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Loruira. 13 lA.A.) _ Röylerin 
•skert mfifcssiri Annalist yazıyor: 

General Vavcl Pelemcnk Hindi.s-
.. t.anında olduğu zannedilen yeni ka· 
ranA!ıında bugün \"nZifesine b:ış. 
lıunı~tır. Japon ileri hareketinin 
<lur<hımıak imkAnı hnsulc gelmesı 
J~!n._~Afi miktarda takviye gönde· 
rtldıgıne dair teminat 'erilmeden 
generalin bu vazıCeyc lalin edilmiş 
alması mümkün değildir. Japonla.. 
:rın in~n ve m:ılzemecc ezici olan 
ust~nlfi#Q karşısında bi1yüklüğü iti. 
lıarı~le l\faJezyanm ikinci derecede 
~uhım olan Rualalumpur şchrhıi 
ırakroa~a zaruret hasıl olmu~tur 
s~~i bakımından hu şehri~ bÖ
Yiik hır chemmileti yoktur. Hava, 
meydanının da ilice tahrip edildi. 
•i ümit olunabiJir. Fakat Ruııfalu:n. 

fWr'L:n ziyaı Malaka yarımadasının 
ı..ıı:p sahilinde b:ışk:ı bir limanın 

Svettenham•m dn t>ldcn çıkmn-sı 
demektir. 
• Srerrı.ban bcilgcsindeki yeni lııgi. 
~ :ıueq,Jj Kualaluıapur'un fakribett 

"!nometre ctmuhund:ı htıluınnak. 
lııdır. 

Resrııen de bildirilclisi sihi Sin
gapnr'uıı mııbafaıa edilmesi Jizım
ıtır. Burası düşmana lcrkcdilmi. 
Yeccktir. Singrıpur'un sim:ılinde'kl 
rııukaveme~ gelince mukavemet 
düşmanın ilerlemesini gcciktirmcğe 
nıatuf bir harketten ba .. kıı bir şe:ı; 
<leğiJdir. · 

oıoaya toprak•ar 
geri verUdlktea 

baf)la 

Baltık mem
leketleri de 

kendi 
hallerine 

bırakılacak 
Lontlra, 13 ( A.A.J - Harpten 

!Onra Alınaeıık tedbirler h:ıkkınrb 
Edenin Moskovada yaptığı gürüş. 
melen belirten Vestern Mail gaıc, 
tesinin T..ondra muhabiri şöyle .r:.• 
zıyor: 

Aldığım rnalumata söre, Stalin 
harpten sonra Amerika ve İngiltere 
ile tanı hir işbirfüti yapmakta'l 
memnun olacağını ihsas etmiştir. 
HuduUann tesbill meselesinde de
mokratik prensipler hiç bir tahdf. 
de uğramadan tatbik edilecek ,-e 
Rusya her hangi bir kontrol için 
hiç bir te~üste bulunmıyacaktır. 
Bunun bir delili de Polonya lıak~ 
kında Stalin ile general Sikonki. a • 
rasında husule gelen tam anlaftn<.• 
dır. Son-etler T.etopn, Lff'."lln.)"8 re 
Hstonya gibi Baltık devJeUerinhı 
tabi tutulacağı muamele hakkında 
lnsillerenin memnulyete şayan gö
riindü3fı vaadlerde bı.ılunmuşlardır. 
Bu iiç füılbk devleti hükumet şeki~ 
)erini \'c idare tarzlarını seçmekte 
serb~t kalacaklardır. 

lngiliz Akdeniz 
komutan ı 
dıyor k i : 

italyan 
harp filosu 
Döğüşmege 
qanaşmıyor 

• Jap0nlann Seleb'in şimali garbi· 
~nde Mlnahassa'y:ı ve Borneo'nun 
l)imali şarki sahilinde ktıin aTnıkan 
adasına ergcç :ısker cıkarm:ıl:ınuııı 
ününe seçilemezdi. Bu çıkarm:ı ha. 
7eketlerfnin ciddi bir tcltlike teşkil 
ettiği inlı:l'ır olunrunaz. Taraknn 
BenlşliiJ itibariyle dün)-'llnın en 
2Cngin Petrol sahac,ıdır. Hollanda. 
lıların Petrol sahalarını tesirli bir 
::ıııretıe t:ıhrfp ettiklerini ümit et. 
ınck lazımdır. Bununla beraber .la. 
J>OnaJr eğer Minahassa ve Tarakan. 
dalci mc\"ıilerini sağlomıa,tınrlaT53. 
Cava '"-O Sumalra'ya do~ sağlam 
ili atlama l hl"lı;t rueuda sctirmi>' Londra., 13 (,\.A.) - B.B.C: 
olurlar. .A.kdcnizdekl lngUlz kruvazörler fi. 

Altı sene l!V"Vcl Japon lıahrhc su. losu kumandanı kontramiral P..nvlinp 
Laytanndan blnbaş1 1sbimaru: ''Ja. lskcnderfyede §U beyanatta bulwmıuş. 
~nya. lngilterc ile çarpışmolıdır.,, tur: "Akdenlzde Alman denlzaltıları 
~ltninı ıa~ıynn he~ccon \"erici bir görlllmll§tUr. Bu müziç b1r belldır, fa 
kitap Dl'Şrctmişti. 1shimanı, Sir:· kat haldnndan gel!neblllr bir belldtr. 
l:laPuru ıurar \"eremiyecek bir hale Nitekiın bu işi muvtfa.kiyetıe yapryo. 
eeUrnıel;: \"e lngili:ı: donanmasının ruz. DU17manm Ltbyn orduauna. takvL 
f8AICtbiyeUni lemin etmek için Fe_ Ye kuvveUerl ve mal7.eme g~nderme • 
ı:1enk Hindistanınıu süra•tıe zaph sine ma.ni oırnağı Umlt ediyoruz. Mili. 

un geldiğini brlirtmekte~ d!. Yerin gönderdiği gemilerin Y1lzde 11.ıt. 
Tedafüi veya taarruzi bir maksat. mı§mın imha edilme&IJe, 1taıY8-nlann 

la olsun haritaya hir söz atılacak 1 manı o1amamasma Almanlar netreue 
olursa Felemenk Hindistanının sı- ı bakıyorlar. ltaıyan h&rP filosu lngru.z 
kıca elde buJandurulmasının müı. topla.rmnı abf menziline girmekten 
tefikler için h3yati bir ehemmiyeti korkuyor. 
haiz olduğu meydana çık:ır. _.,.Devamı ı ncl •ytada 

Tarı vapurunda 
Bagla apansız 

iki kişi öldl 
Bugün saat 17 de ·Karadcnıze h . 

ı ekct etmiş ol:ın Tarı vapurunda 
ıki ölüm hlıdisesi vukua gelmiştir. 

