .. 

' !et~ b boylu, <!aracık omuzlu, ,Biraz sonra polisle.· ycti§ın!§, ka. 
lrisıyc11, dınm cesedini morga., tı,gu- yaralı o. 

~rırunce, cinayet ml\Sa.Sı lan Aliyi bastahancy: kaldırmıılıır ve 
~ Utaııa&s.uı bir pollBimizin, pabucıann yardımlyl" Hrdırı da yn. ' 
~ Clııayet hı\di9"..sinde kendi.. kalaml§lardır. 

~lığnr..ız unıan söylediği Hıdmn muhakcmcs1 tıltml§U. Şiın,. 
'habrladım: 1 dl hakkında verilecek karan bekli. 
~ bir adnm olduğunu yordu. Kararmnı o.rliesinde hor katil 

bir ? lllç ln yan, gnı;ıu gibi o da bUyük blr l:cyecan iı;lndey. 
~ lldam katil olur mu, dl. Rengi kireç gibi olmll!J, sigara Us. 
~ e 1~ &ayesillde ('8nSCD ndam tüne sigarıı. içiyor ve jandarmalara. 

, Q, Ç{: uıı:ı görmez. Btıınena. - Ne derstnlz, ne ceza verecekler 
1•ınsız, zayı! ve korkak acaba? Diyordu. 
~ a1rez. aımra siz de gö. Nlhııyet muhakeme ııçıldı \'C hakkm 

Yalan söytcmlyorum. dakl karar ol.."lllldu. Fakat Hıdır bir 
l biraz .a.mra iki bekçi ve fCY anlam&DU§lı. Reis knmn kendi. 
~d:ı. kanlı elbLseleriyle s!ntı izah etmek JUzumunu gördü ve: 

1ı)U ltat!ı. dost:ımun tarlfinc - Hıdır, dedi. Bir ki{:lyl öldürdil. 
b:ı1ordu. ğün ve bir kişiyi de ynraladığm için 
~ tııevzuda bir tek 4sct1s. seni ölUm cczasmn çarpbk. Ancak, 
bır cttlnn~n gcçcmlyece.,. vakada bazı tnhrlk set><-plcrl sördü. 
~ ~aç ay katlar evvel bi.. ğUmUzden cezanı lndirdil. ve 12 sone 
' ttıahkemu~'i tnrnfmdaıı G• ay ağır hapla ccZAaına, mUebbeden 
~l flın cdUe:ı katil Ali KAh amme hlzmcUerlndcr mahrumiyet 
~. ea k.a.ııya frl vücutlu. u: ltarar verdik ... 

1(1 ıı J>alabıyıklı bir adam. Hıdır kara,.. çok B<lvinmi~U. Heye. 
aenı;ı kaoa,. evvel Silivri ti haklmeye te§CkU;.ler ederek dıoan 

~ blrisir.dcr. bir tarla çıktı. Ancak "64 ay" kelimesi zihnini 
~ rlne krrl: elli kadar mC§g'Ul ediyor, kaç 8t!M indiğini bir 
~1 thıe mav7erle ntc~ n~. tUrlQ bulamıyor, ve etrafını alanlara: 

\ Yl b1CUrmu, bir o kadar - Hepsi topu topı. kaç sene eder! 
~~ 8\lrctte ' yaralaml§tı. Diyordu. 

il.nede karemım tııadikl Nihayet oıUba§ir Mğı• kalemle he. 
~ ~ °l'abu beş c.:uım vic~ sabınr yaptı ve kenr..alne: 
e~arınm çökmll§ olduğu. - 17 sene ay 64 ay hapis yatacıı.ksın, 

'ttr lüzum yok. dedi. . 'ceza :n:ı:ıhkcmesl kapISJ., Hıdır lumdlsine te§ekkUr etti ve: 
Binde ~flAhlı, miğferli - Eh, ne yapalım yine oUktlrl dl. 

~ &rasuıda farkcttlğim yerek :jandarmalanıı arasmda koridor 
btıtıı:ho. yaklQ§tım ve dik. boyunca ytlrtldU gitti 
~ tıı :ı:am.uı, gördUm, k1 ADLİYI!: MUHADtn.t 
~e Beıazıtta Feriha adın_ 
~ 61aurcn, Ali adında biri. 

aureıte yaraıa:van Hıdır. 'ile 1Jinotlac1 ? '... .,,. 
""l(:~raaı bir hayll merak. -. - - -S::U Fcnna uc çok zaman Amerikanın kararından sora 
~ • \tt\ın aeııcler metıu Blrle;.k Amerlkıınrn son karan 

~~ illhcre mı.hltcmede din.. mubte~ dentzlenle her an bir t' li'erUıanm o z:ımaıılıır rarpısmnya cbep olabllir. llnyret 
~~· dJyo nam salını~ oı. edilecek l'JeY ~diye ktıdn.r bir bS. 

hlto !§terdi. dtscden ittlnap cdllml o!mnsıdll'. 
\ tııUcıde~ Feriha De ya. fçtlnııb tAb'rl bir kasti ve hosust 
~Yet son aylarda hol' itinayı tazammun eder. Acaba bu 
'~ kavga ederek kendi. lçt0 nab Amerikalılardan mı gell. 
~br. Daha doğrusu Fe. yor, yoksa Alman dcnlznltılan ve 

bırakm~ yanından korsan gemileri mI Amerikanın ta.-
~ yln ettiği hudutlar lçersinde mUca-

lcyclltl kadına gUnlerce, de'eyl terkederek başka tamfa ~-
~ıı:akarnuı. babcrler gön. ldl:iller. 
~ıı kea~. U.kin hor de. Birleş'k Amerlka biikfunetl yal. 

cevap ou olmuştur: ruz Amerika sahlllerlle İzlamlıı s.-
~ art.ık unutaınn." rnsıııdııkt denizlerı dej;;-11,lıcmen bb. 

ıxı kıskanır, derler. Hıdır Uin denlzl~rl bir emniyet mmta. 
b..~ per:ı;:estne dilimli§. kam t.ellkld etm·~ olduğa ~h Al. 
~uıtır, mt?nvanm deniz muharcbcslndE".n 

• F'eruıa tı:r t:ıa,,kulyle ve bf!hassa Atlsntik mftcadclcsln-
~. ' tçın btnl "bqnıdan aen vu geçmi' olması lhtlmnl ha
~ rlclndedlr. Şo halde ~lmclJye kadar 
'~erce Hıdtn:n beynlni bir meselenin çıkmama.cıı tumnmen 
~r. Nlhayet i'erihayı te~adtif eseridir diye dU ttnmek 

~ ~.~ lanu;ı yeni evi.nl öğ. kabl!dir. 
~ 'lı...~ 8tra eu uzun boylu, Hüseyin Ca.bit Yalçm(Haba} 

i \. Urbtr adam,m girip çıktı_ 
ş '""~ • 
ı ~~ ltıcırn bqtan oık&rDUI 
~ ~ "1ıı •tratmd& geç 
~)\ klecıurten ııoııra pabuç. 
il. ·~ ~il 80DJ'a ya_ 
,..ı.ı, ı,, karanııkta elyord& 
\ ~ :Fertııa.nm ocıaam'; 

.... ııtılbtre ~ gtrmı,.. 

