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PERŞEMBE 

--
Başvekilin 
hel}ecaniı 

nutku 
Mclboumr, 22 (A.A.) - B. §Vekil 

h.Urtin, ;ıgün öyı demi tir: 
A \"U tralyaytı. ltllr§ı hnrp lühdldl 

mdl dalın ~.rnw dnhıı o.çıı. ,e glSrUL 
ı dl ~ d rcc de daha öldtlrücU bir lıııl 
mIRlıı·. P..:ı.boul' ita ı yapılan t.anr. 

ı .zun A \ u trncyn lc1n hayati vo d.cll 
l .r tchd t oluu,,,unu anl"mıyanltı.r ha
l ıltntı rln mflnasım kaybctml.:;ı olan. 

rdır. 

ovyetler 
Büyük bir taarruza 

geçtiler 
Lor..dro, 22 ( A.A.) - Moj:ıisl!in 

g:ılin<.I n nr So•' l'llc · geniş öl. 
üde ;ı.enı bi taarnıl:ı gil'işınislcr. 

diı-

Jıınen Solü kı;ı.ılarmdan ~O\SO. 
ı ull heder leşkıl t ımektedir • .\lmaıı. 
l.mn 13riansk • 'ıy ıma çıkıntı sı 
tc.mclln~ı düşmüştür. 

l\loj:ıısk batısındaki Almaıı müdo. 
1 .ı ının çabuk :ı. ıkı lınası beklen_ 
ıııcktcdıı'. Sov;ı. etler . imdi.<4cn bu 
rue\kiin l.ıırk:ıc kllomrtrl' öte-;inc 
' rmışlurdır. 

Ruslar !\ lınıınlıırm G Lirincitcş. 
ı ·ı denb ri muazzam 'ka;ı."lp!ar \ cı. 

Jc ini bildiriyor 'c şu ı-:ık ı r • 
• :-c i;ı. r'nr: lnsıın z :ı.intı : 3 o 

.. , w:n re: 1100. t >p: ~srıo J) k 
ü. miklnrda malı ın . 
lo!.nO\.t 22 (.\ .A.) - Sov,ct 

l.'-C teb!'ğf: 
21 nkiınwı glinil. kuvvetlerimi"Z 

c.u: .r.an:ı a "r darbeler iıı Hrcrek 
~t ve Alman ktlab11nm muk LJ.· 

,·cmetlcrinl loımışlnr ve ileri ha • 
T(kc~cıine devamla lılrçok kalaba
. : ~rle 1 · "'al ctmi lerdır. Dü~-

:ı ae,ır k yıplarn uğı mı tır. 
. :..o liOnkü:ıundn 7 Alman tayyare 

.. t rip c · mi tir Biı bir hı ... >yrı· 
1 • ' ,J 

" ~ etti! •. 
-----0--

Alman 

ıeahçekapıda bir asansörfaciası 

Genç bir ta
mircinin kolu 
Makara ile çelik tel 

Amerikan 
elçilik erkanı 
Bulgarıstan
dan ayrılıyor 

V41ington, 22 (A.A.) -
Hariciye nazırlığının bildir
diğine göre Bulgar hükumeti 
Bulgaristanda bulunan Ame-
ika Birl~ik devletleri mü. 

meaaillednin memleketi leı:
ketmelerine müsaade etmiş. 
tir. Diğer taraftan Amerika 
Birleşik devletleri de Bulga
ristan mümeaıillerinin Ame. 
rikadan ayrılmalarını \emin 
edecektir. 

Singapur 
yanıyor 

lngilizler 
yeni kuvvet 

· kıtaları 
gönderdi 

Bir gü-~de Gört1 

tayyare 
·hücumu 

singııpur. 2Z ( \..\ .) - .Hu sabalı 

sıngopurd dört drfo. hava khllkc ı~. 
reti \' riJın1şUr. üçUncüsUııdc bazı 1 
bomba! r dU mU!;ltllr. Yangınlar çık
ınIJ1 \'C çabuk EöndUrUlmUştUr. DUnkti 
hava akınlarında 66 ölU " l!SG yaralı 

