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3 üncü tertip tasarruf 
1 

bonoları da Satıldı Slvast-0polu bombalayan bir Alman 
tnyyaresl goce uÇııııuna haı.ırlaıuyor 

Sivastopol 

l·~·:~i7.;:~z:::·;~~: .. ı 1 ~---BugGnden itibaren ---..... 
Ba6ıld.ığı yer: ı 

VAKiT MATBAASI 
Ankara Oaddcst VAKiT Yurdu 

Tasarruf bonolarının satışı ancak evvelce ihrac 

bonolardan vadeleri hulul eden miktarın tekrar piyasaya 

arzı suretile devam edecektir 

HAZiRAN 1942 

1 AnkarCLy 16 ( A.A.) - Maliye 
Vekilimiz Fuat Ağra.lı Anadolu 
ajansı muhabirine aşağıdaki be· 
yanatta bulunmuştur: 

S A L 1 
Hasılatı milli müdafaanın fev

kalade masraflarına. karşılık tu· 
ı tutan tasarruf bonolarının üçün· 
cü tertip yirmi beş milyon liralı· 

Numara 1000 Sene 3 ğ'J.nın da birinci ve ikinci tertip· 
Tel: 23872 • Posta ktıtn.su: 214 lerde olduğu gibi fevkalade rağ· ................................................ 

SoYJıt • lnglllz 
ADI aşmasının 
Bir manası 

bet görerek çok ~ısa. bir zaman· 
da tamamen satılmış olduğunu 
tnernnuniyetle ve aziz vatandaş· 
tarıma teşekkürle bildiririm. 

Bu suretle piva.sada.ki tasar -
ruf bonoları yek'Unu yetmiş, beş 
milyon liraya· varmı:ş!:ır. Elde e
dilen bu :netice memleketimizde 
tasarruf fikrinin ne derece in.ki· 
f}a.f ettiğini göstermesi bakımın· 
dan olduğu kadar tasarruf sahi· 

Yu.aa: SADRI ERTEM bi yurtda.şların milli müdafaaya, 
vartlım hususunda.ki arzulannm 

S OVYET Busya ııc hgııtere ara- ve cümhurfyet malivesine olan 
91D4a 1ım•'""en yeni muahe... itimatlannın parlak bir misalini 

ele aA..Mtlaıı-..tl-k aııla§maamm daha geni~ teşkil etmesi itibariyle de iftihar 
mDqMta tatbtktnı hedef edlınmlıttlr. teşkil etmesi itibarivle de iftiha· 
Bcı rngahedenln ideoloji wı sulh 116116. n muciptir. . 
llltDıle raoama bM"anmdan mahlyetl Yanun. tasamtf bonolarının ili bülUıô sun evwıl bu 8"h.,.la ... tet. '-'-'-" ___________ _ 

kOr etmlfUk. Bugün de ba feeeleyl 
ideolojik '*"'"mdllll degil, :fakat arz 
Dııerln4e mllb1m lılr kara paıçasım 

.,., dmls MkJmlyetbd nlltuzu altında 
lııalımduru ild ckwletm mlm•aıehetıerl 
yMNI..., tetkik etmek btlyonız. 

NafaM, ~ bAklmlyete eahlp 
oJaD reel lılr 'ftr'hk lldatlle bu iki 
cleVkııtln 7eal muabec1e ile bir kere da· 
ba mukadderat blrlllf yapmalar1 bir 
tumı mötterek emellerin l§blrUğt 

yapuak temın edlleoeğlne kaııaat gc.. S 
ttrllmle oJmumdan llerl selmeldcdlr. 

1nglltcre Ue Rusya arasında. dev • 
le& olank on )'edlnd asırdan ltlbaren 
1-f1ı1aıı mliiıaaebetler Alaınnyanm 

A.vnıpada dllnya alyasetJude tabak.. 
k8m lddla5ma çıktığı gündenberl ya.. 
km bir dostluk fekllnl almıştır. Bun· 
elan evvel 00, A vropada büyük tabak. 
kllm davaları znlıur ettiği ve dllnya.. 
ya p.mll bir mıuızara ıırzcttlğt zaman 
lngiıtere Ue RuS)'B, ya.oyana yer aL 
mr,lardır. 

Napolyonun clbangtrllk arzulan ka 
lıardığı zıımaıı hMlseler tngtltere De 
Rusyayı yanyana, aynı sata ııcvket· 
iniştir. 

Almanyanm 18'70 harbinden sonra 
Avmpa tızcr:lnde, 1880 elen ltlbaroıı 
dünya üzariııde nüfıız ıeaııı etmek ar. 
ZU8Una J:;a.Jlrnmq Baa.;lnglllz yakın. 

tığmı temin etmiştir. 
Bugün Rus - lııglllz yakınhğlni te. 

nıln eden iki fakt.ör \'artlır: 
1 - Şarkta Japonyarun lngllf.erel1 

llusyayı ayni IJ('klldo tehdit etmcıd.. 
il - Almanyanm yeni ııham cb. 

\'Umm lııgUtcre \'O ı:,l!lyayı ayni 
ıtekllde tehlikeye maruz bırakması • 
&r. 

liri memleket iki bUyUk hUcumım 

e&ye&I oldu.klan i~ bugün yaoynııa. 
Oırlar. ReJlmlcrln ,ananelerin bu an • 
la§mııyı reddetmesine rağmen! Al -
ı:nanyanm yeni nizam mefhumu bir 
Yandan Rusyayı A\TOp&nm yeni bir 
kolonls:i haline sokmak dıı.\-asmıla • ' 
dtr. Bu dava evvelA Rusyayı, sonra 
da 1nglltereJ1 alAkala.ndınr_ 

Ruııyayı allkalandınr. Çünkü Rus. 
Ya bir otnl'IJI f~lndo Bolşevik iktisat 
Ve slyaeet clhauru kurmuştur. 21 
ntllyon kll<>mctro kara arod üzerinde 
Cllinya De hcmoo aUlkıuıız bir kupalı 
eltonoml bayati yaşıunaktadır • 

Ro ya harbe girmeden evvel dlin}-a 
llctısndlyatmds hn:rlci tJcnret 6Dlıaaın. 
da 600 mllvon lsterllnlfü bir yer llb&l 
~lyorcıu. Bu Jtus otarelslnln manasL 
Ilı tcbnrUz ettlrmeğe kifayet edecek 
btr rakamdır. Almanya yeni nl7.amı 
l.."tırtrıak ıı:ın Uu!lynyı Avrupanm muh 
tac olduı:;'ll yllıde aı hrun madde tı:ın 
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Nevyork Taymls 
diyor ki: 

Romanyaya.· harbin 
ağırlığını duyurmak İçin 

•ekiz gün ka/i geldi 
Ncvyork, 16 (A.A..) - Brlt: 
Nevyork Times gazetesi yazıyor: 
''Amcrlkalılarm Romanyaya harbin 

ağırlığını duyurmala.rı lçln yalnız ac
kl.z gün kll!l gelmi§Ur. 