~ elindE.dır. lçerl gt. 
~ ltıtn._, Iklanıan Ulm bir 

~~Ur: 
~ Q1- "-rwı: I 

~ l:b.~lc ben. n lcaltalc nere_ 

~~~· Hıcıırm llNIDl 1,ı. 
ı..~0~ diye çıtlık 

~ ~· -
' ~ tlJn bü aaıııye iÇlnde oı,. 
~ dekJ. bıçakla •vvelA 

'1~ber YaraladılJ AllDin 
\ ~~ 8aldınnıuıım blr kaç 
~""1:1 80?.ı?"a döıımO,, yor. 
~a ~ Ferllwım 
~ile U.tnr Hıdınn artık 

• • btr aaı~ hastuı ha 

~'~: -
! "~ l.~ .,.."e beraber "">'• 1 ,, ... 

~~ayarak yalvaran 

~ oıcı tokmuı. çıkar. 
' u~ ::ve.rde 5ldilrmU,. 

~~ tlOnra bıçapu blr 
~'~llçın1Dlrr. Ancak ;pa. 

\Uıutnıu,tur, 

Annem atıldı: 
- Sizin gözünUzil kollejde 

mikropla korkutmuşlar! Sağa 
baksan mikrop.. Sola gitsen 
mikrop.. Yerde. havada, suda 
her şeyde mikrop . rarsmız! Al
lah akıl. fikir versin sizlere .. 

lştc ann~ şimdi - ben kaş 
yapayım derken - o göz çıkar. 
mıştr, Artık bu cehaletinin ta. 
mirine de i.mk!n yoktu_ 

Bu vaziyetten en ziyade babam 
QzülUyord.u. 

O daima, her yerde annemi 
olgun bir kadın olarak tanıtmak 
ister, bundan zevk duyardı. Ba
bam annemi fena yetiştirme
ml3ti. O hakikaten bir çok mec. 
Uslerde kendisini her mevzuda 
satmasını becerebilmiş, hiç bir 
münakaşada mahcubiyete düş.o 
memişti. · 

Fa:kat bugün .. Annemin sinir. 

~it tJaiuAa -2laşSaşa 
~ --- - ~ ~ __ ,_,2-27'"'&5-J,_. ... 

BAŞKALARININ BiLGiLERi -
DEN DE iSTiFADE EDiNiZ 

Tahsil derecelerini birer birer 
geçerek bitirmiş bir çoklar.ı vardır 
ki, bir defa hayata atıldıktan son
ra öğrenme devresinin tamamen 
bittiğine inanırlar. Bu gibilerinin 
kar§ılaşacakları hıô.bet bildiklerini 
yavaş yavaş unutmaktır. 

yu da okumak ve okumaktır. Ken
d ini bilen, kafasından hizmet bek
leyen insanların bunu ihmal etme
meleri lazımdır. En kiiçük bir fırsa 
tı kaybetmeyiniz Çalı§tığınız işlere 
taalluk eden kitapları oku;;;ırak 

batkalmının bilgilerinden de isti
fade edini% 

Kafa, mütemadiyen sulanma
ya muhtaç bir tarlaya benzer. Su-

M A 

kunıuş Kadın 
iizel olnıaznıış! 

Bu iddiayı ileri süren dans muallimine 
üniversite mezunu artistler dehşetli 

hücum etmişlerdir 
- Okumuş kadın güznl görilnmesi. 

n! bilmez! 

- Hayr! Oyle okumuş kadınlar va:r 
ki.. nynl zamanda gayet güzel gtyln.. 
mc.slni bilirler. Her cihetten diğer • 
terinden UstUndUr • 

caba "okwıı:ııı, ylUuıek tahsllll kadm 
güzel olamaz:!,. diyen zat bunu iddia 
ediyor mu? 

Unıveraile mezunu yılö~d&Jl bl. 
ri de Gloria Stus.rttı. Bu güzel art.lat 
te KoJitomlya üniversitesinde oku • 
lllUŞ ve mezun olmuştu. zannedersem 
ona da cazlbeslz bir k&dm demece 
klmBenl.D dlU Y8NIJ18&.,, 

dlr ki, kadın gllzell.igi tam olur •• 
- Ki.iter Prtıız, dmuı mualllml.dir. 

SAYFA - a 

Fıkra 
:::::::::::::::ı 

ir eski zaman 
fıkrası 

Kıtnııın hcrlııuıgl bir ) "rinde zcn
glıt bir adanı vefnt edt'r. ~1eltmooe • 
shHten bir \'llSl)ctnıır.ıP tıknr,olrunur. 
öm, blıtwı ııı:ıllnruu '\ Crttı.e nrn ında 
tak lınck'Jı bOnm r.aınuum en uılıı.ı 

ndamına H·rllmcl• Uzt>re clll bin 
fnınlt D) ınnıs, l 'aknt bıı zn.Ilm ad;.m 

kim? \ usl) ctn:ıme iı.Jcrinl ld re 
eden ~Up d~ilnUr t:1 !lllr, vuliden 
tı:ı:ıım lt\nıse bu!ıı.m:ıdı.;ı itin 'liıL.'<I.) l"t 

name muhtc\l.)a.hru ıırılııfanık ~ra- ~ 

lıın ltcndislne vcrm •ğt> luıllmr. \'alI ~ 

ise: 
- Hayır efendim, der, ben haddi

mi blllrlm: elU bin fmııkı \a&lyct • 
11!\ıne icabı tı:ıwı değil ınlan kasaba 
hl\ldmlnc \"el'Dl('ğe nıecbunrunu:r.! 

K tıp hlUdmln hn:ı.unına çıkar; 
vakayı nııkleder: -- Buyurun elle 
lıl.n fmnla der. 

l\lcvııtm kı3rm11. Blr mtiddct Ç4'DC

slnl ~yanık ısı ldtaro ~durmaya 
çalı~ Mklm 5öylo b!r cevap T6rir. 

- Elli bin trnnlt hat.- iyi ama, 
bo para mokabDlnde size btr &eY sat 
mıya mecburum! Dnnmm:, cklmıa 

gelcıt: malılrome kap151D4akl karlan 
eill b1n tnuıka alJyOJ' IDUSUD1JS T 

Bu lıArikıı1Ade alış ~ ~ 
olııa kAtlp: - Şüphesiz, der; aldmı. 
lotıe eDJ bln frank da., 

- MOkemmcl ! Şn baJde ttenaı 
mallanmzı kaldınmzl 

- Aman efendlm, bfadmJ:ıı:e Jı:a • 
nn lUmmu yokJ Siz eW b1n tn.ııkr 
aldıktan aoııra IDellf'le aten balJec.Ul. 
mit olayor. 

- Ne mftnMehetP Ya aımtoe m
tumda gcllr 4e benclm ba kadar 
kan ctava etmete kalkaranl flm4l 
ııhkı ynpacatmız s, bfmea bet yüz 
fnu:ık kaJclınua pa.rasJ Tererek malla 
nnrn dertıa.l nnklutmeı."tir. 

KAtlp rica eder, ıvar eder; tay • 
dası yok. ~ kamı mahkeme 
avhısnnda.ıı kalchnlmasmı ~ yUz 
trruı:k mnknblllnde gene lıMdme ha • 
me ederek yakayı ar EOI' kurtarır. 

tık iddia Paramunt sinema §lrketl 
dans dlrckUi;-U Le Roy Prtnzln .•• dlğe. 
ri ona muanz olan yıldızlardan M.iB 
Lulz Kambeldir •• 

Lulz Kambel, Univcrslte tahs1U &'Ör. 