Bu günkü 
hava derec~si 

SIFJRALTI 
8 

Rüzgar hız1. 
Sanıyede 
12 metro 

Amerikada 
kadın asker 
eşkilitı kuru:uyo 

25000 kadın 
ünifo,ma 
gi,,ecek 

YENi EKMEK 
KA~'?.TLARI 

Biı manyal}a 

Japonlar· 
iki y6nden 
saldırıyor 

1 - Cenuptan kıyı 
bo.ıunca 

Kurtuluş vapurun
dan kurtulanların 

anlattıkları 

2 - Sıgaitt -
Bir manya 
sınırından 

Bu ikinci 
·bölgede 

Kurtulut vapurunun battığım dün bildirmiıtik. Vaka yapllan harbe 
mahalline gitmiı olan Denizyollarmm Trak vapuru dün 
gece aaat 22,30 da limanımıza dönmüs ve Kurtuhıtun 40 QQO İngiliz 
mürettebabnı sağ aalim getirmiıtir. Gemi mürettebatının • . 
anlatbğına göre Kur'ı."Uluıun batııı ve miirettebatın kur. askeri iştirak 
tulması cok•heyecanlı olmustur. 

Kurtuluı: salı gUnü &at 19 da. d • 
IImanmıızdan hareket etUkkn sonra • e ıyor 
60 mil mesafede JJarmaro ada.ası el. , 
' 'armda Pulatya burnunda k::ıyatııı11 lokyu, ::ı (A.A.) - D:!f..B. Bir. 
çarpmt§tır. Gemiriln kaptanı Rıdvan mauyadan gelen haberlere ~ lılaı. 
btltUn ıayıo.ya d rbal hazır olmabmıı mayna doğru Uerllyen Jai>oııı «dmu 
tılldirmltı. tebl~ Necmi A~r·a d:ı Siyam ~ırı ile lılulmayn arumda 
tehlikeyi i.ılldl~lnl cmretmlştlt·. mukavemet eden 40,000 ldfWk ~ 
Telsizci d makin l r1 bozuluncaya J.."Uvvetlerl.ni kanlı muharebelerdaı\ 
l;ndar fasıla.sız R.o.s. ıııareU wnnı11. flom-a yenml§tır • 

Jaı'IOn hn""" kuvveUerln!D KuJ~ tir. 
Geıuüıln b:ıtm:ıya lı::ı Ja.dığmı gören hava. ıneyds.nma yaptıkları bil' hGcmn 

kaptan, 1illka1D.rm ındlrllmeıılnl em. csnaauıda iki Buffalo 1JPlı dOf9rlL. 
r-etmlş. ınUrcttcb:ıt flUknlara blndlrlL mUstUr. Birmanya amın OzertDde 1L 
mlştlr. pılan ~k:ı hava muharebeıertDde dit 

Ancak tipinin ı;lddctl ruikalann iki Curtis3 Üça#ı do,tlr1Umllft8r'. 
ilelilcmesinc mnni ()lmU§, Ul.yfnl.ır Tukyo., :t~ (A.A.) - D.N.B. Blr'm8a-
t.c'krar gemtyo dönmü~!crdir. ya t::ı.amızunun iki yön flıerinde 1L 

Bundan e:onra heyecanlı \-:ıl,:ılıır ce. rıılmakta oldufu ~ • 
royan ctmlyc bqlıımı.tır. 1 - Tavoy'un ig&HDdeD .,.. 

Tebliği . ··:::'":."'~;·_:-. .-tcl 
Berllıı , 22 (A. .\.) - Alman ııin Ma.Iezyadaki muhablrlnin bildlrdl-

Rahmetli Boyan Sıdikn lJıı'wı tabutu, cbl'di mctrenlnc göturnlürkt>n (lindekl 
ıtnırormah gC:n';. lrtlçUk oğlu Ha...~n r.~~r. :nı;tur.) 

Gazetemiz sahiplerinin anneleri 
Vapur ya.va§ ya"'S.§ suıam gömUıur., cenuptnn sabfl boyundan yapılan-.. 

ken, DOmw:burnu kayalıklarma. raket anıız. 
atılnUJ. bu Jşte çarkçı~ Tahsin Ue 2 - Batı y6ajinden ve 8tJalD • ar .. 
marıı.."lgoZ Ömer unutulmaz ı;ayrcUor manya. 5?Dtrmdan bqllyank Jla1. 

