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[=l1iüB 
Yeni Tasarruf 
Bonoları 

~uaa: SADRI ERTEM 

U çt}NCC defadır kt Cümhuri. 

.. 

yet hlikumetJ tasarruf bo 
nolan ç6'8.rmaktadır. Bundan ev. 
vel çıkanlan ve kısa bir zamanda 
satılan bonolarm miktan 50 mil. 
yon lirnlıktır. Bu defa çıkanWı 
bonolar da 25 milyon liralıkta. Bir 
kaç giin e\'TCJ Büyiik l\llllet Meclisi 
tarafından ka.bul e<lllen bono çıka. 
ntması hakkındnl•i 'i<anun halkmıı. 
mı bonolan almnk ihususonda gös. 
ter<liği bllyifü nliıkauın bir ifadesi. 
dir. 

llı;lir.hırl aıı.•ıl·leri bayan }{ıymetln l>uc:ığında: 

ren Berele, Oengtz, lrls (dört aylıkken) 

Bundan ev,·eı çıkn.nlan ıa-rnı.t 
bonolarında halk uzun ,·aclell olan. 
ı.n t..rcib ediyor 'e piyasaya çı.. 
kanı s\iratle satJn alryor<lu. 

:Bo üçüncil tertiı, tasnrruf bono. 
lan da sümtlc satıl'lcalftır. Dün • 
~m bu en buJınuılı cfouinde çı
karı lan tasarruf bonoları Türk hal 
Jmim rüjdUne ve Iıükfunetin~ ~ 
olan ltime.dına en bariz. bir delil o. 
larak gösterileblllr. Bunlarda bl • 
;,tik bi'r rtişd alimctt görüyoruz. 
ÇünkU mIIJetioıiz mil takil olmamn 
mali !cdakirhklara bn.ğb olduian• 
f.Olt İYİ idrak ediyor. Bu bakmida'ii 
dc\'letin mali menbalanm kuvvet. 
Jenclirmck için ona füllinı: pan. ver 
meyi bir ,-azife sa;t,yor. Devletle. 
rbı Jinni dört saat içinde kaybol • 
dtı'ldnn, her :;c;tin altUst olduğu 
blr dünyada Türk halkı emsalsiz 
bir itimatla <lc\"letlnin etrafmda 
toplanıyor. Vatnnd&,uı yaptığı ba 
mali ya.rdun müstakil yqamak §U• 

urunun ne kadar derinden geldi. 
ğine delô.Ict eder. Bunu yalnız mt'. 
oyyen bir miktanla faiz almak en. 
dişesi ile iHçmek doğru değildir. 
Sırf bu noktadan hareket edenler 
de hesaplı, tasarrufla bulisa mo • 
tlern bir lu<Jıın gibi hareket etmek. 
te ve kendisi için olan fayda Ue 
\ııtanm faydasmı bir noktada ce
met.mi~ bulunmaktadır, Ferdbı 
menfaati Ue ccmtyettn selametini 
telif etmek her zaman mümkttn o. 
la.n ~ylerden değildir. Fakat hü. 
Himetl.rı Jyt görilşU ,·atamla.,m sağ 
<luyosu birleŞerek vnt-an hizmetile 
karı birbirine mewctmektodfr, 

Bataanda 
Amerikan mukave

meti sona erdi 
---<>-

Amerikalı seneral kuvvetle • 
rinin tun bir bitkinlik içinde 
olmalarından mukabil taar. 
ruzun akamete uğradığını 

bildirdi 

V8flagtoa, 8 (A.A.) - ICöyter: 
Uç aydaııbtrl -.&c1 U.ttlnlllkte bulu. 

nan Ja.pcın kuvveterbıe k&J'II Bataan 
yanma.dasında Amerikalı ve Fillp1n11 
kuvvetler tarafmdan göeterilen >kah _ 
~ca m~vemetln eona erdlllJ!!..
nılm&ktadır. Yeni Amerikan hattına 

karp yapılan diler blr taarTU7Aan eoıı 
ra ~eral Vahnright, kuman.dumda. 
k1 kuvveUerln tam bit' bltldnllk lçlıl· 
de 'bulumnalan yOzllnden mukabil ta. 
arruzun akamete uğradığını Va§lng • 
tona telgrafla blldlrml§ ve Japonların 
mtldafilerin doğu kanatlarını ~1.§ 
olduklarmı llA.ve etml§Ur • 

Japonya 
nereye 
hücum 

edecek? 
-0-

Blyterla asileri 
mabanlrl vazı1et1 

laceuıor 
Loadra, 9 (A.A.) - Röyterin aake.. 