mUıı, bir çok yıldızla.· namma söz 
sl5ytnyor, çünkU ltendls' de onlardan 
biridir. Nortvesdern tldve:rsltesi me. 
zunu olan artist, tah.elllnt blUrdlkten 

Hnklkaten, sinema artiaUerl ara • 
mnd& böyle yüksek tahs'l görmU,, kW 
tUrlU genç kızlar, kadınlar az değil • 
dir. Esasen, okumuş, tahail etml§ gu. 
zel bir kadınm güzel olamıyacağmı 
lddJa etmek sinema sahamda değil, 
umum! hayatta bUe gariptir. Sinema 
§irkeUnln d.aD.I mUdtırn ile lıılla Kam. 
bel de buna akıl erdittmlyOI' n 

Kadm gUzeUlginl de lı'ı bıılamdan a:6r 
mektcdlr, Onca kadın gUzelllği suııı 

bir çehre tuvaletinden ve cllveıl harc

keUeı'Cien ibarettir. Halbuki. kadın 
gtızelllğinl ond:ın ~ka klmae böyle 
dü§Unemez ve dU§tlnmcye de hakla 
yoktur. Gllzclllk elle tutulur bir flCY 
değlldlr. Güzellik, Adeta bir ıaıit gibi. 
dlr: GUzeı olanın ~erinden fı:§kınr, 
Uzertnden etrafa yayılir, harckeUert. 
konuşmuı, ifadesl o kadar ba§ka Te.. 
ya mUkemmeldlr ki, der-b&l "gQzel., 
deralnhr. Niçin güzel 1 Buna cevap ve. 
re.mezal.nlZI sadece "g11sel,. der, fıte · 
o kadar. 

OOnOşt.e ba§mt!aıı ~ri valiye 

1 
anbttrfr zamnn; vnl.I: - Tamrun, 
der, ~te merbmmuı ~tyc« ~ 
yertiıl bnlt'ta L..,, 

NASRET.rlN 

sonra Hollvuda gelmi§ ve orada ilk 
oıaralt "Kanatlı adrunlar,, filmlndc 
rot ıılmı:ştı 

Lulz Kambcl diyor ki: 
- Ben lrendl:n1ıı güzel olduğunu id.. 

dia edecek değilim. Fe.kat, ainemo. 
nrUsUcrl arasmda bırçoklan var ki, 
güzellikleri bUtün dtlDyaca hatta. on. 
lan buglln çlrkinllkle, gUzcl g5rW
mesini bilmemekle ithauı edenler ta.. 
rafından tasdik cdl1mi§tlr. 

nunıann çoğıı Unlverslte mezunu • 
dur, diğerleri de nlç olmaz.sa liseyi bl.. 
tirml§lerdir. :Mesela. Frau De, aaıl 
ismi ile Miss Coel Makkrl, Hollvudun 
en gUzel, en cazibeli artıstlerlnden bi
riydi. O da benimle beraber Nortvers.. 
dem Qnlverslteslnde okumua ve tahsW 
nı. iyi bir derece Ue biU."'<1lktcn aon.ra 
sınema 4D.nyasma gl.rm.l§tır. 

Diğer b1r Ud mi.sal: 

Janet Gaynor, KallfolT.lya tınıver .. 
sitesinden mezundu. Şimdi gelin de 
.raneUn g{iz~l ve cazibeli bir kadm oı.. 
madığmı, iyi giytnmes'.ni, .güzel gG • 
rUnmeslnl bllmedlğin.1 iddia edin;! A.. 

ler.i o kadar bozuk, o derece ger
gindi ki .. Kendisi: 

"Bir dokun. bin alı işit kAse.i 
fağfurdan .• , 

Denecek kadar dolgundu. Ba.. 
zan hiddetini yenemiyor ve ağ. 
lar gibi, kavga eder gibi konuşu. 
yordu. Muvazenesini, telleri lto
zuk bir tanbur gibi kaybetmi§ti. 
Her telden çalıyordu .. Fakat. hiç 
bir telin ahengi yoktu. 

Ifiet Melih beni de ,annemi 
de babamı da müşkill vaziyetten 
kurtarm~nm yolunu buldu. Bir
den Jafı keserek, biraz öteki ağa
cın dallarına konan bir kuşu gör
mek Uzere yanmı1ıdan sıçradı: 

- yara.lanmış bir kU§a ben. 
zyor, diye söylendi - ben yaralı 
kuşlara ç<>k acırım. dok1:or bey! 

Hepimiz bird.erı kalktık.. Ba. 
bam da dahil olduğu halde ağa. 
cm dibine koştuk. C';rerçekten, bir 

- Herhalde, diyor, ~ Prinz, 
g{lzelliğl bamb&§ka bir pkildc kabul 
ediyor, belki, sllslen.mey:, tuvalet yap. 
mayı, cilveli hareket etmeyi kadm ru.. 
zclliği sayıyor. Ha.ıbuki, ne bedi! ba

kımdan, ne de her gi1nldl bayattaki 
kadın bakmımdan gUzelllk bu demek 
değildir. Kadmm yalnIZ vücut ve çeh
re gtlzclllğl, yani maddi gU:ı.cWk klfl 
değildtr. Bu güzellik ııahslyet, lleClye, 
zclcA. gibi hwruslyt'tlerle tamamıamal< 

lbımdır. Bu gibi ahlW kıymetlerdir 
ki, kadm gUzclllği tam olur .• 

Tahsil de bu gibi htı8W!iyetlerl, ah.. 
IA.kt kıyıneUert tefkUe en fasla yar. 
dan eden blr §eydlr. Bına.naleyh oku. 
muş kadmıann gür.el olmıyacağı DAıP 
el iddia ~dı1ebillr? 

DlÖER Bta t7NtVE8l'l'ELL. 

lılister Pri.nZlD lddlaaı dlter blr U. 
nlvermte ~u &rtia+.! daha lllnlrleıı. 
dlrıniltir. V~ugton Qnlvenltesbıde 

U\mndır. Bu glbl ahlW lu:ymeUerle. 

küçük serçenin komşu çocuklan 
tarafından yaralandığını ve bi· 
raz sonra kanadından kan dam. 
!ayarak yere d~tl teeesilr· 
le gördük. 

Şimdi mevzuumuz f elaef e ve 
mikroo ha.hainden merhamet ve 
şefkaf 8aftıasma intikal etmifti. 
Kuşa hepimiz acıyorduk. iffet 

Melih hepimiz.den önce davrana. 
rak, yaralı kuşu yelden ahmştı, 

Anemden ba.şka hepimiz ağa. 
cm dibinde ayakta dtıru)'Oıduk. 

Neriman: 
- Öldü galiba.?! 
Diye acıruyordu. 
Ba.bam: 
- Kaşlar, çok nazili[ w muka. 

vemetsiz hayvanlardır. Çarça. 
buk sönüp giderler. 

Diyordu. Ben de: 
- Hay gözü kör oleun bu hay. 

vancığı yaralayanın .. 
Diye söyleni}'O!'dwn. 
lff et Melih kUIJU yaralı bir ço. 

cuk gibi avucunun içine alarak 
göğsUnün üstünde tutuyor ve 
ağzına su damlatıyordu. 
Babanım :ısrarla: 
- Yaşamaz .• ölecektir •• 