Uçaklanmtzm havaıanclıklan tıs 

!Pmdiyc kadar bir sır olara't kalmak. 
tadır. UçaklAnmızm hedeflerine ulll§· 
tıklnnnı ve h er birerlerinin dörder 
ton bomba ııttıklannı b1lmck yetişir. 

Romen petrolUnlln yollanmasmda, 
hat~ anı de olsa. meydana çıkan blr 
duruş hareketi, muharebe sahası Uzc. 
rinde pek ııeri neticeler verebilir. 

Bu lıarekctln, yüksek strateji prog. 
ra.mının bir kısmına dıı.hll olan bir a· 
kını teşkil ettiği muhakkaktır. 

Avrupa topraklarmdakl dU§Dlanla.. 
rımızdan birine ilk ciddi darbeyi in 
dlrml§ bulunuyoruz.., 

Libyada 
---0--

Deniz istikametinde 
bir gedik açlldı 
laglllzler yeni 

mevzilere çekildi 
---<>-

Şiddetli lcımı fırtınasına 
rağmen §İddetli tank 
muharebeleri oluyor 

ihraç haddini yetmiş beş milyon 
lira olarak tesbit ettiği cihetle 
bu haddin ~vüzüne meydan 
verilmemek Ü?.ere bugünden iti
baren tasarruf bonolarının satr 
şı, ancak evvelce ihraç olunan 
bonolardan vadeleri huliıl eden 
miktarın tekrar pivasaya a?"t.I 
suretiyle devam edecektir. Bina· 
enaleVh tasarruf bonosu satın al· 
mak istiyen vatanda.şiarımız yi
ne eskiden olduğu gibi memteke· 
tımizdeki bilCımuın bankalara ve 
banka bulunmayan yerlerde.l{i 
mal sandrkla.rına müracaatla bcr 
no satın alabilirler. 
Yurtdaşlarmım tasarruf et" 

tikleri parayı emil]. ve cavip bir 
§e'kilde işlemeyi ou suretle zati 
menfaatlarını temin ederken av· 
nı zamanda milli müdafaaya da 
hizmet etmeği mültün kılan ta · 
sarruf bonolarına şimdiye ikada: 
gösterdikleri büyük rai:'betin 
bundan sonra da devam edeoeğiıı
den eminim. 

Mihver 
Kıskacı 
• Yazan: BiR MUHARRiR 

SOVYI:.l'I.ER Blrliğintn ye. 
nl merkezi Kuyblşcfden SÖY 

le bir telgraf ''ıır: "Libya seferi
nin geJir;;lmi bur.ıda yakından ta
kip edilJyor. Zira bir çok So\"yct 
sevkulceyş mütehassısı JfarkoJ, sı. 
' 'astopol \'e Libya anısında sıkı bir 
miinas.~bet görmclde ve ba Uç nok 
tanın Ort:ı. Şaı'lm. tevcih edilmiş 
kıskaç 5eklinde iki bUyilk hareket. 
ten lbnret olan Alm:ın planına da
hil bulunılob"llnu t:ııunin eylemek
teüirlcr. Binaenaleyh Tobruğun 
iıkibcti Sİ\'1\Stopolun~tü kadar ö
ııcmli t.clikkl edilınekte<llr.,, 

Milwcrin bu kadsr geni_s bir 
kıskaçm i\<l m·unu Orta Şarkta, 
nM?Seli Iralt \'e tııuı arasında ka. 
pıyııbilmesl ictn dnya harp tari
hinde misli giirülme<lik bil) lik bir 
ıruıta çcmb<>rl QC\irmesl lizım ge
lir. Öyle kl, bu cehennem ıcak. 
larm<lB J.ibyııda. flcrJiyen Romnıcl 
kuvvetJerl l\lrsır hudnllmın ı;eçe. 
cek, Seydi Barr:ınI ile Mnrsıı l\Iat. 
ruh arasmdaltl büyü~.: çölü ıı..-.ıuı:ık, 
oradan lskendcrlycye \'e nihıı.yrt 
Süvey~ \1Lr.ı.cak, kıınnh da geç
tikten sonra "azamttJi Sina çölü. 
uU a~•P Ir.ıka dayruıncol•; Alman 
or<lırsunun Uıırlı:of ve Ro<ıtor Uzc. 
rinden ha .. c'ket e<len kolu cln si. 
mali Kaflusyn.dan geçcrrk cenu
ba, orad:ı.n .1ro.ııa ,.e nihayet Uab 

müdafaasına 

Sovyet 
aradeniz 
filosu 

Geniş mikyasta 
yardım ediyor 
~ 

naslar daba kısal-
mış yeni bir mtls

tabkem batta 
çekildiler 

--<>-
Almanlar ilk Jela olarak 

para.şütlerle manylar 
atıyorlar 

Moskcva, 16 ( A.A.) - Röyte:
ajansmın hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

W"" Devamı 2 ncl •yfada 

,·ıırarn'k Romme.1 orduslyle birle. 
t>e<'ck. 

nu tahmin, Hltforin son nutkun. 
tla <lo[.ru h. rLiıJn J,ı~ı .. da devanı 
c.dcceğl h.:ı.kl•mdaki sözlerine uy. 
gıını ur. Qijnli:ü bu kndar g C'nis: bir 
ilıııt:ı h::ırdcetinln onJmilzd.-:ki altı 
ay ic:lndc bitmcme"l mümkündür. 

iFakat Almanlar bu defo cidden 
ı;::ışırtıcı bir taarruz plam tatbik 
edlyorl:ı.r. Henüz bilfün bu hare
ketl-erin büyük bir taarruz baJjlan. 
gıcı olup olmaruğl belli deI,ril. Fi. 
kirler yine birle~ parçaya ayrdı
yor. Ru.c;ynnın cenubonıla \'e Ame
rikanın ~inuıJimle hareketler !Qd. 
ılctlcnir! en Almanlann IU'inlandi
yaya koJordnlar gönderdikleri hıt
bcrleri de \'ar. Uitlerln mareBal 
Mııonerhıı.yma yaptığı 7.iyaret, 
ı:imalclcn büyük bir taamıza ha. 
zırlanıldığ! ihtimnlini kuV\·etlcndi. 
rlyor. El asen Alman askeri ma.h. 
filleri dot'll taarruzunun hiç umul
mııdrk bir yerd~n yapılacağmı da 
söylemi,Ienli. 

