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BIJNDA!!•i bir ~ ay enel 

1 ''En Son Dakika" bir an-
1 

ket yapnıı~tı. Bu anket ucuz g·i. 
~inmeyi teşlik edecek bir moda. 
r.m aramızda yaşamasına inıki.ıı. 

la.r aramak vazifesini üstüne al
mıştı. Değerli san'atkar \'e fikir 
adamlarmm ,·erdikleri ceYaplar 
:nüsbetti. Yani harp şartlan l!;in . 
de lstlhsal \'e mübadele imk&nla. 
rı tamamen deği~ş bir memle. 
kette ya~an~k hayatın da kcn· 
dine göre bir gibelUği olahilece. ! 
~'İni iddia ediyorlardı. 

Anketin yapıldığı :ramaıı bugün
kü dt>recede harp ekonomisinin 
yarattığı hıı.,·a etrafımızı sarını~ I 
değildi. Hadiseler da.ha çok nazari 1 

bir ıqurette mut.alca ediliyordu. 
fıngün harp ekonomisinin tazyik. 1 
lerl fiill bir hal almıttır. Ba filli i 
h'a1 ka~mmda Bllytik Millet Mec- 1 
114'f, htikftmet gerekli t.edbfrJer 
aldı. Kanunlar yapıldı. Sanayi ve 
draat sahasında yeni kararJar a. , 
hadı. Sa.na.yi §aha.<jmda fabrikayı, 
r:I tczg!lbrm, hoJasa hblm sınai 
istihıııalltonızı arttıı:ıcak her \'&- l 
srta buı:Hn sefcrbertlır. 

son bazırlıkJarmı görüyor 

ingilter«~ 
adası 
istila 

edilebi-. 
lir mi ·? 

, 

Hindisi an 

30000 üniversiteli 
A.mer!kada hava 
or4asua yazıldı 
Yatiagtoa, H (A.A.) - 30 bin UnL 

vel'Slte talebesi pilot yazılmııtir. Ün!. 
versitelller pilot yetl§tirllmesl için: 

kendilenne .alt bina ve sahaları hllkQ. 
m('f', emrtne vermlılerdlr. 

Nevyork. 15 (A. A.) - 13 miJ. 
yem dqlara mal olan yeni bir ha_ 
fif kruvazör dU.n.kü cumarlesi gü
nii Amtırlka filoeuııa katıhnıştır. 

Bu yeni gemımn ~ kamuflajla 
hizmete giren ilk Amerikan harp 
gemisi olduğu 88.Dllıyor. 

i . ;~ ' • .. 1 maliye Veldlail 11 ' ' 'f' ' ~ 

çıkanlığı lullaame 
Ankara, 15 (En Son Dakika mahabirinJen 6elelonla) - Maliye Vekili ;,eıri bir 

kanunla maaflanna .zam yapılan öksüz, Jul ve mütekaitlerin üç aylıklarını ~ alm.. 
cakları haklnnJa bir izahname hazırlamqhr. 

Borneoda 
Jap'oniarın 
bulduğu 

Gizli hava 
meydanı 

Tokyo, 16 (A.A.) - Dömet aj&ruıı 
cepheden bildiriyor: 
DoğU Borneoda. Macaasar, boğarm.. 

da Balıkpapan batıamda Japon tayya. 
releri bir ke§lf UÇUfU fl8D&8mda ııarp 

ormanlar arumda ihtıma.mla gislelı_ 
mi§ bir düpıuuı haY& alanmı bulmU§

'lardır. Borneoaun mild&f&q;ı ~ pek 
mtlhim olan bu hava üaııt1 dört 8e'llede 
yapı:lın.ı§ ve büyük masrafa mal oL 
mtl§tur. Japon tayyarelel'1 burada., be.. 

nüz yere inmiş Uç dU§lll.an tayyaresi.. 
nl şiddetli blr mitra.lytiz ate§iyle bnh& 
etmlflerdlr. 'Oç dU§man &• ta)'1'aftıli 
aavqa müdahaleye te,ebbtlıı etmfşte:nıe 
de bunlardan blrı dll§Urfllmtlş dl#eri 
yere inmete mecbur eclllmı,Ur. 

Cepheden gelen bir rapora göıoe, 

diğer dtıpıan haY& 1l8leri de alır ba.. 
sara uğratılmı§tır, Bir Japon ke,it 
tayyaresi, Japon deıniz ta§ıUarmdan 

birine taarruz etmek istiyen dört mo. 
törlll dllpnan bomba tayyareleriyle 
mQcadeJ.eye tutupnu§ ve fiddet:U bir 
hava savaşında iki dtl§man bomba 
tayyaresini dQftırmete muv~ oL 

.mU§tur. 

!zaıınameye göre zam niahet.iDde 
eaaa, aall m&a§ Te bu maqa t1lrlll 
,ekillerde yapılmış olan bllt:on zam 
larla birlikte tutarın vergisi çıkbk •• 
ban aoma kalan ita miktarıdır. 

UcreUe çalJpDlardaııı tıeiraat 919 ,._ 

tim aylıkları yansı veya yalnız u11 
maaşlan verilenlerin. ücretleri bu yan 
maaş Teya aalt vıaaşla btrl~lt 
ona göre mm yapılacaktır. 

Ma.rt • llı[ayıa 194'2 aylıklarmI ban.. 
kaya 1ardırmı§ olanlar fark.larmx ban.. 
kalardan alacaklardir. 

Bordirolar yapılırken §Ubat ayıda 
katıl&r~ dört aylık birden tabakkı.* 
ettirilecektir. Bu zamlar lılall.ye Ve_ 
kA.letinden tediye emrt beklenlhnek.d.! 
zin ödenecektir, 

, 

Batavya, 15 (A.A..) - Fdeıı:uıd; 

tebUii: ' 
Cuıııartelıi aaı.hı Japcınla.r bOııR 

miktarda p&l'Bftltçtı iDdirmek suretDe 
Palembang illleriJle blr 1Barruz '8PJDlll 
!ardır. Takribi bir bıhmtne gö~ pa.. 
r8§UtçQiertn •,.mı: blı1ıaçy1)ze yWL 
aellyordu. Taarruzlar petrol taaftye. 
hanelerine teftih edtlm1ft1. Fakat düf... 
man hOcumlanm be.p.rmata muva.t.. 
tak olamamqt.ır. KuvveUertmtz, m1L 
kem.mel. 1§ görmilşler ve m1lstevHDJn 
hakkm.dan gelm1flerdlr. 