. Deyi3ine raimen, yaralı serçe, 
bir lld ds.ml& su i~ince g6zlerini 
açmı~ w çrrpınmağa başlamıştı. 

Babam: 
- Her ölüm döşeğinde yatan 

hastanın - ölmeden önce - ge. 
dcl bir canlanma devri vardır. 

Kendlm de Unlvcrsıt.c mezunu cıl • 
duğum için ıı8y1Uyorum zannetmeytn: 
ArUsUer arasında en gUzel, en cazolp 
sayılanlar'I muhakkak ki. lise veya U. 
n1vcralte tabsill g~rmll§ olarak bula. 
caksmız. 

McselA: Con Knı\'.f'Ord, Mlıısurl kole 
jindc okumuştur. Gan Patrik e'VVclA. 
Hlvart kolejinde okumcş, l90Dr& Ala. 
bama Univcmtealn.1 bltirml§Ur. Karı. 
garet. Sullavan, Virjiniyad& SulDns 
kolcjt :mezunudur. 

TahBllll kadmlann cazip birer yıl. 
dız olnbtleceğlnl mUdafaa eden bU iki 
art.istin unuttuğu bir kaç: isim daha 
var ki, onlı:ı.n d& biz tlAve edelim: 

NiKBiNLiK 

Knterln Hepburn, tahslllnl Vassar. 
da tamamlamış, Madlcn Karol lngnte 
rede okumuş, Andrea Llds Kallfor • • 
niya Qıılversltealnden ~ka Los ADoe
ımı Şlkago konservatuarmdan mezun 
olmU§tur. Vlrjlnlya Bnıs da Kaılfor. 
niya tını.versitesinden Mtke.el Al&ba. 
ma Qnlverslteslndcn Arlln Cac Yeni 
R&§el kolejinden çıkmıgtu. 

Fidan diken adam - Kan 
cığım, biraz hamağın boya 
ne 1-,.adardı. Söyle de iki ağaç 
arasındaki meşa/eyi ona gö. 
re bırakayım. 

Buna nadiren hayvanlarda da 
tesadüf edilir. diye mınldanı. 
yordu. 

Bundan sonra babam, kuşun 
yarasını hafif görünce, kilçük 
br pansıman yaptı .. Ve köşktclri 
boş bir kuş kafesine kapattı . 

- Onu bir iki gün tedavi ede
lim .. Yarası k.Q.panmca uçuru-
nız. 

lff et Melih, babamın göster
diği bu müşfikane hareketten 
çok mütehasıs olmuştu. 

Annem İffet Melihe sordu: 
- Siz neden doktor olmadı.. 

na da felsefeye merak ettiniz? 
- Vallahi, hanımefendi, bu 

uzun bir hikayedir. Şimdi başı
nızı ağrrtırmı. !.nşallah bunun 
sccbbini başka bir zaman anlatı
rım. Kuşa gelince bendeniz yaralı 
ma'h!Qklara çok acırım. Hele 
böyle kendi kendini tedaviye 
muktedir olamayan kuşlara .. 

Annem içini çekti. 
Sofi köşkün kapısından sesle. 

niyordu: 
- Beyefendi.. Yemek haz!r. 

Vakit geldi. Yemeğe buyurunuz .. 
••• 

YEMEKTE NELER 
K0!\11.JŞTUK? 

Babam sofrada Nenmana ta
kıldı: 

- Maşallan kız1m, nazar değ. 

rnesin ama, senj bugünkü kadar 
neşeli görmemiştim. Adeta ba
har bUlbü!U gibi şaluyorsun! 

Annem gülümsedi: 
- Bunun sebebi malfmı 
Neriman arilamamrş g

0

ibi gö-
ründU: 

- Neymiş, teyzeciğim, se
bebi .• ? 

Babam cevap verdi: 
- Vaktiyle biz de böyleydik, 

yavrum! Bwtlara .. cicim günleri" 
derler •• Nikahtan sonra da bal 
aylan başlar. 

Neriman şen bir kahkaha 
attı: 

- Aman doktor anıca! Ne tu. 
hafsınız •. ~n sizi neşclendirmc.lt 
için ~lüyonım. 

- lnc;anın neşesi olmayınca 
muhitine nasıl ne~e verebilir? 

İffet Melih: 
- Çok doğru. dedi, bu parasız 

bir adamın sağa sola bol kc e
den atmasına kuru vaatlerle pa. 
ralı gibi göriimm'"'İne benzer 
In an. '1.ncak cebinde olan para
~ını harcayabilir. 

- Hakkın var, oğlum! Bu tef:i. 
bihin doğrusu çok ho&uma. gitti. 
Bizim aileler arasında böyle her 
şeyi bol keseden at.an mirasyed;. 
!er çoktur 

Annem İffet Melihe hitap 
etti: 

( Deuamı t.)(;r ) 
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C.:eviren: lt1UZAFFER ESEN 

sap çırağı T omas Grin, Oug. nu biliyordu. Ve g-Orütmek ü
las Layng, isminde olduğunu zere derhal Skotland Yarda 
gazetede okuduğu bu ada • gelmesini rica etti. 
mm o güıı An Gisburnla ko. Telefonun öbür ucunda 
nuıan erkek olduğuna yemin birdenbire ·~ sada kesilmiş 

Kayıtlara beş)anmrştu. Der ,-ota ye talılDde talebe ka,ıt te ~ 
ler kabul o11111D1'. KaJrt muameleleri ~ ~ldaa ak.,.

Adres: Tavşanta§ı Yenidevir 110 kak Rl!at Bey apartıınll111• 

--------------------(Bu kUpoııa ek.len&'ell sOndertıeceıt 

Yerme UAıılan ~ 8oa O&tr•keda ~ ·------ANA - 1LK - ORTA Ye LlSE ---~ 
""'~ neo~. C'rlmıme lekllıl KIZ ve HAvR·ıvE L·ısEsı· ~,.,~ ~öndertıı1 okiı;yucıa.1&rm mailim Dl. ER.KEK 
mail üzeN ~ llıdnaLrrtal Mld.lrme 
lert lbım.) 

FAl'İli: Sam4)buetı.§ı , 
Kayıt içln herglln 10 dan l'l ye kadar ınektebe mUracaaL ~ 
lebe mektebin husuıd Vt'saltlle aabalı evlerinden almrr. Ak§8l11 etmeğe ha21:rdır. Kasap çıra- ti. Fakat ltir müddet sonra lı Ve İfçİ arıyanlar: 

Ertesi gün, sabahleyin p 0 _ ğ_~nın ~-~ün .. et ~ötürdüğül1ü ~üfe~tif, Laygın gayet . ~~ ~ mı;a:.~ :;::~·h:;ki;:~ ~~~e:~ ~ 
inlere ehemmiyetli bir haber s~yledıg~ n:uşte.rıye telefon~- ~1!1 ~ır 'esle cevap verdıgını 1§ aramaktadır. Fabnka aıotörlertnde Tallplerln ın\1~ mftdllrIOtone mu • Sinema ifler1DdeJl 

bırakılır. Tel~fon · 20~30 

