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l<'llipinlcrdeki Amcrik· 11 
~fak :\rtür 

Japonlar 
ir adayı 

Esir er ıçın 

ayırLgoı* 
1 oku<•. Ju (,1 .• 1.J - Uman csiı. 

leruı sayısı , ok fatlJ oimnk ıtib:ı. 
ı ı:rlc yalnız harp .,;e" relerinde cs!r 
onıpk rı hulundıırur1ma ı öne.eden 

•arı:ı:rı ı:.ıtırı!dı hı\ldo- Si roku :ıd.ı. 
~uıd.ı istısna ol.ır .. \ l>il' <' ıı· kanı. 
rıı tesis edilecektir. 

raı 

-a n 
Hür Rumen 

komitesi 
İngiltere 

hü urnetince 
tanuın ıyor 

Londra, 15 (A.A.) -Ro:rter A· 
JlUl3!nnı d:iµloma.tik muhabil'i yazy. 
Yor: 

Halen Meksika.da bulunan P..u • 
trlallya Kralı Karolün, mUltefiklcr .. 
le 1~rliği yapmak üzere Bixl~-ik 
Anıerlbda bir Hür R~ komite 
·~in ba.şkaıu olmağı kabul ettiği• 
ııe dair 50n za.man.larda. beyanat 
r. CŞ?"edilı:ni5tir. 

Londra ~etli mahfilleri 
~ında. kr-d.l Ka:roı bulunan bir h~ 
cketin, fazla miktarda Rumen ta

ra.fnıdan müzaheret göreceği umul 
~Yat:agı :ınüta.Ieasmdaclırb.r. Bu 
tibarla, bu hareketin İn ·ı~··-
hiikfmı tin • gı ı.= e 

.. e ?c t.annınıadığr ve onun 
m~eratinJ ka.tiyen kazanmadığı 
helırtilmektedir. Halen 1 ·ııe 
hilkiııneti ta. ' ngı re 
~.:- .. rafından ta.n:ı:ıuıll§ bil} 
U1l' Hur Rlllllen hareketi t 
d~1dir. nıevcu 

Budapeşie 
Elçimiz 

Bır nıuddette.noort mezuııcn Aııka:ra. 
da bUlunan Budspe§tc elçimiz RU§ım 
Eşref Gllnaydin bugün ~rinılzden 
.:_e.;ıerck Vazi!e:ıi ba§m:ı. donınti§tür. 

iman 
ebliği 

Bugünkü Piyangoda ğır ı,ıerde Ç 1 şaaiara 
KAZANAN i ·z5o (/CiJllJ ektnek 
UM AR....-A_L_A_R __ / lktısat Müdürlüğü müesseselere 
Oy Ok 

i ramiye de~:ft~arı j ~~k~~eleriy~e\evzia~~ün ~~~~!. 
15 ""78 '6 eı·r g .. n ~ mratır. tik gündelc:i ba.zt mahzurlar 01'ladan kaldmlmıya 1 j 1 1 ~~ • cabsdmnlrta.dır. 

l Ekmek ka.t".3mıı.ıne.."'lııe göre a.ğ'ır Nuınaraya çıktı 
MiUi piyango bugün Au. 

kara sergi evinde çekilmiş 
tir. Kazanan numaralan 
bildiriyoruz: 

2 lira kazananl.ar: 
1, :ı, 4 VP 8 Ho nihl\~"ell•'neıu 
lt'T. 

10 lira kazananlar: 
W ,-e Oi ifo n!hn;rııtleneu biktll'ı, 

50 fit a kazananlar: 
303, :!36 'c !H.JQ ııe ulha:n-tı•·n••ıı 
blle1kr. 

100 lira kazaııanlar : 
0,341, ~~85 "c 1 ID İli! ııiha~·cttenen l)j, 

ktJcr. 

500 lira kazananlar: 
i203, s:mı. 0172, 'i7,ia ile ııilıa~ot
lcnen biletler. 

1000 lira kazananlar: 
183187, 88188, 42!>28, :ın20, :ı:::JS:!, 
817t6, 34786, 353~1. !!l8M), 76600, 
9018'..!. 8!1969. 74117, :;o!?SO, 5il!?.>tl 
~9045, 96360, 24837, 008.'li, 7516!) 
1*6866, !8470, 115754. 2170, 17075. 
569709, !.19637. 7!.2ô6. 19119, ll31G, 

2000 lira kazananlar: 
1ı>20j. :uzrn, S83!.2. 2768I, Ml76 
Hi071, lS057, 90091. M028, 81287 

5000 lira ı~az.rmanlar·: 
31~2~, 186028. l 145ll0, !)!J86~. 8t3:?8 
14t1Hi'. 

'ı 3 '7000 ton l• ı a- 'ı ~te çalı:~anla.ra 750 gramlık BOmwılar 
1 1 i verilecektf, !ktıaat mtidllrlilSU. 

k lradro!armds. ~ır i§ler l>'.ıluna.n bütlln t o' u !! em l resmt VC hususi IDÜCl!'SCSClere beyan,. 
''-' :nameler göDderilmcktc:dlr. Şehrlmlzde. bal zrdz ki bu.m:ıe.sweseler ıooo _ ~ooo l>a.da?'. 

Fol•yo, ·15 (ı1.A.) _ J:ıpoıı u.,. 
n.umi kararsiihı tebliği: 

dır. Beya,:ıınrı.ıncler müessese amhi ta. 
rafından doldurularak ltayma.k:ı.mlara 
tasdik ettirllecek ve ağır işçiler 750 
gram ekm"'k aJabllecckl'.!rdir. j Felemenk Hindist:ını civarında 

l lwrekct yapan Japon rleniza?tıl:ırı, f' 
l.') ikincfkfürnnda top)c.k{111 37.000 

l 
loniJ:itoluT; 4 düşmmı gemisini ha. 
lırmışlardır. ,\ynı mahalde hareket 

Bundan ba§ka. haıigte ağır f§lerde 
ça.l~ar ds mensup bulunduldan na.. 
.biye ve kaymakamll'kJara mUra<:aat 
ederek, fı;:lerlıtt bıldircrel:, ağn' i~ alt 
ka.melerini ulabllece~;ı erdlr, y:1paıı .Tapon hahriyesine mensup 

birlikler, topycktiu :H.000 tonilato 
selen :.ı düşman ticar('( ı;cruisini ··
raştırrnışlardır. Da·h:ı başka <lenfa 

· bırlikleri Japon hava kuvvetleriyle 
işbirliği halinde iki düşm:ın deni. 
za!h gemisini hatırruışfardır. 

