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Yeşilköyde ı 
Bir m ··nakaşa. ilıt~
gar çobaiıın ölü-· 

üne sebep oldu 

faponiar 

Cavaya 
.4.t~·men 

asker 
çıkardı ar 

Pe en ransası ve 
Amerikan 
Wünasebetleri 

Yazan: SADaı ERTEM 

FHA~S.i\ ile Birlcsik Ameri
ka ar:ı.smdaki münasebetin 

!iOkli )ine günihı meselesi olllu. 
Amerikn Pctcn Frnns:ısı lıaı.runda 
foı.rbin nıuhl.cllf saflıal:ırmda ya
kın nlüka gösterdi \'e hatt.U Fran
~aya kar ı lnglltcrcııin gö!itcrdiği 
soğukluf;'U ortadan kaldırmak için 
~sirler yaptı. Jlattil .\mcrlknmn 
Vlşi J.'ransası nez<limleJd sefiri A· 
minıJ Uhl sırf bu maksatla \'u• 
şingtondan göndcrllmi5ti. 

}'rnnsanm mlh\'Crle müttefikler 
ara mdakl vnz.i yetini idare eden 
sebepler hısln.nn duydu'khın 
sempati ve aııtip:ıtl ile izah cdilc
rııez. 

Şahıslar, olsa olsa birtakım hfi· 
tii-telcri ya!d:ıştırıp uzakla.ştırma 

kudrctlnI gö terebllirler. Tarihin 

Dün gece Yeşilköyde Tohum lslah istasyonu yanın. 
daki marldırada bir ölüm vahası olmuştur. Bu mandıra 
çobanlarından ihtiyar Arnavud Cemil ile 17 YCl§ında 
yamağı Yusuf dün gece mandıra kapısını kapamak me•e. 
leainden münakasaya tutuımuılardır. l 

Asabi bir adııın olan Co!mll, Yusuta --
birkaç yumruk sallıımış, bunun Uzerl. 
ne Yusuf ta mukabc le etmL,ur. Bu 
arada Cemil duvnrıı dollnı sendelemiş 
başı duvara rnsUnyornlc ynr:ılıınmış. 

ık! saat sonra da ölmUştUr. OIUmden 
j:ındıırma ancak ımbo.lı'eyln lı:ıberdar 
olmuş; Yu~u! yııkdlanmıştır. 

Cemilin ölUmU jandarma kuman... 
danlığtnca şüpheli gorUlmUştUr. Hll.dl_ 
se nöbetçi mUJddumumı muavini 
Necııtive haber vcrllmJ~tJr. 

Cesedin Uzerlnde hiç bir darbe eseri 
glirUlmem~. ü!Um l'.ebcblnln anlaşılma. 
sı için morga knıdırılmıştır. Arnııvud 

Cemilin fnzla asabi mizaçta bir insan 
olduğu söylcnmckt.cdlr, 

Alman tebliği 

Doneçte 
muharebe 

Cava açıklarında 
2nci den·z 
muhare

besi oldu 
-o-

Bir Ame,.ikan 
ve hir 

Avustralya 
kruvazörü 

battı 
--o-

Japonlar 15 taşıt 
o;eyrfnc ınUnl ol!Unazlar. Blliıassa -<>--
>-~sa gibi mağlfıb olmuş mulıad- Kerç kaybettiler 

kızış ı 
clerntmı t.altip edeceği siyasi pro· .1 

l!'r:ımı ' mulınrfplerln vaziyetine yarı adaSJDua SRlll zarfında Cava nçığ,ıı •i l • 5 J ~ 
1-:ı.J;lı olan devlet lci.n ~ahıslann J><>n taşıtı batırılmış· veya tutuştu· 
irade 1 dl mda hcstıb3 gelmez nice Sovyetler 4 binden ndrouş, G's1 dn '<'iddl h:ıstıra u~r:ı. 
hlidlselcr \':U'dır ld bunlıınn lnkf. tılmışlır. Jııponlar, 50 kadar tnşılı 
;:ıf Bekll dünya karşısında passif fazla o··ıu·• verd·ııer himaye gemileri rcfolı:alinde götür •talnıarı tercih cdeıı bu dc\'lctin meğe mU\·nffok olmuşJıırdır. Cnvn, 
mukaclderatını tayin ede<'c".< bir yıı çıkan Japon nskerlerinin sayısı 
kudrete maliktir. nu bakımdan Iıerlin, ı (A.A.) Alman b:ışku. 4 lümen tnhmln edilmektedir. Sim· 
Fransanm \'tlZİyetl dikkate ve nıandanlığmm tebliği: dl anlıışıldığıoa güre ,J:ıponlnr ,a 

Bandoeng, 1 ( A.A.) - Son 24 

. 3 mıntakada 
şiddetli muharebe

ler oluyor 
laponıarın Mogami 
krnvazörl harp 
barıc bırakıldı 

Nevyork, 1 (A.A.) - Kolomblyıı 
radyosunun Cnva mııhıılılri, Jııpon. 
lıırın cuınıırlesi ııkşnmı llnndoeng 
bölgesi batı cenubundıı ve İndrıı. 
~ De,.ıımı 2 neı sayfada 

Fen Fakültesindeki yangın 

Müddeiumumi muavini bugün 
geç · vakte kadar tahkikat a 

m. şgul oldu 

Bu llA1-b ıtt.a1yocller Zeynep Hıwım 
kouağnırn bprsmda çalışırken._ 

Fen Fakültesi 
tedrisatına 

BiyoloJfi enıtlttlıl, 
Eczacı mektebi 

ve lnlverılte 
raıatbaaeıinde 
devam edilecek 

Üniversite Fen fnktlltesı bina8I dlln 
gece tamamtyle yanmqıtır. 