Alman ajan~
nın bMcHrd!iğ;ne 

Qöre 

Singapw
da ingllf 

·Kuvvetlerl 
teslim 
oldlı 

Japon Ye ·in;lz 
filoları arasında 

BDyOk 
muharebe 
Japon tebliği 
. 32 ingiliz gem is;, 

batırıldığını 
bildiriyor 

Ziraat: lşlcrlmi:ıde aynı şekilde 1 
bir seferberlik manzara.<tı arzet. J 

ınektt'dir. Makineden çapaya, bü· ' 
~k çiftlikten. geniş devlet ara. 1 
:ııslnden evlerin pencerelerindeki 
ııaksrya kMlar topra'kJa alakalı her 
"-ey seferhercH~. 

Olylm m<'seleoı;ioi <le artık yeni 
ıtart.lara intibak edebilecek b!r !:&
re hallne ıııokme.k mec-boriyetinde. 
''iz. 1'.remıip ıııudur: 

nazırLnın 

he9ecanlı . 
nutku 

s ·ugünkü maÇların ne.ticeleri 

Ak§ama doğru d11§1Da.nm hücum et 
tiğl. iki nokta tamamen parqtıtçtUer_ 
den t:emiZlenmiş ve UçQnc11 noktada 
da vaziyete hak:lm.tyet teala olUDmUf. 
tur. Dll§mandan .sağ kalan az bir 
miktar daha vardır. 

Tokyo, 15 (A.A.) -~.B 
Dömei ajansı Singeıpmıdan 
bildiriyor: 

Az kumaş S&rfedeceğlz onu da- I 
ha aı masrafla elde etmeğe çalı. 
':>!M'ağız. · 

Harpten eHelkl giyim m&117.a
rııs1 ŞU idi: 

Türki)ede ~ünlü kumaş olarak 
yapılan istihsal bir Türk vatanda. 
şı it:in senede anca.i\ 20 santimet
redir. Bunun haricindt> kpJan kı. 
sımlar ~rük hudutlannı aşarak 
•hşandan gelirdi. Bugün hari!;tcn 
gcl(•n e~yanın bir kısmı gelemiyor. 
Gelen kısmı harikulade denecek 
del"e«'.ede pahalıclır. Bu şartlar 
içinde yapılacak elbise istihlaki 
memlekette mevcut palıahlığı bir 
kat <la.ha arttırmaya Yardan ede
rekti~. Ucuzluk heptmiztn, herke. 
l'i~~ hır lfıtaf halinde bekledii;i 
dunyanm en büyük nimetidir Bu 
nimete kavuşmanm ilk şartı tİyıı.t. 
l~nn biraz daha boylanmasma, 
!ı!Vrilmeslna nıini olma•ktrr Buna 
yalnız de,·letin yalnız k~unlann 
murnffıı.k olacağım sanmak hata. 
lann en btlyüğü olur. 

Ah<'ı me,·klfnde bulunan insan. 
larm 1!.:lerinde yaşayan al'Znlar, e
melJer, hayat hakkmtlakl düşün. 
celer pahalılık ilzcrinde lehte ve. 
:va aleyhte tesir yapan en büyük 
~"llvvetlerdlr. 
Pahahlık ve ucuzluk hikayesini 

bir P•zarde. alışveriş m-esclesı gibi 
~örtintif'8ede aheı ile l'!abcmm kar. 
'irla.,ma'lma tekaddüm eden hisle. 
tin, i!iteldprin sahfonması tlenesi 
Ur<lır. Bu dev;e h:ı.kkmda hüküm 
\'ermek her şeyden enel i1Lcıanm 
eHndedlr. İnsan hayatını, ihti
Y&çlannı akli, mantıki ve etrafın. 
da esen sosyal ha,•anm sartlarma 
~öre ~nztm eder. Simdi- biz akl!. 
mm. •antifnnızı ;.e sos:val iS: 
t<1clerlmlzl t~k bi~ hakikat~ irca 
f'fmeö·e u ı - . d .,, cuz ugu temın e ecek 

· ~arq kaqnmağa, pahalılıiı mağ. 

Londra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Alınan zırh~lar:rnm Breste li· 

manından Kaçarak Almanyaya 
gitmelerinden do'ğaı ·hayal inkisa.. 
n haııı.. dev~ ediyor. lng:}iz ga. 
zetelel"l böyle bir ihtirt1ııle karşı 
icap eden tedbirlerin vaktinde a
lmrp alınmadığını sôrınaı{ta ve Al 
rr.a.n harp ge~ııe_rlnin hep bir a 
ra.da toplanmalanndan doğa.w0 _ 

Galatasaray 
3-2 galip 

J&poıılArm. terdası günll bllytlk mile.. 
yut& bir Çikarma hareketi yapacak.. 
ıarmı hesaplayarak dün gece Palem 
bang civarındaki hayatı noktalann 
hflp8tnl tahrip ettik. 

Bmıabah Felemenk ordu.su bomba 
tayyareleri., Banka adasmm buhındu. 

ğu Maca.uar geçidinde Uç Japon de. 
Diz ta§ltma tam isabetler kaydetmiş. 
lerdir. 

Singapurdaki İngiliz ıuiı :rıl 
lalı kuvvetleri ~lim olmalı 
kabul ettiklerini saat 14,30 
da Japon umnmj kararcilıı· 
na bildirmitlerdir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - İmparatıoriul( 
umumi karargllıı: bildiriyor: 

Japon filosu Slııgapur cenubunda 
dll§man deniz kafilelerine ka.rp taat' 
ruza. geçınl§t..ı.r. Aralarmda knmllıQr 
,ler, denizaltılar, mayın dökflcQJed a. 
vizolar ve yük gemileri buluna.n top 
yekfuı. 32 gemi batmlm.1§ veya huar 
uğratllllll§ttr. 

) . 

cek tehlikelere naza.n d'.k'katı çek 
mektedirler. , 

tnıdliz müstemlekit nazın E 
merl,demiŞtir ki: 

Fenerbahçe · istanbul 
· sporu 1 - O ye~di 

Celebes adalarmm cenubunda çar_ 
pıpıalar devam ediyor. Bilhaa.sa Ma... 
cusar civarında bUytlk ve a.nuda.rı.e 

bir 'bUkı idame edilmektedir. 

Malezya doğusunda Aıuı.mbas ada. 
lan Japonlar tara!mdan 1.§gal edilmi§. 
tir. Dıt vUA.yeUer:!n muhteJil noktala. 