Tokyo, 15 (.1.A.) - Japon umu
mi karargahının tebliği: 

Mondaodan hareket eden bahri. 
ye piyade efrııdından mürekkep 
hususi bir teşkil, Ccleh adalan şi
malinde kftln l\lineha<;~dald bütün 
tayyare istıısyoniarını işgal elmiş. 
tir. Hareket esnasında Japon hl •• 
ltırı külliyetli miktarda zırhlı f r:.
l>a, top, ınitı'l'llytir., türcnk, infiluı, 
maddesi, cephane ve daha b:ı~J·.1 
mal.teme zapletmişlerdir. 

• 

iTALYAN 
HARiCiYE 

NAZiRi 

Dfğ'er taı'aftan karnel.ıritı,i ala.nu.. 
yanl8.l" na.b~lero ve kuymakamlrkla._ 
ra müracaat ederek karncler:lnl al. 
~lttadırla.r, Pazarteciyo l:ads.r karne 

1 ala.mayan l•i:wıe ka.lrnamı;' ola.caJ.:tır. 

B J t d j Hariçte~ ~-elenlere, Haydarpa§adaki 
uuapeş e e bÜl'Oda.n muvakl>aat karne verllml§tir. 

Bundan b:ı~ npurı.:ı S'elenlere de 
muvakkat k&rneleri verilıni§tır. Bu gt. 
biler derhal nahlyeyo mllr:ıcaat ederek 
kalıLeakla.tt nıUddet 1~ Jtamelerhıi 

Budapeştc, 15 (.1.A.) - ttnJya 
Iıariciye uıızırı Kont Çiy:mo, .Macar 
saltanat ııaibi ve Mııcar hükumeti 
tararıod:ıu vaki otan davet üzerine 
ı.erşenbc giinil öğleden evvel Duda. 
r t·~teyc gelmiştir. Kont Çiyanonun 
.:ı~ :ınti, hirkaı; gun dP.vam edc••el\. 
1 ı. 

almalıdırıar. 

6 nez Alman 
ordusu 

komutanı 

Mareşal Fon 
Rişenav'a 

ait bir rapor 
Rus çetelerinin · 

indirdiği darbeleri 
anlatıyor 

1000 lira kar.ananlar: 
S16.!8l. tSMIJtl, 18413~, 28213.'.l, 

30,000 lira kazanan: 
lfi78i6, 

. .. . e iaft 1 
1 1 Roma.. l.'I (AA) - ltıı.ıyau orduJ~. 

ın 

te 

RiYO 
KONFERAN 
Si AÇILDI 

o----

Cenubi 
Amerika 
devietleri 

Bir çete 
11 kur.11ay 

subay 
öldür<:.10 

Afostova, 15 lA.:.1.) - Bır ~ 

1 
yet tebliği ekinde deniliyor kl: 

6 neı Alman ordusu 1.."tllllandanı 
mare~al Von Richenau, çete mnha. 

\:'ansı :.: 11c1 &11y!auu 
--------------------------· ~-=~ııum ltesimindo, dll§man. zJyade.. 

· 1 n umumi kararb'{ı.hmm betl!fti: 
rebelerinin Almanlara •ağır kayıp 
Jar verdiğioi tasdik tanıretiııd.
kalmıştır. RusLar tarafından bıılu· 
nan bir raporda Voo Richooa.u, ce. 
te kuvveUerine k:ırşı yapılan mü 

ı :irilen topçu faall:yoti netioesinde 

Fatihte bir arsada ~j1:~1ı:t:ı:.~::es:e:~~m;;:: 
mukavemeti devam ctmekt-:ıdir. 

Paçavralara sanlm!ş üç aylık 1 :·~~~·~.=~~·~= 
• ' !lımn ve tesls1erinl nıuva.ffaki~-etle 

Dısardan 
tecavüze hep 
beraber karşı 
koymak icin 

1 
ca.deledeu b.aıbsederek Albay Hitı: 
ile kurmayına mensup 10 subayıu 
lıu l.."UvveUer tarafından öldürüldü. 
ğünü söylemektedir. 

. bir çocuk cesedi bulundu 11::~:~:~~=.<:n:.:: tat yapma.~ardlr. 
1 

Diğer bir- çeied 81'\l"PU, 5 :;Wıa, ı 
öldürmüştür. 

~-1apon tebliğine 
BugUn l:ı"'atil:ıtc Emir Eahs.lı ookağm.dakı arsad.ı. c•ynayan çocuklal' tı.·. ı .;\~ 1Uı. adamndaki c fil~cri hcd&ıere 

aylı'· bir yavru cesedi bulmuşlardır. Oeııet pa.;avrn. nı kQğıt parçaıarm ~ •prlan yeni taarruzlar muva.tfakiyet. 

sarrl.ımş vo a.rsa.ntn btr k~ brra.kılnııştır. ı u ıı •ticclcr vermiştir. DtŞna.n taamı. 
1 göre 

. 
Şimdiden 

Bedbaht y&'\Tunun ne şo.kilde bırakıldığı belli de&'ildir. zuna. uğra.yan bir İtalyan deniz kafi. 
C'..sedl muayene eden adliye doktoru Enver ı~raıı çocuğun morga l•'Sl hiçbi: ~ymt vcrmcdCD yol•ıruı. ct! 

ka.J.dınimasma lüzum görın!i§ \'C ceset morga ka.ldmlmı.;ttr. vam ctm~ttr. 

Siyasal Bilgiler Okulu 
·Kaymakamlar Kursunda 

aşVekil adına 
DAH. iYE VEKiliNiN NUTKU 
Ankara 15 (Muhabirimizden telefonla) - Kaymakamlar kursu bugün siyasal 

bilgiler okulunda Dahiliye vekili Faik Oztrak tarafından başvekil namına. söyle. 
nen bir nutkiylc açılmıştır Da vetıiler arasında Meclis reisi Abdüllıalik Renda vekalet
ler ileri gelenleri, yüksek mektepliler profesörleri hazırbulunmuşlardır. Dahiliye Ve· 
kili Faik Oztrak nutkunda bu kursun lüzumunu anlatmış ve . hu teşebbüsten bekle. 
ne'n mühim faydalan izah etdkten sonra şunları :ıöylemİ§tır: 

Sonsuz Yolculuk 
''- Kursu gelen nrkadaşlarıııı vaziyctiui:ı: ulacaktır. :'ıfünlı~ıraıı 

kursu muvaffakıycUc bitirdikten muayyen "c sabit kaidelere bağh 
sonr:ı t:ıym cdilecc,ğinfa kazalara vazifelerle miikcllef "c yalnıı bir 
gidcccksinil. Oralarda kanunları· merci<! kar~ı mcsul olmıyac:ıksmız. 