Yangın, saat 22,8 de Bayazıt kule.l 
tarafından görülerek itfa.iyeye habcı: • 
Verilmiştir. İtfaiye mUdllrlUğQ angs. 
nm ehemmiyetine binaen İstanbul, Be::i 
yoğlu ve Bakırköy cldpJerinhı Y11Q8Di 

mahalline gijDderllmeslni temhı cımıs;; 
Ur. 

tncrhıunetc Jilyıktır. Son günlerdold .savaşlarda dllş. ı.:ı r l.ı ı kıı)l)clmişlerdlr. Jk 
f<,raıısa lnhifilll giinUııdenbcrl b- man Kenç yanmndasınds 4.000' ı kruvazörleri clddı hnsııra uğrıımı<> 

8 
k 

1 
o F .1 

tikbaf içln birtnlam projelerin den fazla ö1U vermiş ve 6 z:rhlı 3 muhriplerl istiUldıınevvelki de eşi taş - . enerı Mu··ka"""'fat alm ı:gan nıcmlehetl ohnucıtur. Bunları §U ıı.rııb:ı kaybetm.fştir. niz muhıırobesl esnnsıncln tutuştu· 
üc esaslı grupta mUtalca etmek 26/ 27 Şubat geeesı Almruı de~- ı rulmuştur. lılütıcrikler. lki kruvazöı yendi 

Yapılan ılk tahkikattan alevin FizDC 
fakWteslnden çıktığı &nlB.§llmI§tır. Bu 
nunıa beraber yaııgmm sebebi belU 

... Devanu ~ IDcl •)"facia 

mümkündür: ıiyeler~, Az:ı.k den.izinin buzln.rı U~ kaybclnıfşlcrdir. Bir ruulıribleri f k • b • •ı 
1 - Lauuin t.cmsll cttlğl ka.)ıf· ~erinde oonub kryısına. kadar 30 b:ılmıştır. Bu gemilerin her üçü de Lik maçla.rnıa yine bugün Beolkt:aı a lr ır aı e 

•uz ve f}artsız Alman.ra he işbirll- kilometre ~{erlemişler ve ora.da Felcmenklllere ıılddir. ' stadında devam edildi. İlk mUsabB.ka 
i;ri.. auşmaıun blt' dayaruno. nokUısını W"" Devamı 2 inci .aylada İstanbul Sporla _ Takstnı arasında 

2 - Do Gol'ün temsil ettii;"i efro.dlc ıbirlikte tahrib .etmişler, fdi. btanbut Sporlular 2-1 galip gel. 
kuyıtsız ,.e §artsız Jngillz ı~~ıru~. kendileri hiçbir ka.yıba ugrnma.m~ B z'rm an qa da 

8 - Pctcnln tenısll cttJği lntı· lıırdrr. 
l.al' politikası! Doııeç cebhesinde daha başka. • • b 

Lava.Un tcm-ıil ettiği politika I el_ddeill savnşlar cereyan (}tmekte. 'Şıddeth muhare e
Frnnsayı Alman)& safında harbe dır. tta.ıyn.n ve Alm.n.n kıta.ları ı 
bÜrlıklJyccek bir durum ihdas et - Sıırk cebhes:nin muhtelif kesimle. 1 1 d d• or 
mektedir. .. ue,.-amı 2 ncı uyfadll er evam e 1 y 

Dü Gol t.anı.ftarhğı müttefikle -
tin satında yer almayı zaruri gör· 
nıektedlr. tiyle ihtiyar Peten hlı; de memnun 

Petcıı sosyal tnsan'Ul'lım itik\• olama7., Jt:ğer Almanya malrlüb o
•ile AlmMya ile lsbirliğinc tara!• !ursa. onunla i5birllği ettiği iç'n 
tıı.rcı F.ra.osa do. yeniden bir mağliıb mu 

l<':-Osanm A\'rupa dışında yaşı- amelesi görcccktlr. Do blrbıei ihtJ. 
Ynn hacıilterc yerine yıınıbaşmdn maiden dıüıa az r,an sıkıcl değildir. 
bir ka.ra de\'letl olnn Almanya na ı>et<>n bu ihtimaller önllnde harbin 
nnla."ına!lnta taraftardır Petene bütün zik:r.ıı.kJarmı dikkatle 1aklp 
göre 1''ran.~a İngiltere ll~ l!i!blrJiği tmekfu ve bu :ı.lkztıklara gorc de 
~·.ı.ptıkça Alnıanya ile foglltere a- ~e\'let siya etine İ til<arnet ver
ra ınclakt Zld(liyet de\·am eclecd< mektcdJr. }Js:ı.s hareket nokt~ 
\"e bunun t&bU neticesi olarak harbin sonunu beklemek ~an . 
Fran 8 Alına.o)adan dayak yiye - ç!nde Fransayı herhangi bır em~ 
cek, İngiltere aclalama oturacak- vakiden kurtarmatdn'. Bunun D~ 
trr. :rAman zaman ihtiyar mareşal, 0 

.Harepl Alm.'Ulya işbirUğI lı;ln Gol Slyuetlne 7.aman zaman l..a\"ııl 
ı.osyal şartlara da razulır. O da fa- politlka.<ıma doğru teveccllh c: 
şb.m le oazizm gibi liberal kap!. mf"ltlr, MUtterlklerfn bir zaferı, 
tıı.Hzmin dü,manldır. ınlhvt>:rln bir maflftbiyeti \'ey&hut 

O Wi Almanyanm Auupa için bir hamlesi demaf onun tedbirleri 
tasavvur ettiği tJekilde Franseuun iizerindc t.esirinl göstermektedir. 
~ sanayll~etlnin aleybfnde- Afrlbda lad)k kuvvetJcrinlo 
dlr. "Toprağa dönmek,, ftkıi bu • uğradıp llnbet~r oma Veypndı 
nun ifadesidir. Fa1'at bu tasa'". dahi azletmek zoraala bfnlamt. 
\'lırlan buı?Un tahakkuk ettirme. tır. RommeJln Mısll"a doğru yaptr. 
ltln hüyUk" bir gü~lü~ril \'ardır. Ve ~ hareketlenıe ~un mihvere da.
hu giiçlüğe lıın.ndığı i~indir ki. Pe-- ha yakla.51r gibi bir vaziyet alma
l.en intizar politilmsı takip cdıyor. "ına se~ep olm~s~r. Amerika i~e 
Onu intizar politikası takibine seY- olan mun.asebetını de. hu ~erçete 
l<eclen &mil h:ı.rbln nasıl biteceği lçindt> mUtalea etmelidir. 
ltıdcknıda ,.imdiden kat'i bir hUkilm Ohenllk Jmwetleri Bommelln 

J.oııdra, 1 ( A.A. ) - Birmıınyııdn 
şiddetli muharebeler devam edl· 
yor. Japonlar, sayı üstilnlüğünc 
snhlptirlcr ve takviye ıılmışlıırdır. 
İngiliz askerleri Bilin ile Sınng a. 
r.mndıı kalmışlardı. Stang ötesin. 
deki külli kuvvellere iltihak lnıkü. 
ıı ını bulamıyocaklarından korkulu• 
yorıiu. Bugtin lıııher alındıAına gö. 
re, irtibat tesis edilmiŞtir. Vaziyet 
nezaketini muhııfııza ediyor. Ran. 
80nun dayanıp dayanamıyacağı 

düşünülmektedir. 

dller. 
.GUnUn mUhlm maçı olan Bc~lklaf • 

Fener karşılaşması da Beılktaıılı Şe. 
rcfln attığı tek golle ae,tkta§lııarm 
gallblyetlyle neticclendJ. 