GörülUyor ki cephenin hangi 
nnl<tnsnu baksanız orada bir ta
arruz ilıthnall me\'cut. Biittln bu 
haber ve ri'-ayetıcrin Kwlordu 
genelkumuymı şa,ırtmak ~in çı. 
lmnlmıs ohn!lSJ d!ı mUmldln. 

Fakat bu~n bUttin gözler HA"'. 
korta, Sh'llSt.opolda \'e il.ibyadadrr. 
!\imanların buralarda birer gô • 
-terlş ''e oyalama taa.rnrı:u yapnıe
dıkları anl:ı§ıbyor. Her tlç cepJıt.. 
de de Alman hart'ırtl, lm~ı tanır. 

r:a da fnkar edilmiyen tehlikeli bir ı 
inki!!af göstermeJ.."tedlr. Buna 
raı"nten hliyük tnarnız bambefka 
bir cephede patlak vercblllr. 

Bu sabah yedi vilagette 
ger sarsıntıları oldu 

Basar 10111 
Ankara, 16 ( A.A.) - Bu sa

bah saat 8 ile sekizi elli geçe 
arasında lzmir, Bursa, Kilt:.hya, 
Balıkesir, Kepsut, Dikili, Berga· 
ma, Kocaeli, İstanbul, Lülebur
gaz, Ç.Orlu Çanakkale, Beyşehir 
de bazıları şiddetli, bazıları da 
hafif olmak ürere yer sarsmtıla
n ormuştur. Hasar _yoktur 

RASATHANENiN TEBL/01 
lstanbul, 16 ( A.A.> - Rasat· 

haneden tebliğ edilmiştir: 
Bu sabah yaz saatiyle 8 i 42 

dakika 52 sanive geçe şark · 
garp istikameUne yakın ve mer
kez üstü rasathaneden 112 kilo· 
metre mesafede bulunan şiddet· 

Amerika 
hava 

kuvvetleri 
Atlıyea adalarına 

lbraç yapan 

Japon donanmasına 
ağır darbeler 

indiriyor 
~ 

Bir llrawazlr 
batırıldı, iç kra. 

wazlr hasara 
a ratıldı 

lioe bir zelzele kaydedilmiş ve .. 
şehrlınfade koıiku verecek dere· 
oede hissolunmuşt.ur. 

• • • 
Zelzelenin iddetJnden btnala.r

da ~yalar yerimlcn oynamıı:, Sa. 
~baneb&51Dda Ta~ Mescidin mi
naresinin şerefe inden birkaç tıs§ 
dü~Uş, yoldıın geten bir araba
ya düşmüş fn1iat ant.baerya bir ~ 
olmamıştır. J\llnarede bo~nlnn sat.. 
lnnan birkaç tas da yerinden ı;ır. 
knnlmrştır. 

Bahı;ekaprda bl rbinanın \ 'e di
ğer bazı blna.lann dn-arlan çatıa
mı~tır. Birçok bfn~lardan halk 
sokağa fll'lamı,trr. 

Bal gar 
parllmantosa 

Fevkalade toolanhva davet 
edildi 

Sofya, 16 (.A.A.) - D. N. B.par 
lamento 22 Hıı.zlranda fevkalade 
toplnntıya davGt edilmlşUr. Meclis 
ticaret na.zırlığms. tayin edilen Zalıa· 
rfycfln yerine yeni reis vekll!ni seçe. 
eektir. Sııbrnanyn bllha&11\ maU ve 
iktisadi meseler:ile meııgul olacaktrr. 

Atattlrk mezesi 
Ha/tada iki gün açık 

bulunaca~ 

Dün merasimle açılan Şişlide
ki "Atatürk İnkılabı Müzesi• 
fJi.mdilik salı ve perşenbe günle
ri saat 10 la 12 ve 13,30 la 17 
arasında ziyaretçilere açık bu
lundll1'1lacaktır 

Japon kontrolü albnda 
bulunan 

Bangkokla toplanan 
Hind kongresi 

Blndfstanın lstlklA· 
llnl lln etmesine 

karar verıl 
Tokyo, 16 (A.A.) - Dömeı ajan. 

amm blldlrdıgine göre, Bankokda 
toplanllll§ olıın Hint kongresi, Htn.. 
dlstanm tstıkW ilAn etmesini n 
hemen İngiltere ne mUna.sebeUerin 
kesilmesini isteyen blr karar sureti 
kabul etmiştir. 

Hlndlsta nda harp fo.ctasmm önllne 
geçmek için yeg!nc çnre budur. 

Devlet Konservatuarı talebeleri 
24 Haziranda şehrimize geliyor 

Antigone operası 
temsil edilece~'<= 

Antlgo.ae pJyelllBdmı bLr Alllle 

..-:Y-llMl_,... 

( 
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Sifasl pal muharebesi Libya barbl 
~ uaotara.tı ı ıneı a:ı.yfDda Berlin, 16 (.A.AJ - D. lC. B. Bnetaraıı 1 ıac.ı aayfada 

SWastapol mu:hardbcsi truihte ajansı §.imali Afrikada.n öğreni- ka~ft..,. obrak lmDapnwJr; .,..._.,. 

bir eşi aöruımeııti§ şiddeti bul- yor: J-

--+ur. ~Almanlar &..-~· al· Deniz. :istikametinde bir gulılt dır, Yanl Sovyet ota"ıaını ~ • 
~ uuı~ mıak, eeUe.rt yıkmak emcllncledlr, 
mak için son bir gwyret sarfcdi- açılmasiyle ba-slayan Alman bas· Rm)'uım bir koloni olarak Avmpa 
~lar Eğer muvaffak olurlarsn kısı dün a:ltşa.m daha: çok toprak arazlAıe eklenmesl plAIU Ro&.A1mıuı 
bn mÜvaffakıyet <rian. pahalr kaz:a.nçkı.n elde etmek süret.ile lıarbbıJn haldld sebebidir. BueJUUD 
'a oturacaktır. ~ ımıvaffak dev~ etmi§tir. Düşmanın gö~- bu fClkllcle Almanya tçln bir ham 
olama:zian;a acı: bir msğifibi.yete terdi~ israrlr mtıkavemetc rag- madde dopo8U htıllne glrmc8l Avnı -
~ olacakla.rdır ımen şiddetli çarpışmalardan pauı ~ olmama be§ yüz .melik 

Mahkeme Salonlirınd8 

üç sene metres 
yaşadıktan sonra ••• 

''Bir iğnemi bile almamış ama, ne yapa
yım ki kendisini seviyorum. Tekrar 
bana dönmesi için iftira atacağım,, 