. • . , . . mızın size vcrdigi vazifeleri yapa. Bilakis nezaret ve nııırakobcnize 
b ~· ihtır.c; \c ~~.ı. ~manı caksınıı. Hükumetin Yüksek şefkat tuhi bütün arkadaşlarımızın rnesu• 

Ugün Jla.berdc ı; '· ı;ta.n ve hinw~csinc muhtaç olnnfar :;ize l•:ı.etinc ortak olacağımı: gibi \'akıt ~esrar ,-e heyecanla doı!:ı.~ koşacaklar, ıbtiyaçlarının karşılığı- \akıt ınuayyco usul ve kaidelerle 
mbıta romaı;::: mu nı ::.izde bulm&k istiyecekler, dev- halli kabil olmıyan vazifelerle de 

okuyun · l letin yük-;ek şeref Ye kudrclini sj. kıırşılaşacaksınız. İderinde :ığır ve 
Bugün Haberde başladı zin şahsınızda nrayncakhır. tehlikeli olanları da bulunacakltr. 

Diğer hiitün ıncmurfarrlaıı farklı ~ DeTauıı ~ nd eayla<Ja 

bağh 
bulunuyorlar 

Konferansta 
Bu 111ukavelenin 
teyidi bekleniyor 
Londra., 15 (A. A.) - .Bugiuı 

Singapur müdafaa·· 
1 sına ınensup 
1 

l 30.000 
INGILIZ 

, ASK.ERi 
KUŞATILDI 

iQ() de Janeoiro·da toplanan Pana· l'o/:110, 15 (.LA.J - Maleeya ~11-
merikan konfcnı.nsmdan bs.hseden lıe.<>inden bildiriliyor: 
Ta~ınis gazetesi t-unhı.rı :T&.Ztyor: H sonkanun akş:ımı doğudan \ ı> 

"1940 ta:ıihli Havana. muka.vc - batıdan gcleıı Jaı>on kıtaları Joboı· 
lesi, Arıierlkalı olnuyan bir devle. eyaletine sirmişlel' ~c 3'1ldıruıı 
tfn ta.arru:runa. uğny2ll hel'lıan.gi ı;üratiyle ileri hareketlerine denm 
bir Aı:nerik::ı. devletine ka.ısıı ya.pı.. etmişlerdir. Singapur müdafaa cep . 
tan tasrruzım, hepsine birden ya· hesine mensup 30.000 İngiliz ask< 
pılımı) g·bi telıikki cd.ile<:eG'J \'e ı ri Japonlar tarafından tamamiylı 
~ Der.ı.nıı 2 ncl fiaYladıı kuşatılmı~Ltr. 

Birmanya 
Müdafaası 
Hazzrıandı 

Raııgotı, 15 (.\..A.J - lngilterc ve 
Çin sskeıi i~b!rliğ1 hazırlıkları tam 
ınazıasile ele aiı:rımışbr. Çin kıtalarmm 
ilert kademelerı Eirmanya'ya gelml!'
terdir. İngiliz ve Ç1n kurmayla.n ara. 
Slllda temaslara devam edilmcl>tec:Iir. 

lf ~Lipinlerden 
Bir ada . . 
Daha alındı 

.l'oklo, 13 (.~) - Japon dmıanmıı 
ıım& mensub hucum ıata.ıa.n, ~ 
mn ~ b.'.l.tmnda, Subl.c körfezi ağ. 
zmda küçük bir &da olan Graad9 lat.. 
lcs:lno baskın hareketiyle sıkmıtllardrr. 
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' - EN SON DAlttKA - 16 SONn:A.NUN ıau I"ERŞ1~·~mn 

Selçuk kız sanat enstitUsU taıe· 
sinuı vticude getirdikleri kıymet 

ti eserleri ö."ltcrınek mUnase-betiy 
le bugUn b r defile ~ntlb c<lilmiş· 
tı . Bu defıleyt Bayan Mevhibe f. 
nönti <ı.ereflendirmiştir. Bayan lnö 
nll cvvC'liı sımflan gezmiş, talebe
lerin eli.'ilerin:i incelemi"Ur. Bayarı 
lnönU ile val ve bele<liye reisi 
Li'ıtfl Kırdn.r Bnynn l ütii Kırdar 
Parti reis Reşa~ Mlmııroğlu bina 
nm alt salonunda bir müdde> t isti 
rahnt etmMer, miiteııkiben kl'nd1 
dikUk'eri elbi.,e1erle salona giren 
talebeler sıra IIP kryaf<>tlerini gös 
ternL.~lerd.ir. Bayan İnönü bilhas· 
~ eril kuma.'4ardan yapılan elbl· 
--~~!!!!:::~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~ 

lstanbul üniversitesinde 
• • 
rım rt 011 
Enstı ·· sü 

Suç ve suçlular Uzeriı:ıde aoeyal 
pslkolojık ve p:ıtalojlk amiller bakl. 
mından <"sası incelemeler yapmak ve 
"1lÇ sayılan hareketıerln cemlyetımiz.. 

d kJ ahlAk, örf ve hukuk aahalarm
da uı.rihl eeyrlnl tetkike ça.lıgmak u 
zere ltanbul Onlversitesinde bir len. 
'alin loJI ensutusu kunılmıuı maar.t 
vı:ıkıl lğtnden blldlr11meaı Uzertne mUh~ 
t.Ph .akUltclerden profesörler toplan. 
ı:ıııya çağınlıxuş \•e bu topuınmadn ens 
titonUn hukuk fa.kllltes!nde kurulma. 
ımıt\ ve mHdUrlUğilne ceza OrdlnnryU.s 
ı>rotes rU Tahir Taner'ID getirilme
Ml\e kıırar venlmlştir • 

EnlstUtuniln lstatü:ıUnU yapmak O.. 
.ı.ere prof Tahir Tancr'ln rel.slfğl ıılt.m.. 

tıs. 'lılr heyet tayin cdUml§tlr . 
Komite 1lk toplantrsmr bugtln yap_ 1 
b• 1 

Kiiçük ilanlar Kuponu 

(Bo kııpOM ekleoc.rek sönderllPttlıı 

1§ ararna 'e tıı verme ll4nmn ll!:o Sort 
Dakikada pnmııız ncıırooUett.ktlr Ev 
k'.;ı'!le wklln gönd<"ren oku111cularm 
mabfu:ı: kalmak i.lzere sartb MreılJen 
nJ bUdlrmelerl l!zım.) 