Grego-Romen 
Güreş müsabakaları 

BugUn saat l4 do Kumknpı gUrea 
klUbUnde Greko RomeJ]. gUre;ı mUaa. 
baknlarma devam edllml§tlr. Alman 
teknik neticeler §Öyledir: 

156 kiloda birinci lılebxnet Çelik 
tGUre§), İkinci Fabrettln Umanr 
(GUre§). 

61 kiloda birinci Ma.nol (KurtulUf). 
ikinci İsmail Akbutut (GUre,). 

_. Devaou 2 ncl sayfada 

\'er\lemeni'esıdir yerine geç~Iş olsalleydı, 
1
onun ~e- I 

~;ır. • • • AJ r1ka \'C İngıltere o an mu.ua • 
• ..,er Almanya galıp gelırse, • • U daha Uk olacaktı 1 

tnanra ile l_şbfrlil:rfnfn minismı wbe 1 t"~pa objekU! maı:~ Mcaı- Knl1lk NalJJI Amini Dortı.ıın Yerine ~ne ·"iman <;elleri tn tin edecek • 1 Fransa s yasc 111111 ı - _,... 
. ''tUır. lswuJa.ıı de,·ıet reisi .sıfa.. ıarası budur. 

pgaa otlu E&Jelı Borıt ile 

Bayan Rafet çocuklarını neden 
okutamadığını anlallyor 

DUn bir mektup ııldık. Ferlköyde de bir ,ey te.mın etilli§ oıursunuz. Me.. 
oturduğunu söyllyen bir okuyucumuz selA ben, dokuz çocuk GahiblyJ.m ve 

bl2.e §unları yazıyordu: aenclcrdenbcri ikramiye pe§inde koşu 
"Blrkaç gUndenbcrı gazetenizde, Be. yorum. Çok rica ederim, &.§ağıda ver: 

yoğlu Haıkevlnden mUkn.tat alan çok dJğlm adrese gelip bl.zim de naaıı ya. 
çocuklu ailelerin nasıl ya§Bdıklarmı şadığımızı yazm ve dertlerimizi duyu. 
yazıyorsunuz. On"lnr, az veya çok bir run .•. ,. 

§ey aınuı bulunuyorlnr. Biraz da biç Bu okuyucunun mektubunu aıır aı. 
bir yardım görmemi~ olan çok çocuk. , maz, hemen verm13 olduğu adrese gtL 
ıu ailelerden bahsetsenız olmaz mı? tim. Ferlköyde CUnıburlyct mahalle. 
Bu sureUe yardım gönntyen ailelere ... 0o\1hlıJ 2 ncJ aayt&dıı 

TRAMVAY iDARESi TENZiLAT 
LI KARNELER ÇIKARD 
BlrFac! mevki için 28 glaltlk lıarae 

lcret1. 200, lklac• mavili için .J25 kura~ 
Tramvay idaresi halka kolo.ylık o'. rtncı mevki arabalar için 200, !kine 

nıak Usere yarmdan iUbaıen tcnzUAt. I mevki arabalar için 12CI kuruttur. 
lı U..ny k&nıelerlaı a&Uf& çıkara.. Bwılar PıA.nktonluklardaıı ve TUn 

eaJmr. gffe}ertnden alınabilecektir. 
Bu k&meler H yapraklıdır ve bl. ldare, yolculann birçok de.fala, 

Vaşingtondaki 
Fransız elçisinin 

V azile.i altı ay daha 
uzatıldı 

yanlarmdıı bozuk para bulunmamıı 
l UzUnden de biletçilerle mUnakaşay. 
tutuıhıklarmı, blletçide de bozuk pa. 
ra olmayınca m~terııertn bir çok de. 
fala.r tram\•aydan inmek mecburiye. 
Unde kaldıktıınııı göz önUne nlarnl< 
hem bir kolaylık ve hem de ufak bir 
tasarruf olmak Uure tenzUAUı kar 

_. Yauaı 2 ncl aayfııdıı neler çıkarmıştır • 



,; - EN SON DAKiKA - 1 M...-\BT l9d PAZAR 

;pmte ingffiz 
esirleri bulunan 
Bir ltallJan 

• • gem ısı 
torpillendi 

--o- -

Ltbyada keşli 
lrolları arasında 

çarpışmalar 
,ııdetlendl 

Roma, 1 (A.A.) - İtalyan tebliğin_ 
de Timimi doğu cenubunda ke.§1! kol. 
lan arasında §lddetü muhlı.rebeler ya_ 
pıldığı haber verllmektedlr. İtalyan 
tayyareleri Adcn tayyare meydanı n. 
zerine bir akın yapnıı:lar, yerde 10 
tayyare tahrip elml§lerdir. AUnan ha. 
va kuvvelleri Maltaya yaptığı hUcum_ 
lara devam etm!.§tlr. İçinde birçok 
İngUlz eairleri bulunduğu halde Ltb. 
)'&ya dönmekte olan bir İtalyan ge. 
misi torpillenerek batmı§tır. Kurtar. 
ma IJlne fena hava pl'llan mani oL 
maktada. 

lapoaıar Cava1a 
aıller çıllarllıar 

_.- Baftai'atı 1 inci •YfaÖa 
mayunun dolusundakl blSJgede 3 
noktada karaya cıkhklarını söyle. 
mlştlr. Bu muhabir, kuvvetli bir 
!Japon ruosunu Arnmbang'ın SO ki• 
Joınetre kadar doRusunda Semarnng 
ile Bandoeng arasında yan yold.ı 
kain sahilin büyük bir kısmına as
ker tıkannnAa bnşln.dı~ını ilhe 
ediyor. 
Japonların ihraç hareketi resmen 

teyit edilmektedir. 
\'aşl11gtoıı, 1 (A.A.) - Japonla. 

rın l\fogami kruvıızyrll ile 3 torpile; 
muhribinin Cnva önünde lınrp hıı. 
rici bır11kıld1ıtı haber ,·erllmekte
dir. Zannedildiğine söre, bir Ame• 
rikıın denlztıltı gemisi uznk doğud:ı 
5 gemi bnırmışır. Amerikan kuv. 
vclleri Japonların büyük s::ıyı ils
tünHllderlne raj:jntcn cl'nn zarar 

• görmemiş bir haldedir. Japon kuv· 
'etleri 40 taşıttan mürekkepti. Bun. 
hıra hücum eden Amerikan kuvvet. 
leri, bir ağır kruvazör ve 5 torplto 
muhribiydi. 