' rmda dQfma.nnı hatıf hava faaıtyetıe, 
ri blldirllmi§tir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Ehemmiyetlı 
Japon paraşütçü teşkilleri dün Sumat 
ra adasında Paıembangda yere inmiş 
ler ve hava aiamnı l§gal etmiflerdlr ~ De\1'DU 2 ınl'I ·saytact:ı 

Bzr Dö Gol 
1 

Gemisı Batlı 
Cenevre, 16 (A.A.) - Nevyork rad. 

yosu bildiriyor: " 
Dö Gol kuv~tlerlne mens11p kafill'

lere refakat !§inde kullanılan bir kl!r
vet Atıantikte torpillenml§ ve batmııı. 
tir. 

MUrettebı;Lttaıı Ş5 kiııı kayıptır. , 

lauİ.nbul kupa maçlarmm dömi 
finali bugün Beş&taş Şeref sta. 
dmda İstanbul Spor Fenerbahçe, 
Galata.sa.ray • Beşiktaş arasmda 
ya.prldı. 

Günü..11 bi.rlnci maçnıı İstanbul 
Sp0r • Fenerbahçe yaptılar. MUSa
ba.kayı Fenerbahçe liler birinci 
<'!evrenin ortasmda attıklaı'ı bir 
.~olıle 1-0 galip bitird·iıler • 

İkinci oyun Gsla.tasaray • Be
§iktaş a.rasmda oynandı. o~ 
Galatasarayltlar çok eksik bi:r 
}(adro ile çrkmıglardır. Beşiıktailı· 
lardfl. Ha.kludan mahrum bir le· 
kilde sa.haya dlzi}diler . 

tık anda Beşiktaşlılar ciddi bit
Jup edecelt harpte muzaffer olmr. haıkimiyet tesis ettiler, fa.kat ne. 
ya mecburuz. tice alamadılar. Yedinci daldkada 

Bunu bir yandan cebir suretin.. yaptrklan blr akında Galatasaray 
de kanunlann, nizamların koman. Llar Gündüzün uzaktan attığı bil' 
dası altında tahakkuk ettlnneğe şütle birinci gollerini çı:ka.Tdılar. 
çalışacağını, faltat pahalılıkla mü. 10 dakika sonra da Beşiktaşlı. 
cadelenin en canlı en munffak Jar Şerefin ayağıyla beraberlik 
şekli bu mttcadel~nin güzel, hls- g-ollerini yaptılar. Bu arada Gala. 
sedilmeslni ''e ruhlarda yer etmiş ha.saraylı Eşfak sakatlanarak sa. 
bir kanaate ilayanmıisı gercf:ttlr. tadan cıktı. Devrenin sonunda 
bunun da en kl'Stirmc yolu ucuz. Cemil Galatasaraym ikinci golUnü 
Juğn zarif bir moda haline sokabll. ·lyaph, birincidevre 2-1 galata.sa. 
mekttr. · rayın lehlıne biıttııı• · 

tkiıiCi devren.in beıP:>al dakika. 
sında Gazanfer Ga.Jıa.taea.ra.ym tl
Ç'ilncü golünü yaptı, ild, dakika 
ronra Beşikt.aşbıa.r · penattxduı_ ı. 
1riııci gollerini yaptıııar ve müea,. 
baka bu Şekilde 8-2 Galataaaray 
lehine ne~ 

Talam.J&r IU şekilde tefkil edil. 
rdşti: 

63ugün Beyoğlu 
hqlkevinde yapılan 

Galatasaray: Osman, Faruk, :Et
fak - Kernaı, Salim, Ba.rharo9 • 
HJlmıet, Arif, ClemiJ, Gbdlz, 
Gazanfer. 

Ankara• lstaall 
Beşiktaş: M. Alt, Feyzi, Yani -

Ra.çis, Rttseytn Bifat • Şakir, 
Ştlkrü, . İbrahim, Şeref, Etref. 

güreş karşılaşmasl 
Aııbra İstanbul arasmdada.ki 

S K gi1reş müsabakaları bugUn Beyoğ-
arıyerdeki OfU la halkevinde yapılmıştır. Netice. 

Sarıyer Halkevi taratuıdan tertip leri Y8ZIY01'UZ: 
edilen seri halindeki mukavemet ko_ 
şularmrn birincili olan 300 DMtrelllı: 56 kilo G"'ko Romen 
3 koııuya bir çok taıımmq atletler it. Bu müsabaka Kenan (İstanbul) 
tırak etmiş, ve kO§U çok muvattakL ile Halit (Ankara) • arasında ya
yetıi olmuııtur. Neticede Alt Kararo. pıldr. Kenan sayı hesabiyle galip 
man birinci, Nail Kuluc lklncl, Remzi gelnUştir. 
Sezgin üçtıncU gelmişlerdir. 56 kilo Serbest 

Derece alan atletlere halkevi reisi İsmail (Ankara) Halit ( 1stan. 
Sadi özden tarafından madalya ve he. 1 h:ıl) u say1 hesabiyle :-:endi. 
diye1erı tevzı ~· i 61 kilo Gı-eko Romen 

.1amet (İstanbul) Cemal {Alık 
ra) a.rasmda yaptldı. Cemal ayı 
h esaıbiyle galip geldi. 

61 kilo Serbest 
Mustafa Bet09l (Ankara) tlıe· 

tsınail (1st.a.n4ul) arasında :vaı»
lan bu m•isa.baka çok heyecmm 
oldu. Mustafa Beton reklbiDl 4 
dakika sliren bir Çeldıpneden-.. 
ra tu'iJla yendi. 