Alrna.nlar bilhassa mubarebe- sonra .çöldeld is1itıkamlardan bir taoma. gmııııemo p.rtlıırma Jm.raı 
ye devamlı olarak tıuıe ku:vvet· çoğu mptedilmiştir. Mihver kuv mOthlı blr aksfilAmeldlr. Bu aksW.l.. 
la-~ gibi üstiin du· vetleri evvelce aldıkla.n 800 esir- mel btıtUn Avnıpanm btln1fl&lnl de • 
mmda oldukları haTde ynlmz den ~ta 'bir QOk t.op ve bUyUk lf3Urooek bir mahiyettedir. Avrupa 
&niz muvasalala.rı olan Ruslar miktarda !harp mal72llleSİ ele bee y0z yıldır denlzlere doğru açıl • 

bunu ayni derecede yapamıyor- ~rmiştir makta Avnıpa ıktlsadlyatJ ve mede- F.tkır fıkır bir ~ kadındı. oe vaziyeti fl'I sa.bipleri söyledi.. 
tar. Alman1ar, Sovyet topçusunun "' ır. ~ aıyett bl1yllk deniz kıyılannda lnkt. Açık sarı saçlar, sJlo bir vücudu Bir araba tutup getimıi§, eşya· 
~lman safla.rmdaı a~ boşluk - Loodr8, 16 (A.A.) - Geceley1D alı. ıar bulmaktadır. vardı Ortadan biraz uzun boylu, lan doldurmuş, gitmiş, Odayı a-
larmı doldur:m,nk için yeni yeni nan haberlere göre, Tobruğwı cenup Mukadderatını deniz qın aahalara düzgün ibacakh, dolgun göğüslüy- rayınca, ~ 142 lira 
ihtiyatlar getirivorlar. batıamda fiddetll tank muharebesi lıaflamıl olan ve tarihi ibo istikamette dil. Boyasız olması yaşını dalın ooranu da beraber götürdüğün,ü 

Sovyct hava kuvvetleri -re do· devam etmektedir. Akroma b!Slges1ıı. tııklpf eden Avnıpanm iktisadi faa. sarih ortava koyduğu için henüz anladım. 
.nanması, kara üslerinden kalkan de mlbver kuvveUerl aahlle vararak llyett, mali lnki3afı, ticari ınUnase. 22 sini geçkin olmadığına: yemin - Başkan~ alıxiış? 
tayyarelerin S&VIC& azlrğmı uf ak 1ngWz kuvveUerinln arkalnnm kes.. betleri asırlıı.rdanbert tngUterc:nlıı edebilirdiniz, - İki yatak, bir karyola, bir 
lfiç:üde teffifi için ellerinden ge- mek için gayret sarfetmekted.lrler, kontroıu altındadır. Suçluydu. aynalı dolat>, iki komodin, bir 
leni VS.l>cyorlar. Karadeniz Ser,.. DQşma.n ElAdcmln doğusunda pQsktlr. Almıınyanm Rusyayı lstllA pll.nı !nce siyah bıyıklı, içeriye halı, dört pamuk, yatak carşa.f· 
yet donanmasına mensup kruva· tWmtlşt11r.· bu suretle lngtıtcrenın Avrupa ile o • doğru çökük omuzlu, küç.Ucük lan, havlular, mutfak taknnlan, 
törler ve diğer birlikler Sivasto· Sek1.zlnc1 rodu §iddeW mukabele et- ıa.n llgtslnl fillen kesecek lıtr vaziyet- fıldır fıldrr gözlU birisiydi. müs· 15 lira kıy.metinde bir masa .. 
ıX>J nrüdafa.acılarma yardım et· mektedlr. tir. B.uııyanm bu bAllyto lngtıtere el. tebzi dudakları, daima gergin Velhasıl odada -yalnız eski biT 
oınel-te ve düŞman gece gündü...: Röyter ajansmm bir haberine S(Sre bette ld alAkMn Jmlıımaz. Almanya. duruyordu 35 yaşlarında tah . konsol bırakmış, geri yanını ka· 
ek sık bombardmıan etmclrtedir. her iki tamtm da zayiatı ağrrdir. nm tngotere ıctn taaaV\'111' ettiği Akl. min olunan bir adamdı, Ü2lCrin· çırmış.,, 

Sivastoool müda!aa.cılannm 1 İngU1z hava kuvveUerine mensup bet de bundan ~ım ttırm Cletlldlr. deki pahalı kumaştan elbisesi· Mustafa anlatnicen, Fehamet 
'Pe sivil halkının parlak ve ıkıyas uçaklar Dcrne, Te.ranto ve Glritte tngııtcrenın ATTUpa De alAluuunı kM. nin eğreti duruşunda:n, kravat o haldeydi. ki her an Mustafa· 

!
götürmez sebat ve &ıkünetine Hcmkleonu bomba.In~lardır. mest, Avnıpamn Almanya nUvml et- düğümünün yakadan aşa.ihya d'i· nın üzerine atılmasından korku-
l"ağmen bövle bir imtihana insan J ~ ~ :r. ~ rafmda teeldIA.tta.nmıun tahakkuk et. ~ünden, ayalkkabısının pırıl lurdu. Nihayet sıra kendisine 
~mm bir hududu vardır. Şe- ·noı, 16 CA.A.) - Llbyada hare • ttıt takdlr<Je lngllte"' hiç olma,.. oırJ oluşundan bu kıyafetinin he: ~lince sert bir tavırla ayaiia 
t~· üzerine fasılasız dilşen bom- ketler birbiri ardına gell§mcldedir. iki asll'danbert 4enm eden A•rup:ı ~nkü kıyafeti olmadığı belli o· kalktı ve ince dudaklarını titre· 
~ardan ~ tooou tarafın- Akroma 6teJımde Almanlarm sahile Mldmlyctını Wi<edecektlr. luyordu. Netckim seyyar satıcı ~ titrete Mustafaya doğru: 
&n da döviilinekf:cdir. Alınanla- vardıklan ve o 9vardakl 1ııglllzlerln fııgfltere ile BWJY&Dm dmet oLB • olduğunu söyledi. - Hey Mustafa, hakkım sana 
nn ilk defa olarak t>ara.6iitlerle s:ınldıklnn s!Sylenmektedir. ' rak, ideoloji balnmmdaıı ter.atlara Davacıydı be1fil olma.sın. dedikten sonra., hi.· 
maynlar attığı bildirilmektedir. • -s • rağmen J'&ll yana gdmelertnln baklkt Acelesi°z, · inanıdırıcı bir sesle kime döndü ve: 
Bununla ibcnıber Sovyctler de v&flııgton, 16 (A.A.) - Ub;Jad& llebebl budur. anlatmağa başladı: - Bu adam ne diyorsa. hep3i 
IIUlıtliviyatm sarsrldığma. dair kum tırtmaıann& rağmen §'lddetll Atııuıttk mmbedeıll ~ oaon ta. , - Fehamet ile ü~ sene bera· iftiradır, diye anlatmai?a başla· 
hiç lbir belirti yoktur Naziler de çarpı~Inr devam etmektedtr. Tob. maoılayıam ::' ~;: mmı:.~: ber oturduk, Birbirimizi cok se- dı, ne eşya aldrmsa hepsi de 
ı.ehre kadar gel®Useler bile bu· nığun cenup batısında. bUtUn Alman dest ile harp 1'B P vivorcluk Evlenecektik kendi ~amdır. Ben buna va.tak-