Güverte yolculan arasmda bnlu. 
nan SS yaşlarınd:ı bir kadın Yalr• 

ınılı:ı olü olnrok bulunmuş \ ~ bu 
rıdının Rizeli Ashc olduğu :ıııl 

~ılını~fu-. Yapılan ru~~~cdc A'i-

~enin sektekalpten öldüğü teı>blt 
edilmiştir. 

Yine Tarı vapuru yolcuları ıırd· 

sında bulunan Ta,köprQ!ü 16 ya,ıa. 
rında l\lehmet Şener de hirdenbir.e 
fenalık geçirmiş ve yapılan tedavi. 
) e rcı~nıen ölmüştür. 

Bu ikinci hfldisc ctrafındı.ı. zabı· 

laf-" l.ahkfkat l'~ıvJ.&.r.. • "' 

Veni kcir 
Hcırbe lwzırlanan bir 1 nbili= tankı 

son muayeneden ocçlriliyor 

S ingaour 
üstünde 
şiddeıı· 

bir tayya
re harbi 

Kapılarının önünü 
temizlemigenler 

Yıldmm cezasına çarptmlıyor 
Şelıehle7'1a :reıalcleııa kana ~ haflentMı üzerine geçeaı aeterld gi. 

bl m""•hlMm eelrt.eye nframama..<ıı ldn helodfyo icap eden fodblTlert al. 
Dlllfu'. Japonlar 

10 tayyare 
Diler tara.n.a baUaD ela ba temlzllkte ldMe&ııe düeen vazifeleri yapıp 

yapmadıtı kontrol edflmlo ve Taksim, Şt~U, CağaJoJ;la Uo &e~ 80Dtt. 
!erinde ıı dllkki.n ve crv Mhlbinln 1.-npıları önlerl.ndeı.-ı sa.bayı kardan temt~. 
ı~ ı;örilleı$ kendllert 31lclınm ce7MtDa ~t~"1. kaybetti 

Moskova 
cenubunda 

Almanlarda 
olan bir şehir 

muhasara 
edildi 

Moakova. ıs (A.A.) - Akşarn 
ı~redilen Sovyct tebliği: 

12 sonkanunda cephenin lıazı ke. 
ı>imlerinde kıtalarımız ilerlemese 
devam ederek şiddetli muharebe. 
lerden ~onra birkaç ıneskun mn 
halli zaptetnıişlerdir. 

11 sonkanuTlda 12 düşman ta~·
yarcsi düşüriilmüşlür. 3 Sovyet 
tay)raresi kayıpltr. 

12 sonkinunda 3 düşman tayya. 
·esi Moskovu dvarındıı diişürül. 
roüştür. 

LomJ.ra, ıs (A.A.> - (B.B.C.) 
Moskovad:t ı.;~ıkan Kızıl Yaldız gaze. 
tesi Sovyet kıtalarııun 3 sün içinde 
157 meskun yeri geri aldığını, 

l\foskovanın cenubunda büyük bir 
~ehrin, 2 Alman alayı ve bir tan" 
grupu ile beraber mııhasarn ediL 
diğini yazıyor 

vıııı. ıs <A.AJ - com u.N.B. 
ajansı SovyetJerin elde ettikleri ba. 
zı muvaffakıyetlerin Alman muka· 
bil taarruzu ile nctice~i:ı: hırnkıldı. 
itnı bildiriyor 

----....,~----

Bir Yagosıav lrabl· 
aeatnde detıııldllı 

• Loodra. u (A..A.) - Dün gece 
LODdrada De§redllen bir beyannameye 
göre sertıeat Yugoaıavyn kabinesinde 
b6ZI <ieli§ikltk yapıımı§tır. aeyanna. 
mede denlllyor kl: Adliye nazın Slobo. 
dan Yovımoviç, general SmoviÇin Ye. 
rine ba§Vekll olmU§tur. General Snıo.. 
vtç barı> gayretinin ink1§atı ıçUı mu . 
bJm bir ~e deruhte etmiştir. Yu 
goeıavyadald çetelere kumanda eden 
general JııWıa.flovlç barblye rıu&reUne 
pUrDml§ttr. 

Ahval §imdi !da.renin a.skerl eUerdeı:ı 
ztnde siyaıd ellerde bulunmasını icap 
ettirme lrtedtr. 

Çivi sakJıyan 
adam 

Gizli malları 
çık·arılarak 

Adliyeye 
verildi 

Elinde crd bulundugu halde 
kendisine selen tnOşterilerc cL 
\"'İm yok dh en ve sa ttısı ki nı ·e
lerden de yüksek ücret alan Agop 
isimli bir çivici fi :rat murak:ıb~ 
:arafından ihtikar l aparkcn ~ n 
kalanmış ve adlheyc verilmiştir. 

Bugiln Agobun muhakemesine 
ı.ı:ıkılmış, ikinci asliye ı:e.uı mnh. 
kemesi kendisini tevkif ctnıl~tir. 

R uzveLt 
Asker 
Mevcudunu 
Artırıgo,,. 

V~şlngto~ U ( ~.J - Huzvclt, 
ba.lırıye mevcudunun 500,000 ere 
ve l:ıahrJyc silıihendazlarınııı 104 
bin ere cıkarılmasma salahiyet 'c. 
ren bir kararname imzalamıştır. 

Cebelüttarıka karıı bir 
taarruz hazırlanıyormuf? 

_.. l'ı:ıuaı 2 ncl eaytada 

Sin9apuı, 13 (~1 •• 1.) - Hcsmcn 
l>ildirildl~ine söre Sinsaı:ura t,:ır. 
şı ynpılnn hava akınları esnasında 
altı Japon tayyar ı muhakkak ol • 
nık \"C diğer dört tay) aı c muhtemel 
olarak tahrip rılllnıiştır. Japon 
tayyareleri 70, 23 'e 35 tan reden 
mürekkep ur srup halinde \C bom. 
bardımıın lctyyarcleri :ıv tannrcJe. 
rlnin lıimn)esindc olarak akın yap. 
mışlardır. :'lliillcfık U\' tay~ureleıi 
her fırs:ıttn .Japon tayyareleriyle 
harbe tulıışmuşlordır. Hir. hir hası:ır 
kaydcdilmeiliştir. 