61 ktlo Greko Rom• 
Ali Ömer (Ankara) Manol {ta. 

tanbu 1) u sayı 1ı esa:biyle YE'ndi . --= Devamı ~ llCll ..,ıacra 
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ifitlkar suçlarına 
bakmak üzere 
Oaglae kadar 

!!tan~uldc. 
iki htfSltS 
tnahkerne 
kuruluyor 

Adliye vekili Hasan Menemcncioğlu 
Jılı:ı Ankara muhabirimlze şu beyanat_ 
ta bulunmuştu•: 

- VilayeUerden milli konıı::sıa 
kanıuıu şumulünc giren sm;larm 
miktarı hakkmda. ma.lümat iste -
miştik. Bu ınalfunat hemen hemen 
tama.m.lanma.k üzere bulunuyor. 
'3inıdiki halde alman neticelere 
~öre, lst.anıbulda, Zongulda:kta iki. 
er, İzmir ve Ankara.da. birer husu

si mahkeme te§kil. edilmesi icap 
etmektedir. Bu mahkemeler tama 
mile ihtikar şuçla.rlle meşgul. ola-. 
c.ı..klardır. Mliddeiumumileri ve ka.. 
tipleri ayn olac3ktır. Çürmümeş . 
hut kanununa göre, bu mahkeme. 
1er mesai saatleri haricinde çalışa .. 
cakla.rı için kendilerine ayrıca 
mnıızam irı3.lıfy.ette olarak tazmi .. 
na.t verlleedrtfr. Kamm. adliye ve.. 
ki.letlne lüzum görllldükçe buma. 
hlyette mahke~r teşkiline sa -
l.3hfyet verdiği içhı herhangi bir 
vtıa.yette hususi mahkeme teş!Ç.ti. 
ııe ihtiyaç gtieterecek şekilde ihtil
kAr suçlarr arttrkça teşkı1i de ge. 
cikmiyooektir. Hususi mahkeme • 
ler teşkiline lUzu.m görülen yerle
rin kadro lan hazzrlanınıştır . . For. 
ma.liteleri ~ gtı.n içinde ta. 
mamlanarak Diha:vet on gün için. 
de bu mahkemelerin faaliyete ge. 
~eğini söylitebilirim." 

Sovyet 
tebliği 

f.
°*°'~"' 15 (A.A.) - Sovyet ak. 
teblJti: 

4 şuba.t gllnU kuvveUerimiz dUş _ 
tnıan mukavemetini yeneuk ilerlemcğe 
de.am etmişlerdir. 13 şubat hava sa_ 
vll.flarmda 11 .Almatı tayyaresi dil§U_ 

{riıımuştür. Biz 8 tayyare kaybettik. 

{' 

Bugitakil gllreııer 
ı..-. Jlafiarafc ı IDc1 sayfada. 

ti6 kilo Serbest 
Hekir (İsbml:ıdl) Yaşar (Anka.. 

ru.) ya ga1ip. 
72 kilo Greko Romen 
Sedat (Ankara) Falk <lstan _ 

bul) a tuşla. mağlüp. 
n Jdlo Serbest 

ingiliz 
tebliği 

Londra, 15 (A.ı\.) - .fngiliz 
.hava nezaretinin tebliği: 
Bornbardmınn seni.sine mensup 

~yyarele'rimiz dün gece Ma.nheim 
ile Renatideki diğer hedeflere ta. 
runız etmişlerdir. 

Havre, Dunkerpuc ve Oste:nde• 
a.lt.Indaki topraklarda bulunan düş~ 
man hava alanlarım bomba l:tmış. 
kırdrr. · 

'Bu hareketler neticesinde bir 
bomba tayyaremiz ve kıyr seırvisi 
tayyarelerimizden hiri C!e dün 
yaptığı devriye urusundan sonra 
iislerine dö~emiı:;lerdir. 

~----~~o,~----

italyan 
tebliği 

Dün fırınlar· 
teftiş edildi -

14 flrın hakkında 
zabıt tutuldu 

Emniyet a.ıt.ıncı §Ube memurları dün 
bütiliı. _şehir dahilindeki frnnlan anı 

olarak kontrol ctmi§lerdir. 
Beyoğlu, Beşiktaş, !stanbul, Balar. 

köy, Fatih, Adalar, ICadiköy ve Os_ 
kiıdar~aki J 4 fırının defterlerini mun_ 
~.zam tutrnadıklan görUlmtış, sahip_ 
lerl hakkında takibata girişilmiştir. 

Bundan ba,;ka, Beyoğlundıı. Mihalm 
fırınında 30, Cağaloğlunda Nac!ntn fı. 
rmmda 21, Gedikpn.§<'lda Anestınln fı_ 
rırundrı da 34 adet eksik tartılı ekmek 
buıunmuıı, hepsi müsadere olunarak 
sahipleri hakkında ceza kesilmiştir. 

İktısaı Velllll geldi 

EN SON DAKiKA 
1 

Küçük llinlar Kuponu 

1 (Bu Jnapona eklenerek git•......,_ 
1.§ arama ve le verme l1&n.lan llD Son 
Dakik.Sda parMIZ netredllecekttr. ~ . 
lenme ııekllft sönıterea olalyaealarm 

mabfUs kalmak tıMft -~ ~ 
at blldlrmelerl ..... , 

Evlenme teklifleri: 
• ~ Yq 2,, boy 156, kilo 60, aarJfDl, 

orta taııınm. iyi ptyaııo çalan, ev ı.. 
!erinden anlayan, temiz bir aileye men 
sup, gayri müalim dul bir bayan. 28..35 
ya§larmda esmer, erkek güzeli, 150-
200 lira kazanÇlı bir bayla evlenmek 
istemektedir. <E.C.) remzine mtırac&-
at. 156. 

* Yaş 24, güzel vücuUu, dalgalı 
kestane renkll saçlı, beyaz, kibar tip. 
li, lise tahsilli, fransızca bllen, iyi bir 
aile kızı, liae tahsilli, devlet memuru 
veya subay bir bayla evle.Dmek iste_ 
mektedir. ırotoğrafla •(Ferhunde) rem 
zLne mUracaat. lM 

Jwwa, 15 (A.A.) - İtalyan ordu. lktısat vel:.ili Sırrı Day. bu sabah_ 
* Ya§ 24, boy 178, kilo 68, kwııral 

100 lira maaşlı devlet ..memuru '" ild 
evi bulunan blr bay, km veya dul bir 
bayanla evlenmek tatemektedir. Fotoğ 
rafla (S.Ç. 26) remzine ~nracaat 1157 

lan umuml kararg~hmm 624 numara_ kl ekspresle Ankaradnn şehrimize gel_ 
lı tebliği! mlştlr. 