ıan muhafaza edilecek nbam olarak J • • •• .. ~J 
ıt'aSI sokak sa.kak. ev ev müda· btıcumlan geri atııım,trr. llesalıa Jcatrlmaktadlr. AJmanyanın kaBlkurarakada. gene kadm a.yaga lar, yorganlar, mutfak ta.kımlan, 
taa oluJJ.acıııktır * -s • aynalt dolanla beraber kız oğlan 

Moskoua. 16 (A.A.) - Uni· Vl§I, 16 CA.A.) - RomeI, ku'neL l9e J1lonak tsWıdll'I cıe IJa cılbandır. - Yal~ dive ba.Jhrdı, bitbi· kız gittim. Tek benimle evlenecek 
ttd Pres bildirivor: ıerinln bUyUk lılr lmımmı Tobru#a SADRI ERTEM rimizi sevmiyorduk, diyor. Yalan. diye., 

Hitlcr, Kafikasyaya karşı ta.ar· doğru çevtrmifUr. EJga.zatad& bulu - O beni seviyordu, lbcn onu lriç P'lkat ır:~ ttlllef llaft~-
ruza ~~niyetini hili muha· nan Inglllz kuvveUe.rinln gerileri ke. 12 adada•ı Ww•aD sevmiyordum, Fakat ne yapa· smda pişman otdu:m., Olan ol· 

<aza etmclctOO.ir Bununla bera· snmı~ bulunmaktadır. a • .... vmı, ki bir defa vaatlerine a:· muştu. bir defa, hiı: değilse ni· 
her Haırllrof kesiminde şimdi.ve Kahlrede vuıyetın clddt olduğu çetelerinin laallyeU ,Pandrm. Nikah yapsın, dive di· kah vapısm, da, namusumla av· 
kada.r t>Ck az lkar.anc elde edile· kabul edilmektedir. .şimi sıktım, üç sene sabrettim rılayım, dive lbekledim. UJdn, 
bilmiştir. Cephenin m.trhtelif ke· ~ıngton, lG (A..A.) - Birhakem Hakim: çok kurna2rlır, fikrimi hemencp· 
simlerinden yapılan mevzii çal'- muhnrcbcst esnasında 1ngUJ.zlerfn Al. Mos'Twoo, l6 (A.A) - Mos· - Sırayla konu~acaksınız. cik anladı ve nikfilıa hiç vanaş-
ı>ışmalara nıWnen "bfiyük taar- manlardan nldıklan tanklar a.ramıda kovada söylendiğine göre, Yu Evvela o, sonra sen! Oıye kendi·- ::nadı 
nızun., başladq?ını tahmin etti· FraDBIZ Rcno fabrilmlanndm çıkma nan çeteleri son za.man]arda 12 ni susturdu \'e Mustafa: sözüne üç sene bn hAkim bey, dile 
rooo1c hiç bir aJamet mevcut de· aon model tanklar buJunm~t11r. adada, Lcros'da bir defa da ~O devam etti: kolay. (iç sene müddetle saçımı 
~1dir GörünÜ§le göre Hitler her ., * • dan fazla İtalyan botu tahrıp - Evletıeccktik, falcat. . Bir· sll.,,r.tıwe cferi'p kendisine bir his" 
şevden evvel Sivastooolu ele _.. etmişlerdir. ka,. defa U'""'tnuzln•Ynnu vakn - metçi .....,.,.i baktım. Fakat y .. -. 

J "- .Londra, 16 ( .A.A.) - Röyter 12 --" ,...:ı.w. .. 1 ·-ı ,,__l..__, -< '"'' ...,... y ıı;a.ır - c. 
Pirnnek istivor. uıua ~ .. an.v•e 1..111 m~nn ladırn Eh. böyle bir kadınla kim namadnn, ...- a.jansınm Libya.dairi 8 inci ordu !tal kıtal ... -''· ~..;-

Cenl.,eden ......J~ nıporlar Si- yan arma SJA :tm wı.ar- olsa evlenmez. Gün bugu"n, de· A~. um-idimi '-tim kaca· ..,,.,.. ~~ umumi ka.ra.rgiilıı neulindc h·ı· ruzı ·ı:ı.,,_ı _, __ y ~'~ ~ 
nıstoP9,l ~4'.ll~nin Harkof susi muhabirinden: ar yapıp sıuw~ an::ıı i;UAp u· VIP metres )ta.,~n1ağa devam e~· cağımI .söylem$ baş1admı. Fa· 
mtiharenesine nazaran pek daha nan ~lerlne iltihak etmişler- tim. kat bu sefer de gidersem başıma 
hızlı bir tempoda cereyan ettiğini zır~:=tle;11;~anv~ dir. Hakkındaki ~ikmni niha·;ct an cok işler a.cac~ını söyledi, AI· 
~"rrne-ktcdir. tadı, ki bit" gün, odamda ne ka· dırınadım. Niha.., .. t bir oda tu· ,.V<>..... radığı önemli kayıplardan sonra A ti d k r .~ 

Sovvet harp ~ileri Alınan 8 inci ordu yeni mevziler işgali- D gone operası a.r. rymct ı esvaın varsa topln- tarak, kendi eşyamı ara.baya 
mcvzilcr'ne kan?ı aıteş açtıktan vıµ kaçb, doldurarak götürdüm. 
sonra Sivastopolda hava değiş· ne mecbur olmuştur. O gün ,Ak Tü.rk tiyatro inkılabında. bam· O sırada ben işteydim. Ge1in- - Kendi eşyan olduğunu n-:? 