verdiler. Yirmi ya§ında, u _ dıl.er~k ta.rıh hır daha tewsbıt ıtıttı: çalı~bUlr. (Hup. o. _ 32) reınzine raeaattan. ı zat ebnn ucretı• blr ıcı > 
yanık çehreli bir kasap çıra-ı edıl~ı·:.Et.~ a~.an k~Jı~ do~m - ~u ş~h.atlet o kadar e • müraca.a.Ua::. •Der clna motör n maklneden an Kefaıet ftreblllr. (ıteltl&O' 
ğı bu itle meıgul miucttişle yıldonumunu mıs~fı.rlerı ı!e hemmı)etlı ıse oraya w~vu _ * YU.kııek iktisat ve ticaret mekte.. lanm. Denizde "° taerada calıtabt.. mllracaat. 

bı.zzat go"'ru··,mek 1·çı'n Skot _ be. ra.her k. utlamak ıçın 21 .. ı- k.atıml.a beraber ıelmegı \er. blnfn birinci l!lmı!ma kayıtlı bir genç, llrlm, McsJetım mat.."tnMIJkttr. la • • 28 Y&.§md&, uke~ ~ 
:ı k t d b k d k h d öğleden sonralan çalııımak ı.etemekte.. tlyenlertn (U. %9 Bonl) reemlne mO. ıunmJyan yenJ H eald '1 

land Yarda kadaı- gelmi~ti. ~ncı etr!n e u ·a~ap u - cı e _ıyorum. . • dlr. Fransızca bilir, daktilo kullanır ncıaatıa.n. t>ek&r bir ıeno. ~ s>> 
Bu delikanlı Vuliçte bir ka - kanına e4 ısmarlathgım ha - • Delıkanlı.~u lflD ve~ı~a ve stanografiye vakıftır. muhallebe. • KD. enstltD.tO dlld, lmmmdaD bl bir .. aramakt&dir· ( 
sap dükkanında çıkarlık ya. tırlıy .. ord~. .. bır parç.a ~aKı! oldugu ıçın den de anlar. (S.B. 7'Z} remz!De mtı. mezunıım. Bir yerde çatı,maıı ııttyo. müracaat. ,ı 

S 1 b \1 t be b d t Ak h rt t. rom. Kadıköy ve M1tda tarafl terıo • Ortamekup taıet>e.tıı' ,,.,J 
pıyordu, 21 birincitetrin gü • oz erı u sure e eeyyut ra erm e. mu ~.ı· s o U racaa clb olunur. lstJyenler Haber de (Ka. tramız.ca dersleri ,.,rUJr lJ"'. 
nü ··--'--·ı, kendi:ıinı· ı'yice ta. etm. ede_n_ e.vve_l_ de. Tom.as. be .. ra .. ber getırmegı münasip *Harita ve bfıtonarnıf' ı~ıerindo mQ .,ıı> ~uu G f ._.. d d tebaasıs, Avrupa.da taluıU görmtl§ bir dıköy L.O.) remüııe mektup fiode. ıanıar tıazırıatııır. (P 
nımadıgıv bir adrese et götür rın mu euış ı..:ı:erın e ıyı goruyor u. h ttblllrler. mllracaat. ."' 

yUk.ııek mllhendls er türlü proje ve •"' 
meğe göndermişti. Bu deli • tesi~ ~ırakm~şh. Müfetti~in Poin~er, de~ikarJı S~otlant hesabat l§leri kabul etmtktedlr. (MU. •Hukuk fakUlteaı .. ~ ıunıtmdayı:m • ıT J&fttlda bir geıı~ tıll 
kanlı, cesedin bulunduğu vil bu ı~ın tahkilu~tmda bu su.. Y :arda ıster hır dostla, ısterse hendia H> reınztne müracaat. Eskl turkçey1 bilir ve •ri daktilo ya. ıreu yUzUnden b~rh&11«' 
ıida bekrilik eden mi•ters retle kola. yca. ılerlemek hıç bır kanun adamilt: beraber * Trikotaj <iUz ve çıı7u-lı makine. zarım. Bir awkat yanında veya btr :ıtr Ucretıe ~ınak ıılee !"' 

:s .,, bUrooa ehvf'D Ucretıe çalışab!.Hrlm 1edlı' ı Hamdi> r.,ı:nzıne ıtl 
Nolanı eskiden misters Sens- hoıuna gıtmıyordu; fakat va gelmekte serbest olduğunu de ça~I§ ~ kızlara lDUyaç vardır. Haber (H.N.Fl remz.lııe muracaat. • 11 yqıtıcıa ıı..se 4 de 
L.....:nin yanında ahçılık etti. zifesini. Y_apmağa mecburdu· söyledikten sonra telefonu Beyoğlu semtind(ı> oturanıar tercih e. • TUrkçe, İngilizce, fr&naızca aımarı .tenı; •· aramaktadu. f~S 
~· B k k dllir, (Posta kutUIU 2182J ye mUra. .., JJ' 
ği zamandanber! tanıdığı i. unun ıçın asap çırağının apadı. caat. ca inglllz~ bilen bfr gent den Ter· rtyuıyeat KuvvcUldir. < 
çin; bisikleti ile villanın pcır. usulü dairesinde ifadesini tik gelen misteı Akshort * Franınz meAtebl..n.ln ııae kımım. mek veya. tercUmanlılf için iş a. ıine mllracaat. 
__ ı_ı d il aldı ld 111 ramaktadır. (Llaa.n) remzine müraca. • 19 yaşınU& tUrkı;e. • 
µuuuığma oğru yo anm.If, • O U. dan mezun clddl bir ~enç husu ota. ı.t • 
ye bekçi kadınla konutmak .. Şu halde, kasap çıra~~a No\~r müfettiıin elini sı - rak az bir ucreUe riyulye fizik, kim aı.. Orta Yaflı bir bayan gündUzlerı :~~a~~; !!ıı::~~~ 
ı·,..ın· hi.,......etçı·lerı·n gın' ·p çık _ gore, Duglas La~ng 21 ıkın- karak· ya ve tranmzea der111erı vcrebillr. ---:7 -~'"" ·:. ..u. ~ ev l§lerl glSrmek. akııı.mluı evine dön • 16 yaşında mal' v-r 
tıklan kapıya gitmiııti. İ•te citeırinde vHlada An Gis. - Bilmem ki ... dedi. Bir (S.M,K) remzine müracaat. mek !alemektedlr. Yem~k yapabilir VtSllf' tabsWnJ .>rta 2 dt .. 

'lı' :ı b 1 1 * ~turka ve alafranga meıbw oıı ~ bu aırada iki kitinin camlı um a karft aımıftı. Gene taraftan mister& Sensburi • yemekleri pişiren bir kadın I§ ara . ev i§lerlnJ iyi bUlr. Kloıl!Cslz yaşlı mecburıyetlnde ka101ış ııtr~ 
kapılardan birisinin önünde, aynı gün genç kız kulübüne nin noteri olduğum halde di. maktadır. !stanbuldan dı§an da gide. bir baya da bakabt:tJ". btıyenıertr .uu ve yaşile muten$SlP '° 

\ ı f .:ı k k (Ar. Se) remzine müracaatı.an. tadır 25.30 Ura ue ~:ıt' 