Bandoeng, 1 (A.A.) - Tahmin 
edildiğine göre, Japonlar Cava'ya 
birkaç bin neferll 4 tümen çıkar 
m::şlardır. 

Alman tebliği 
~ B&otanlı 1 ncl t>ll.)flld& 

nnde dtıŞmanın ztrlı1ı ara.balar 
)"ar<lımile yaptığı hUcumlnrı püs. 

kilrtmilşİerdir. Alınan hava kuv 
vetleri bazı d~an topluluklarını 
tahrip kUJleytli miktarda zırhlı 
arabayı, U>pu ve daha baŞka ara. 
baları imha ct.mi.6'tir. 
Şimalde du5JllaIUil Murnıanfk 

Jimanmd9'1d ııakerl mUesseklcrliıe 
t-eeirli ha.va almı.1.an yapılmıştrl". 
Büyük tonajda bir taşıt, ablan 
bornba1arln ha.sam uğratıbnı..<Jt,ır. 

Şimal Afiika'da 1ngiliz devriye 
mUfrezeler: pUskUrtUimüştUr. Al 
:man avcıla.rt du.'}lllanın nınkinell 
tUfenklerle mUcelıhez tanklannı 
dağrtmışln.rdrr. 

Mı:ıınş bölgcmnde bir Alin.all av .. 
cı tayyaresi teşkili, kcndiSiriden 
<kha bUyll.k bir İngiliz avcı teŞkili. 
ne dahil 3 tayyareyi dUşUrm.Uı,, 
kentlisi hi~r kayıba uğranırumş. 
tir. 

.. 1rarat aımıyaa 
bir aile 

_... Baflarıı.fi ı iDd aayfada 
Binde SUUU sokıığtndıı 20 numaralı 
evde oluran Bayan Rafet SO yqlarm. 
da b1r kadın... Kocası 60 yaşında 

imi!. annesl ve baba.aı olinadığı için 
ko!Jl§uları onu 12 yqmda gelin etmıı_ 
ıer ... asıl gelin olduğunu hayal meyal 
hatırlıyablllyor. KUçUk bir yqta ol. 
duğu ıçm, neler olup, neler bltUğinin 
pek to.rkmda değllml§ •.• Bir gün kom. 
fuları kendlal.nl sUslem!Dler, pUsMımi§.. 
!er, oyunlar oynannııı, §8.rkılar a8yleı:ı.. 
mi§, o bAl~ ne olduğunu kestlremı. 

yormuş .•. Herkes evine çekilince: 
- İDte, a.c~ler, bu senin kocan. 

Sen onun :kıırtsı olacaksın! 
Bir gt1n ııonra evliliğin iie Olduğunu 

anlamış ... 
Kisaca naklettiğim hlkll.yeyi dinle. 

dikten sonra Bayan Rafetc sordum: 
- En bUyUk çocuğwı kaç yaşında 

bulunuyor? 
- En bUyU!tı 20 yqmda etendiın. 
- Ya ondan sonrakiler kaç yqm_ 

da? 
- Ondaıı sonrakileri de sıra ile aöy. 

llyeyim efcndiın: 
Kerim 18, Fatma 16,·HlUlac 14, Me. 

llUıat ıs, İbrahim 8, Yusuf 6, LQtflyc 
2 yqındadil'. Bir tane de 2 aylık ço_ 
cutum var. 

- Kocanız ne l§ yapıyor? 
- Çn.l.ı§ablldlğl. zanııı.nlıı.rda. Bele. 

diye kamyonlarında §Of'örlUlt yapar. 
- Ya çal~amadığı zamanlar? 
- o zaman Allalıa duo. etmekten 

bşka bir gey yapamayız. 
- Şimdiye kadar hiç )'ardım gör. 

tnedlğUll aö)lllyorsun. HUldl.uretc mU.. 
ra.caat ettin mi? 

- Etmez olur muyum C!endiın? 
Altı sene evvel bir istida verml§lım, 
hAIA blr §CY çıkmadı. • 

- Blz sana haber yollarız diyorlar. 
Bu haber ne zaman gelecek bllmlyo. 
tum. 

- Çocukların okuyorlar ını? 
- Mektebe almadılar ki efendim. 
- Sebep? 
- Yazılı olduklan ilk mekteplerden 

kendilerine: 
·•- G6ğlls1Uk ve ayakkabınız olına. 

aıkça gelemezalnlz!" Evveıa. kendlnl.Ze 
bir g6ğtıs1Uk ve ayakkabı aım, demi§. 

ler. 
- Bunu Maarif mUdUrltığtlne an. 

lattınız mıf 
- Nasıl anlatayım e!endlm. Benim 

bu gibi işlere aklım yetmiyor kl. Ko
cam ise çok ihtiyar. Uğra,,acak hali 

yok. 
Bayan Ra!eUn çocuktarma ba.zI su. 

aııer aordum. VerdJkleri c_evo.plardaD 
anladım ki, bepaı akıllı ve zeld IJfll ler. 
Bunıarın ''göğUslUğUmllz yok!" dl. 

yc mektepten çeVrllmelcrı hakikaten 
gtınahtrr. Bu kadının bahsettiği mek. 
t pıert açıkça yazmıyorum. Fakat biZ. 
den l.l!ltendlğl takdirde bUdJrı:neğe ha
zırız. 

Bayan RafeUn Anlattıldarmdan lm. 
1'11.n olanlarını yazdım. Memlekete 9 
ovlA.t yetiştiren bir ruı:ı., yardımsız bı. 
rakılmamall. Her tUrlU Eıilrgeme ltun: 
munun bu ILllanm ynrdrmma koşmalt 
vazitesldlr. Bir TUrk anasmm sesini 
duyuruyoruz. Böylece biz vnzlfemlzi 
ynpmtj olduk. İfln bundnn sonraSl 
Ealrgcme Kurumlarmo. dUşer. 