. l c--. eti . J'--d . romanın cenubundaki ovada ö· ı"le 1·sbat edeceksin'. 
mış ır. .:-;uVV "enn uua cm~ nemli bir muharebe cereyan et· leci bir dönüm noktası yaratan Al d 1 
donanması dün Sovyet hava top- miş ise de henüz tafsiliitı bilinmi- devlet konservatuvannın 24 ha.zi syen a a arı - Dünya, alem buna şeha.de~ 
çusunn km"'- t1i vardunda bulun· vor. Şimdilik vaziyet çok mUh· randa şebrimize gelmesi kat'i· W- Battara1ı ı lncl aaytac1a eder! 
mu~ ve dti~anı bir çok nokta- Jıemdir. Ve tahminler ylirütmck yet kesbetmiştir. İstan:bulda bir Japon filosuna rnensm> bir tay- - Mesela kim? 
larda:rı geri atmı tır. Muharebe imkanı ydktur. To'bruk müdafaa müddet kalacak olan konserve- vare gemiine tam isabet elde - Mesela, mese1a beraber o· 
bütün geN' Piddctlc- devam elmiş· hatlarına karşı hiçbir önemli hü· tuvar gençleri, bu milddet z.ar- ettiğini ve bir knıvnmriin batı· turd~uz evdeki kiracı1ar. 
tir. 13 dfü;man tankı tahrio edil· cum olmamıştır Ve Akroınn, Ga· fmda: yazın sıcaklığı da nazarı nldığmı bildinniştir General, Haaa, şimdi hatırladım hem 
mi3 ve diğer a'tt tank da hasara za1n mevzileriyle EHldem kalesi itibara alınarak hususi vantilatör harekatı muvaffaktvetli tasvir ilki "Ün sonra ben, bu eve ıuğra-
uğratılmuıtır, G otomobil ve on el' b' .. . b 1 tertibatı vn.pılnn, SES sinema· edı'"""'t. mı.jtım. Hascne hnnmı çaihrdı, 
uçak tahri"" edı·ım·!"tir Bu bı' :ı.-- nn ır z.arar g-or.ınemış u unu- J~ d' .ı. 

., " twı vor. Bu mukavemet noktaları sında dört tamsil vereceklerdir. Vaşington, 16 ( A,A.) - Bah· - Aman kızım, tlil\.at et, bu 
~tJ~aITUZUn on birinci ıninüne durumun anahtarıdır. lnofiz Oynanmasına karar verilen eser riye nazırlığının son neşrettiği Mustafa seni rahat bırakmı:ya· 

Faka .... "'""t'ka·r olan cihet 1:.udur kollan cenupta faaliyet sarfedi · Ankarada büyük muvaffakıyetle- tcblijroe, hasara uğrndıklnrı res- cak. Dün akşam geldi. "Doğru-
LliJ ~ 1 v d':. k b"yül' "'dd t ·ı cd'l Y b'ld" ·1 J h sunu isterseniz, benim bir iğne· ki, Souvet kuvvetleri her karı~. vor ar. e u.~ano. ço u ~ uzun mu e temsı t en unan men ı ın en apon arp gemi· b'l 1 Am 

• J kayınlar verdirmiş &bulunuyor ~ Kia.siklerinden Sofekles'in yedi !erinin savısı 48 i buldufu söy- mi ı e a maınL~. n, ne yapa· 

t SON DAKiKA 
Küçük lliaıar Kuponu 

(Bu K\lpoDa ~ ~ 

it arama ve lf wwme U&alan 1:11 Soll 
Daklk&dll pel'MD llflll'OCllleoe. ET' 
lenme ıeklltl cöaderea ~rm 
mblUz kalmak 111'.ıere IUib adl"eıllea1. 
al blld1nDdert Lt.umJ 
Evlenme teklifleri: 

* Ya, 47, bo)' 1,70, kilo 83, kam~ 
içki kullanmıyan. devlet memuru bir 

bay; azamı 85 )'&Olarmda, güzel, kim· 
aea1z ve eocuJuıuz blr bayanla evlen. 
mek istemektedir, Tip mevzuubahs 
değildir. (Lflt:fi) renu:ınc mtıraca . 
at 390 

* Yaa 4.15, boy, 1156, kilo 60, llao 
ta.hsllll, ly1 piyano çalan, ev illerin • 
den anlayan. temiz bir aileye men8Up, 
yalnız amıest ile )'S§tyan, gayrlmnıı • 
llm dul bir bayan; 80..85 yB§larmda, 
esmer, erkek g112ıell, mUZikten anla· 
yan, kaZanCJ 1!50 den yukarı, Te Syl 
huylu bir b&yla ulenmek lı!temektc. 
dlr. {San§Ul M) remzine mUraca • 
at • 891 

* Yao 21, boJ 1,80, kilo 'l't, esmer, 
tıp fn.kW.tesiDc dn&m eden btr genç; 
tahsili bitinceye Jmdar Juıod!sine ba. 
kabilecek 16-21 yqlarmda b!r bayan
la evlenmek istemektedir. (M.R.V.) 
remzine mQraeaat. - 392 

* Y8.§ 2~, bo)' 1,70. kilo 69, vücutça. 
t\nzo.sı olm.7an, art§lD koyu kabvo • 
rengi gözlll, mot.örcQ blr genç, 18.20 
y&.§lnnnda., mUte:ııaatp nıcuuu, buğ • 
day renkli veya anım. ufak bir a. 
tölye açmağa lle?'TetQe yardım edebi· 
ıecek bir bayanla evlenmek istemek
tedir (San§Ul JıfotörcQ) remzine mu 
rac:aat.. - 893 

Aldırma: 
Atatrda remlzlert ,_ah -.. • 

tn17Ucu1anmıua aaınla.rtu celm 
mektuptan ~ (puar 
ıan barle) beqGD _....ı.e Gtte,-e. 
kadar ve ... 17 elem eoara aNanm· 
lan.. 

{B.L.M,C,) (8.T. Yalnız). (Hulya) 
(H. 4!50) (11'. K.) (Ş. C. K.) 
(E.N,G.) (Sevgi) (0,U. 17) (Ş.U.T.) 

(Y.B) (Ar) ca Önaal) o(Gllilz) 
CŞ.F.> (N.N.) (B.T. 43) (N.C.K.) 
(Pembegül) (Gün fO) (Yedek Deniz. 
d) (E,L.) '(Tekcan) (R.R.G) (Car) 

(T.H.R Z.} (E. Ural) (~.) (Ş.U.) 

(Ş.B) (E.0) (Naciye Dindar) Nazlı 

Şen) (KB. 88) (Yardım) '(t2. $.R.) 
(Hlhntee) (F},N,8.) (9,T. Yalnızı 

o(Köy) (T. Şen) (Y.B.) 