MoWrlü ve zırhlı' unsurlarımız Me_ Kendlsile görüı,ıen bir nıubarrırimi • 
kili doğusunda dti.,m::ı.n müfreze ve ze vekil, ııehrlmizde birkaç gün kala. 
devriyelerine rastlamışlar ve kısa. bir rak iktisadi dairelerde tetkikler yapa_ /f arıyanlar 
çarpışmadan sonra. bunları gerı çeklL cağmr ve fabrikaları gezerek ç11lrşma * Orta okul imtihanlarında .lkmale 
nıeğe mecbur eylemişlerdir • vaZiyetlerlni ıgözden geçireceğini ııöy_ kalmış bir genç ı.ş anyor. Taliplerin 
• 1talyan •e Alman lıaıa 1tuvve lcri, lcmiştlr. (ö~r) remzine. mUracaat. 
dQ"şman gerilerini rnuvatfnkıyetle ve * TUrkçe, almanca, transızca, ve se 
§lddetle bombalamnğn devam etmiş_ laglltere atası ·rı daktilo bilen bir genç it anyor. 
Ierdir. Tobrııkta liman tcııisleri bomba , bjılj j ? [Genç) remzine mtı.racaat. 
lanmrş ıre yollar Uzerlnde dUşman top_ istila edile 1 r m * Lise 10 c;ta okuyan blr genç ma.11 
lıılukları ve motör!U ..asıtaları dağı. ..,1.,.11..-.. ,.., - .-.- &aştarufı ı inci ~ytada vaziyetiDiD bozuklulu .7 .... oau_... _.ıg_ 
tıımrştır. Alman u· tayyareleri bava ,.._.. g1 bir ı 

"Bu hldise, bize §-unu hatırlatır mak istemddedir. Her han ll 
savaşlarında düşmanın 5 Kurtıs tay_ _ _ _,_ u 

k..i eğer rüzgar ve hava şeTaiti yapablllr. (K.K. JCrollu) ~ ... e m -
yarcslni tahrip dmtşlerdir. 

Alman hava birlikleri gündüz ve gayri müsait olursa kısa bir za • racaat. 
ınruı için dar denizlerde hikimi - *Muhasebe ve muhabere iflerine 

gece durmadan Malta adasındak1 :hava ,._, -'te yeti kaybederiz. Bu hal, istilAmn vlluf, eski yazıyı bilen,· ..... ve .... ye 
ve deniz üsler1ni bombalamışlardır. -·t ........ .__,_ ve diğer fecayiin mümkün oldu. ~vam eden bir genç, ~--1 .......-
Birçok şlddetıı yangınlar görülmüş. ğun{ı gösterlyor.,, makaadll~ öğleden ııonra hwıml veya 

tUr. Ahnanlann Dı;.'1lindE!'ki sefaret- reımiı bir mtıe.uesede veya Ucaretba_ 
Doğu Alf!Je'.:nlzde hava kuvvetlerimiz ___ ...,_dır 

ltı1ııden aldıkları malfımata müı:. nede ehven UcreUe iş arew&ıaA.... . 
mUteaddit defalar düşman deniz lcafL teniden ahvali hı:.vaiyeden İstifa. .. (Güneydoğu) remzl.De müracaat. 
lelerine taarruz etmt§lel'dir. ltalyan de ettikleri a.nla.şılmakta.drr. Üç 

1 

* Lise 9 da okuyan, ak1 tOrkQeyf 
torpil tayyareleri bUyük bir düıµnan Alman 'haı p gemisine yapılan h Ü· mtlkemmel bllfl1l, hesap lflerlDdeD. an. 
ticaret gemısrnı derhal bftrnntıılar ve cumlarlı:ı. 200 • 300 lngiliz bombar· layan bir genç, allevt ftZl.yeti dolayı_ 
diğerini vahim hasara uğratmışlardır. dmıan t:ı.yya.resiJc 300 den fazla l sile herhangi bir lşte ehven ücretle 

Alman tayyareleri büyük ve orta avcı tayyare.miz iştirak et.m:i11tir. öğleden sonra hergiln çall§mak iste -
tonajda birçok gemilere ağır çapta Fakat bombardıman tayyareleri, mektedir. Divanyoıu No. 11 de sucu 
bombalar isabet ettirmişlerdir. üç ge_ f:~tcn üola.yı hedeflerini ta)in e - Kenan Yetişe müracaat. 
mi muhakkak olarak batıriqtır. Ref11- :leımediklerinden, bombalarını at . * Lise tahsilli, uzun boylu, esmer, 
kat gcmilethıe de. muvaffakıyetle ısa. uıadaıı. üslerine cU)nmüşlerdir. siyah gözltı, terbiyeli, bir genç, 17-20, 
betler yapilmıştır. Gelen raporlıt", Alman harp yaşlamıda kimsesiz bir bayanı& ev • 

Dört İngiliz &v tayyaresi tarafın.. gcmileriııe hücı1~n eden lngil:i.z lenınek ı.stemektedir." (Qll.lel irUJılet;) 
dan sıkı bir hUcuma maruz kalan lJir hava ve deniz mürettebatının fev- rcmzhıe mUTacaat _ 1158 
aalf tayyaremiz, bıınlardaıı {!irini dil_ kaiade kahramanlrğmı gösteriyor. 
§ilrmüş ve va.züc:sin! bitirdikten SQnra tık olarak Alınan zr:-hlılarrna bü.. Aldırınız: 
ilssUne dönmütl\ir. cum eden altı 1ngiliz torpito tay• <M. ELKAR) (Fran.81Zca denl) (Ş.) 

İll~liz ta)'Y'Mclui bu ge<:e de Ka., yı:ı.rcsiııden hiçbiri dönmemi!'i, mü- (E. Ş. 1202) (Zara.n) (GW) (Akını) 
taııya.ya birkaç bomba abnı§larsa da retteQa.t, dü~anın baraj ateşin • (Vatan 35) (M,K. 122) CGW yaprafı> 
hUBT olmamıştır. Ak~ iııUrak eden den yılma.ks:ızuı stl<lır,mı.c:;.la'rdır. (A. 5) (F. K, M. 9) (18. Semaı 
di\şnwı tayyarelerinde.n biri karııkoy. !· 1ngil'i.z muhrlp!:!ıi, Al~an. zırhlı.. (Turgut) (Ay 143) (F.G.D) ·(H.N.) 
ma ateşleriyle alevler içinec dcni7.e larmı takip emrini aldrkla.n za - (F.Z. 33) (0.P.K. 2072) (.K.K.A) 
yuvulammştır. ruan ~imal deniz'eıdc bulunuyor _ (A.Ahmet) (O.K.) (Nadide) (Akta-