KADRİ KAYAUi\I, 

cephe inde dôrt glin süren şiddet. 
li muh:ırcbcler esnasında birçok 
şehirler yeniden lşlJ:ıl edilmiştir. 

Şimali 
Avustralya \ EN SON DAKiKA 

Askeri kontrol 
altına ahndı 

oanbena, 1 (A.A.) - BUtun §L 
maU Avustralyada askeri kontrol aı_ 
tına alınmıştır. 

Sldney, ı (A.A.) - Generıı.l Gordon 
Benet, bir Felemenk tayyareslyle A. 
vustralyaya gelmiştir. 

Dün geceki yangın 
Bn~tArtllı J tnc.ı sayfada 

değildir. Alev, o.z zıunanda bUtUn bıtta
yı kaplamış, ve Zeyneb Hanını konağı 
dıye anılan Fen fakUltcm binası ta. 
mamlyle yanmıştır. 

Vail nıuavtnl Ahmet Kmık'm mu. 
dahaleslyle Univeraılc konferans salo. 
nu yanmaktan kurtanımıştır. Zeyneb 
Hanım konağınm n.h§ab kıamı, saba.. 
ho. kadar yanllllj ve itto.lye nöbet bek

leml§tlr. 
Al!kadarlarm ta.hmin ctUğUle göre, 

yangından mUlcvellit maddl hasar 2 
milyon liradan fazladır. 

Evrak ve dosyalar tnmamlyle ynn. 
mıştır.Yalnız Tıbbiye v.s.tnlebcnln şah 
st fedaklırlığı ile ayni binadaki kimya 
!Aboratuvan cihazte.rmdan mUh1oı bir 
kısmı kurtarılmış ve civardaki bir a • 
partunana Ul§mm~tır. 

70 sene evvel inşa edilen bu bina, 
Ktlmll pa§&Dm karISI Mısu·lı Zepneb ho. 
nondı. Son zamanlarda ~ılmo. teh.. 
bkesı geçirdiği tein kısmen boııoJWo.. 
rak tamiri lçln 750 bin liralık bir ke. 
§i! yapılnııotı. Yan,gmda. kJmya, f.Lz.ik, 
rıebatat, jeoloji, biyoloji, kollarında o. 
kuyıı.n talebeye alt evrak, Blclller ve 
ıuradakı mobllyaıo.r kll.ınllen yanmış· 

tır. 

Yalnız ~nngmın fizik c.nsutUsUnlln 
tavanında ba§ladığma naazran dll.n 
bo§altılmasına devam edilen edeblyo.t 
fakWteslnln bulunduğu odalann talıll. 
yesine çalt§an iJçUerin gUndUz attığı 

bir slgıı.rıı.dan çıktığı kuvvetle Umtt e· 
dllmektedir. 

Tahkikata el koyan nöbetçi mlld· 
delumuml muavtnı N e c a t i 
bugün de geç vakte }{ad:ır meşgul ol· 
muştur. Yangında bir kast eseri gö· 
rillmeı:nektedir. Gece bekçileri sorguya 
çekilmektedir. 

Bugtln öğle UslU cıkan bir gazele 
Fen takUltcsl derslerinin üniversite 
konferans salonunda ~ rlleceğiiıl yaz. 
m11 da bu doğru deklldlr. Dersler, 
Unıverlllte rasathaneıl Biyoloji enst.L. 
tUsU '-e eczacr mektebinde verilecek. 
Ur. 

Vaşingtondaki Fransız 
elçısımn vaziytlı 

\işi, ı (A.A.) - Rcsm gazete 
Fransanm Vaşington elçisi ve fevkn 
!Ade murabbası Henri Haye'ln muvnk. 
kat vaz1feslnliı 30 sonkruıun 942 d n 
itibaren 6 ay uzatıldığına. dalt bir ka. 
rarnanıe ncşretmlgtlr. Hayc, Vıışlng 
tondaki me\'kilnl 16.10.940 danbcri i 
gal etmektedir. 

Den z m hare besi 
nn11tarııfı 1 İnci sayfada 

"J'okio, 1 ( A.A.) - lmparnlorhı , 
uınumt kaınrg;ıhının tebli ,ih 
hu sab..ıh en, a ııcığmda yeni hlr 
r.en·z mulı rebc-;i y ıpıhJığı lın'ıe 
Ycrilmektedir. Bir Aınerlkıılı, hir 
A nı~turnl;> a kruvazörü batmıştır. 

Sıırn bay:ı sulnrındıı dnha enci :) n· 
pılnn bir carpışınn c nııt;ında dus· 
mnnın 3 kru,·aıorü, 2 torpido ınuh· 
rilıi balnıış 4 krU\·nzör cidd1 Jıasa· 
rıı uğramıştır. 

Küçük llanlar Kuponu 

(Bu kUpoD.ll Cklooerek gönderBecıelıı 

it arama ve fa verme llADJarı En Soa 
Dak1kada parasız aetredllecıekttr. Ev. 
lenme tckJlll gönderen okiıyuco.larm 

m.alıJ'Wt kalmak Qzıenı ...... ~ 
a.ı blldlmlelert IAum.) 

Iı arıyanlar 
• Orta mektep 8 mel ıımtfa kadar 

ok\imu§ eSkJ harfleri ve blraZ <i:ıktllo 
bilen bir bayan l§iyle ve tahslli3le mu. 
nasip resmi veyo. hwrus1 bir mUes.sese. 
de çalı§mnk istemektedir. 1aUyenlerln 
(Bal! Can) Remzine mUracaaUarı 

Aldırınız: 
Aşnl"ıda remlzlerl yazdı olan o. 

kuyuculannııuıı nanüarma celen 
mektupları lılarehaııeıulzden (pazar • 
lan hariç) bcrğiln sabahtan öğleye. 

kadar ve saat 1'7 den 90nra l\Jdınna

ıan. 