• 1t l<ıı 1 ı·um ~ndnnlığınm tel ı:. ğinc gore, ıuikcr yUklll be§ 1ngWZ 
llcım: tamtı lG sonkt\nund.:ı Smgapur'a. 
gdml§tir. Ynkmda dlğı;r altı tcı~tın 
dah:ı. ;,rclmcBI boklenmc~tc<llr. Son gün 
krd 010 t1o1ud<ı Bavnş tan'ltrelerl 
Sl.ngtıp1d 'a çıkarJlını~tır. 

Kıy•etll bir 
Tlrk kadını ~~~;._-----~~-----~~~~~~~~~~~~~ 

Fransa ile 
• 
ıspanya 

ar sında 
Para 

anlaşması 
l\JOdrit], 21! (A.A.) - Dün lıur. 

lrpanyn. h rı<'iy n •ı ı ~ rram S m r 

ıl r"'ranS:ı büyük e!Qi&i Pietrl nrasında 
b'r Frıınsız _ 18}lanyol m&lt en\~ma.. 

ı !mza1nnmı~tır. 

A~Ludanbcrl yapıl n ıııüzak relerden 
~:onra fmzalnnan bu wıla.,c;nıa ile her iki 

cml k ti ilgıley\ n m ı ~sclelcr 

sın olarak ba.11 •dllml~Ur . .A nl.o,ma.da 

Bayan Sıdıka 
Us'un vefatı 

~c:~~~~selel rı 1 a·ı mc:zu·l olm:ı- 1 Bugün evlatlarının ve bütün tanıdık1a-
Anlaşmanın hnznsı münasebetiyle. . 

=~~ ~~:.~ ~~:~ş:ı~,~~~~~n :zı~ rının göz yaşları arasında defnedildi 
emı t.n.:;tYruı "Y nı Fransa'• dındl'll'ı ~ \'a1.ı 1 :.! nci sı~fad:ı 
kitAbt. ~Hr. 

s rtetmi§lenlir. mayn'a yöneylenen taama:. 
Yapurda.n karo.ya ipl r gerildikten TokyOda saıuldılm& s&e. R...-

ısonrn. tayfalar birer blrcr, çcıt• mnlıtr bölgesine kartı baflaıUJ&n ,..ı ,.W 
lın.rekeUerle, t;enılden kayalığa geçme_ harekAt Birmanya ~unu bp&tmal' 
ğe ba§lanuşuırdır. Bu l§ o derece lntL gaymyle yapılınaktadlr. 
zamla l'3.Ptlmı§tn' ki, l{azaz;edclcr !p. 
ıere tutunaıak yUzcrlerltcn cşy.llnrmı 
da beraberlerine oıma,, ımulmamıo
l:ırd?r. 

Kayalıklara. çıkıldıktan sonra mllt. 
hl;ı tipi ve kar flrtılo.n ile be>tU~ 

lloğ\l§:l ltendilerlne yol ı:ı.nyan ka.zaze.. 
deler Pulat,>-a köyilnc \•:ırmağa mu. 
va.ffa.k olınufilardır. Köylüler kaZUc.. 
delen? fevkalldo alAkn g6stennf§ler 
-.·e onla.nn hıor tUrlU l.sttmho.tler1Dt te... 
m!n et.ml§lel'dir. 

Köye vanldıktan sonra ~ 
TBbsln tekrar Marmara ndasmm Mar 
mara köyUndekl "1pat mıer~ 
gttmt, ~ f_-taıılma ~ b!T telgraf 
C"Ci~m\ştlr: 

~ 0e'l'1tttt1 ! ~ı 9ayf1iı•Ja 

Biİ""Uçan 
Kale,, 

Japon gemisi 
batırdı 

Lolldra. :?2 (A. .'\.) - Bata~,.. 
a.ı actredilen bir teblilde ta~ 
:iildlline göre "uc;U kaleler., t:&. 
pinde bir tayyare Jolo'aa J9J 
mn açı~da takriben 10 b!a t,oa. 
'uk bir Japon petıoı g......., ~ 
~Tl'. 