( Madeni Eşya ) 
Kooperattıı 

!ctrdı. J3unlaı·, korkmaksrzm düş - tay) (T.R.B.) <Nebmet 35) tG. Mille) 
man nı ı.wn tarlslarrnm arasından (P.t. 24) (S.B. 12) (Y. Akm) (Leman 
geemislc;, düşman ağır toplan .. Y.) (Renk) (R.K. 14) ·(C.RJ (Bahar 
mn ı;iddet!i ate&ine rnğmen Al • çiçeği 1) (G.M.J (A1cyü.z.) (İnci) 
wan zırhlılarına 3500 metreye ka- (35 Aydoğan) (Göl) (İmren} (Işık) 
dar sokulmuşlar ve torpilleriııi at- (GUneyllnin denizcisi) (0.S.) (N. 4.97) 
m•§lardır. Hatta hunlardan Vors. (HUgo) (Y.Ş) (25 Sedef) (R.P. 35) 
ter 1500 m~ti'e kadar sokulmus, (A.B. 84) (B.A. 32) (Çalı§kan 
Ye e n hüyi.ik diisman gcm!sine, Akansel) (Çankaya Kemal) (S.S.) 
müretlcb~.tm be~,.."UUna göre, blr1 (Nadide 79) (Yedek denizci) 

Mahkeme Salonlarında 

Kalyopi ile Pinelopi 
"Haniya burası Allahın evi sayıhr. Hem 

beni buradan kovmağa kalkmış, 
hem de haka~et etmiştir,, 

Kalyopl kıııa boylu, siyah kürk dosya §tmlan anlattı: 
mantolu ıipnanca, Pinelopi de uzun - Ben ne valcıt görsem bunlar 
boylu, Kalyoplnln iki misli glşnıan bir kavga ederken, bağ'Iraıı yalnız Pine. 
kadmcb. lopr idi. Kalyopi qağıdaycb. Hiç se_ 

La.nga kilisesi papazının kansı oL sini duymadım. Ama, Pinelopi bangır 
duğunu söyl.l.yen Kalyopl suçluydu. bangır bağırıyordu. 

Pineloplnln iddluma göre, Langa kL ..:... Ne diyordu! 
lisesinin içindeki Akaretlerde oturan - Geçmlf zaman, şimdi hatırımda 
Plnelopiye: olur? 

- Sen fena kadınsın, kilise gibi bir - Ne vakıt kavga bitt.t; Pinelopl 
yerde oturama.zam! diyerek Akaret. odama geldi: "Al şu lirayı ben Kaı
lerden koğmak istemişti. yoplyi dava edeceğim. Ne .söylersem 

- Ne diyeceksin bakalım, bayan mahkemede öyle dersbı,, dedi. 
Kalyopl? - Ben yalancı şahttl!k yapmam. 

- Ne mi diyeceğlml Haniya bu ka dedim. 
dmm söyledikleri hepsi yalandır, dl_ Bundan sonra dinlenilen Anast.asya 
yeceğim. efendim. ve :Marika. da Teodosya. gibi şehadet 

Bir defa pazar günü oldu diyor, bu ettiler ve Kalyopinln Pineloplye böyle 
isler. Halbuki o gün haniya yortuııun sözler söylemediğini, &stl haJca _ 
son günüydü. Pazartesiydi. ret edenin Pine1opl olduğunu anlattı_ 

- .Madem ki gUnünU blliyorswı, lar. 
~mek hldlsede doğrudur. Davacı Pinelopi şahiUer dinlenirken. 

- Yok bre camm, hepsi yalandır. hiddetinden yerinde duramıyor, ikide 
O bant. hakaret etmiştir. Söylediği birde !Ata karışarak.: 
JUiar bırakmamlftır. Benim için ber_ - Hepsi yalan konuşuyor, bwıl&rm 
kealn önünde ama, ben namuslu bir hiç birisi orada yoktu. diye a{Sylent. 
kadmım, dava etmedim. Yok, ki onun yordu. 
gibi, baniya n.a.ınl derler, hem suçlu, En son şahit Eleni ise, Plnelopinin 
bem gUçlil olayım. yüreğine biraz su l!erpti. Eleni tama. 

- Demek aen Pineloplye hakaret mlyle KaJyopi.nin aleyhinde ifade ve_ 
etmedin? rerek; 

K&lyopi katı bir lfadeyle ellerini - Kilised.en çıkıyorken, Kalyopi a.. 
sallayarak: şağ'Idan, pencerede duran Pinelopiye: 

- Kat'iyen efendim, kat'iyen.., dedi. ''Sen fena kadmsm. Buradan çık. Se_ 
- Bak ne ~. Pbıelopi? Ben ona nin burada oturman, gUn&h,, diye ba-

deflJ, o bana b&kanıt etti. b'Il"Iyordu. 
-Haletmiıl o. Haıgisinı söy.lememlş Bu şahiUerin tiçil de orada yoktu. 
Büttln 'killıte balla duydu. Çt1nkt1 o sı.. Ben iıe söyler.sem doğrudur, çünkü 
rada ldlJ8ede hophnı§tı. Halk dıprı Alla.ha yemin ettim • ., 
çıkarken durdu. BIZt ae~tu. Hiç Al_ Iilklm, şah!Uerin ifacreleri arasın. 
lahm evinde böyle 11.flar söylenir mi? daki mübayenet Uzerlnc muvacehe içtn 

Yalnız §&bitler, cbpnda, çağıra. karşısına dizdi. Fakat §ahiUer Nuh 
cakımuz hepsini, dinliyeceksinlz, ve diyor, peygamber dem.iyorlardL İlk 
göreceksiniz, ki bu kadın bana haka. Uçü ifadelerinin doğru olduğunu, Ele. 
ret etmiştir, herkesin önünde. Onun nlnin yalan .söylediğini. Eleni de onla.. 
için on& 3yle bir ceza. veriniz, kl bir rm Jfadeleri.nin yalan olduğunu ileriye 
daha '"ben papas kansıymı !" diye _ sürUyordu. ·Bu vaziyet ka.r§lSDlda hA.. 

herkese hakaret etmesin. kim 'Yanı ve l{atina adında.ki iki ~a.. 
Bundan sonra bakim §ahitleri ça. hidin de çağmlarak di.n.leııilm.esi için 

tJrdı. ŞaJdtlıerden ll1tl ~oeya 14'. durupna.yı •)'Dl 23 uncu ırunu ~tıeoon 
Kısacık boylu, yusyuvarlak vücuUu, sonraya brr&ktı. 
heyecandaJl kırmmlqm'§ yUzlU Teo ADLttE MUHABİRİ 

Maliye Vekaletinden : 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 
kalJınlmaaı hakkında ilan: 

Eski nikel :S, 10 ve 20 paraJıkların yerine dantelli bir kuruşluklarla 

bronz 10 parahlilar darp ve piyasaya ktfi mıktarda çıkarılml§ olduğundan 
eski nikel, 5, 10 ve 20 paralıkların 31.6.942 tari.hlnden sonra tedavülden kaL 
dırılması kararlaştırılmıştır. 