(Scmira.mls) (GWhan) (C.R.) (S.C,25) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.A) 
(Deniz 18) (27 Ender bulunur.) 
CEI) (İlk ve son pns) (Pembe zarf) 

(Emekli) (AZlmll 1000) (H.T. S) 
(Alllııgalım) (B.A. Sev. Tap) (C.D.) 
(H,B, 88) (Kamelya) 

En son vaziyete göre 

Ttlrkçe neşr yat 
yapan yabancı 

istasyonlar 
0'1.lG 40.98 lngtltere 
07.15 81.'75 tngiltere 
01.lü sı.s2 ingDtere 
08.00 1889 Almanya 

08.00 826.4 Almanya 

08.00 49.92 Almanya 
08..!J %5.28 Amerika 
08.40 47.i Hın-atlııta.ıı 

12.16 19.70 ıtaıya 

12.16 25.21 ltaıya 

12.&0 19.80 lngllWl-e 
ıs.ıo 2s.21 ttaıya 

13.10 41.55 ltalya 
14.llS ıuJıo lnglltere 
16.SO 25.65 Almanya 

18.20 19.'70 ttalya 
18.20 25.21 !talyıı 

18.45 24.92 lngiltere 
18.45 81.82 İngiltere 

19.U> 852,9 Bulgaristan 
19.45 25.55 Almanya 

19.45 81.2! Almanya 
20.00 48.74 fran 

21.so 25.28 Amerika 
20.GO 25.21 ltaJya 
20.60 41.66 İtalya. 