Vl!:i, 18 (A. A.) - OfJ: 
Japonlar Malezya.da Singapura 

24 O kilometre mesafede bulunduk· 
lanm blldiriyorfa.r. 

Rongoon, 13 ( • tı.) - 1ngi.Pz 
tebliğinde ka~dcdildiğine göre 
Birmanya. Taylsnd hududunda ke 
E-i.f kollan arasnıda cereyan eden 
çarpışına.lıır csnasmd:ı İngilizlel' 
jıı.ponlan zayiata uğratnuşla.rdtr. 

tngfliz krttılarına bir ı;ey olll13.· 
1.1 trr. ----

1 italvan 
tebliöi 

f.oma. 13 <.4.ı1.) - İt.ıh n or .. 
dufarı umumi k:ırnrgahının .ı90 

numaralı lcbi)ği: 
SoUuuı çevresinın mustahkcm 

mevzilerine karşı yapılan şiddetli 
hücumlar müfrcıclerimizju kahra. 
mnnC<ı mukavcmeUylc har ılaşm:fı. 
tır. Şiddrtli çat"Jn~ıımlnr tlel'am d 
mektcdir. 
Agedabsanırı batı cenubunda 

düşmaıı zırlılı '.ısı ta !arının bı r 
hücumu sür:ıUe püskürtühnüştur. 
Düşman 'asıtalarından ılirkaçı 
tahrip cdilmiş~ir. 

_... Devaruı 2 ncl tıay:lada 
• 

meselesi 
Ankara.dan blldlrlldiğ!nc söre, memur maa~ ve UcrcUcıin y \pılacak 

amlara. a.!t projeler Vekiller hcyetı.nin tetkfülnc arzolunmuştur. 
Bu proje bugün veya yarın Büyük Millet Meclisine sc:vkedilecokUr. Bu 

projenın memur ma&§larma doğrudan doğruya zam yapılmasını l.sUhdaf 
eden bir proje olduğu b!ldlrflmektedlr. Evvel~ de yazdığımız gibi proje e. 
sa.sla.nna göre, 60 liraya kadar 88lt m!Ul§ alan memur ve mtıstahdemlere 

)'D.pılacak zam miktan yüzde, 20, 60 liradan 90 liraya kadnr marı.ş alanlara 
yapılacak z:ırn mlktan yüzde 15, 90 !lrdan !azın olanlara yapılacak .zam 
mlktıırı yllzd 10 olanı\< t sblt cdltmektedir. 

ŞARK 
CEPHESiNE 

G NDERiLMEK 
üZERE 

ALman 
kzfalarz 

Balkanlar
dan çekıizyor 

---o---

Bu ~una
sebetle 
Macar 

ordusuna 
vazife 

'verı ecek 
IJern, ıs (.1-4.) - Dt.! Tat gau

tes.iniıı lkrlin muhabiri Paul VN 
ner şu haberi vermektedir: 

Alman işgal kıtalarının. şark cep. 
bı;-;ine gund rılmek uzc.re Balkan. 
hırdan geri nhnmosiylc aJAkadar 
olarak Macar ordusuna bazı vazirc. 
ler \erilmesi mümkün o'dugu so 
silnlerde llcrlindc he' nn edılme1-
tedir. 

Nene Ziiriclıer Zcitun0'Un Hud 
peşte muhabiri de ŞÖl le yazıyor· 

Sırbistanın yeni hudullnrı hak-
• ~erilen son haberlerde Yu 

coslavsanın eski Ihnat cyaletin<kı 
bahscdilmeklcdir. Şimdiki halde 
llıınnt ne Macıırlorn ne de Rumenle. 
re oittir. Bu cynlel Almanların ida
rcs.i altındadır. Bu vazi:yetin a)'dm 
lanması için hic bir teşebbüste bu. 
lunulmamıştır. lih'ı; er garbi & 
nntı Balkanlardaki -mihverci mem.. 
JekelJer ar:ısında bir nevi tazminat 
nıükiifatı oalrak ku'Jan:ıbilecekler 
için ne Macaristan ne de Rumanyıı 
bu meseleyi orlal-a cıkannak isf.t.. 
memcktedir. 

Alman 
tebliö" 

Bcrlin. 13 (A.A.) - Almau ordu 
Jarı başkumnndanlığı tebliği: 

Kırımd:ı ı; e Donetz dirseginde 
nz faali) et vardır. Jfarkovun doğu.· 
sundnkı bölgede kıt:ıfarunız duş
man u~lerine k:ırşı muvnfia.kı. ·ctI 
keşif hareketleri ~ apmışlıırdn 
Düşman 219 öJü, 93 esir vernıi..,tır. 
Cephenin · merkez kesiminde vt' 
Valdal; bölgesinde carp•"mnl:ır ~ -
vnm ediyor. 
Leoıngrad cephcsındc hucunı. 

müfrezeleri tarafından ) pılan bn 
hareket esnasında duşmanın ~2 
Blokhavzı içinde bulunı:ınlarlıı. he 
raber tahrip edilmiştir. 

J>cvamı 2 nc.1 sayfada 

lrlanda 
Hakkında 
Şayialar 

Bcrll11. I.> (.4..A.) - De \alcrq 
c•zil bir pazarhkt:ı buiundulun 
'ey:ı son sunlcrdc başka bir mem. 
lekele gıtlfğinc dair dolaşan şaYJR· 
), katı surette tekzip etmiştir. 

De Yolcro demiştir kı: 
Hlrp başladığı r.aman topraklar . 

mızın bir k:ınşı bile sa.tılık olmadı 
ğını IH'ın etmiştim. 

De \'alera şunları il~\C ctınişür. 
Xe taraftan gelirse scl~in her ~ 

aruza ktırşı koyacağız. ~ill'ıh teda· 
ril: etmek için elimizden seleni ya 
pıyoruz. Bu silAhlann topraklan
mıza tarşı yapılacak bir tec ... 1kı 
karşı kul':ınn<"aklıırı m31tım """· r 
limizdcn selirse bu harbe girmh 
<"esiz. 



% - EN SON DAK:IXA - ııt ec>Nh \l\'TN lt»Z .\Lt 

Kana dada 
100.000 kadın mecburi 
hizmete tabi tutuluyor 

Otıava. ıs (A.A..> - Mühimmat 
azın ınove, aakere giden lfÇllerkı 

verine yüz bin k&dm ç ıttınJ&c&tmı 

beyan tlml§tlr. Na.zır bu kararın mee. 
bw1 mahiyette olduğunu ve kadınla. 

rm milli kayıtlarda iaimler:I yazılı 

• 21:! 000 k dın aruından aeçilece#fnJ 
UAw. etml.§Ur 

ltaıyaa 6ebllitl 
.... Bq&arafl l Dd •yfada 

Hava teşkıllerl, mille:ıddil defa_ 
ar duşmanın geri hatlarını tesirh;. 
ri ı;öriılen hucumlııra maruz bırak
mı~l:ırdır Alman avcılar yle yaptı. 
lı dueJ olar sırasında düşman : 
Curlls tanarc i ka}betmişlir. 

Jngiliz tay}arel rı Humu~ ve 
Trnb"usa akın yapmışlarsa da 
r.zı:ı hnsnr 'ercmcmişlerdır. 