Mezkftr ufak paralar 1 temmuz 19'2 tarihinden itibaren artık teda.vUl 
et.miyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene mllddetle yalnrz mal san. 
dıklarile Cumhuriyet Merkez bankası şubelerine ve Cumhuriyet merkez 
'oankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat bankası !ı"llbeleri taratnıdan kabuı 

edile bilecektir. 
Ellerınde bu ufak paralardan bulunanların bunları malsandıklarııe Cum_ 

huriyet Merk<'Z bankası ve Ziraat bankası {!Ubclerlne tebdil ettirmeleri Oln 
olunur. (4129_5605) 

Kiıznn (!stanbul) Celil (Anka
ra) ya; mağktp. 

:79 ı..;1o Grı!ılioıO Romen 

Mıi.denl e~a 2ana'tklırları a.raıann. 

da. mahdut mesullyetli bir kooıY::ratif 
§irketl kUrmu§lardıt. Şlrkatın nizam_ 
name.si hükumetçe tasdik Cdil.ml!I, or_ 
taklar idare :meclisini seçerek t,irket 
Abid hanındald daireıılndc çalı,_'!maya 

bafla.ml§tır. İda.are meclisine Adnan 
TW'ekçioğlu (roi<ı). Ncı:au Çelikscy 
(reis vekili) Onnlk Baltayan, Saryan, 
HüsnU Tezel, Reşid Eskin ile 
Ahmet seçilmişlerdir. 

crtasmda ve di~cri kıçında olmak {Deniz M) (K.Ş. 30) 

üzere iki f orpito isabet cttinrıiş- ----------------------------------------------
Nuri (l:sta:ııbul) Mahmut (An_ 

kara.) ya galip. 
79 Kilo Serbest. 
Aziz (Ankara) .tbrahim (İstan

bul) a tusl:ı g~lip, 
R7 kilo GrcJ.o lfomen 
Rızrk ( tst.anbul) A nlraralı ro.ki. 

b:ne galip . 
87 kilo Serbe~t 
.Mahir (lstnnbul) İsmail (Anka

ra.~:ra mağhrp. 
Neticede Jstanbul Greko Ro

mende 4- 2 ga!lip. Serbestte· de 
.ı\nka.ra 5- 1 galip. 

I<ianada baıvekili beyanatta 
bulunacak 

Otta\'a, I;) (ı\. A.) - 600 mil
ynn dolarlık yeni Kanada. istikra.. 
zrenüna...cı.ebetile pazar akşa.mr Ka
r .. il:la. be.şveld:ii l\fake.nzi King r:ıd
;\"~ bir dem~te bulunaea.kt.Lr. 
1Reis Ruzvelt de ayni nkşam bir 

hifübe inı.d cdccea.tir. 

u Para ,, piyesi 
Necip Fa7.ıl Kısakllrc·~in alil.kayla 

beklenen ve mevsimin tıy.ıtro hat:ı:scsl 

ola.eağı söylenen (Para) isimli 5 per_ 
delik piyesi, haber ald1ğın1ıu. göre 
2-l şubat salı gUnll al{~nıt Şehir Ti, 
yalranuıcla. sahneye konacakt.:ır. Şehir 
Tiyatrosu tı>ara) piyesine mahsus 
bilcUeri bugünden itibaren satışa çı.. 
Jcarı:n13 ve 24. §Ubattan 'ba!'layara.k Tc. 
pcbaşından İstanbul cihetine hll.$USi 

tramvay ara.balan temin e~k Uzere 
teşcbbUse girişmiştiı·. · 

Adanamehusu ll:irahim Mete 
vefat etti 

,\nkara, 14 (ffn'+u&İ) - Adana 
meb'usu lkalıim Me\c dün gece 
kalp sektesinden vefat etmi~tir. 

1.ir. I'ı·ens Öjen kıııva.zöriinc 3500 

r.ıet.rc- V"' daha az bir mesafeden ç 1g1n1 ar K 1 u" bu·· hLİCl!Jll olmuşlurc Netice kat'.i su.. 1 
rett e tPsblt cdilomemiŞSe de 1n -
~iliz tayf11-.ar,t torpilin isabet ve l:at.ıın: iskeııder F. SERTELLİ 
irıfilı--.kmı göste.rerı. turuncu bir n. 
l '3viıı yükseJ~H~ini "'İ:irdüklerinı - 77 -

ooylemi7lcrdir. 
- Kaburga kemiklerim de ıı.ı:hyor 

Brcstc yapılan hava h.ücumln.rı- ama, doktor bP-y muayene etti " bir 
na g~lmce. kaçma plinla.Mnm. Ita- ~Y yok, dedi. ' 
zrrhınmakta. buıl11nduğıı haber alm · _ o hahlf' ktirah&Uc hepsi geçer. 
mrş, fak.at İngiliz iayya.relerinin Bu sırada doktor odada.o çıktı; Nfü: 
devamlı lıüwmlıi.n iTe düşman ge• hetin unnosi cloktonı get.lrdl. 
milerini hasara uğrat.malan, bu Jielikanlılar odada yalnız kaldılar . 
pliı.ıım ta.Lbik.mI mütemad~·en gc. ilhamı boşboı'.;-azlığı ele aldı: 
ciktflrmŞ.ir. Faılm.t oon zamanlar- _ 1'faoomkl bu gece ni!Jl&ll ıtert ka. 
d:ı Almanlru-, Br.estin hava müda.. Jac.aktJ., Saddeyt orada n~n bırak_ 
faasmı o kada.r kuvvetloodirmiş · tm-: 

1

' 1croir ki bu limanı dilınyanm en i- Diye !'IOrdu. Nüzhet samlnıt görün_ 
yi müdafaa. edilen yerlerinden bi· 
ri va.ziıyetine sokmnşlardır. İngiliz 
hava hücumları: ıgü~l~. Alman
lar da bundan istifa.de ecle:rck gc. 

1 nıileri tamir ed~bi1mişlcrdir. 

dü: 

- Benim ~ib:ümdm bütün arkadaş_ 
Iarm kl'derlf'n11H"91nl iııt~m. Vanım 

' o da eğlenııln. 
sooat llJh·e etti: 
- E'\."llf; :una, bu bir bar e~lenttıin. 

d"1 la.rl<ıız oldu. Şina!M, Sacideyi bir 
apııı, ı.:-ibı kUMklayıp ye"*n yere va. 
nıyordu. • 

- Vay hain vay, Halbuki, apaş 
-.mı ya1nı7: benimle prova ettlfbll, 
,aıııız benimle oynryaca~ "8yle • 
miştl. 