21.00 81.22 Alııunyu 

21.00 1889 Almanya 
21.15 449.l J.'lllstln 
21.25 su J~manya 

2%.00 48.%8 ıc.usya 

~~~~ lı 
Bir tavsiye 1 

lIC'r JIL'densc bir tek tl)atroıı uz h ••• H 
ak~ dolmıyorıuu,.. Hrtl dl tt-nı 

edllen bau eserlerliı kUtü1.if:UU:.> ,.r. 
mlyellm de rcj1!18re bir tl\\ 1\ ıle 1 ı 

l•ınalmı: 

U i.~ ı•r kouıed1Jerlnt• lfü z:sm· 
'"ylrci bulrunadığı için !lan ne 

rcdl·r, ti -ntroyu glrenlerderı para n. 
lınm. )Ucuğmı yazar. l'abli o gect 

ti~ a tro lıııicalıliıç dolar. Oyun bit 
tlktt"n sonrn ltlolyer kapının onünd 
dunır, h<'r çıknndıuı pora l.ııtenıeğı 

bılllar. ~lrcllertıen biri: - Catıuu, 

der, girenlerden paru aJınuııyaC"ağm 
ıliı.rı etml,tınl7d 

Moller! - F.vct! dile cevap \erir; 
glrcıılerden ulnımıyacak dedik. Fıı 

knt çıkanlardan demedik! 
N AS!tt..'1"111'\ 

Mahkeme Salonlarında 

HAFIZ MEHMEDiN BALTASI 
"Baltayı buldum, buldum ama, mest 
lastiklerden haber yok. Halbuki önü· 
muzdaki senelerin kışları bizi bekliyor,, 

Beyaz top sakallı, temiz pak min. 
tanlı Hnf'ız Mehmet birinci sulh 
ccıa mahkemesinin davacı mevki. 
inde yavaş yn.vaş anlıııtıyordu. Ken· 
disini dlnllyenler, esrarengiz bir 
hlidisenin esrar perilelerJni teker 
teker knldırnn meşhur bir detckti! 
sonırlardı . Evet Hafız M<>hmeıl de 
o nndn kendisini muhakkak, ki 
ŞcHok Holmesten aşağı tutmnyor. 
du. Fakat bir t~ eksi~i vardı. Bal. 
trısını çal:ını bulabilmişli, nma 
mest lastiği sır olmuştur. 

Eh nrtık bunu da fazla dilşfinme. 
ınck JUzımdı. Balta kimde bulun• 
cluysn, mest llistikler ele onda ola
cııktı. Taki, şüphelendiği gibi da. 
hn iki ny gi)ınişkcn ve önümfizcle 
de bir hayli kış varken çalınmış 
ol::ııı gıcır gıcır mest Histiklcrl sıı· 

ıı'ınış veya bnşkn birisine 'erilmiş 
olsun. 

Hırsızlık sucundan dn,·.ı etti~l hir 
kr:rı koca idi. Hafız Mchmed, mıız. 
ı unların yüzlerine h:ıkmft~n ces:ı. 

ret edemeden: 
- Efendim, diyordu. Bakınız 

size bun<':ı yıllık emeklı1r bnltnm. 
l:l, me!">t liisllğimin nasıl tnhndı~ı. 

nı nıılnttıyını. 

_ Ömrün vur olsun Harız. Niha· 
yet es:ıs:ı giriyorsun ,dl'ınek? 

- Tııbii tııbit, her sc) de bir hnş. 
!angıç tılıır da, Jı.ıni onun için •.. 

Sinirlenmeyiniz efendim, sinir 
Jenmeyini:z ... Ha ne diyordum, bir 
~ün bnhcede odun yarnıı,tını, fa. 
kııl bollayı unut:ııuştum. Ertcsl 
günü yine !Azım oldu, nrndım, tııra. 
clıın, yok, yok, lok... Snnki )·eı· 

~·atılmış dn klZ gibi baltam i~·ine 
~lrmiş... llnllnyı nrnrken mesti }ô.s. 
tıklerlmin de kayıpl:ır:ı knrıştıi;iını 

öRrendim. 
Yaa:ıa, elemek, ki bizim b::ılıçey.e 

bir hırsız girmişti. B:ılln)·ı çaldık· 
ırın soıır:ı cl:ı tuıınuş, le kapıda 
durnn mest Histlkleri koltukl:ıınış, 

götünnüştil. 
F.lı ne yapıılım, Tanrıya sığınılık, 

idmiıe indirdik. Aradan knc gün 
ge{:li, lıllınborum. Bir giln meılre. 

niıı önünden geçerken, b:ıhçede 
bı:ı'la ıle odun y.ırıldı{iıııı gördüm. 
Bir defa baka) ım, şu baltaya de. 
<!im, hclki beniınkidır. Medresenin 
htılıçc ı,opısıııı ittim, içeri girdim. 
Du 1.11 demlen adımı beni göriınce 
h:ılt \ ı oılunl.ırın .ır:ısınn itli ve 
hışıınl.ı. 

- Bel lı:ına hal , ne ı'>liyorsun 'l 
Bı:r:ıdı:ı ı"iıı nr't r,<' lı.ı,Rırdı, 

Ben ı • ııı H) ııı ~ i c;ô.)ler. 
diııı. Zıı .• h !ta~ı l'lde etmek için 
ı .. ıpı) ı 'ı ı mudaıı 

~elinde .. ım. 
ı t(•k ınecbu:i. 

1-kıncn VOY.İ\rli "nvı-. dıııı: 

_ Tc:kkeııııı l' ı ı ~ ıl.ılmış l:ı 

01111 k 5fc ı-tl·lıliy1! ucdim. 
Eh gel h. k lıın, k<'~fct. eledi. 

Pemc~hle hı:rLıhC'r ll(', 1-.ırı-;ı 1111-
ııif ou c;ındnn dı ::ırı fır! dı: 

- IJ.ır ;ı~ol ı.ınıın ılı ın l ımı 
Jı iH'l'\ r ıın'iıl ., ':ı )Or~ıııı? Sor 
.. o:·u5tıır hok:ılmı hcll' k ıı ını i '> eli. 
~ e bnlhrdı. 

hna doğru itti. 
İşi onlar ıınlamaz ben de koştum 

ve baHnyı meydana çıkardım, bu 
benim bnltnl dı: 

- Nereden buldunuz bunu de
dim. 

- Bulduk, ve)a bulınnclık snn:ı 
ne? dediler, yoks:ı senin nıi4ı 

Den de: 
- Benim yeya benim de:\ll, hu• 

rDsını ishal etmek tc Lana düşer. 

:Fakat siz şimdi bu b:ılt:ı)-ı nereden 
buldunuz., kim~n rudımz, nnl:ıtın t 
diye ısrar eltim. 
Artık işle kurtuluş olmndı81nı 

görünce, Ali: 
- Şey, dedi, baltayı bahçe ka· 

pısınn d:ı~ nlı lmış olarnk bulduk. 
- Ya mest Hlstlkler? 
- Onlardan bitim hnhcrimiı 

yok. Hem sizin lı:ıllonızı da çnl. 
mış, del:iiliı, ki mest l"ı;t'klerinlr.lıı 
ne olduğunu bilelim. 

Velhasıl hiikim bev vnıhct bıı 

merkezde i~e. 
- Demek baltayı Ltınl:ır çalını~· 

hır ..• 
- Hıışna::ınn ••• 
-Yn? •. 
- Bizim ma.hnlledr il, lıergeJr 

ürüyledlr. Kimhlllr, ~iki ıte bun· 
brdıın biri~! çalmışhr, cin Lııll 

pörünür, diye onu Alilerin b lır 
kııpısına bırakıp, ınec;I 15'1tihlcrlt 
sı \'tşıvermişıtr. 

- Öyle~ sc nc\'e dn' d edı:vorsuı' 
bunları? 

- Hana, bunların \ı:ıltayı çalnıP. 
dığını SÖ) lüyors:ım, hunu sırf il" 
nnlııı girmiş olmamak lç:in 1;ü3 lıl\"O 
rum. Yoksa .•. 

- Yoksıı ... 
- Yoks:ı, doltntsu lll. hııııhrd:ı 

ı;.üphelenlyorum. 

- Cnnım i45te bnllanı bulmu 
c:un, bunlar hakkında da kun"el 
delil vok. Vnz geç bu davadan d 
boşu boşuna hem kendini, hem ıi 
bizi uğrnşhrma. 

- Yoooook, mest 1Ustik1erim 
olncnk sonra? ..• 

- Canım, kış geçiyor, işte .•• 
- Gelecek senenin de kışı ' 

beyim, oh 1"7. Ö\le şey, olmnz. Bt 
nim ınes: Jjc;tikkri bulunuz •.. 

- İşle b:ık, Hafı~ bu da olm 
Cilnkii biz çalınan mnl aramayı 
adece suclu}u C'eıalnndırırıı. P' 

mek davnndnn ,·nı geçmiyor un. 
- J\al'hen ... 
Hflkim bundan onrıı Ali ile k 

rm Hnnifel i 'iOrgu)·n erkli. Fakf 
k .. rı kocanın her ikioıi de, ne h 