Malta lıedencrine ka~ı yapılan 
hnvn lınrekeli <l vnm e-ınıel tedir. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

tBa lrupoaa eklenerek p~a. 
it arama n it verme llAnlan En ı5oe 
Dakikada pııraıın netl'f)(IUNıektlr EY. 
lenme tekllft (Öndel?8 okD)'UCUlanm 

z kalmak ll&eft ~ adreelert 
al bUdlrmelert lb.nn.) 

Eulenme teldilleri: 

dlr adamın ceıedl 
karlar altında 

D1Uaada 
Kartala bajlı .Samandra'da yol 

müteahhidinin yanında çalıpn HO. 
seyin Çoban ve Ham, kar yaldıtıı 
ıünlerde ekmek almak için Kurt 
köyüne gitmişler ve geceyi bu köy. 
de geçirmışlerdir. Halit yola çık. 
manın t~hllkeli olduAunu söylemiş 
be de Hüseyin arkadaşlarının ek. 
mebiz kaldıttını ileri ııQ~rek yal
nız başına yola çıkmış •e o gOn• 
denherl koybolmu,tur. Korların e. 
rime~I üzerine HOseylni aramıyı 

çıkan arkadaştan, onu Kurt k6y0ne 
dört kilometre uzakla taş yıtınlan. 
no sırtını ve telgraf direlline batını 
6ayamış •c donarak 6lm6• bir h,.J 
de bulmuşlardır. 

Bamı8t dav•ıı 
cemylz edildi 

Hamlet piyesinin temsilinden çı. 
knn yazı yollyle hakaret davasın. 
dnn biri bitmı, ve Peyami Sara 
Cihat BAban, Ziyad Ebuıziya, 

Muhsin ErtuArul, 'eyfre ErtuArul 
ve Zek" Cotkun muhıeıır cezalara 
'11ahk0m edilmlt ve ceulan tecil 
olunmuştu. Bu knran suçhılardan 
hep,) temyiz Ptmlştlr. iddia ma
komında do bu karan temylr l"dlp 
etmlvect>Aı bilinmemektedir. 

Sonradan açılan ve ilk dan ile 
birleştlri'mh·en di~er iki Homıe• 
ı'favalıırına da devam edilttl'ktlr. 

Bır cocuk vankııs'.ci 
şe1Jekesı tutuldu 

Son günlerde aineqıa gışelerinin 
linUnde b"rlkeıı halkm çanta ve 
paketlerini kapıp kaç8Jl bazı hrrmz 

• 34 yqmda 210 lira maqll bir çocuklar tnremiş ve arkı b'.r taru. 
devlet memuru bir bay, çok ıen. gör ı:.ut sonunda bunlardan iki Ali, iki 
stılü, güzel bir bayanla evlenmek iL ! Ahmet, Muetafa ve İsmail admda 
temekledtr (Yarar) remzlDe mUra altr ÇöCUk yakalanmıgtn-, 
eaat 104 Çocuk yankesici tebekem diln 

• Y&f .l3 boy 1,11, kilo 17, yala- adliyeye teslim edflm"ftlr. 
flklı yUkaek tahsll görmllt ciddi sevk 

aahibl bir bay, çok gtızel veya gQDl. 

ecnebi 1 e erden kolejden maun. 
J&hut henüz talebe clddl vakUr •· 
mimi bayatı anlamlf bir genç kmıa 
evlenmek iııtemektedlr Sportmen o.. j 
lan tercih ed!l!r. (Mesut olaJım) 

remzine mllracaat • 103 
• Ya§ 3' boy 1.58, kJlo 61. biçici 

mektebinden mezun, terzi, aynca p. 
Ur bulunan, c r sevim bir tipe 

malik gayet ıen. mu1at tem1s, l7t 
b1r aileden. dul b r bayan, namuslu 
evlıı bağlı, clddt. alleainl geçindlre 
bilecek bir bayla evlenmek latemek. 
ted r. (H.0 aevlmJI) re.mzlne mllra 
caat • ıos 

ldınnız: 
Aşağıda remlzlerl yuıb olan o. 
yucularımızm namlanna plea 
ektuı>lan ldarehanemlzden (pazar 
n barlı;) berıUa sabahtan öileJ'f!, 
adar ve -.t 11 den 110nra aldırma 

'.l. Akın), lSe), (0.K.), (Emekli) 
Aktatay) Leman Y.), (Muhaberal), 
Denk), (35 Aydoğan), (27 F.0.).

1 Kardeşler), (Bahar çlçefl), (P. t. 
t) (K.T.) (T .R.B.) (I' .A.) (Ak.. 

z) (H,N,) (İf anyan) (ll, Eltar) 

Bay Ahmet) (Ful) (Nadide) (Saat) 
O Mine), (LK 79) (İhtıyaçı, (M. 

) (FevkalAde) (Kuı akan) 
Roaa) (8,B, 12) (T,N,) <Botu tok. 

tuna) 1 
A.0.1, (İJ>, (Gllnetli) (K. A. A..). 

U§kori,e} (S.T. 2) (Vatan Ml 
T.t. Eg~una) (Hayat 4) 

ılgınlar Klübü 
azan: tsKENDEB F. sur.ELU 

-4~ 
Kurnaz ve ..-Jetlade ook mablr o. 

taharri komiseri nedf'llae Sinan 
ıllpbe etmete '-tlanutta.. 

8lnanın ahvalinde bir pyrltabUUIK 
yordu. 

Necmiye bu pyrltUIJl.lfln 9ebe1t1D1 
etmek istedi: 

- Sinan, Sacldenln ratadıtma pek 
lt olmalL Çüakll berke.Um d. 

kızcatm o menk edlyorda, ... 

Bay Aa1ıın U(lll'UIDI yaktı: 

- Bana lkl gllndtlr ae yaptıtıma 
r mayonunuz 'I' Ben dllnkü tahldk&. 

da (tabUt merasimi) hlkAyemlne a. 
bazı madfımat topladım. 

Sonra blnlı-n Sat-Jre döndllı 

- Bu hlkAye Uı.ınamDoe hariçte llJ'· 
lm111. 

- Ne dedin aztdm, llartcte mi 'llJ. 
maşP 

- Evet. Yaptıp Hl'Dftanmlar 
1 bu neticeye erlftlrdl, 

8lnaa llfa kanttı: 
- lyt ama, ben buna birkaç klım&. 

duydum. Bııu- arkadqrm Na. 
Canm dayduldan ~ ele ,.ıan ola. 

- Arbclaaırıttt: h it""'°",,..,.., inan 
'I' 

- W..k.ıcı ,tw.-..a ...,_ -· ..... 
-ak. 

• Denizyollan ışletmesl Aynlık 
Yopur seferlerini hal'tnd ı bire in. 
dinnlştir. Serer IJÜnlerl, lıll' harta 
perşenhe, difter harta cumarteı;ldir. 