L ... ı.. -enı"n kumlu yollannda e e on eaere endisini ara- gv er taraftan Layngın itlerile bilir. (KUçUk parmakkapıda 42 nuına. t. ~ * FakWte mezunu olr genç, UJıe ve ıaya) rcınzine müracaa 
'durduğunu görmÜ§tüü; bun- yanlar olursa bu villaya te - alakadar olmak acaba doğru rada Bayan A. N) ye müracaat. ortamektcp talebelerine •hesap, cebtr •Türkçe n tr~ızc•'f• 
fardan birisi kürklü bir ma.n- lefon etmelerini söylemiıti; bir hareket midir· Fakat bu- * Ll.ae mezunu bir bayan FranBIZC.a kimya v.a.) deraıerını ,·ermek tııte .,nen genç bir bayan ,,.b&ıı 

d Se b • b ingillzce dersleri nrmektedir. Kısa ışıt 
to giymq olan bir kadındı, gene aynı gü1:' : . na urı, na rağmen u iti üzerime al- bir zamanda llerıetebillr. (İmren K. mektedlr. <Y. Akm) l"f'u:.z.lne mura. ıen sonralan tercüme & 
bu kadın bu sabah bütün ga. genç kızı bu villaya gıderken dım. 44> remzine mnrac:aıı.t. caat. ışmak twm ıı aramaı<tl J 

d 1 d 
M'"f t • k • Yemekten ve yemek servisinden .:adan tercU:neler de yal" 

ze\elerde çıkan resme çok gör üğünü söy üyor u. Bü • u e tış notere asap çı. * Su n m~a onduıeıerl bilen anlayan bir genç otel vevcl lokantalar. r. ı rtmzıne müracaat. .ıı 
benziyordu. tün bunlar genç kızın Lany. rağınm söylediklerini anlat. kadm berber kalfam araıı:.yor, Erkek da tş ıstem~lltedlı'. (k o,m remzıne • Orta Y'4lı H eınn!~v 

Kadmm hafı açıktı ve ya- ga o gün orada bir randevu tr. • tercih edlllr. Verilecek hart.alık on ıı. müracaat.. :ıir ailenin yalnız. yc"ltJ.~ :' 
nmdaki adama ağır ağır aöz venniı olduğunu iabat ede • Mıster Akshort yavq ya. radır. (Fatih Postane kartıaı Kmat& • Ticaret ıı.eatnden mezun, tıcareı mek tstemektediı:'.Bayat' 
söylüyordu: bilirdi; fakat delikanlı genç vaı: ccaaaddt.eel 23 <kı Rept Gölr.uıana) mUra. ten anlar ve bir mlleas.,111:yı idare ede. ıu Tarlaba~ı Macar -rurao 

D k d d" d bilecek bir genç lş aramı:aktadlr. Taı .:nara 42. 
"Peki Duglaa, bu iti Nori. kızı aylardanberi görmediği. - eme ' e ı, cese i o. * Bir genç, bir mneaııeae veya her raya gtdeblllr. lıtıyenJer ıaenk ua. ı • YUksek mımartııın 1 

ne söylerim,. (Kasap çırağı ni iddia e~iyor, ve bulunan da tanıdı. hangi bir ticaret cvinln ~saplarmı ev. remzine muracaat. tında t>lr genç !lir §lrkıtt-
bu cümleyi tamamile ititti • cesedin An Gisbum olmadı. (Devams -vm) <kı yapmak 1stemekteuir (ev) reınzine • Orta.mektep mezunı.a ıT ya~mda mUeaseııecıe. t>lr m1ınar ,..J 
iinden emindi. Yalnız ismi i- ğuu haykırıp duruyordu· müracaat. mal! vaziyeti dolayıaUe b1J genç tab Ucretıe ış aramaktadır. 

• d N • L h"' · t · ı· * 18 yll§mda bir &''!11-: c;alıomak is.. alllle mütenasip bir lf arıımakt&du vtılcn vardır. U41att> re 
yıce uyamaml!h, ya onn, ayngın uvıye ıne ge ınce, temekted!r. Fabrika ınaJtlnClerlnden (S.T. 151) remzliıe ml1racaat. 
yahut buna çok benziyen bir bqka bir adamı O zannet• rnRK BAYANLARI w otomobil stok pa ...... 1ar.ndan anlar •Otomobil, tavvare moıörlerinden oaat. •4 

11 

ek k 1 b• • d Jd" ·~ u • Orta 2 deıı ayrıı;n' J, 
isim m O ay ır lf eği ır. Bi~ki. Dikif Terakki. (Kurt 13) remzine mUnıca.a.t, anlayan elektrik, morıta1 tesvtyecııtıc 1cımseaız b!.: genç öğh?·J# 

Erkek de kadına birkaç Zira delikanlımn yüzü, vü - YURDU • Lise 9 dan t:asdlknamell, 22 ya. lşlerln1 bilen bir maklnlat ı.v aramalı muesıesede lf aramaktl' .., 
kelime ile cevap vermitti a.. cudu çok karakteristiktir. m,kl n dild:l hiO bllm~en ımda zor t§lere vtıcudu mQtebammU tadır. (U.29> rcınzine muracaat. ıT.R.> remzine mura~~ 
ma kasap çırağı bu ıözleri Pointer de kasap çırağının 9 bilenlere & Te dild§i bWp m&ku • bir genç herhangi bir it aramakta- • Esk.I " yenJ yazıy. bilen. orı. • Lise weoea-.nf' ,urıı~'~ 
;•itmemitti. Fakat kadının Duglas ismini i!İtliğini hesa.. tar olmak tsUyenıere 3 a7da btıttın ~ madır"... <M. K. Demir) remzine yazıl • tahaUll, orta Y8§lı blr bayan. kend\. ve kültür dereleri •le ort•~ 
-:s :ı ka d b l b cellk ve teterrQatile eaaaıı ırurette u... sine mu.asıp bir lş arRmaktadJr. 1!:' ~P talebelerine '\er ~~ 
verdiği cevabı kelimesi keli. ha tına an i e ir yanlı§.. lSğreUr. Ta8dlkU diploma verir. Tale. • 33 yaşında, el.lerindf.D lş gelen tşlerl n yemek '.ie yapal-Uiı. \F.G.D.) , B.N.Ş. reaızJne aı(lrac-. 
meaine hatırlıyordu: lık yapabileceğini sanmamak be kaydına tıaııan~tır. Cumarte8i çalışkan bir kan koca apartıman remzine mnrnCl\8t 2.:ı.' • 29 yaşın<ta CckAr· .. ~ 

"Fakat size söyliyecekle • tadır. ve pazardan maada saat 9.. ı2 ve 14 . kapıcılrgt aramaktadırlar. Kalorifer. • M:ıhsuet>ede ~ aeneJtt tuıe tec <ası olmıyan yeni ve esi'~ 