e e. -
e 

ili korunnu kanununun bazı kadrolnn İe Vekilleri eyeti k -
:ı.ddelerinin de • tlrilme ine dair rarile tatb k cdılır. 

lan layiha son kllni alnı şt:r. Bu Kanunun d' er bir madde ine 
layiha ile kanunun 25 mnddcs1 de- göre. snıın~ı \C mnadin mUessesc 

l tirilmekte, ayrıca kanuna sekiz lcrile diğer f )'erlennde razla (:n • 
:.ındde e' .. denmekted.r. Muaddel Iıemngn hUkfmıet<;c lilzum örti1eı 
addelerin aldığı ı;eklllere göre: hallerde lerin mahiyetine ve ih 
ı - Bu kanunun hilkumterine t!yncm d rece ine g re gilnlilk ı 

cvfiktm tcnı Vekilleri lıevetinee ııntleri gundllz ve ""ece rohımala. 
ihaz edilen knrnrl r alAkalı ve- ıındn tatb1k edilmek Uz re i.ıÇer a 
!etler tarafından keneli tcı kilntı ate kadar artırıl bılir. Bu fazla &ı--
bu ktınuna mUstcnidcn kurulan • t.U rle h m:ı1 ra id cretler 1 

ya tavzif edilen tcşkı1at ve mü- kanununun 37 ne mndı:le i muclbin 
SöeRelcr vnsJ~i1e infaz \:C tntbık C<: ödrnfr. Kndmlarm ve 12 yaşın· 
lunur. dan yuknn kız ve erk k <'ocukl nr: 
2 - Bu kanunla hükum te ve· ~nn~i fı 1 rinde ve 16 yaşından 

len hizınet1erden bir veya birkaçı yuknrı erkek çocuklnnn maden Jr. 
c me gul olmak ve bu knntındak. 1 inde çalı malan hnl kmdakl ka-

l) etlerle teçhiz edilmek Uze ntınlarda me\CUt tnhdJdf hUktlmler 
l zum örillcn dcviet te kil" t hUkumet kamriJe ' tbik edılmi e 

:ı.rmda yem memuriyetler ıhda ı bi!ir 
hnkümet satiihl)'etlidfr. 30 uncu maddeye öre de, yüz 

3 - Vekaletlern merkez teşk"· kuruştan fazla vnp·Ian al~ veriş -
bn"'n ihdes olunacak k drolar !erde mU~erinln ta1ebl üzenne 
tbik ve derhnl Türkhe B. M. Mec tıcmın faturu veı :e mee ur o1· 

isinin tetkiki v taadi.kin arzolu c.u :ıı a.:ı,:ıtlıdır. 34 Uncu madde 
ur. •orC' hükfi"lıet 3018 numaralı k 
4 - \'ekii.letlerin merkez tcşki- nun birlikler h kmd i 7 ne m 
tJ haricinde ihdas olunaenk v z!- e9I hlikm!lnu "U:ı ı- tachlerl 

elerin ve koord·nasyon btirnsunun toptancı ve van topt ncı 'c. 
. end el tacirler ve ııa) i 
na dahi tcpnil deblllr. 

Küçü tlanl r Kuponu 

• 
'JO onfe 

(Bu lnıpon:ı et looereıı 

I ve işçı anyanlm 
• B r bey eD U'S kUd ve tstcn 

!eıı )"t're ırttmek retı • matenıauı. 
c fızlk dcrslen vermektedir. Haber 

tesl h:ılk sütanund:ı (J.latcmaUkl 
remzine müracaat. 