Fıkra 

811.mfım yalan bilmem dofnı; ve. 
ball IÖyll) enin boynuna.. bd sün ev 
Hl, yerini taytn etmek latemecllft. 
m.lz bir mabaJde bir koafera.DM -
11•• yanın saat sec stdeD 111r ar11a 
daf: 

- Vallahi ~)'ti rlrmeJe neuke. 
tim mani oldu, dedL Neme IAum 
berkeal rahat aylıamndan" ayaDdlra. 
catım! 

Bir adam IQ'kuau&luk lıaatahltaa 
mübtelA nlmut. A1dıtı U&çlenlea da 
pı kadar fayda g8rmeytncıe ballnl 
bllealuden biri, bir l(Üllı ~ eclUea 

bir yere sotOrerek: • 
- tıte blradu, demlt; sana en iyi 

celeoek en fa7dalı ~ pı adamın 
eözlerldlr t'Ymtt ederim ki an ura 
Ct"lıııP.n dahi tlleUndea e.er kalmaz. 
ÇOnkö bUtOn dlnleytdlertn baUDI l(G 
rtlyonun : 

Okuyucalanmam IPide belkt ,e. 
ce uyuyanuyanlar .ardır, dl~ anlat. 
tık. Fazla lubat için Nureddin Bo 
mya mtıneaat edile!.. 

NASBETTIN 

- Ben lnanmryonam. 
- O halde alz de bobltll oımap ka. 

ıw nrmlf slrDDO,.onmnal 
- Bu ne elemek'!'! 
- Bunun bqka manaaı ftr mı, a. 

lı&ynn 'I' Şlnnlnln açhlt kalDp ıtttlk(t" 
eararenrts Nr mahiyet aldı. Adeta bir 
pnpterler yuvuı lfl'kUnde.. ~rlJ'f! 

sirenin, &l'lllarma ka,...anm atzmı 

dilini tutuyorlar. 

Tabarrl komlaert. 81n&111 kutaı 91)' 
lebaek istiyordu; Sabir 1"1nu• farto. 
na nnmw otamk ki. ~ lfln stUtt 
)'Onlu. 

Bayaa Neemlyenln eanı mwcb: 
- Ha7dl ÇOnıklsr, yemek yt)'tlllm.. 

biraz da llOlrada konUfUrDZ. 
Dh..,rek, yemt'k od&smda baarla 

nan ~emek masasına dotra ,.OrDdtl 
Nemnlye,t takfıt f!df'rPk ndın-a lef 
tller. 

Aslan llOfrada anlatıyordu: 
- B .. kAclar 711danberl llMlllll"l'\mdt 

birçok eerDrlı vakalar takip ettim w 
bepslnla earar perdesini yırtm&Ja -
nifak oldum. Fakat. bu lmHlp iti 
benim ka"'rma birçok meeeieıtt eıluu' 
dl. Bunlan bize fiylı- bDIAaa edebilirim 

1) Ş'a:ıalnla .eararmglz bO\'lyeU, 
1) Kalllbe sll'ftl meçbtl IM!rtmJ9, 

1) Nllzbetla tehdit mektuba,. 

'l Sacldenln Bo~cle leelf'dltl 
• ... 1 sftıllert,,.. 

a) Ruta doktorun kan811l1Jl danı . 
mu, 

1) IUmyıer SahJrln kurtnncw 111cı 
, ) Bay Slnanm S.~lde)'I mlldafUaa, 
1) Doldorua lll1rU .,..,.,,_, " U. 

Cebe~üttarık' a 
karşı b r 

taarruz hazır
lanıyormuş ! 
l'ancıa, il (A.A-) - Bayter: 
Karahan • Tangerde mihver ajan 

lar1 taratmdan Cebelüttank boğazını 
taraddua ıçın gözeUeme poetaaı olarak 
ınıllanıl&Jı hlr .. puarteal gecesi ııtd 

deW bir tntl!Ak nelleealncle harap ot 
mU§tur. Bir kiti ölmllf, iki kl§I aflr 
surette ya.raıanm11tır. 

Londra, ll (.A.) - Jl'ra.naadakl mO 
f&hlUere göre mncut aJt.meUer mlh 
ver tarafmdan CebelOttanga karıı ta 
arrus için l•rtlbat almdıf1!1ı gl!ater 
m•lctedlr. 

Sari llaı!alıklarıa 
mlcıdere çin 

Şark ct.phesine yüzlerce 
Alman doktoru gön erudı 

Londra, JJ ( A.A.J - (B.ll.C.J 
lsvlcrede çıkan N:ıllonol Zellung 
un Derlln muhabiri Almırnlnrın 

şarkta urose ve blllere kar'ı büyü', 
mOt"adele açlıklarını bildirl)or 
Muhabire göre yüzlerce doktor ..,~ 
hasloıhakıcı şark cephesine gönde. 
rllmekledlr. TifO!I ile mikodeh 
mahndlyle _,Yorşo\nda hususi bir 
merkez kunıınımslur. 

Mareşal 

Kaytel 
hastalanmış! 
Bun, 12 (A.A.J - Doitru ho:m 

alan kaynnk'ardan çıkan bir habere 
göre Alman genel?.urma:'l boşkonı 
Kaytel hHlalanmış ve mnrcş:ıl 
Drauchlt<ÇChin do~tu olan bnzı s~ 
boylar levklt edilm1$llr Bunların 
arn~ında mııreşnlın iki yaveri de 
bıılıınuyor. 

lng Ilı Akdeniz 
komutanı diyor ki : 

-- Bq~~ ı Del aaylada 
A.lm&D delUaalUlan Akllell1Zde At 

ıanUkten daha iyi net!ce aımağı Um!t 
ediyorlardı. Fakat hayal sukutuna uğ. 
ruyorıar. Dtlfman mevzileri de denl.z 
den bombardıman edilmektedir, Bir 
zırhlının topları 30 bombardıman tay 
yareatnden fazla tf göreblUr. 

Japon muvat.aklyeUerlne gelınce 

uu ~klenllmlyen baskm ytızllnden oı. 
muıtur Flıkat Taziyet Japonların ııan 
dıtuıdAn daha yakında leblmizıe döne. 
cekUr.,. 

ıs.a Radyo Alon orkestraaı 

Hl .Faaıl heyeti, 19.30 Memleket saat 
ayan, 19.45 Oyun havaıan, 20 13 Rad 
yo pzetuı, 20.43 MOzlk 21 Ziraat 
takvimi. 21.10 lılOztk. 21.SO Kor.uşma 
21.43 KlAatk TOrk mOzlğl, 22 SO A. 

Jana baber:erl. 22.4:!~ Müzik Cazband 
(Pi,), 22.56 Yarmkl program ve kıı. 

panıı. 