Evlenme teklifleri: 
• Ya.g 82, boy 178, kilo 72, ticaret.. 
meşgul, aylık ka.zııııcı 1150 Ura olan 

bir bay, yqı ile mUtenaslp g1lzcl, evi 1 
~e eşynsı buıunaıı kız veya dul bir ba. 
vanla evlenmek lltemcktedlr. (Çalış 

1) remzine mUracaat. 111 

Aldırınız: 
(Y. AkınJ, (Se), (0.K.), (Emekli) 

1Aktntay), Leman Y.), (Muhaberat), 
OE'nk) 18~ Aydoğa.n), (27 F.G.t. 
Kar r. (Bahar çiçeği), (P. 1. 

?4) (K T l ·.r.R.B.) (F.A.) (Ak. 

VUZ) H N,) (İO anyıuı) (M, Elt.ar) 
A Bav Ab.met) (l<'ul) (Nadide) (Sa.at) 
( G. Mine) CL.K. 79) <Ş.Ş. 27) (il. I 
{ FevkalAde) (Kuşlakan) 

Rosa) (S.B. 12) (T.N.) (İ§) (Hayat 4) 
Güneşli) (M.A.A.) (TJ.) Eguluna) 

1 Kuşkort.,,e) (S,T. 2) (Vatan G6) 
T t Egtuna) (Hayat 4) 

.Fransızca. hocam) (Medlç remzine 
,gelen mektup adresine gön&rllm~llrl 1 

ar Klübü 
Yamn: tsKF::NDER F. SEBr.ELJt 

-:iO-
- Şoför! otornotıtUn bpmnn ac., 
Şofll.r de yardan ettt. &cJdenhl 

ııee1 evcfo ıtf,lıır bl btr f!Mt4tt homur. 
ı1'1nıyordu: 

J\ h, koea.cığmı, lwıt&ae k~le • 
ı " öl~. lııa ne talisl& Mammııe, 
~rnttbf! 

\~n bGtmı ~. kadına • • 
ap n~rme.)1 ihmal etmedir 
- ŞWaet, hnınımefenclJ ! Bu tan tıtt 

kese nnıılp olmaz. Hükamet ko<'Aııum 
ı.ıbhnttıe ;yakmdıın atA~ oınme .. 
ln-rt.aneye emir verınJe .. yatak ayırt:. 
mı'. kapmıza ka4Br otomobU gchıdu. · 
nıl .. daha ne 1 tıyo1'91tnnı: f mç fl\pbt'ı 
'uk ki, b&yfo hn.ııtalar. hMtruıe!e.rde 

!ıa büyük bir lhttm.tunbı ter1a.vl edl. 
Ur •• mcmk etmeyin! 

Dedi ve h:v.tnyı otomobile l;indtrdf 
ıe:r.. A@.!.an ~förhn yanma oturdu •• 
C rt.nmobll .,vtn önllnden hareket. ettt. 

"Wılr penettedm g!!rl ~cU: 

- Şo Afilıı.n, yaman bir z:abrta 111111-

rırını VC'!! .... .Jlnı JUktpleJ1 onmı ooJı 

a.ynğmı kıı ~ tırt.edller ama. 
m n.- dertıe detdn, bu edıunın meslft.k 
kı 14:r fıı<.":lnhk tDrafJ da lmnet 

rHl•~N4<iDo- ~ JdQW 

Ri vo konferansı 
Bnıtanıtl ı ad •Jfada 

mli.şt<>rek müd&!aanm temini iç! 
karşılıklı görU.şmek ve 1U>lqmn 
lcaydJU ihtiva ediyordu. 

;,elerlc hıce işlemeleri dikkatle göz•-------------

Ancak bundan başka ismi g~c 
Mukavele, bütün dcvlc-Uere ayn 
hareket bnttmı tahmil etmedi<: 
ı:ibi mlim:z.iler n de vıu:if'elerini l"' 
rı ayn tesbit etmlı bulwı.muyor 
-t11. 

den g çirmiş, eMt tü müdlirü Ba
yan Be !kıs Sevengilden izahat al· 
ınıştrr. Talc4eler hep bir ağn:dan 
İf'.tlklal marşını söyledikleri gibi 
iki UılebE' de şiir ve bir nesir in· 
s:;at etmıştlr. 

Bavıın İnönü enstitllden bUvü.k 
bir memnuni.yetle aynim~. ~U · 
:iür ve ôğretmcnlere tcŞekkürlerl · 
ni bildlrıni1:1tir. 

l.orıdra, 15 ( A.A .) - ln~ifü 
h:ıv:ı nrzıırcllnfn lelıl"ği: 

nornh::ırdımnn ser,-i,inc mensup 
l:ı~ vnrclerimiz diin ge('e km-vellı 
leşkiller hnlinrle Afııırırıyıının şim.:ı' 
b:ıltsına taarruı etmiı;lerdir. Jlıım. 
IJ,ırıs Emde:-ı ve: tlı/!er Alm:ın · şe
lı ı rıeri bonıb 11 nn·ı~tır. rıu\lıcn he. 
deri 'eşklJ <•lr ıı Hamhurg üzerin. 
d<"n tnyyıırı ıcr rı.ı11n ayrılı~ı t'sna
~ıntla burada ln~:ıııı t~;.ı;lihl:ır•ndıı 
ve dok'nrda bilyük :vnnı;:ınlnr çık. 

tılh JÖr(ilmü tnr. llollnndnd::ıki 
dfişmnn hnva alnn lnrlyle Rorıter _ 
dnm'ıı da tıııırruı edilnı şiir. T:ıy 

y:ırelt>rım ıden beşi m;laine dön
memişlerdir. 