rim henüz bitmedi; herhalde Binaenaleyh derhal Layn. 17 ye kadar hergün mllrı.caat oıu:ıur. den anlarlar kefalet verebilirler. rUbesl .>lan oir mwıa.stp raruıaııeıerdt ten bir genç ber oe ol'Jf 

ı eki 
• "' 1 f d ele k d. • Beyoğlu .Alttııbakkal BabQ caddeat (A, 1 B> reını'ne mürR"Ut. Yeya 1!ğer Ucs.r1 'DUe~aeıerde lf a. ~ aramaktadır ( B.S.I :t 

sizin de bana söy iyec erı- ga .. e e on e er ' en ısı • .Evvelce DartltAcero dahlU3·e 1ervt ramakcadır H&ftaaa otru~ C1lD veyaı 
niz olaa gerek.,, bu aözden hakkında gayet ehemmiyet - No. 

63
" tılnde s:aıı1mı, blr ba.r:ına, aynca t>lrkac; Mat de ;aı.,01111 lN.lııf l ·a~~aıl vazlyetı:ıl.n oo'" 

sQma kadın arkasındaki hü • li bir ihbar yapılır.11 olduğu. 1lll§ d.lfer bir bayana :htJyaç vnrdır. remzın~ mtıracaat ,Unden ou sene ı.atıslll!l~ 

yük eamlı kapıdan içeriye gir ··-------------.----------------------------9!!1-------------- aıemek zaruretınde ouı 1, 

;rııif kadın nasıl söz söylü • Hikaye D u 1 un g o .. z yaş 1ar1 fen er ı· 1 Nakleden: :;~r~n;;. b~a::ı:~:~~ ' 
yordu.? ikinci defa söz eöy. Üç Yıllıtı :aat. -D' 

• 24 yaşmda btr ba1~..ı1 

lerken ıesi çok y&Va.fb, fa • ---- la satıcılık ıoı araına"~ 
bt kasap çırağı kadının öf • Zarruğ ismindeki yelkenli, nin sekizi de erkekti. Bunlar da, ğız. Maksadımız, bu engin de. sız Sonialisi sahillerind~n kacak. 'ran:ıızca. rumca ,?tur 
keli olduğunu sanmııtı· Deli. genç H~u2ruf a meşhur bir beyaz bir gün hiç şüphesiz birer tarafa nizlcrde bir Fran.sız $ahil muha- çıları kontrola çrkmıı:>, bir gÜm. ~a ı remzine muracaat. .... 
kani k d 

• • • ~ :; • Fransız mektebi or ... 
ı genç a ın, ıçerıye gır- kadın k:ıçakçrsı olan babası Zan- dağılıp gideceklerdi. Bir akşam faza gemisini bastırıp, i~indeki. rük motörü olduğunu anla. 

b h d k b rl ] d b bam · k t nezun. dakUlo b!Jezı oır .. ıt. 41ikten sonra biraz a çe e tuti kaptandan kalan yegane asa a. ihtiya arının oturmuş eı en a ız Zantud1 ap anın mışlardı. Haşruf bütün geminin naktadrr. rurkı;:nJ ıytll"" 
kalmış\ı. Bu sırada mütered- mirastı. Babası, Kızıldeniz Ü7.e. olduğu kahvede, Huşru.f'da ak. intikamını almaktır... dedi... tnyfasını teşldl eden kardeş. ·emzıne muracaat 
'dit duruyor. Ayagm"" m ucuy _ rindeki Asır ı;ıehrinden Hindista- ranlariyle oturmuş, ihtiyarların Hepsi birden cevap verdi: !erine sıkı sıkı talimatlarla bir. • oı:ı:eı ve bUQmunı 

nın Bombay, Goal ve Bangalore konuşmalarını dikkatle dinliyor. - Hay! Hay! Ağabey.. likte, soğukkanlılıklarına snhip 
la yolun kumlarını karı§tırı - limanlarına beyaz kadın kaçınr. <lu. Bunlar, bir zaman Kızıl de- Karar karardı. Ancak bu i§İ olmalarım da sö'-·lemişti. Derhal oouu, motörle:in 08'~ 

J f&pmıe ve ellnde mu·e' yordu; bu hareketi çok öfke- ken büyük harp yıllarında bir nizi titretmiş deniz kahramanla. ertesi sabah §af akla birlikte ya. gelen motöro Zarruğun bir ka- t 
li oldugu" nu gösterebilirdi. Fransız gemisi tarafından tutul. rından kaptan Matory, Zantudi :racaklardı. Yalnız yatmadan ev. çakçı gemisi olduğu zannını ver- vısıerı tmıunan ~ir oaşıtlfll 

muş vegemisindeki beyaz kadın. gibi kaç.akçılardan bahsediyor. vel şöyle bir mektup yazarak, mek için, rotasını Şeyh Said bur- maktadır. raşruya da 
Bir müddet bu va:7.İyette ka. larla kendisi harp gemisine alın. lardr. Babasının mazisini harn- annelerinin odasına astılar: nuna doğru cevirmişti, :ııJ remzine müracaat. 
lan erkek de biraz sonra ka- dıktan sonra tayfalariyle gemi, retle anmakta olan ihtiyarları, - Anne, Normal bir halde esmekte c- Müteferrik: 
-.Imın girdiği kapıdan içeriye seı-bcst bırakılarak Asıra dön- Haşruf büyük bir dikkatle dinli· - Ben ve dört kardeşim, ba. lan rüzgarla Aden körfezine KADIN BEıtnr..:Rı -'., 
girmiş ve hızla kapıyı kapa- müştü. O zamandanberi kü<:~k yordu. Fakat, gi~ide rengi de- bamız Zantudi kaptanın intika. doğru gidiyorlardı. Motör ye. RANn"OR - Yalnız o'~ 
mı•tr Kasap rıra<n evin arka Haşruf babasının ne olduğuna ve ğişiyor, ~1.leri fınl fırıl dönü. mını almağa çıkıyoruz. Eğe.r, biz tişmeğe çalışıyordu. Birkaç el dUıesı 1.§t lçln bir kıılfll ~ 

:ı 3" 0 • nerede bulunduğuna dair bir ha- yordu, Akşam karanlığı etrafa. dönmiyecek olursak ağlama. Fa- silah da. atılarak Zarruğa dur. kek tercih t.dlUr. on Urltı' 
kaprsım kapalı bulduğu için haber almamış, ve hep yollara çökmü~tü. Haşruf evine gelerek kat, muhakkak almmrz açık ola. ması ir,in emir verilmişti. Haşruf ruecektir. Jstiycnler :f'& f' 
içeriye girmemiş \'e baıka bir bakarak, günlerini. aylarını ve bir iki lokma bir şey yedikten t·ak döneceğiz. Kardeşlerimize rotasnu Şeyh Said burnunun sol I kar§rsmcla kadın BerbC r 