Bay ve Bayanlara ı~ 

Müjde 
Bu tuarruf deYrlnde Mk1d1. bo
yur aoldu, renglntn moduı gecU 

dlJe kıymeW 

EL ÇAM'l'ALARINJZJ 

Bir köfey. atıp terketm911n1&. 
Ateıyemiz lated1ğtnla renkte elbt. 
selerln17.e uygun olarak eski ÇAN. 
TALARINIZJ femıl eureUe boyar 
ve 7ep1enı yapar. Aynca her tarın 
tamir ve ısmarl&ma çanta yapar 

Tll\'aletlnlzln renstne ..,ar ea al& 
sabit tırnak c1Wanmzı aiıcak atel • 

Yflmlz.de temin edeblltntatz. 

Etaraköy Mumhane caddeli 
Hasanpll§& han No. 1, 8 

MODA BOY AEVl 
topra(b kahramanca müdafaa et- tar. Durum ciddidir. Faıkat 8 Jn· eserinden en mühimmi olan lcnmektedir, Pearl Harbnr'dan- yım, ki kendisini seviyorwn 
mektedir ve Jcızılordu askerleriy- ei ordu, yeni mevzileri işgale gi- ANT1GONE'dir beri batırılan veyll' hasara uğra· Tekrar gelmesi için iftira ataca- RQ§İt Rıza tiyatroıu Belvüde 
le iftı'lınr edebilir d ,1. • d . d A t' . n'I.. d 1 1-~· t 1 J ;ı . • g~ım. li"~ya.ları "aldı, deyı'p tek t ili L--l Haıkof ccpheslnde bitirilece..~ e!IJ\en a:vnı zaman a şıd etle n 1gonevı Stuıncye ev et ıwn· ı nn aoon gemı.erının savu;ı "'4l ,.. emı ere ""'! ıyor 

miicadeleve devam ediyor. Du · servatuvarı müdürli Kari Ebert şimdi 115 i bulmaktadır Batı- rar eve getireceğim,, dedi. Aya· Rqlt Rıza tıyat.roau Anadoluda 
veni hır fi/JY o;mrunıştrr. Ya1mz rum ha!kkında tam bir hliküm koyacak, orkestrayı RiyaseticUm- nlan veya hasara ui'?Tatılan ğını ona göre denk al, diye bana bUyük bir tunıede.n felırlm1ze dön. 
bu c µhede Sovvet lntalan düş · vürUtmek mUm'run olmamakla hur Flannonik orkestrası şefi S?ayrimuharip {?emiler 123 tür nasihat verdi. mtl§ bwunuyor. Ctlzide sana'tkAn • 
m 1

• ._ ~ır • l'.yrı ar verdümek· lbera'ber üstünlilğün mihverde o~- Ferid Alnar idare edecektir. An· Teblüfde, Japon na:kliyatından Neticede mahkeme, bu Hasen~ mızın bn,.cımda. bulunduğu trup bu 
tc ckıvum etme <t.cx:lir ..ı..;;.. _,,,_ • rt • k t' 5 temmuz ~7.ftr 7 t bahsedilmesi, Japonların Alus· hanım ile diğ'rer §ahitleri c. agı" r • yaz ...,.,rimlzde harbiyede BclvU ııerıın 16 (.\ ı) _ A~man orduJ-rı "'"6'4 ve ıw.uıvcrın cuma esı n • ıgone r- , em- ~ 

şamı elde ettiği '.kamnçlaroruı muz salı, 12 temmuz pazar ge· ven adalarına asıter rıkarma ha· mak li7.ere muhakemeyi başka bnhçcslnin alaturka kıammda daim! 
başkumnndıınlı uı tcı'b!lğl: istifadeye çalL~ bellidir. celeri ve 12 temmuz pazar günU reketlerine devaını ettiklerine a· bir güne bıraktı. olarak temsiller verecektir. llk temsil 

DUn 
8 ~ m'.üstn~vre· oynanacalktır. lA.met telakki edilmekt:edir. ADLiYE MVllABIRI bu cuma aka,mı verllcoekUr, 

aınde )"OIQS ~ıı.az ÇlllllpJllflD&- .-........... -. ........................................................................... _.~_. ............................... .._ 
lnr olmuıtur. 

Cenup Jwyu llımamnıd& a. kuv-
vetleri btr dOfman mnbribm! tahrip 
c tmJolerotr. 

Har:kot ~ Donoç kıyısı tt· 

zerinde alman k~rü ba§ı mevkii f1f· 
mnle doğru genl§letnml§Ur. 
Doğu cephcmnln §imal ve merkez 

kesimlerinde dllşmanm mahnllt ehem
miyctteki ta.amızlan akim kıılml§tır. 

P'!Olis Enstitü.il Müdürlüğünden: 
Clnıııl llılDtWı F1)'atı Tu&Brı tık teminatı ihalenin yapı. 

Kllnl& Sn. LhB KW'l13 
J Elmdk 60000 adet 10 75 6(50 
~ Sadeyagı 6000 kilo 225 112!50 
1 Koymı eö 20000 .. 100 20000) 

Kum eti 1600 
" 100 1600) 

8fıllT etı <mı n 2M0 M 80 2000) 

23l500 

Ura 
485 
945 

1763 

lacafl 
Saat 

1,7,942 10 
11 

.. 15 

1'i- Ankara polis enst t.oaUnUn 942 man yılı lhUyncı lçin alınacak yu. 
lı.:la J'IMtJlı t pe.rtı erzak kapnlı zarf usulllc mUıınkneayn konuımu§-ve 
w ber pnrtinlıı teminat miktarlarlle ibate tarih ve BMUcı] hlzalarmda 
~. \ 

2 - Ekliltm .Anknrada polls ensUtUsU binaırında mUteşokkU komls. 
yon iıuzurımda yçtlac:ıktır. 

1 - _Ek.IG~e gtrcceklcr 1942 mall yılı lÇill Ucıı.rct odasından aldık. 
*2 w 2.eO -.,ılı kanunun 2 lncl, 8 üncü maddelerlne göre ellerinde bu· 
1ımaD ~ !Hmr.tc ücaretlıane adına 'bulunacaklann noterlikten mu 
•ddak ~kAJetname ibraz etmeleri lAznndn'. 

• - Teklif mektuplan ile teminat makbuz veya mektubunu ve salr 
vtalııl Mmeyt havi UIUJ.11 dıılrcsinde verllmeal ıwmgelen knpnlı zarfların 
11* ?Z lııadta tılr •at nn1 komisyona ~Hm cdilmtş olması Uı.zımdır. 