Oanıuye Vek ıinın nutku 
uaua.arofı l ilci b&.) fadıt 

Bu vazıCclcri ıekfılarJa, basiretiniz. 
le çalıuk ve lere<hlul5Ül knrnr alma
~a musnil kııbıliyclinizle yurt 
menfaalıni, ulus ı;cliı.metinl her 
şeyııı üstünde lulıııı suğlom kanık. 
lerinizlc ve nihayf!I icabında vnzi. 
re u~runda severek mcsulıyet lm:ı
lla müqıt cesıırctlnlzle bnşaracıık ,·. 
nız., 

Dahillye Vekili söılerinl şö)le 
bilirmiş lir· 

••- Bu kursta kendlnlıl en iyi 
st>kil le trı-hiı ıçin her fırsattan is 
tlfode etmenize n ileride bulnca. 
#ınız her derecede rJ:tha Dsllln de
rece için kendinizi hnıırlamanııı 
lav~iye ederim. Hepinize gerek 
ba!ivekillm adına ve ~erek kendi 
at.fıma muvnflakı)ctler dilerim • ., 

Fıkra 

L:"~,,~, 1 =-~~.:s:,:· ı 
olmadığına işaret tden bir arka· 1 
da, şr.iyle dedi: 

Sar/ıoşun biri, o duııar ıenln, 
hu duuar benim, körkuluk oider
l:en yolda. düşüp loalmrş. E~l:i 

deurin ''A• .(" ismi ucrilen deuri. 
yelerl bunu görünce itkmeliyerek 
"!l"fİ<l kaldırmular; ve kamkolıw 
hapishantıinden kinaye olarak: 

- l/ayıli arkadaı, biraz. cabuk 
ol da bir an euııel teld(t!Jlt! gide. 
llm; dt!nıiılt!r. 

Sarlıoı: 
- Yahu, demıı. ıi: galiba be

nimle cğleniyorıanu:.? Eğer ben
, de gidecek hal olmydt f!uvrM tı'' 
fJiderdim. 

NttSRE7'7 /N 

8lıuuım yihü gillnwğe bıt<ıladl; 

- Şimdi yapılacak ~ ağnheyimlı 

kaldı. Allııbm yanlımlle ~ tatbikhl. 
de muvaffaklyetll oetlcelar elde edf 
il.ne, doktor kartulamlr. 

Neemlye: 
- AQI dıf! kola,ca ~ a..,.. 

mkam! 
Diye :UAft etti. 

81D&A haıtln bir 1a'ftlta baeJ111 lllDa... 
: 
-&ddeııln bayatmdaa t'lld!JO .. 

taefe ba§ladım ben. 
8Dhlr eline bir ktbıp aJ.dn 
- Şimdi Aalaotlıt.o te.lcteın beldlJ'9. 
~ Arlık ~ J"OI girdi demıııll. 
Ur. 

Londnı U (Rndyo 7,1:1) 
Geceyaruı Moskovada neşredilen 

Sovyet tebliği: ''Sovyet ku,..vcUcn 
c:Uıı garlıe d.ığru Uen harekeUne de • 
vam etml§ ve çetin ı;arpı,,ınıı.lıı.rc.lıın 

aonra Meduı de dahil olmak Uzcre bir 
çok yerler gen aJınm~tu'.,. 

(Mcdln, Maloyo.roslavec;ln 40 kilo 
meLre garbinde Mojal.skln 66 kilo • 
metre ccnubwıdndu.) 

Looıını. lA (A.A.) - Sovyeı, Rus 
yada Rua kuıko.cı ~lmdlllk A.uııan1ar 

tarafından tutuımııktadır Mojal.Ji!k cf 
varında bulunan 100 000 kndar Aunıuı 
askerinin vaziyeU gUn geçtikçe lıu\rar 
1ızlaşmaktadır. 

Berlln, 1 S(.4.AJ - Alm.ın or. 
dulıırı başkumıınd:ın'ıl!ının lclıliiıı: 
Tcodosyıı civarında ve Kcrlch 

y:ırımııdasında, hava kın ~eııerınıiz 
diişmıının asker topluluklarına, 

1 
lopçu ve tayynre kn~ıkoyma mev
zilerıyle h:ıva ıneyılanl:ırına mu. 
vafrakıyelle taarruz elmı-stir. 

KaradcnlzıJe ve Azak denizinde ı 
t.I" <fü~nuın lkoreı geıııisı bombalar. 
la hHara uArıılılmışlır. 
T:ıganrog kesiminde. lopçu ile 

kuvvellcnJirllen düşnııın, yeniden 
nclieesız tnrruzlar yııpmışlır. Doğu 
cephe5lnln merkez ve şimal kesim. 
!erinde miltloCna muhnrcbcsı devom 
etıııekledir. Karşılık bir lnarnıı ~ 
naı>ınd~ bir Alm:ın piyade milfre 
7esi seku: topla büyük miktarda 
bıırı> malzemesi ele geçirmlflir, 1 
DOşmıın bu m0nn5ebelle 600 ölü 
vermiştir. 

Şimal Amcn1ts.nm mUdaraa har. 
b.ne tanuı.men i~tirak edip etme'" 
mek hususunun bıtihabı mukave. 
t'yİ imza edenlere terked.ilm şti. 

Orta Amerikı:ı.nm dokuz ewnhu. 
riyetl, Japonya. Almcı.nya ve ttal 
yaya harp i1Wı etmek tıuretile bu 
hıyar ha.klarDu derhal kullandı • 
lo.r. 

Cenup Ameriıka cumhuriyetleri 
·nılh iç ndc kıı.Jdıln.rsa da tecavüze 
·1ğr yanla tcsanüUcrini Uü.n ett -
'er. Burada en mUhhn olay, bütün 
~mcrika cumhuriyetlerinin Rio de 
.J unelro i:J tişarl kon! erarısınuı top. 
lıı.JltJ davet.ini ve müdn.fan tedbir. 
lerl hııkk·ndn müza.kerey. hemen 
ltnbul etmiş bulunmalarıdır. 

Reis Ruzvclt, uyanık siya.setlle 
ınUttehlt bir cephe kurmak yolW"ı• 
da.ki güçlükleri ortadan kaldınnl§
tır . ., 
'L. 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• 
GAR p PJ~~A 

EC ÜB Sİ 

Leningrad cephesinde, bir hü. 
cum kılası larııfındnn muvaffakı.. 

Jelle Japılan bir harekt'• esnasın

da, islihklım kılalıırıyle kuvvetlen. 
dirfün bir piyade bölüğü dfişmıın ,' 
mevıilcrıne iki yüı metre derinli. 
itine girmiş ve buradaki dn~m:m. 

blokhavı.larlyle garnizonu laJırip 

eımişlir. 