Alman tebliği 
Mahkeme Sa?onlarında 

_. Battarafl ı nc:I aa7fada 

Savaı, Sluko ve avcı la> ya releri. 
nılzllcn mürekkep kuvvetli teıkıı,.. 
!er, karn muharebelerine yardım 

eııııitlerdir. Sovyetler, blUıaua 

kanlı kııyıplar vennitler •• çok 
fnzln mnJzeme kııJbelmlşlerdlr. Kı
talar tarofınt1:ın işgal edilmiş o:an 
bırçok mevkllrr •e demlryolu 
nokıalorı tuluşlurulmuşlur. 

MUTHiŞ BiR KARI KOnA 

Şlmoli Afrıkalla Sollum kesimin. 
de lngılızlerın ıldllelll hQcumları 
püskürlO"mOşlür. Şiddeti! muhare. 
herler de,·nm ediyor. Agndebyanıa 
lıntı cenubunda d :ışmon zırhlı teı. 
kıllerlnln bir ılerl harekeli akim 
kalınışlır. Savııt ve Stuka layyare
lerl, Agudebya bölgesinde loplaa
mış olan olomobll ve zırhlı araba
ları ve Slrenolkada tayyare me)'. 
danlarıy!e lınıan teslsleripl bomb.ı. 
lıımı~lordır. JJ:l\"a muharebeleri es
nnsıııdo 3 düşman tayyaresi Jüıil· 
rulnıüşlur. 

l\folto od:ısı tnn·ore meydanları. 
n:ı )npılnn aAır hücumlarına -ıect! 

ve gunduz muvnHakıyeUe devam 
edilmışllr. 

Bertin, 13 ( A.A.) - Askeri bir 
ııenl>adan bıldırılı)or: 
llolşevıklcr Kurokun şarkındaki 

bolgcde Alman hatlarına karşı boş 
)ere )aptıkları laıırrıızhır esnasın. 

do iıısnn \"C molzemcce a~ır zayiata 
ugrnnıış nrdır. llu cumelılen olarak 
10 \'e 11 sonki'ıııunda ceı>henın j'aL 
nız bu kesım ııde üçu 52 loııluk ol
ın:ık uzcre )cdı So\·)cl tankı lah. 
rıp edllmış ve t1ıAer ıki tank ciddi 
hosorn u#rntılmışlır. 

nu mahııllin zaptı iç :ı soluk Ye 

kar rırlımılorına rıı#men yapıbn 

bir mulıorcbcde l.ıolşevıkler l80 ölil 
ve esir vermışlcrdlr. Buna mukabil 
Alnıan'arın kayıpları ehemmiyet
sizdır. 

11 !'iorıkftnundo aynı k~•lmde baş. 
ko Sov)'el t:ıorruzları da ıerl p{}s. 
kürhilınUştiir. 

Acık konuıma: 
Doy Ahmet llolt'.'ık Arkuta: Ro~to.1 

rod) o unun Türkçe neşriyatı ~al 
sekiz buçukta 19 metre kısa dalp 
üzerinden y:ıpılmoktadır. 

Kı..,.tc un bir panhloa ıiym ı 
olan dökilk saçlı, h4kimın-

- Aohıt bakalım karım usı 
yaraladın? Suali üz.cırne )'erınJı.:u 

kalkta: 
- Bir tıeY söyli)~mcm, erendim, 

AYUluıt lutacaAım ! dedi. 
.Kar11ı dancı yerinde delil 1e, 

dalıa kenarda, ellerini kavuştur. 

mu,, kDcük çocuAu da yaı.:nlla ..ıl
dulu halde ayakla duruyordu. 

30 yaşlarında, başorlulu, boyıısız, 
rashkaıı bir kadındı. 

UAklm, liuçlu kocanın bu cevabı 
üzerine elini şiddeUe mnaaya vu 
rarak: 

- Avukatta tutsan diye boAırd., 
sana bu suali yine soracuğıın. A:ı. 
lal bakalım, vaka nasıl uhlu7 

Arka ndııkl Jnndıırmanın he) be. 
tinden, olduAun~n da ufıık telek 
ıörüııen auçlu: 

- Peki öyleyse anlntnyım diye 
ttk bnşi) le karısını gösterdi ve: 

- alahruure)le dı)e başloıJı. 10 
senedenoerl evlı) ız. Uırısl ycji, 
di~erleri de 5 Te 4 yaşında üç .;o. 
r.ıı#umuz ''ardır. Snrı:rer kibrıt fnl.ı
rlkıısııııla ça"ışırken ayd.ı kazonJı. 

lım 70 lirayı lnmomen kıırınıın elı_ 
ne verirdim. Lı\kin huyu nıu, o.. 
yu mu bozuk bilmem orada bır çu. 
cukhırı, beni yuzi.ıslii l.ıınıkıp ka. 
çardı. Son defa yine biç yoklan uır 
kavga çıkaıdı ve: 

- Arlık ben senınle yaşaya. 

mam! di)e tekrar annesinin evınl! 
kaçla. Mulıtelir defııl:ır yoJvorn.-ak 
seri llrmek üzere eve sılllın, ._ 
kal kaynonom lıenı içerı bile sok. 
nıadı. Z:aıen kendisini b:ıştıın çıka. 

rıın kııynnnom ile bnlt1ızınıdır. 
Nihayet bundan bir neııce çık· 

mıyacaAını anin) ınca, karımın ok 
rabasındon Mehmet Ali adınıl:ıkı 
adamı buldum. Ya'vardım, yokor. 
dım. Deni karımla borışllrmosını, 
çoluğum, çocuğum ile yüz Ü!l;IÜ iO.. 

kııkl rda kalclıAımı SÖ\'IL·ıllm. Ju 
yOzdcn işlen de cıklım. Fakat Jck. 
rar )lpciJıyekô)Ünclekl bir fobrika-
7• 1,.5 lira gündelikle .ıırdlm. 

- Simdi lokrar işleyim. Gelsin 

İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 
Bu ıemekta eoan .... ~ .ıa •an•a•wwa 

......... flrtalQmm. 

Maliye Ve'<f' aletinden : 
01mı, u IGO" arqlaldarıa tedav..ılden 

al• rılmııı ba uı:uia 
Gümllf bir ltrauk1ann cıarp .,. piyasaya kA.lt m!kt&rda c;ııcanımaaı u. 

zerine ı 2 941 tarth!nden itibaren tedavülden kaldırıımq oıao gUmu, yUı. ku 
nJftuk1arın l 2 941 tarihıncıentıert yaınıı. maıaandıkıa:-tıe rtlrk ye cumhuriyet 
merke& bankaan:ıca ve merkez b&nkaıı bulunmıyan yerlerde z rast oankası 
ıtut>eıerınce yapılmakta oıan tebdU m:JamelAUDA 31.l 912 akşamı nllıayet ve 
r.ıecektır Bu taruıten aonra mnkQr paraıaı naklt olarak bıcbl vectuıe k• 
"'11 edılmlyecekUr. 