r1 tenkldçlal yazıyor: 

Bir italyan 
kruvazörü 
batırlldı 

LoDdra, 8 (A.A.) - Amirallik dal· 
refalDbı teblltl: 
Yllzbqı Tomkineon kumandaamda 

ki bir denfzaltımm orta Akdenizde 
sekiz pusluk toplarla all&hlı ıo bln 
toıııluk bir İtalyan knıvazörllnU tor _ 
ptneml§ ve batmnl§tır. Kruvazörün 
refa.katinde muhripler ve tayyareler 
bulunmaktaydı. İtalyan knıvnzörU 1-
sabet:aldıktan aeklz dakika aonra g6" 

mbün parça1arup batt.J#tduyulmuıtur. 
Biraz 80ll1'& blr muhribin kazazedeleri 
kurtarmakla megul °"'uf\! görtılmtl§ 
tnr. 
A I! 

Tolcyo 9 ( A,A.) - Umumi ka· 
~~l'g8.hm per§embe günkü tebli" 
gı: 

Japon kuvvetleri, Hint deniz 
hareketleri esnasında 7 Nisan 
tarihine kadar, Lcmdon tipi 
9850 tonilatoluk bir İngiliz kru· 
V8.2'JÖl'Ü ile Comvall tipi, on bin 
tonilatoluk diğer bir lngfüz kru· 
vaznrü batmnıŞ}a.rdır. :&ndan 
başka 44 ticaret gemisi batını· 
mış veya. hasara uğratılmıştır. 

Ayni tarihte, 60 dilşman tayya· 
resi düşürülinüş bulunuyordu. 
Zikri geçen ticaret gemilerinden 
140. bin tonilato kadar tutan 21 
tanesi batırılmış, topyekOn tak· 

· ribeli 102 bin toniliı.toyu bulan 
diğer 223 tanesini ciddi hasara 
uğranuşt.Jr. 

Yaklasan 
:ocuk bayramı 
rnonaseoetııe 

Yavruların 
annelerile 

oir görüşme 
:l3 nisan çocuk bayramı yıı.klaııyor .. 1 

çocuk esirgeme lturumu "çocukların 

1 olan bu haftada,. halkevlerindc ve 
•radyoda konferanslarla çocuk scrglal 
çocuk bakımı, çok çocuk yctl§tlrme 
davasını yapmaya çalışacak., muhtaç 
çocuklar giydirilecek .•• çok çocuk ye
U§Uren bir TUrk anasını bu mUnase • 
beUe ziyaret etmeyi dU§Undllm. Altı 

çocuk anasını, çocuk esirgeme kuru. 
·uuna bayramdan evvel hatırlatmanın 
tıu aileye bir yardım teınlnl bakımın. 
dan faydalı olacağ'ı dUşUncesile yola 
çıktım. Çengelköyde vapurdan inince 
rastladığım bir bayana sordum: 

- Atfedersiniz öğretmen Bu, Kıy 
nıet nerede oturuyor? 

- ıı 
- Efendim, 3 Uz çocuklan olan ... 
- öyle söylesenize .. §U caddeyi ytl. 

rllyUn solda yeni bir ev. 
YUrlldUm. Solda yeni evler çok.. fa. 

kat bir tanesinin balkonunda fazlaca 
çocuk çamagırları var. 

Tereddlltsilz kapıyı çalıyorum. Bir 
y&§lı bayana • ki kUçUklerin anne an. 
nelerlymlş • kendimi tanıtıyor ve içeri 
gfrlyorum. 

Bayan, beni tlçUalarln yanma götUr 
dU. İ§te manzalarm en güzeli, 3 ta 
ne gürbüz insan yavrusu, mışrl IUI§Il 

melek uykusu uyuyorlar. Biraz sonra 
Bn. Kıymet Kanık ile karşı kal'§tya. 
yız, Bu bUyük anne ~ g6rtışWm. Ba. 
na ,Wan anlattı: 

... ~ 1 Del •)'fada 

Hamburg 
lrigüiz. tayyareleri 

tarafından bombalandı 

Londra, 9 (A.A.) - Hava nezaret! 
tcbııti: 

Dün gece bUyilk miktarda bomba 
tayyarelerimiz Almanya ılmal batısı 

~rinde uçmutlardır. Hava ıartıarı 

çok mUsa.adealZ bulunuyordu. Taarruz 
hedeflerinin ba.flıcaamı Hamburg gıeh 
rl te§kll etml§tir. 