Daha gDıel 

glSrOnebileceğinizf n 
Kat'i DELiLi Afrika şimalinde Sollum ~re. 

sinde AJmıın • lıalynn dayanma. 
noktıılanna düşman topçusu larıa

fındnn yapılan topçu ateşi şiddelinl 
ka~bctmeden devam etmiştir. Dllş.. 
mnn mevzii mı>hiyetle bnzı muvaf. 
fııkıyeller ka:ı:nnmışhr. Alman Sa
vaş ve Pike tnyyıırcleri Tobruktı> 
ve Ag:ıdebya ccnubundnkl çevrede 
dfı~m:ın han alııylıırına n limon 
tesi5lcrine otomobil tnşıt k9'ilele. 
ı.-ine tııarnızlıır yaprnışlıırd ır. 

Mıılta aduındnkl tnsmz hn" 
.ılayhıriyle I.ııvıılet şehri dün gün. 
flfız Te sece munf11Jnyelle bomba. 
lanmışlır. 

Dün gece lngiliz tayyareleri AL 
manya şimalinde blrçuk kolnbıılık 
merkezlere bombnl:ır atmışlardır 

Sivil halk arasındo liJen ve yanıltı. 
nanlar olmu,hır. nirçok binalar 
tahrip edilmiş vey• bıısara ultra 
mıştır. Dü~manın üç bomba tayys. 
resi düşürfilmfiştür. 

Neıcmiye suratını astı: 

- Du lmdan da fazla a cıaıum. Dok 
tor pcluUA yarına kadar bekllyebWnll. 

Sahir telefonu lmlJ3dl: l 
- Bettlm pardöııtimli, pkllm.ı p.. 

ar. Neemtyel v~ «ık naı.lkür. 

Mutlaka gttnllf'.Jlylm. Doktor Rıza ıa • 
ıvla beni IBtl;yonnUf. A.elaıı -.ı71 ba 
ceee muhakkak •re"e ,..pımı.JI& dl,. 

7ott. 
- ~ _,.., DeJ'le ~D Jl:ıw 

UJbef.. 1 
- Caddeye cıkanıAm elbette iblr ... 

1 
.. bulurum. 

IWn,Jageı' Sabir ttıplerinl, mJeka1.. 
:ronoun cebine koydu.. PardösUsünQ 
glydL Tam od.ııdu ~ ..ırada 

BUGON bu 
TECRUBEYI Pudracılılcta tayanı 

hayret aon bir ltc4if .. 
Cild' gtızeJlestıre11, Yapınız. 
ona gGzel bir cazibe ve yeni bir ha 
yat veren unaur ••• donuk ve çirkin 
bir cildi, rcnçlltJa bbll renklerile 
ıOsler. Pudra yatmur'•, RtJııAr'a ve 
batta tcrlcmc'ye ntmen bile ubit 
kalır ve artık parlak. burun bırak.mu. 
Bu cevher (Krema lcöplltli) namı a&
bnda beratı ııtihHI edilmiı ve yıloıa 
T oblon Pudr~nda bulunmaktadır. 

CiDDEN MOHI BiR TEKLiF 
YllzGnllıOn bir tarafına krem• 

UpGtn uy_eainde latiluar edileo 
Toka 1 on Pudrasını ve di2'er ta• 
rafına her hınıri bir pudrayı aürilnQz. 
Şayet ••Krema köpOldO pudra" ile 
pudıalanrıııt taref dığcrinden daha 
güzel daha taz~ ve dalııı cazip r6-
rünmeuc Tokalon pudraoıza verdi
ttniz pznı iade oluna~ktır. 

ı e il r ıOs~ü 
ÇeVirc.D.: MUZAFFER Jl'..sF..N 
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Bugüo aiıi sönoiye Belıyo

:n.ım, ateseııis de, .iateıneseoiz df. 
bu böyle olacak. Artık lıu nazlar. 
dllD bıl;..tuu ... Ya dosJ<>aru rCıriir. 

aünilz. yahut sisi bir kur4unda ;&• 

berllrim. Anlı)'or musuııu&T 

llA.nz.umn KAl.'BEDEN DOK1'0.S Slnaa alddıı 

Diğer ses "orknk lıırtııkım rti
radar kekeliyordu. TelüC!uz elli~l 
kekelemeleri unullum Cııkat bu sesi 
ölüm döşeğinde bile hatırlıyocaıtım, 
:ı:ira bu sea telefonla bizi Nevbav~ 
ne silrükllyeo aeBÜ, Silk Elklnaiu 
aeai. BAST.ANEDS -A7&1>e7, ftldt Ol> ~ Yollu 

Tel"fı:m ~lıyor. 

l\ecmlye Mlllll'ltlyon 
- Haydi klJI, 8ah1r telefona. 
SabJr yerinden frTl&dı.. telrlonla lııı> 

ıtquyor: 

- Allo. • .Ailo. hıa, Mın mftıtn Aslan~ 
Ne haber varf HNıtayı )'el'lottlrö:ılı: 
m11' •• Oh. o • Çok iyi. Ne declln, hu.. 
la Cok mu atrr~ Do!.-t-Or Rıza tuı&taue 
de ~ mit Ha, demek ld bfoınlm mut 
\aka gelmeltllğtm 1 um, 5yh mıı .. :bt 
ama, hm bu tt.e. bfr "m6rt8 bulup 
geleblllr miyim'!- Eh. mııdem1d dok
tor Rı:z.a h~n lfmd! gp.lmekllgtmi 
leUyor •• bir ıırnba bnlım.ğa. ~ 
t:r.m. ETet. ~.. heluı:ıa gWıd! fW~ 
~~ 

mmzdır. 8aaa nııfakat etımımı a.tenııcs 
mlalD! 

Jılecnd,-.ı de baDD .ıJy~Jdl: 
- Çok iyi olur, sınao 1 yolda apbL 

:rtne arkadn§lık ıetmif oltl.l"llWI • 
8ahl.r ba telcllfe ttlrıu ebııledl: 

- Ba7dl )11rö 87l"f98.. 

0ece onblrt :rtrmt seoe e9dm 
l}ıktılar, 

Hoda cad&ıebı,. tner tam. k1Soeba. 
§Dlda ~ lılr atladılar. 