yerden i:ıahat alarak mÜ§te- senelerini belki, bir gün olur da sonra, yatağına uzandı, uyuma. i):i bak, ~ Zaliha da se. tarafına doğru bir kere dalla ç<>- mene mUro.cao.t edcbillrle, 

çıkar gelir ümidiyle, geçirmişti. sına imkan var mıydı? nın ya'Uı1'3a- otuıaca1•. Ben dö. virdi Ve b!raz da vava.~ladı Yel- SATILIK EV - 1-,rfl 
rinin evini bulmuştu. Bu iıin Kendisi de on sekiz yaşına gir. Düşünüyordu: nünceye' ~ ~ arkadaşlık kcnliye yaklaşan motörlin iıitnde. Ko.nlıcadaıı Bcylf'rbCY'11ş 11 
21 hirinciteşrinde olduğun. miş, oturduğu ufak kasabanın - &nim babam bu denizlerde edecek. Ellerinden hepimiz'ö- ki memurlara silah kull'andnma. #aza nar.r, ıı:ı dı,ı ~!11 
dan emindi; zira bu tarih sayılı delikanlılanndan biri ol bir arsianmış. Ben neden böyle pcriz. Şimdilik hakkını helal et m:tt: maksadiyle, bir beyaz bay. muıamb& döııell yCl!i ~ ı 
Vulviçteki kasap dükkanın • muştu. Babasını tanıyanlar, hep oldum, Niçin bana miras olarak anne, diyordu. rağı sirenasınm üzerine cekti. d!Sşemcıer, mnvun ksP1

::. 

'.J l d O k onu ördükçe bırakmış olduğu gemisini ben de Zelihayı Haşruf gündüzden Motör yar.aşınca pala bıkıklı, ıar, her tarnt rcsıııı 
ua ça ııtığı aon gün ür. a - Allah rahmet eylesin baba. aynı işte kullanmıyorum. Ve görmüş ve annesinin yanına er. şişman bir Fransız. içeri girdi. susıenmtıtir. Terkos, tül~ 
§am kendisir.i baıka bir şu • sına ne kadar da benziyor! di· sabahın olmasını sabırsızl!kla. t~i gUnü şafakla gitmesini ten. Ve gerrı)d~. araş_tırma y~pacağmı elektrik, havagan .e :~ 
beye vermi~lerdi. yorlardı. bekledi. Hep düşündüğü şey bir bih etmişti, Her ~.ey hazırdı. I~a soyled.i. Bu şışman a. Fiyatı po.zarJıksız yedi ~ 

Genç kadına gelince, ka • Bu Allah rahmet eylesin cü.m. Fransızt bulup ondan babasmm Tan yeri ağarırken, beş kar. dam, :relkenlinin borda.sına inip navutköy • Sekt:ıanlllt 
sap çırağı onu tar.ıdığından lesini onlar, gayri ihtiyari ve i1ıtika.-nım almaktı. Tan yeri deşte akşamdan tedarik etmiş d~ ~ra~ yapar~e_n yel~en be7Je. Aldrnnı:: _J 

. d' V 
1 

d kendilerini tutamayarak soylü. ağarırken, dört kardeşini de u. oldukları nevalclerini Zurruğa rı ıçerısmde sılahlanyle yer. Atat remı.wt fY .J 
emın ır. a.na onu gör üğü yorlar:lı. Çünkü, onun fı.kıbetin. yandırdı; onlara: Y" rleştirmiş ve kendileri de bin. lt-şmiş olan dört kardeş birden '"'-' ;u. .,.rısı~ 
vakit genç kadının üzerinde den yıllnrdanberi hiç bir haber - Haydi, ba.bamızm intikamı. mi.~ pupa yelken enginlere ~ıl- motörün içinde ayakta duran di. -u,,ucu arummt -"-' 
kürklü bir man\o vardı. Fa • yoktu. Dinç ve geı!Ç bir delik:m- m nlmağa. gideceğiz! dedi. mışlardı. Hava ~ok güzel, deniz ğer üç k~iye ateş açtılar. Hep. ~n tdarebaO ~-1 
kat boynunda beyaz yahut lı olan Hnşrufa dokuz kişi bakı. Ve sonra, hepsini bir kenara sa.kindi. Çölde kwn tepelerinin s~ birden can~ız ~ere seril~işler- ::ı., > ·~ d:. ~ 

yordu. Bunlan o, babas:nın kay. çekerek ar.nelerinden ,.e diğer arka5ından yavaş yavaş yükselen dı. Bordoya ınmı~ olan şı§Illan " ... 
krem renkte hir e~arp sarı • bolduğu gündenberi Asır rıhtım. dört kardC'şinden gizli olarak: güneş tatlı ~alariylc denizi bir gümrük memuru afallamış ve ta. ıan. <( 
lıydı. Bu eşarpın rüzgarla ha lnrmdan, üç yüz metre açıklarda -- Babamızdan kalnuş olan, güm~ gibi parlatıyordu. bancasına sarılmak istemişti. (Hayat 5> <22 çu.LBıt> 
valanan uçları kırmızı ve ma tuttuğu balıklarla, yiyeceklerini Zarruğ ile Kızıldenize açılacağrz, Enginlere geldikleri va.kit, Fakat ba~ını çevirince Haşrufun R> (M.K. 56) (H.T~·.~J 
vi işlemelerle ıiislenmiıti. temin ediyordu. Fakat artık ev. 1cabederse Şeyh Said burnundan karşılarında. kendilerine doğru fırlamış gözü elindeki tabanca ile Yılmaz) (A.l.B) (RJW°, 
Deliknnlr bı:uka bir nokta _ lenme çağına da gebnişti. lhti- geçerek Adene on1an da Hind bir ufak moWrün geldiğini gör. karşılaşmıştı. Haşnıf sert bir 46> (M, XXIV> '(Huıoı~o.' 

~ yar annesine bakacak bı·r kız l~- denizine, Sc'-'lPn adalarına bı"r mü~lerdi. Ön tarafında F. G. 23 ce.sle· 1 l· 
dan da emı·ndı'r. Gazeteler ... J •• ~ .. • (T.B.) CN. Kalpakçı> " . .-) 

zımdı. Geride kalan kardeşleri. daha dönmemek Uzcrc açı laca. yazıyordu. Derhal bunun, Fran- (Som .,,.,..,..n) ı ~ .... 
villS., cesedi bulan erkeg-in ( ~-· • zıcıoğlu) (Hamdi} ·( · ,; 

.. ____ ._ ........ - .......... ~---._ ..................... ll!lml~~~llll!!ll!!l.-...... -..l!!!lm ...................... <Güvıen) (T.R.Y.K.) ~~~ 
de resmini basmı§lardı. Ka • · - - · <• Kelek) (IUJ.) (FV" 