Demeetnlıı blr eebeb1 n.rdı. 
otomobfl uzun ve anzalJIZ 

yıldımn llllrattle gtdlyordıı. 
Amavutlr.öyüne gelmlflerdl. 
Şahika: 

7oldan 

- Geo kalmaz mlJDS f 
Deyince, Ekttm bapnı 11&Daclı: 
- Bayır. Henüz köprUden a,ynlah 

yo41 dakika bile olmadı. Şurada ~nL 
zo kartı oturabiliriz. 

Şof'dttı dur lfaı'etl verdl. 
Araba gulnolann önUncle durdu. 
Ekrem: 
- Bagtln hlo yotctaaı alnJrlendlntz. 

dodl, blraz deniz havası almağa Jhtl. 
yacımz. vıır. Geç kalsanı:z da yalnız 

dcğllslnlz ya! Yanmmzda ben 'ftnm. 
Ekrcmln bu ııöı.U Şııhlkanın guru· 

nınu ok neli. 
Genı;,ı kadın tatlı bir eda ile gilldU: 
- TrşeJd,Or cderlm. Gerç<'l<tcn o 

kndnr stnlrlenml,t1m iti.. Hll.IA asa. 
bını yatı,madı. O adnnuıı söyledlklcrl. 
nl hatırı ıdıkı;a beynim r.onklu)Or, A. 
m:ın Allnhun, o J1e kUatab, bir lnııandı, 

-~ffedemntz Şnhlka hannn! Bu 
işte bentm ufak bir makaaclım olma. 
dığmı sb: tlc görc1Unllz. BöYle ıtenterl 

rulı!u lns:ınlam bllhııssn umumi yer
lerde lflf anlatmak çok gtıctUr. Bere. 

I - . tw; ~estnt ~~k lstlyenlArfo 4nluırıı. noUs AllBlitU_ 
s m~ mttracaatıan. {6522.4254 l l<et \'ersin ki, onıı tanıyan bir kadın 

gl'ldl ılo ~aka.mı kurtardım. 

Mukaddes Uçurum 
• 58 • Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Ben o ıc.4ma IDflclyonom... yal • 
nrz ııbılla detlJ, IMınlm de yakamı kur. 
tardı. Yoba o küatahbklarm BODu çıok 
fenaya nracaktı. 

- Evet. Slı.lo de aabrmu. tükene • 
tıektJ. Ve bo )Uzden bir rezalet .• bir 
kavga.. blr tatııu:lık çıkacaktı. Rwn 

kanet bunlan önledi., onu alıp götür
dü, 

Do kOllqma araslllda pnoa gelıdl, 
Ekrem iki tlte bira ıınnıırl&dı,. 
\'e meze listesini Şahlka~-a uz.attı: 
- Ne emredersiniz': 
- Eııtnğtunıllah .• blr şey 19temcm. 
- Olur mu a camın': Buranın ın • 

cak hnlıkta\·aııı pek mP.fhurdur. 
(iarııona dondli: 

- Bize barhuııyn tn\·ası., blr yu • 
murta salatası.. dalın ulak tefek ne 
\"anı& getir. Fak&t çabuk ohınn. 

- Peki pasam.. 
0al"80ll gitti. Blralnr önce gclmi ti. 
Ekrem mezel~rı IM'l<lemedrn hnr • 

daklan doldurdu: 
- Haydi, birer tıuıe l~ıclJııL Meuler 

sonra gelir. 

Şıı.bJka, kooumm ba eakl arkada§!. 
ı., ilk defa içki ~ordu, Vedadm 

zamanında Ekrem lllk 8lk ıeIJr ıtdf'r· 
dl •• ~ defa akpm )'elllelderinde içki 
içerler.. eğlenlrlerdl. HattA bir iki 
kere Şahika tçkl l!IOfnunnda prkı bile 
M>ylcml~I • 

Şahika bira fff'rken ne muhiti 7a. 
dırgadı, ne de cıkrem1, 

Biraz sonra mezeler geldl 
Ekrem içini çekerek: 
- Hatırlar mısınız, Şahika lııuum': 

dedi - \'edatla ilk evlendiğiniz glliller 
d<' bıımyıı sık ııık gellrdllc. Ne tatlı, 
nP ı,:Uzeı ı.,'1lnlcrdl o günler. Vallahi 
beıı o 7.llm!lll !!izin r;nadctJnlıe Adeta 
gıı't:ı t~erdım. h.endl kendime: "Xo 
nıcı;ut bir ~ırt!., diye doğnın ittlhtır. 

la &Jz.ı B<'yrederdlm. :Meğer Vedat no 
bayağı, ne tıynetalz btr mah1flkmu . 

lzl bö~ '" bedbaht lılr insan gibi tıü. 
zilıı \il elem Jçlndc eı.ooeğlnJ aklını. 

dnıı blle getirmezdim. Hrm o hiç d<~ 
ı;örllndUğü lgbl dej{llı11l5, tns.'Ul kisve. 
hin., bürilnmU17 bir mnnvarmı1t! 

·- F.vet. Bir ~nnınardnn daha vah· 

ıt, dalla duygusuz bir malıJ:Okmuş, 

Sıııadettmı !:8ldı., isttkb&Uml main-et. 
U., neeeınl, her ecyknl ehdtlrdll. Al • 
l:ıb, neden böyle canavar ruhlu mali. 
IQlda.ra f.enalık yapmak :rır-tlPı \'ft. 

rJyor, bllmom f •• 
Bu arada 1ldJıd, Gçtlncli kadehlM'I 

de lçtyorlarclı. 
Şahikanın b&11 bir kao bardak lııl· 

ra Uc dönmez.dl ama, EkJ'fımla bir ara. 
lık büfeye gidip gelınemndea 90llr&, 

Şııhlkanm ~ı dönmeje lJaelamqtı. 
- Bu, ~k sert lıtr bira_ IÇlml ga.. 

7et gllr.eL Fabt, b8fa ÇAbak 't'Unl)"Or • 

Diye 9aylmen Şablkanm )'aDaldan 

knAl'DU!I, g3zlerl cI&mıDtta. 
Şahika: 

- Allah aıkma, bir dalla Vedmıttan 
ballsetmlycllm. 

Dedl Ekrem 8lgaramlı J'l'ldı. 
- Ben onu çoktan ln1N1lrk wı arka. 

dııılık defterinden ııUdlm, Şahika ha.. 
ıuna! llabııt açan ben detfllın. 

- Neyse.. bo IAt.ı lnnıknhm. Ymt
den ıılnlrlenece#lm-
Elırem Clerfınl tıah!d kapemlt olmaJıc 

l!';la: 

- Şu k~ıdan g~ kayığa bakın, 
dı~I. gr.nç bir kız ne gt\zcl kUrek sıe
klyor, iz deııhl çok ııcverdlniz l!lllDL 

nm. 

(Deva11H var) 