Ellode gUmU~ yUz kuruflUk t.u unanıarın 31 1 942 akıamına kadar oun.. 
ıarı maısanaıkıarııe rürklyt cumburtyet merkez bankaınncıa ve merkez oao 
kail bulunmıyan yerlerde ziraat b&nkaaı fUbelertnde teb:tll etUrmeleM lltl.ıı 

oıunur ( 'l!ltl ·9"361 

nine! dedim. Mehmet Ali: 
- K rın, hız.im karı ve çocuk 

lıırl:ı ıık~m ıırı Ycnıkııpı g zıno u.. 
no \;tkı) ur. S n de > rın akşam ı l 
sızı lıorışlıra) ım 1 dcıli. 

Ertesi okşom Ycnıknpıdnkı ıçki
slz, çulgısıı kalı,·elcr<len bırısıne 
yılllm. nıraı sonra Mehmet Ah 
gdıli· 

- M:ıhmure bizimkilerle, s:ıhıt. 
dekı "Sofu' guzıııosunıla oturu)or. 
Hu)dı gl'l sızl barışlmıy mi tlcdl. 

- Karımı ne dıyc Ü) e ç:ılgıl 
içkılı g:ııinol:ıro goluru)Or unuz. 

Kenılısi ıJc c\li olduğunu hıç d!l 
şüııınfı>or n.1u? dcdım Mclımel Ali· 

- Uzun elme ora ı fcnıı l.ıır -;er 
defııl. Uızuokıler de berol.ıer. IJıı}dı 
gel. dc:Ji 

Dır kese kll,.ıdı fıslıkla çlSrek aL 
mışlım. Kalktım, Mehmet Alinin 
arknsınd::ın gozlnovıı do~ru yQr~ 
düm. l\telımet Ali, sen buroda dur 
be gideyıın, SÜ) liyı.:) ım, dedi. 

Ve gillı, so)lcdı. Uıkın karım o 
ro l:ı bir kepazelik çıkıırdı Gazınn

nun ortasında: 
- Den o herine bir d:ıha yo~ 

):ımnın. dı)e bnıısır b::ıngır b:ı~ır. 
ııı ğn lı:ışl:ıılı. Nılıuyel hep beraber 
kıılkıp ıı:ızıııod:ın ('lklılar. nen h 
ır.en )onın:ı yokloşıım: 

l'ıl lınıure, etme e) leme, çoluAu 
rnuz çoc Atım iZ \ nr. r illi kız n-
5 n onl:ırocl:ı mı acımı} orsun, dıw 
)nh·:ırdım. 

nunl:ıro biç aldırmııdı Nıhayet 
son defa: 

- Demek bono yar olm1yn~a'k 
sın 1 dr ~ m. Dunun nzerine kendisi 
ne uz:ııtıltım rıstık ve çörek kftJlı. 

dını k:ıplı~ı gıbl )ere çarptı •e: 
_ Arlık ııona kat yen yor ol 

m:ıın. Köpeklere olunım do sa ıa 
o'nıorn. Aııl:ı.t1ın mı? Dıyc b:ıAırdı 

O :ında ne oldu, bılmı)oru 
krndımi ka) hclmı.'iliın. !.oııra 
öArcndıAıme sure, ccbımdckl 
nıck bıç:ıA nı ııyınp keııılıslnl yU 
z ınden, burnuııJan, kulaAuıılan ya_ 
rol:ımışım ... 

Ccl:.il: 
- Ne olurılu, sonlt1 evine donilı> 

ymnıııızı ıckrnr ku"n. dık du ..ı 

lı il ere llu mcscydık 1 diye so) lcne
rek yerine otururken cndısınl h>-

luın:ııııış OHI ı lın~lanııştı. 
.l\lal.nıure, ının bu ifadesine 

karşı hiç hır 
bıraı sonra, 1 eti ıı·k me me 1 
ıl.cıı ona dot;ru donup lılr ş > 
(ısıl l:ıdı. 

Cc i'ıl hemen yerinden k:ılkh· 
- Bakınız efcndım, ku ur edı

) Or. 
- Kavga istemez, efendimi 
Ncliccdc m:ılıkcme, dn' asındaw 

\ozı;c en Molımurenın şnhıl ol ralc 
dinlcnılmcslne •e dığcr şahiller il 

rrıi!ırılmıısıno 1'nror verı-rek muh6 
kcmeyi ha,kıı bir snne lıır:ıktı. 

Mohmure, kO<"oııı j:ıııılnrmn l>nOn. 
de çık-irken, lıüklmlcre döndü: 

- Efendım, dışarıda dedi, 
eller hnpishoncden çıknrsom seni 
tckr r vur"l'nğım hcm de bu Kerer 
ö dllreccAlm. Hayalım tehlikede
dir •.• 

- Diz onısınıı karı,mrı) ıı Müd
deı ıını unıtı ıgc nıOrac:ı::ıt ct1inıı. 

Dunun uzcrıne l\luhnıure, )nnın 
d ki çoruıJ ınun kolundan kavra~ 
rok d ş rı çıktı, kocasına: 

- no)un poııun devrusln emi• 
Dı c öylene söylene koridor bo. 

yunC4 yürüdü, .ıittl. 
ADl.IYF. '1111/AB!fll 

talıpm JICbeblert, 
I> KulDple nrUee 

IMıdeft •• 
Sabir ,Wdll: 

-~-ıu~yaleller lös~u 
tl:n·rondı; kııllılndekı 3·iikü bir er. 
keAe söylcınlyı knrar vcı ıııışll, bu 
adamın kııdınl:ıra karşı olnn ır. 
mal!llZlıltı bu k:ıd:ır ılerıydı. Duna 
raAmen ~u su:ıli de ~ordu· 

kodu y payım. Su anda AnnabellA 
lln) ııe de oJosıııd dır. 

Kapı tokmathııı tullum. Başım 
duııü)ordu; sozlcrımın önüne du. 
mand;ııı hır perde çek lml~tl. - Yeter artık yalla! Sulb maaJlede. 

alnt de setti bu. Ne kaı!ar çok mad. 
de. Bunlann hepsini tahkik ve takip 
etmek için btltUn alvll f>Olla eebekNI. 
Dl aeterber etmek ,erek. 

Aalaa, ıözllnUa önünde balkala..'ln
l'llk ytıkaelen •lpra dumanlıınna dııL 
pi da~ID bakarak: 

- O kadar büyük bir it ""ttl, dedi, 
ltunlıırın bepslnı bırn takip ve tetldk 
edeeef1m. Fakft zaman l!\zun .. 