Bu tasarruf bonolannm ferde 
\•c <'emiy.ete temin ettiği faydalar. 
Fakat bizce ardı, arkasınca piyaaa. 
dan çekilen bonoların psUı:olojt ba. 
lamından ifade ettikleri mlna c:ıa.. 
ha hUYilk, '\'C insanı hayran edecek 
bir mahi)"ettedir. 

Omlaab devrinin malt zihniyeti 
ntandatlamı ııaıa bataalarmda .. 
dır. O unutaımaz hazin bir mazi. 
dlr. Buna ralmen Cttmhurlyet ma. 
liyesi balkm en bUyiik itimadını 
kazanını' n bu İmtihanda yüzde 
1liz mu,·affak olnıuıtur. 1n5&J11arın 
'it vennelrte bile tereddttt ettnde.. 
lf bir anda \-atanda§ keeeslnl açr. 
Yot devlete U%U1l vadeli borç veri· 
tor. Bu CUJD}ıurlyet.ln yarattığı 
tlıaılyet ı.avasoım t.abli bir verimi 
dir. Cltmhuriyet hilkimıett ne dedi 
ise yaptı, onan rfbndlye ~ t~ 
7.ada dlfe:n, blrbirinl nakzeden ha. 
rketlerlnl gönnodik. Dlbıya da 
hayte bir harekete phlt olmadı. 
'l'örk devlethü idare edemleim haL 
kınıııra telkin ettlkJerl ltlmadm fii. 
!i 1fadesi skle güven bikllnnekten 
ibaret değildir. Bu ttJınat şüpheye, 
'ka'esveseye, tereddüde pek çabuk 

Çok bUyllk bir aüratıe yayılan Ja _ 
pon kuvvetleri. muvakkat bir zaman 
için bu sUraUerlni kaybetml§lerdfr, 
Bunmıla beraber, bu ancak •bir fırtma.. 
dan evvelki ııükUndUr. Japonlarm keı:L. 
dl kara, deniz ve hava kuvveUerindeıı 
ağır kayıplar vermelerine, Japon 1- • 
tl.lısallnln bUyUk olmama.mı& ve kay. . 
bedflen gemi ve tayyarelerin yerine 
y~rinin konmaamm güç bulwım&
sma ratmen, Japon kudretine dddl 
halel gelmeml§tir. 

Müsabakaların hasllatı ile Koçuk 
Kemalin kabri yapllacak 

pdabflecek olan mali meseleler 
Üzerinde vtıkubuluyor. En büyttk 
itimat Ve!ilkamız h~~nn piyasadan 
kapış kapış satın aldığı ta..<ıarrof 
bonolandır. CUmhuıiyflt de,·leti, 
~lhn!a'lll'lyet maliyesi y\h:ünün ak1 

c fari'hlni )'aratmakta denm et. 
ıneldedlr. 

Japonların hUcmna kalkacakları Uç 
lıstik&met mevcuttur: 

1 - Avuatraıya, 

.... Devamı ı DC1 •Jfada 

Mısırda 
Ali Mahir P&f& tevkif 

edildi 

Büyük bosk müsabakası 
Merhum kUçUlt Kemalin ruhUDU ta_ 

ziz ve kabrini Uıfa etUrımek için B.T. 
U.M. lstanbul bölge.ııi boka ajanlığı. 
nm himayesi altmda Galataaaray 
geçlik kulUbUııUn tertip ettı.tl eeııenln 
en btlyWt ve heyecanlı mtıaabakaın 
11 Nlsan 1942 Cumartesi gUnU saat 
.2,30 da Makaimde yapılacaktır. JılU. 

-.b&kaya tanmm11 boksörler iıUrak 
edeceklerdir. Bilhasaa tstanbut 'bölge_ 
81 bu .ınUsaba.lcaya !azlB. ehemmiyet 
verdiği için seyircilerine zevkli bir 

~ 9 (A.A..) - Çarıamba ak • gUn geçirtecek olan lbu çetin kafJlla,ş. 
gamı Nazırlar mecllal. taralmdan neı· manm gUrtllt1.laUzce, intizam dahllln· 
redilen bir teblJğde deniliyor ki de geçmesine dikkat etmekte timdi. 