• 1..ıscnııı oınnc.ı amıfmd:ın c;ıkar 

r gerı~ kili. tıerbııngi b'.ı daire ı>eyıı 

uUe e de taıısilly c aı UteDMtp 011 
arama cıır Daktflo ıJj • t • \ 
mııca ı l"f-mıtne mUracaaL 
• Lise b:re aev m eaeıı tıir enç ı:ıu 
sı fı.zfk dersi a mak uıtcmeRtedlr 

r nsın 

a 
r un:ıl 

mcvıiler 
Eb11en Ucreue den vermek ıst.ıyeotf' 

n tM.. Elkar) remzine mtıracaauan 
-- ' etmiş o' n 

Aldırınız: 

kadar ve t 17 df'n sonrn nldrrm:ı 

lan 

M. ELKARJ (Friı.nsızca d rsl) (Ş.ı 

m:.M.Accle) (Zrı.ma.n) (Ro ) (An.. 
salım Vatan ti ı Oı.rnt k 

13) ( K. 112) (2~ cf) 
S V Çam ıcaı (F.K.M. 9) ( :ı t 
(GUrı ylln n ) (Ful) (H.ö. 

v1m11) CH.V.) (F.G.D.) lH N.) 
F.Z. 83) (0.P.K. 2072) ( .K.A) 
A.Ah tı (0.K) (Nad de) tAkta... 

tay) tT.RB) (lteh et 3~J tG M!Mı 
(P.! 2fı (SB 12) ıY. Akm) 11..emaıı 
Y.l {Denk) CŞc•kt Şen) (Dalınr 

lçetJ 1) <lf tlil Aky\lz) ıtncıı 
(~ Aydo anı 

-57 -

u. 
u unutu,) orsun, Sahir: Ben e.ruın 

lr klbp kad:ır ark~lık ) p:ım~ or 
'I 

- H n.ı;t l .. deal 
enim bir ,eyden haberim l ol • 
Sahir gece ynn ından sonr-.ı olup 

ltcnlcrl ı.ana. nl:ıttıJ.tlwı onm: 
- Dedim )Q., hu l>ız ım l romaı 

Slııaıı~"IDl ! O mı. 1.U boz.ul, cılm:ı&l. 
basta )'lltnktn bırakıp ~Ilı 

Askeri oe ikticadi, ahadaki 
i1birliği göriişiilecek 

s er ı -
ı;ı.k 

(17128) bUviyet cllzd.:ullyl bırli 

cel fiUbc:t o gclmclcr1 ıuı.u oıu ur 
l'crU EmlnlSnll AS. Ş. BŞ . dnn: 
Snııayi harp Tğın. Ha it t3H40) 

P. Tğm. Durruu Al o ıu M bmet 
öner S3f (61838) Lv. Tğm. 

nll aü> Iodi !eri zaman kın ıtınu et 
mc! dedi. mc kimsevc güvenlimi or. 
t.örU.> or..ım ıı! 

lıuınm rınnnağı ağ'.ıııııla knl~h. 

.)li)ecck Z bul:ımilOrdu. 

- Hnyret.. lıııyrrt • diyordu • ci. 
deden bu ıınul en limit cd im :r:ul. • 
hld n bu n! füı\-a tcnılıı dunu 
.)or. 

lr hazırl.;ınJı: 
- Çocuklar, ben bu Un eç knlduu 

Şu dolmz \ ıpuruna 3 eU,Cl im. Akş:ı. 
rm gör~~. 

Sinan şa'liın ~~lnn bnknmk sordu: 
- Ak nnı:ı d 11-nı l"\'O mi gelecel<l':in, 

ığalx')"~ 

- Evet. Uuğn.ıc:ı eve gelcce~ı. 
-Bil ırcce h! ~t:llıt'.) e ttmelö nl 

tinde dc~ll mlsln '! 
- E\ d bulunncağını. t~ğcr ha ta. 

n den telef ııla ç:ığırırtnr • gene bir 
mrto sidcrlz. 

- Pl'kfılA. 

lnnn m rdh o b:ı')UJ<b ~-eneli kf'n. 
clloo mırıld:ındı: 

-7.ııtcn ıırtıh cldıonhı bab:ıııı 

ı:urtulsa d , kurtulmam da beni I~ 

kadar etmez.. 
rlıı hı W. tanıtı tok lm\''Vt't 

11:\"'dl, O, şUpho .>ok ki, lıardrş1?Jd•11 

çok d: olgun re d rhı dllşllncıı tılr 

dı. 

- Bö.>le .>l<.'me, inan: dedi • Ill7~ 
bir lylll ' ) parkf'n. ondan menfaat 
beklemcylı., Benim lçlo en hlh1lk ka 

ai, 

pcnccro 

kanfjtırdı. 