8Ablr birkaç fite bira aldırtmıştı.. 
K&Mhlert doldurduktan ıt0nra: 

- Soydıtm bu ml'ııelı•ler arasmda 
1 ncı madde ele bıına tnaDClk edl)or, 
dedi, bea lnııanlık vaz.llcml yııpnuığa 

laazırım. HattA blrka~ kere de karımı 
gönder:llm.. tekJlfll'r yaptım. Red ce. 
11-alıı aldım. 

- Garip şey! Bu 1D88nl&r, basta dok 
ıona yani aile rel.t olan babıılarvıı 

kurtarmak latemlyorlar mıP 
- latemedlklert, btu yaptıkları mu 

amelelerle sabit oldu, Onlara 11!\eı . 
mıa kudretini ıösterdlm.. Bu 11!\cı 

kendi metU~ç parmağımda denedim. 
ı.:ıını auttı: 
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Sesi boJlukluşlt: 
- J\ucuııız. eHJe mi1 
-Hayır, Nc\)orkla .. .\kşnm geç 

vokıl gelecek. Onu sö)leyecekleriaı 
lııııı:ı so> lı) crnez nıısln1 

Si üs hayır ller gibi b:ı~ıııı sallıı. 
ılı. mınlcrdeıılıerı tar:ınnı:ımı~h 
çok hosln ı:ıöriinO) ordu. Dlrdenblre 
boz:ın ln'inno öleceı]inl Jıoher veren 
n'lıncı hissin leo;iri nllındu idi, eok 
ızıır:ıp ı;rıkı)ordu, arlık ıohonımül 
edemiyordu, Sl:ındi,ın dctliQi gibi 
bu oıl:ımın ıliraf etme umanı ael. 
nılşıı. Ona: 

- E\·e l!l'Jinlz, dedim, banads 
sö~·J i' c!ıil inı ıılz. 

Sıl is cmnı) eloıiz bir ltı\'ırla ho· 
murd::ındı· 

- Slzt' sö> lemek mi' Hayır ... 
1\o<:"nnızı görmek lstıyorum ... Sizi 
cll'~il. 

- Fıkal Jak ancak akıoma d6. 
nee<'k. 

._ Olsun, birknç saat nvel vera 
sonranın arlık ne ehemmiyeti nrl 
H:ıfüılarca ıztırap içerisinde yaşa. 
dım... f .,itiYor mu~unuz1 Jztırap 
içıncfo. 

btn~h·or. "" 

- itte 111 kDçtlk parmatunı gör • 
diba mD 'I' lla. ben ktıç!lkken Slva11ta 
110luktan donmuıtu. O umandı.-ııberl 
IA'retl bir pnrmak gibi t.D§ı~ordum. 

c;'t-n11 1:, llqU ve vn71fl'•lnl görmeı:e 1··,.ıı~ :lrı'1<:1 7. le' :ırı nrı ~··hnı,"ôr, 

t Alclını ha,ınn crı-tlrer!"lc ~l\'-ler ~fi•. 
{.JJeuanıı ucu).. 1 &edim, fakat beni ifltnıemif «lbi 

ı.elıMll. 

- ~l lslers Slorın ılıın gece evini. 
ze glrı.lıklcrı doğnı mu7 

- Tomnmiyle do~ru. 
~ol~un yüzü bir k:ıl daha Aıırnrch, 

titriyordu: 
- Arlık bundan sonra mOstcrih 

olalıilirsinlı bu ltler nercdcy e 
biliyor, çoAu ıilll azı kaldı znlen. 
Anlıyoı• musunuz' Poli!ıt hnher 
vcrnıiye liizum yok. Yn'ııız ona 
~i3·1iyeceAim. Uzun uzadıya düşün. 
düın .. Ve onu sc~·linı. 

Sövleıli ve uzokl:ı,ıı. Çok mc3·uı 
bir tavırla ,oıomohillc Grokror l;ı . 
dolıru ıidcrken yolcla 5l,ınra atın 
alnı:ık içın D:ıllihoıln cl"ırdum. 

Dil Te,•I!! heni göriin<"e: 
- -.::~ki dostunuz, d,.dl, h:ın:ı 

döndü. 
- Hanıo Hki dostum' 
- T:ıhll Elyol. 0Rleve doıtııı 

9elcli. ZiyareUnlzl haber vere) im 
mi! 

Snaıe baktım, ikiyi yirmi geçi. 
yordt.; bu bek'enmiyen h:ıberdC'I 
şn,ırmış bir halde ne düşOndu11n. 
mO bllmez olmuşıum. 

- Elyot burada olnmaz ,dedim. 
Bu saatte NeyYorkta Slandişle ran• 
devu~u vnrdı. 

- Rıınrl('vııv:ı ~ltr-ftm·~ ,u h:ılcte 
- l.fttıfe eclh·or~unı.ı, 

Bi!Akls rok elddl konu~ııvo 
"'"- btt-rHDb biru da.ha dedi 

v. zi)eliıı llıll enıl"şcye düşllrd IU 
nü ıl:ı:Jıııı. .l\Jerdıven arkasınd 
l.ıuluııu) ordu. Ve Ann:ı e lo llayne.. 
nııı beni tutm:ık için ml'rdn·en.!en 
~ıl.ııuclınış olması da bana çok 
lnlııl gclclı. 

- 1 ol:ı, hastasınız! 
- Jla)·ır, başım döndü fakat 

şimıli geçer. 
Uıl de soze knrıştı: 

Sıze hır odn o lıroyım. 
- Dırnz uznnııa 111 dnha fv1 nlu ... 
- E' c dunmcyı tere ' erim. 
- O hnhle izin ve ele ·' 'ı 

çD ıra ım, hu h itle oıomob 1. 
l:ın nı:ız 11ı.. Tel fonunuzun nu. 
ııı:ır:ısı koc;lır7 

- J:ık evde dcAil. " n de pek 
Jft \'o'nız e\ e gidcbillr m Dır 1 ır ı 
do gıdcyim. 

~nn:ıbe!Ja, koll 111 dnha ıln 
sıkıya boynuma do(ayarak beni 
sarstı. 

- J::ık rvrfe ~ 1!11' Kl> .. kte yaL 
nızsını• •• Siz deli mlsinlz'P 

- Rlcn ed ım, bırnl ınız 1Jlde 
ylm. Tp'ı-fondan ehtmmiyetlı b r 
hnber b kllyorunı. Annabella mu. 
kabel ı. 

- O h Jrte hı-n de ı;fzınle berıı. 
bt'r 1 v m. n n m or :ı\a 1 ne
r'z. 'l l'I de c omo n zı h:ının 

ıtnrnlınn kor. Bana an hlnrlar1nııı 
•erin.b Lola. (De.vamı OtU") 