Şimdiki ba§vekll Nah&s pap, aake. den tedbitler alma.ktadır. Merhımı Ke. 
ı1 vali ısrfatue hareket ederek ~ mali unutmayan sevgilerinde aamtmt 
baıvekil ve kralm eakl mabeylncl..8i A- olan genÇ arkadaılan yalnız Kemale 
ll Mahir pB.§ayı devlet emniyetue ilgilij de#il. Onun sevcUği, benlmsedigi ço. 
ııebeblerden dolayı, tevkife karar ver. ru da canlandırarak bUyUk blr yar. 
miftlr. . • ~ DeYaaa , - ..,.,.., 

ttöylerın ısviçreden 
aldığı haberlere göre 

Bul~aristan 

Şark seferine 
1 faal surette iştirak 
1
1 etmiyecek 

BUigar Kralı Bori• 

Alman tebllll 

Kafkas 
kıyısında 

Liman tesisleri ve 
bir petrol tasfiye
hanesi bombalandı 

Bcrlln, 9 (A.A.) - Ordu ba§ku -
mandanlığınm tebliği: 
Doğu cephesinin olmal ve merkez 

kesimlerinde dUşmanm yaptığı mUn • 
!erit ve glddetll taarruzlar pUskUrtW. 
mUştUr. 

Finlt.ndlya kör!ezlnde SovyeUerln 
Alman ve Fin kuvveUerlnln ifgall al· 
tında bulunan Titakrıaarl adasma 
kar§ı taarruz teıcbbllilreri kırılmıştır. 
DU3man bu mUna.sobetlo 270 ölU bırak 
mıgtır. 

Kafkas kıyısında Alman ava,ş tay. 
yareler! gUıı:d\li ve gece 'uman t~ 

_.. Devamı % Dcl saytacla 

Kımlldanışlar 
ı-azan: BiR MUHARRiR 

U ZAK doğu cepheölnde, Fili. 
pinler müstesna, Büyük Olt 

ya.nas d&lga.'iızcbr. Madnısa \'e Ko. 
lomboya biı'kaç. bomba dü~tü. Pe. 
şinılcn ortalığı yine aldatıcı bir 
durgunluk kapladı. tnglllzler bu 
sükünun geçici olduğunu ve Ja • 
porılann büyük bir harekete hazır. 

1 
lıtnc'tıklanDJ söylüyorlar. 

Bu )JaZD'hğm hed~fi neresi? 
' J<usya mı, Wndktan ,.e Seylan mi, 

Avustralya JDJ! En uzak ihtimal: 
n.usya. Şimdilik lUn<li~tan da, • .\. 
\'Utıtralya da., birbiri kadar endişe 
ve müdafaa hwnmaaı içinde, apan 
ınz bir sakim, ~kllyor. Fakat sırn 
hangisinde! Japonlann Salomon 
adslarma birer lld~r işgal et.mele 
rine bnkarsnmz hedef A\'Ustralyıı. 
ılıt'; Andaman t.a1mna<lalarmm ~ 
gaHnden !'ıOnra Ma<lrasm , .e Ko. 
Jombonun bombardonan edilmesi • 
ne bakarsa.ntt hedef Seylan ,.e Hin 
dkQan(JD'. Uzaktan bu Japon sırrı· 

1 
nı ~ek imkiruıız. BekHyeceğlz. 

FiHpln adalarmcla Amerikan du. 
nımunun pek nazik bir safhaya 
"İrdiğinı VaıJ}ngton gizlemiyor. 

Japon faal'.l'UZU bütün 5iddetlle 
dewım edifor. Burada.ki Ameri • 

Solyada dolaşan 
,aylalara gire 

f on Papen Türklerin muka -
vemet ederek Almanyaya 

kaf!ı mü'&:tefiklere bir cephe 
temin eyliyeceğini ısrarla 

bildirmesi üzerine 

Almanıa Tlrldyeıe 
lllcam pllamı 

terlletml• ı 
BerJl. 9 (A.A.) - Röytcr ajaıuıı bil 

diriyor: 
Tarafsız.diplomatik mah!illerin Sof 

yadan aldıkları haberlere göre, Al. 
manya, kral BoriBln Berllni son z.iya. 
retl emasmda, Bulgarlstanm Ruaya 
se!erlfıe !aal surette l§tlraklnt elde et. 
meye muvaffak olamaml§tır. Öğrenil. 
dlğlne göre, Kral Borls, Bulgar balla· 
nm geni§ tabakalarmm Ruslara kar§ı 
sempatlal bulunduğu için Rusyaya 
karıı 'bir sefere Bulgar ordusuna muh 
temel olarak itimat edllemiyeceğtnl 

'ileri llOrerck Aıman taleplerine mu 
vııttak1yeUe mukavemet eyleml§Ur. 

Öğrenlldıgtne göre, Karadeniz llmaı 

larmda bulunan mUhim asker! ve 
ba.hıi komisyonlar dışında, Bulgarlıs. 

ta.n, bugtbı Alman krtalarından temiz 
lenmlJ bulunmaktadır. 