- l.tc, dUn.)tl fll~otlnruıın fikir
leri.,. Hep :ıntn gtir lerl ha ka Klml 
6J (sıı det) l ln' r cdi3or. Ki 151 de 
(bu bir golge) e l nur.. ko\'ııl. dıkça 

luıç r!) d'.>or. lnldlr etmektense, 1. 
ldncl51nl lcııbul cı dah luı rırhdır 

tn n n do o 
nmhlCıl<tnr.. ( 

cıilşllraı h!çb r şey .>oktu 
ima tlmlt! Bunu da lngt 
Ba.yrln )1ilycır. lyt o.mn. ~ 

şey, hm>'ılh n ıılıa.I olan bir ııudd•ySt'~ 
• • ., •-ere Umld c! ~rm-nlrı nf' r"!!D!llll 1 

~ . 1 
(Devnmı var} 

dan mUt VC!Ut tce88Urlcrimlzf kayda.. 
rken kendisine rahmet diler oUtUn 

frnduım ncılllnn t.ştinık ederiz. 

M rbumun cenazesi bus;tln ~erctıa.. 
tan caddcııindekJ Sağuk yurdund3tl 
kaldınJmış öğle namazını mUt.e:ıkip 

Beyazıt c:ımlmdc namazı kılındıktan 

sonra cenaze araba.ama konuıarak 

Merkez fendı me::arlığııın götUrülmtlo
lUr. 

Burnd oi'!'tınarmm, En So:ı Dakikn 
H bcr ve Vnlut ailesi cfradmm, ecv. 
Ci.lk erınln ellen Uzcrlnde tn§ınarak c. 

dl isUrahatglı.bma geUrllml.ş \'C lSz.. 
:.ıan ııruında de.tncdllmı,ur. 

Cenazede vnıı LQtfi Kırdar ıschrL 
m zde bulunan b rk 1; mebus ebir 

cıısı Aza mdan bir l ısını, matbuat 
nsupl n, m rhumun nll nı tanıyan 

rot sı.ırı r ve tanınmı bir c;:oı, zcv:ı.t 

rmuhumım blltUn afi 1 crkftnı ha. 

Amerıka a ka ın asıcer 
ll<ı tanıtı l acı enytada 

her nevi malzemeyi musade
rc için hukfunete filen hu
dı.: .. suz bir hak veren harp sa· 
1 ~ hiyetl~ri vcsikumı ittifak
la kabul etmiştir. 

·e,~orl 22 (A. A.> - Kadır • 
rdan mürekkep ılk bahrıye yar. 

aım kolu Fıliıdelfi~ada resmen 
t~ekkül et.miştır. Kolun karat'gl~
hı da ayni ~birde kunılmliştur. 

vardır, 

Bu te raf vapur sahiplerin lmiş 

ınl Ur: 

rt r oo keyf ) etten Uman reis. 
ntz yo ınnm tınbcrcıtu ot. 

Biz Hayırsız adalara gittik Bir 
ey go m ıfik ve ıı y bulAn: dı1t. 

RU yetim.?. dsrdır Marmnnıya sıs-m 

y unn devam cderlcerı ıMu 

t tı s) ı mınde bir motörc r:ıstge. 
ı nm1't1r. Trak o k tru motörün de 
ııuetııe I<urtuıu 

$ ndış ln:ınm z sorundu: 
- Uenıe EJ> otun şımdı kııli!i 

takıp etme .ı ı şgul oldu mı 
ıdd e ;rorı.unoı.? 

- bet. 
honııı;cr özunü htr n1o)la bitlr

d : 
- l\lıstcr El;>ot kırksekiz saollır 

orlado ;>ok, ne \akıl 1..ıt:)u:ın11 <' .. 

k cotıını lohmın cdcrsınız? 

Kadın göz :ıslarıno l.Jolluldu, hır 
ı.. dını bu h ide görmek onun coı. 