- Kıh, hoeası Şinaılıt olduktan ııoura. 
- Evet. O~·nRmAmanm JD8llft81 yok. 

tur. 
t:ıbaml dayanamadı: 

Ba O • N ı G • R t • -T'aho, sen eskiden im .kadar bU_ 
.~ iŞ ez e rı p oma ızmaı ılal:ı d"'tildin! Sacide J;"ibi gü~I ve 
~ 7 7 ' 7 be\·iınli bir km, Şinaııi gibi bir aç 

lmrttan IU\Sıl oluyor da kıııkanmıyor. 

Mevrıaiji, Kırıkllk ve Bütün Ağrılan Derhal Keser 6~;~-'!"t blrdenblre ş~miı: 
~ Giindc 3 Kaşe A.lmabilir. Mcr Yerde Pulla .K.dilmnl(fsrarla isteyiniz._ 

tiii----PJMH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Başka bir ıüpben!z Tar mı, ço. 
l'Ul\J:ır '.' 

- Hayrr. ı;ilphuefalan·Jttmm yok. 

i\1e11elc meydancı~ .. Şinaııl, Sıı.ddenln 
pıkasını bırakmıyor. Belki de bu gece 
bıll)llL1& gelen bu kaza bilı> bir tuzak 
ll!K'rldir dlyecettm. 

Nüzhet p.kakJarmı oğııııturdu: 
- Sen neler 11öylOyonmı. lJhami? 

Kulüp reisimiz kendisinden ziya.de bizi 
düıünen, kulüp meıımplamım iyiliğine 
t.&h!J&ll feragat sablbi bir adamdır. 

- Seır öyle samyol'lllUI, gene ösle 
bil. Fakat, benim kanaatlerim deği!I -
nıeor~ Yann öbür &'ÜD kokusu çık&~ 
o zaman kkrar görütllrilz-

Nüzhet birdenbire bir ııe~ll'r hatır_ 
11\Jnı' gibi, başını yn.Stıktan kaldırdı: • 

- Bu akşam merdiven başında du. 
rurkea _ hakikat.& llÖylemck lfızımıo;e _ 
ben kendl 1te111Ume dü§Dledim. Riroen. 
bire arkaDMb bir laeyult. belirdi .. ve 
~.hfU bir kol belli tidıletle merdiven 
den itti. Aşağıya doğru yuvarlımdım. 
Hunu ilk önce, neşelenmek için ak!t&DJ 

dan ıçttlim bir kadeb viakiuin •sllıJr. 
klr tesirine hamletmiıtUm. Baı;ım 
d6ndtt, karanlıkta muvazenemı kay _ 

bfıttlm de düştüm, diyordum. Halbuki 
!imcll Jytce batlrlryorum: Beni arkam
dan it.fon ve yuvarlayan ~hfıl btr el 
var., Ro el, kimin ell olablltr? 

- Sokaktan kulübe gelirken, ilk i. 
ı;ıi, l<apıcıya bunu sonnak ohıyor. Kaç 

kere ben raatıadmı. Bir eey bUm001 -
i'im için, bundan bir mana (lıkaramı. 
yordum. Fa.kat "imdi her ~Y' anJ~ıl. 
dr. Şinasi, hatıta dokt.ormı eenetfne 
konmak için, Sacideyi başkaımıa kap_ 
tınnak ist.emiyor .• 

- o balcle nenle kaldı (bobstil) m. 
zamları?!.. 

nhaml kll.hlmJıayJa &illılü. 
- A ıröztbıdbı 'beheii! aen de bala 

nlz&mnameden lıab9edlyonmı? iman 
böyle hAıdiaeler karpmDda keDıDlll nL 

u.mnamel~ •Dmebıamelere ~· 
mı.? Buna !lp'ta.Bık c'lerler .• 

- Ya biz?! .. 

- Tabli eptallarm pJuyJz. 
- Doğru lkl ytlz.e yakın g~ kört 

ı,örünc ona boyun eğdik.. onu lıa§mn. 
7a Jr~lnltk. Halbuki o, Jcabmda her_ 
hangi birimize klymakm temldftt bL 

'" etmez. 
- t~ ~fühct meydıulda. Çocuğu 

nasıl da l'Jl("rdl\'entfon apjtıya tekM"1e. 
mı, ya~! 

(~ ;nmm, B&at iki bu~u1da Moda 
ııırtlarmda ayrıldr1ar .. evlerine gitti • 
ler. 

TEZ'IDLAR ..• MUMIMALAR... 
HADiS5LER 

Sinan o akşam ağııboylnden ıtöyle 

bi rtelt>fon aldı: 

- Ben yedi vapurile Haydar~ya 
g-ec:lyonım. Oradan tttnle Rwı oo~in 
ba~tanl'f;ine gid~eğim. 

Sinan telefonlıı ~ ta\'armak istedi: 
- Gltmrı ağabP.y? Hiç olnuu.sn Aa. 

l:ı n beJ le beraber yola çık. 
Kimyagt>r Sahir: 
-Aslan m izini bulamadım. Rııdde

nin babıısmı bu ~ece ölüındrn liurta • 
rııea.ğını . .Bl'ni hiç ltimııe ycılumdall 

çı-viremr7.. St'ın l'l·den ın'Tllıruı. Bl'l.ki 
bu gl'll'.e yl'ngen e\·c g<'lir. H:uıtmı.uca 
dofnıca. e''" döneceğim. 

l>Adl ve telefonu kapadı. 
SiııRn faı:la btr ~Y tııöyllye~ 

Bu tçlefon konuşması, (bobstil J u. 
liibündeld revünün oynandığ"ı ' r;;ccre 
tesadüf ediyordu. 

Sinan, kulllpte bir toplantı ~ ~;ı;Jctı. f 
tını duymUŞtu. Fakat OIJUD topl.-uıtr 
ha.kkmda. fazla ınal0me11 yoktu. ·o, 
ne NIDbellıı lıacaiı -.katlaıup e,-e 
cltttilıd lıDJyordd De de kulüp saııııe 
mide ŞIDMil IJe ..... lq ~('.a O• 

~.WBl&!*-
\,lfBST??ı ı·ari.. 