Rırıaaı 

"t'B11lmb Wl'tlU&. beJ'? ~ Bil 
otomohll ııanld bnrada bld bckll)or

muıs.. vakit geçirmeden y<ıtl~ 

a...'ltaneye. 
&bir otomob!J t.cfnde ıJt\!lftnb 

do.l 

on,nncelerlmin nbbetsls dotı.. 
nıklığını tasvire kalkışmıyacııtını. 
Sillıs: - Her gizlice telefon elli
ğinde - sesini de"i;Jlinniı n bun• 
dan hiçbir i:t belli elmemi~tl. Fakat 
busiln ya fazla heyecanlıydı ynbut 
başkm bir sebepten dolayı rol yap. 
tığını unutuyor Te aruın kendi ze.. 
siyle SÖ)Jfi)"ordtL 

Ktııluşma de m ediyordu: 
- Simdf hareket ediyc>mm-

Dollru siu geliyorum. 
Bn·ıu ıııöyllyen Elynttu, Sil :-.'ın 

t'evabı yine kelcelemeden ibaret 
kaldı. 

- Burayx, p:tTYon11 m•' 
Elvot kükl-f'ıii: 
- Evd. 
bci tel~fonun bpanı!Jından ~ 

ikhıoin de yıizlcrl boyııh, 'kıış.. 
lıırı alınmış, soçlurı pcrmnıı::ııılh 

oldu!lu halde başlanııdn başörHılıi 

sırtlarıııda çarşaf vardı. AyııkJ..ul.ıı ... 
lurı dıı aJıı ınııııl:ırh bolıslıl 
ciıı'lindcııdl. lleıııen hemen aynı 

yaştuydılur. 25 teu CaıJıı gôatenıu 
yurlJnlı. 

Suçt.Jrı slrknlti. Fııkot lıunıı rolJ· 
nıco ık ısı de ~ırkı ı..lu!;ıltu: gclıııı >· 
ter gibi aşkın dcrcccı.Jc nc,,clı) dl. 
koridurdaıı grleıı ı.c..-cıııu ıırkaımı. 
J.uı gulu.) or, ııı ııı.Jıı lJır: 

- Ay amaaııııu lıu.) ılJcnjtım 1 di. 
) e kuMldanıu luUı lulu .l;.ıilikıiliulı.ır 

ıılı)urıardı 

Za~ıııu bekçi, gilrüıtüyü kesme· 
lerı ıçııı bir lıu.) lı ıcr ıJul.u) oı, ru. 
kul gcOÇ kaı.JıııJurı dalıa faLlil SUl
lİÜrıucJ'1eD IJaşk,Q !Jir fC)' )'UIJUJJU. 

)ordu. 
Nılıayel sullı ceuı mohkeroC3lo. 

ı.lcu çugırdJılar. 1.ı..ıaı ı.lc luı ''"' lı. ı· 
rııu ıçcrı ııırıp ı;uçlu ıucvkuuc geç. 
tılcr. M:ılıkcıuc.) e 11Jışı.ıJ olı.Jul.lıırı 

lUV&r;arıuıu scrlıc~Uıı;mı.Jcıı ıııılıışı. 

lıyurı.lu. llü.lrnn evrakı okuı.Jukl:ııı 
soura, ıkısıııı Je seri Lır şekıldcı 

lıu~laıı ıı~gı)'ıı suı.ı.hı ve sorı.lu: 

- U.:ıı stıi tuııı.) oı uıu. lsuı aya 
eskıdeu ı.Je gclıuıştııı.ı. ~ıue lur. 
sızlıktau öyle Jcğıl mı 1 

Kaı.lıolurıo ~ı de lurdcu ccwp 
vcrJıler: 

- ı:;,·et ma, iftını-
- M.ıluıu, rualuıu o irtirıı, ondan 

nvcUu yu!aıı 1 dalııı çvvclbi u) Juı• 
wa •. Uütuıı suçlıırııııım muknı..ldcrıı
lı bunlar... Peki yıı 3ıcnl ıııaıcrcti
nlıc ue dı)·ccchiııız~ l::vvelA acn 
aıılat lıııkaJııu Mclülııııl 

l>ığcnnJcıı ı..laJıa genç Ye dnhıt 
güzel ı;üstcrco Mclalıııt, Lıclkı ıırkıı
ı.J;qındıın evvel ı.orgu)'ll çddJJıaı 
içın bır pot kırıuıık kurku.siyle ao. 
rardı, kekdcdi ve: 

- Bu da ıCtıra efendim, dedi, 
tezgahtar Lıııı l.ıcnzcııui~. unun bir 
sôıü)·le l.ıurulara kadur gcldık. 

- Haydı şııııdı lJuıılurı bıruk la 
doAruı.unu ı.ö)·le bulıı.ım. iki lop 
kuına:t la senin çarşııCın allından 
çıkmış. Zaten bu çur,uflıırı, lıınu.• 

lık yuplıAınız uuı.uıo giyı.liıliııizl Je 
l>lliyoru-. 

- tiüııııtıa ırırlyo n r, h:ıkhn 
bey, biz hıısıt tk~iliz. Çorşafla a. 
lışmı, olduftuıııuz için nlyiyoruz. 
Yoksa b:ıl>ıılnrııuız lılzi öldürür ( 1) 

- Peklllfı, kumaşlıır sende ne .a. 
nyordu1 

- Bende bulmadılar ki. Yerdey
di. Kiıııhıllr, l.ıiz dükktııulan çıkar. 

r~ d 

lı-t'n 'kim fııldı da yakplanacağını 
nııla.) ıııca, yere attı; Bizde çıkar

ken 1.ıııiııı 11llığımızı zannellllcr. 
llız oı lık böyle şeyler yapma#• 

lövlıc ellik efendim. Ben do~rusunu 
aöyleriın. Evvelce talda.k, çaldık 
auıa, lııllalıi, bu yıtlan. 

-·Ya sen ne ıJl)cceksin HAtice~ 
- Ne dı)cccğim erendim, arka. 

daşım doı}ru söylüyor. Diz calma. 
dık. 

Her iki kadın da SUÇU lllcrlerinc 
koııtluı 1111) or'ardı Dunun üzerlıtıe 

Jursıılık olan dilkkftnın tczı.:ühlıırt 

arlık çnAırıldı. TMsfıhtar, l.Ju iki ka
dının gelip, bır çok kurn:ış ('ıkıırı. 

lıklurını, Caka! lııç birl~inl lıejkn. 
mlyernk gilliklcrınr topları lıolJa. 

rırlicn dört lop kumaşın eksik ot.. 
duiıunu görünce l'lrknl:ırınılon rırıa. 