ı ıırlendı ınc huknıcınıck icın kiL 
fıdır. Annubello bıze ırıını dundu 
\"C kendlnı loplamıyo çalışlı. Nilın
) el: 

- Benı mazur görünüz, dedi, 
cok yorırnnuın. Kırkse~lz sııallik 

bır z ııııuıı kııt'i hlr l:ıınanı cdııııııi. 
;>e ldHı dcğılrlir. 1-:ğer Elyol bir 
tı:ırıarlnnhcrı im) holnıu olsnydı ve 
bu mudıteı ıçerıı;ınde kenıHslnden 
hlr hnhcr ıılm:ımış olsayrtık :> 
\'akıl tmııın hılrlıklerınıl size söyli. 
)ceek ve ne yopmnk Ulzım f:eldi ini 
tayinde sizi s rbı.ısl bırak t"akhm 
rakal şımılılik '!izden beni )ıılnıı: 
bıraJ:mıınııd n b ka bir şey iste.. 
mh•orum. 

Rıı Z'ile~r 11\-m~1·tıın h:ıc:ka hlr 
ey yapamazdık. Ço'• şaşkın ::ılr 

h:ı!de Annnh<'llıtnm rvinıfon -:ıklım, 

Plaj hırsız nın ş: 
görülen muhakem s 

1 Un) ede oturan UI )D§ında An· 
don Dasknlakisl ııdında bır E:! n., 

cen l z ı>.uj rue~ ııu ı mle b r 
haylı nınnfelJer yapınıs, yakaJ u
mı , niha~et hu sal.Juh ta lııruıc 
sulh ceuı nıahkemı..-sınde duruşma.. 
tilnn b;:ışJıınmı~ lır. 

Andonun 5UcJarı sırnslyle söyle. 
dir: 

1 - Bir gün Tnıb;>o pJ"jınd..ı 
yüzmekte olıın Ferıınndonun k ln. 
ncsınc girerek ık )uzu u;>Jc Om 
markalı bir ıuıtiııı çalmış, kncını 
fır. Andon yüzüklerden bırısını 
ku~ uıııcu A..cksandr'a 24 lıru) a, dı. 
Rcrinı ko~unıcu Nıkolo)u 6 lıra.)n 

:ınıı de .lchmeı Alı adında hır 
luiüncii)e 4 lıraya salmı ıır. 

2 - Dü~ U Hlercdc, 5alııldc bngl 
lıulıııınn Jngılız ser ırcıhıınesıııın 
< c.nız moıoruıın gırcrc ,, nıı:ıkıne 

d Ir sluin k 1 J i d n ı kırm K 
suıcllylc 750 hı kı~mctındc ud 
okuıııhıörlc hır ~:ırJ o.oıııuuk cul 
mı •• kn ıııışlır. Andon l.ıUI) un u.ı. 
J.,.tndu taıuırcı 1tul) n l n.l.ıerto;;a 

.mıştır. 

3 _ ! Jory pUıJındn ı ını tı ı ~ 

Eı mcııic.:dcn lııışko lıı. 11 bılıucıJı ı 
h;rn işaretlerle koııu~ıuğu Armem • 
hı udıııı.lu oır kadıııııt li nl sıııı ::ı 
kccı ı t:.ı yonuntlıı k p rtık k mı 

tır. 

4 - An<lon nıh yel bır sun flor. 
)U plÜJın Ju, .umda sün en ıcktc 
olan l\cnuıJ \'C Ahmet odındo ıl ı 
gencin pıın lalonlurını kabı ııcdc11 
ç.alıp k:ıçorkcn )nknl ıımışlır. 

Arıdonl:ı l.Jcrobcr kU\umcu NikoJ , 
Aleks:ındr, t:ımırcı Uml.Jcrlo 
lclınıet Ali de ç lınıııış rııııU rı 

tın a maktan su~·lu ıdılcr. 
ln ıhz eforcıh::ıne ı motor k ı

tnnı \asli, pnntalonu tulımın Ah. 
met, sn:ıı \ c l f: uklc-rı çnlııı. n eı -
ru ıdo ve çant sı 1, pıl n Arnı nuhı 
di duv:ıcı ld lcr. Anc ~c N:ınd , 
ile Ahmet mnhkemc)c sclmcm 1 
dl. 