ta~ ı, ne de me t listlkleri cnlrn" 
dıklnrını, o ~ün odun uz kömürs 
k:ılınca lı:ıhı;ce kopmndo buldukl 
rı hn~'al ı alıp eski bir külf 
: <ırdıklarını c;Ö}le liler. Hafız -:\1 

ı edin dC' bütün mahalle e ''hun 
1111'! JI rız" olarak l:ınındı'"rını, 

so\ ledığinin fıırkıı ela olm:ıdı~ı 
iddi::ı ettiler. 

Neticede m:ılık me lrhklkatı id 
re <'den polisleri şahit olıırak dl 
IC'ııı r k:ırnr verdi mul eme~ i bl 
!,J hı,. un bıraktı. 

il fıt Mclırııecl k:ır 

l ıldırım lımyln dı rı fır~nı 
hirıız (' ne i kU\' elit ul tu~u gö 
1 n Hıınife kadınla herhan 1 
nıuıınkn a~a tululrnnmn c için 
c;.,nl}C'de koriı.lordan ktl\holınuş Be~ika sa.bili üzerinde yapılan 

bir e,:ı.vn.'to. duc:rrlanm bil' nv tay. 
ya.re 1 dU3UrU0

mUştür. 

14eningr:ıd cephesinde Sovyeller, 
Almıınları mnteoddıl müstahkem 
mevzilerden tardctmişlcrdir. Aznk 
lıölgesinde So,•yet pıyodeleriyle de
nizcileri Almanların işgalinde bulu 
ıınn 6nemli bir kcsıme bir akııı 
yapmışlar, 2 top bntnryasını, 2 lın. 
von topu bfltaryo~ını ve 2 kun·et
li radyo verici merkezini tahrip et. 
nıişlcr, Almanların harındıklnrı 12 
evi lınvnyn uçurmuşlardır. 

Oftreşler 

T:ııııııınen ~ .ıl-ln '>Öl hn ordu, lıiı 
1 1111 lı y, ılrn beni m:ıh l'eılc tanı. 
ll'll:tn kiın'>t' ~oktur. Mt:ltt>r mokı;ıı. 
dı b~n· bir on ol nıı clurdıırtııp b:ıl. 
tn~ ı sukhımnl,ııtı , nitekim ben ko. 
e. ınıı kim oldıığuınu. nnletırkcn. 
oıJ.ı hnlta~ ı ı, ntı \l' eı 'etin al· 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!!~tt-uıa~ ' CM 

AIJllYE Ml1IIABI~ 

Sovyet tebliği 
14omlra, 1 (lladı10 7,t!iJ - Mos

kovnda ıı:ece ynrl'll nı?şreclilcn Sor 
yet tcbllAi: Sov~·et kıtnhın dUn 
şiddetli ç.arpışmalnrdıı lnılunmuş. 

lnr ve b:ızı bölgelerde ins:ın oturan 
yerleri seri nlmı!:lıırdır. 

~fojkoııa. 1 (A.A.> - Knllnln 

Londra, 1 ( A.A.) - Moskovn -- Bnşmrııfı 1 ııcl ı;ayfada 
radyosu, cenup cephesindeki Sov• 66 kllodıı birlncl 1smet Çl'.'ngel (Ga-
yet kıt:ılnrının lıir Rumen 1Ümeniy. lata Gençler), ikuıcl Panayot (Kurtu. 
le bir Alman tümenini irlıh:ı ettik. l~). 
ltrinl bildiriyor. Düşman ınulınre. 72 kiloda blrlncl Bekir Yolcu (Cu;. 
be ın<")dııııındn 7500 sıılı:ıy ve as. rcş), 1ltlncı :Muznffer Çetin (Gllrcş). 
ker öl!lı;ü bırakmıştır. Ruslar, esı... 70 kiloda birinci 1smnll Topı:u (Ka.. 
ter ıılınışlıır, 30 toı> ,.e bü)•ük mik- dık6y), İkinci Nar1 (Kurtulll§) kazan. 

yosı,:ı malzeme i~tin::ım etm.işİllelrldlilr.İllmlıılşllalrdltlr .••••••••••• 
. \ ... , . #, . . . ' ' , ' J 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Kevrali~ Kırıkhk ve Bütün Ağrlları Derhal Keser 

fcabmda Günde 3 K~e Almabilir. HeT Yerde Pullu Kutuları fuarla isteyiniz. 

Çılgmlar Klübü 
l"nzan: bkeniler P. SER'.l'EU.J 
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Slnaıı buiıları duyunca: 

-l~te. dedi, Saclde)e l&yık bli' ko. 
ca. 

Sonra birden başmıduvara dayadı: 
- Bu herifi ) ulüdayıp etln.I lokmn 

lokma keAmell. Amerlkaya, memlekeo • 
Une taydab olmak ı~la cttmemif ... 
ba)dUtluk talull etml!f. Fakat, bizim 
zabrtaıwz. emlnlm ki, böyle bir llay. 
doda daha fazla fli'la& ve~ ve 
onun bUtftn reuleUerbıl, blltQn fena. 
Jıklanııı meydana ~· 

Bunlıınn arkadafma anlatan Şalıa.ıı 
aözUne de\-ıun ediyordu: 

.. _ Bay Şlnaal çok ,........ bir iıdaıiı 
dır. Ben ondan çok u1llk ~ünlllm .. ona 
bUyilk hlzmetım vardır ama, ~e on. 
dan korkanm.,. 
"- Bedava blzmet etmlyonun ya. 

Aylık alıyorsun .. rahat rahat şurllda 
yabp kalkiyorsun. Bu rahathtı llerede 

bulablllnla 1 n 

''- Sen ele öyle detil m1a1n '? Eter 

ı ulüp e.:zalarmın Slll r.ıı biraz daha nrt. 
saydı, il lınlzln aylıg m urttıracal.11 . ., 

"- ııcıe şu ı~ n •tlcıel, n in .• Bay şı. 
ıınHI, buyun Sacide llc e\l •n!lln. Uuın. 

rır.ı ki, ouC!an scnra n)lıklanmıı. ~.ok 
anacaktır.,. 

"- Elbett, artacnlı:. Efendinin ·il. 
al' bu ) Uzdl'.n bir büyük apartltDWl, 
Irat getirir bir han, ııekb, dUkldm 'e 
lıankadaJ<I paralar gt.'ÇCOOk • ., 

"- !'l~ldeııln babası da l'peyoo zen. 
glnmlş be.,. 

"- VakUle t:ınmnuş doktorlardan. 
Illl3·• ıW&maicıllı para '1JntıUf. llclo 
Umumi harpte neler J"apm:wuşl Bunla.. 
rı hep bize lay Şlııaııl anlatıyor. Belli 
kJ, doktor altın b:ı.bosıdır. Böyle bir 
kelepiri ka.Çırmala gelnıe'.t.. Dokt<>ru 
beıneu ül41lriip Sacide ile evlenmelJ ,.e 
mirasa k6nmalı.n 

Slnlın bodrumda )"atarken, saaUerce 
bu ber.eyaalal't Uüıledl" ,.e nllıayot 

daha fl1%.la idiılrJemnenlıek için, kulak. 
tannı tıkayıp 11J11k]aııiaia batü4ı. 

Şlna8lııln bu aile taerlnde yaptıfı 
etlldler çoıt derin ve eaulıydı. O, lıns. 
ta doktonın bUtlln wcrvetlııl teeblt N· 
ma, ve on.da• sonra sacJdeye ~gell 
atmııtı. 

Slnıuı uyuklarken, acabo bu beril 

nğall(I:) imi ıle tuzaka d:b}Urebi18' 
mi\' dile dU!!UnUyordu. 

S\.HU: HA TL"l"ED•N EVINlll 
1Jö:r..'1)~0•::.. 

KJm~age.r Sahir o akşam Cet ,.,J 
tı.wıtcuıem Moda. a ilönt!ll Evlnbı 
ııısını ç:ılnrkL"ll trlnde bl.r ümlt ' 
- lianmı evde bulacağ'uu.. dl;> o#. 

A) e kapılı açtı. Orta1* çokt:ı:ı 
rarmıııtı . 

- Ay&e! ballım geldi ud, 
- Hal ır bayım .. 
ı•attoilunu ~akardı, yem k 

ıtttdl. 

- sınan ne~f 
- Sahehleyln erltendea «fttl btl 

Siz.e \ erllmek Uz.ere ıuraya lı:U~uJ 
toektnp bıraktı. 

Sahir mektubu aldı. 
Okumafa bqlaau 

"Atabey! yeo,emcklı bir 
illdım .. beni Kuz.ıuııoufa ~fmlJ
nuız lıli' ııe11er de Alil ll'di: G6,J11 
nwla geçlmslzllk v:ırma&. mdtrl 
nlmak ısttyornnış l Hea bu ilki rt 
aanm&dım. HaklkaU Gğrenmelı 

kendlılle görUpoefe gtat7onmı..;..-

( Dcvaın 1 t1arl 