{ıını anlalarnk: 
- Ne vukıl sokıı~a fırlamı~m 

dır, o :uıuınn lıu iki kadının çar. 
~uCJarındun yere bir şey:cr allıkla. 
rını Curkelmışimdir. Hemen bangır 
b:ıııgır baSırıııcas, aoknAın içine 
kaçarlarken halk wrafrndıın ensele. 
ıuı,ınıdir, kendılerınl. dı.'111 Te ka.. 
dı!1ını nnlntarnk: 

- Yalanım \'nrdır diye sordu. 
- Ha) di, lın)·di pis musibet 

b:ışlan ıış:ıAı>·• lıyduru)orsun. Yü
zünıüıc iyi bak, bakııluu. O bdıo
Jnr Lizmlyız. 

Hük im nıüdıılıale etti: 
- :'\lunakaşo blcnıı:ı. Peki ma. 

dcıııkf suçlu dcQılı.liıı.iı ,ue dJye 
k.ııçtınız? 

- Efendim, biı bir kere sabıka
lıyız, lıırsıı:ık olı.Juğııııu lşilrtıce 

bızt' yuklıycceklerinden korktuk 
kn\·nı:ık istedik. 

SalııllcrJcn lıkl tanesi gelmemiş. 
ti. Mahkeme kadınlurın ikooıc4;tı!ı. 
lıırı nınlCım oldıı!ıundan serbest bı
ı-.kılııı:ılarına ve lıu ~uhillcrln ça. 
Eıırılıırıık dınlenrnesine kanır verdi. 
MulıakMıcyl başka bir süne bı 
roklı. 

l\lc ' (ıhat ile Mediha aynı ııe~t 
lovırlurla mahkemeJen çıkınca, 

ıczıd'ılılnr Arlıııi lılr kl'nıırda kıstır .. 
dılnr ve lkısl .birden kendisini 
Pll>lamolıo bo~lndılar: 

- Dukoorsun, bakoorsun ama. 
kör gözlerini iyi aç.amaorsun. s6a. 
!erini açtn malını çııldırma.-

Znvııllı te~g!'ıhtnr, nihayet llt'IL 
melJ koçmnkla buldu Te Jııılı adım. 
lıırln, hiç cevap vermeden uıaklat
lı, silU. 

ADLIYB MUllADIRI 

& , Di , , p, m tbmıa 
NcrvnJji, Kınklıt W'D BütilD Ağnları m Derhal eao 

bıxzxh ,000• S aşa ıt• b! iT, T Ali.Lnt.ERIND~ SAEI IN'lZ. 
HU \'~Ot PULLU KUTUt.A~ı ISRARt.A fSTEVlfollZ 

kon sesi i~illim; h3l serbcslli n 
telefoncu maıınnzel hnngı numıırll4' 

yı lslcdinlnıi sordu, fakat o kadar 
dalgındı ki orada niçin bulunduğu
mu unuttum. llanri OlmstıJ elını.. 

den telefonu aldı, kapadı •e zoru 
beni olurıtu. 

Ona derhal polise tele!on etme
J için rica eltim. Pakal kımsıe 
onun ~~ır141na cevııp vermedi .e 
bu hol ikimizi de bir kal daha en. 
dişe? len d 1 rdl. 

Du sırndıı Annabell• gözfiktü. 
bana do~nı alıJt.fı, beni bir dıva ı:. 
-ve ban• içirmek için bir müsekkin 
ıııtedi. Fak:ıt tekrar köşkun yolun~ 
tuttuğumuz •:ıkıl - her Reten sa
niye bana bir ııaal görünü)•ordu -
aklın• göre hareket elınek karan. 
nı vennişllm. 

Bir defa evde olunca, Annabclla• 
ye beni bir kolluğa yerle!ltinneıılni 
rica ettim. Genç kadın bunu yop.. 
ttk sonra ıapknsını, tldivcnlcrlni 
çıkardı. Anlaşılan bizde adomakıJJı 
rerleşmiye niyelllydl. Ölgün bir 
~sıe yolmak istedl~imi söyledim, 

benl yatak odıımıu ı;lStllrdO. Kun.. 
duralarımı, robumu cıkardı.. M ... ı. 
rfıınrhm: 

- Gecelik gomleittm sıındıl: odn· 
ıında olacak. ıcuren onu verir mi. 
ı.lnlz? 

Genç kadın aktfyle içerisinde 
~ilôs'ın saklandını odııya doıJru yfi.. 
rlidli. Dende sıçnıdım onu hiitiln 
lmVTetimle od .a Herek kapıyı ....._ 
pııdım ~e ~nn}ıtıın ldHtle r'lSnr.ı· -
ılüm. l\p/tırı.oılan fayda.&ıı kaldı, ~ 

pıy vuruşları ve amirane bir seı.. 
e so)leı..lığı söılcr bit ( ~~ ver 

mc•U. 
- Çıldırdınız mı T 
- s·zıu koc.lıır dc~IL 
- Nl.'reye gıdiyorsunuı! 
- Sizi alakadar et.rucs, bfrn1: 

sonra donerim. Şimdilik sız ora
cık ııı ratınlça oturunuz. F.l~kl,. k 
dıiğıne ı içeridedir. Açıırspnız kıı
ranlıkta knlmazııınız. Size l.ıi r nıcc. 
mua veremedı ıııı iç.in de çok mi;. 
lecsslrıın. 

Proıestolıınnı dinlemeden iki dı>
kJkndn giyindim ve Harkvııy'ın bi
ze el;reU Terdı~U lüverv .. ri aradım; 
bu arayışım bu sllılhı kullnnnbilc. 
ce • mi sandıgımdnn d~'l foknt ııi-

hh olmayı bir ihlıynt snndı!lını.

dandı, zı.a eYden çıkarken J>&•· 
yondııkı konuşmayı gllrünmeden 
dınlemek kurarındnydım. 

Hava çok gu7.eldf, köşkten çıkın
ca. yolu geç ım, t:ıhla perdeyi ~
tım Te ~ünılle p:ıvyona do!!ru çı

k rı yamaca tırmandım. Yukarıda, 
H l'op Havın arka kapısının 6nün
dc Elyotun 'Jan otomobıllnJ l!ÖI' 

dflm. 
Dncnktanm Tflcudumun tnvili 

ııJlında eı!ildi ben daha erkt'n it:ıe. 
J ı ıl snnm1ştun, fakat EJyot 
benden açıkgöz davranmıştı; gelı. 
şlm rrlık faydasızdı, zira konu 
ma h<"rh:ılde bitmişti: $an otomo
bil h rcket edi}orrJn evi döndü ve 
sürııt'e kayboMu Niçin derhııl koş. 
roıva koyuldum bnnu !ıı.,,,n hfle 

!De"""'' UOl'l, 