,. 1-tiylc 
nd n 
dtmıcı 

dovncı oldu unu su;> le.. 

nn~ın b r ı; n 

~.~A' 

k ça .tın. 

v rdl ın 

m• ın! 

- liorktu umd n cfcnd m. "lol •• 
bakınız her e) dosdo3ru onl 

lılorunı. 

- B k soyadın D l.al:ıklsl. ) a ı 

fillilend muallim vorruış. \m 
en kölö çıkmış ın. Nt>~c 

b alım bunları'/ 

ır-

m ler, üle 

Her l em~en wnrn g(lnt!e üç d fa nıuutMııntm 
dişkrlnlı! f.11'(8bymız. _ .. 

St ndı, le hcnım kadar ş ırnu 
gı ı ılıl ordu, kapıdan çıkarken. ho. 
mıırclnndı: 

- l'odınlor doımo ış• karşıstı• 
rırfar, h le "C\ en bir kodın daını 
zehir k:ıdar ocıdır. Uu l~lc Annabcl. 

Ba;ı DC)C sihcnmck olm:ız, ııra 
o Ell otun nış nlı ıdı • 

- Nış:ınlı ı mı? 
_ ...:~ t, o halde bu ad:ıın ıcin 

•o) lcdıl lcrl ozlcrin lıiçlıır ın'ın • 
) 0 ,,ur. l t.aı nıcin bu ı adın her 
~~ i bız<l n s:ıklam:ıkta bu k:ıdıır 
1 ar cdı)or? llelkı bunun için 

lı ı birta ım cbeplcr 'ardır. Uıı 
cbcplcri h"ıe öylcmck icın ne-den 

bir lıafta bekli)or. 
nıraz diişllndü sonra birdenbıre 

bir su:ıl sordu: 
- H:trkv:ıy b na Ann:ıbe'l nın 

köşkü boş:ıltmnnız için ısrar etıı
ğindcn lı:ıhselli, hu do~ru mudur? 

- E\·et, hııttiı bizi de evine do· 
'\et cUı. 

Ben de s ze karıştım: 
- J:ık, Elyotun bizim e'e bir 

tllrlü lıulomııdıAı blrşC)'ı r mıı.t 
için gcldiAinl )'aZılor. Ann hclld 
bunun ne olduğunu herhnlde b lir. 
Bunu ondnn sorııhilirdlk. 

- Bu sunl hlchir işe )aram z. 
Ziro gene kndın Ehotun ısizin e'· • 
nlzc girmiş olnını;ı ihlima lnl k huı 
edemiyor. 

Komiser )entden du Onceye d l 
dı, sonra nmaıtn SÖZ" h:ı~lsdı: 

_ f."c.-r •h·ln 1""'1 t-,.• ı · .. ,.ı. f.ıf. 

rı ınc ihlıynç vardır. F kıt emrim 
nthnd:'l çnlc nz rıo11 oldu n idn he 

111u e~mız.c oır polis gondcrm 
ımkiln az.dır. Faksı Harkvay p 
)ond oturan bek r bir memur 
Pekala geceleri sellp sızde vaır'a.,ı.., 

lir. Bo abah bunu b na kendıl 
den teklif etti. 

J:ık, hııno cevap verme fırsat 

\ermeden ıılı'dı: 
- r elek r 

royd:ısızdır. Ben 
b '}ınn mOdııfoa 

rlm. 

ederim, rık t bu 
kendıml alnn: 

<'lmeslnl de bılt 

Sor n bir bakı la j im bı:ıktıın, 
Si ndiş le meral, eder gibi görün. 
dü r at Jak eh ncclerlne dair 
hir h r y SÖl lemedi. Komıc;cr d 
h-c ıne dondu. biz de evimlzın )O 

!unu ıııtıuk: Jal. ar hayı clcklrıkcı 
el nının önOnrle t1urdurdu. Ar 
lı lln kapı ınd n J:ık'ın d :.. 
le n h hivlc uzun uzun ve he\c-
cnnlı he\ <.'C:ınlı konu tu~unu far
keıııı 1 • koram otomobile clönıiüğü 
\akıl altında kot' mon 
bir 

E 

,. 