SOtya.da dol&flUl pyialara göre, AL 
manyanm TOtklye bUyUk elç!al von 
Papenln Berllne yaptığı son ziyarette, 
TQrk!erin muhakkak surette mukave
met ederek bu suretle Alman.yaya 
kal"fı mu.tteflklere lklncl bir cephe te. 
mln eyllyeceğln1 ısrarla bildirmem il -
zerine, Almanlar TUrkiyeye hücum 
pllnlarmı terketml§lerdlr. 

Boıombo ızerlade 

tanareıer açta 
Kolombo, 8 (A.A.) -BugUDkU per. 

ıem be gUnU sabahı, dU§man, Trlnko. 
maUye bir akm yapmıvtır. TatailA.t 
sonradan verilecektir. nk aı.man ra
porlar, aivU ah&llden tele.tat olmadı • 
tını g5atermekte4lr. 
Aynı zamanda. Kolombo Uzerlndc 

iki dll§man tayyaresi gözllkWIU ha -
ber verllml§Ur. Hiçbir bomba atıl • 
rrtamlftlr. 

:kan ac;kerlerlnin l\.orregidor a.cla5ı. 
na ~ekilereği söyl.enmektedir. Be'. 
~ti Hindista.na, Seylana ,·eya A'-wı. 
trnl~·aya ks~ı bir Japon hareketi, 
Filfpln taıL1TUzu bittikten sonra 
~rapılacaktır. Ba~"la bir "belki" i
lim, etmek şartile turlU türlü taJt. 
mJnlere mUsait bir durum 6nUnde. 
ylz. 

Şbnal Afrika..omtda da canb bir 
tı\knn knnıldanı,lar var. tngllizler 
Rommelin bir ~e\'lnne harckt'!tine 
başladığım bilcliriyorlar. Nereden, 
:uunl? Hen Uz be.Jll değil. Oradaki 
İngiliz harp muhabirlerinin ,·erdik. 
leri habere göre Aimanlar lld z.ır1•. 
lı tümeni, ttaıyanhr da bir zıhlı 
tlimenl yeniden ikmal ''e t.eclti1 
etını,ıer. Mih,·ere büyük ku,·,·etler 
;ebni' Verilen haberi.er bundan i 
baret. Bir taarruz başlangıcında 
mıynT Hedef sadece Mısır hudu . 
mudur! Yoksa Rommelln rii'yet 
ufku SU,· ene kadar genişliyor mu~ 
A \TUpannl büyük askeri mnteııM!. 
ı.ıslan her iki'öfne de ibtim&I ver. 
me.kW birblrleriodf'D ay:nlıyorlar: 
'iiveyŞe kadar gidilebilir diyen de 

, ·ar, gidilemez dJyen de. Eski mti 
ııaka.~. Bur.ula da belklBiz konu ... 
mak mümkün değil. Bunda da Uk 
baharm neler doJ;uraealnn ula
mak I~ beklemek ta-. -.e 
çarpan bu kmulda.nışlardan dolu. 
nıun yakın olduğuna htHanedDeb:. 
lir. 
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9lyllE bolla 
ralıaakalan 
~ ....-.rı l ncl .aylada 

:!omiİt- -...ıtuldan kaydedllmeden 
,,., iL 

im 2 • kQmetll, parlak ve yo-

·- 1 bV•nna iftlrak edenlerin 
.141111 tıumDut. takdir edllm.l§ ve se. 
vilmif t>okaörlerlmlzd1r. G1mç döğüş. 
ı:uı. bUtün kuvveUerinl ve zek!larr. 
• .ut.dıerelc çalJpıqla.r, hazırlamış. 

riırdır. J>öAilıecek olan boksörler oun
'ıı.rdır: 

lLK MAÇ: 
Hadit - Takt 

lKtNot MAÇ: _ • 
Recep Glller - Necip GUrbe.ıak 

Oçt7.NCt)' MAÇ: 
Fet2ıl - Semih 

068Dt)N(Jl) MAÇ: 
Fikret - HaJll 

B&ŞtNot MAÇ: 
Abdi caıer - Mehmet Çelikel 

• 1LTINOI MAÇ: 
lmuyi:n Er - :tarııall Döğtl§ÇU 

YED1Nct MAÇ: 
Kıdat.efeDl Gaç - Cevdet 

$U:tzt'Not MAÇ: 
• Adil Ka'lkava.ıı - Nuri .ErtWl&'&dır 

Halil, T&klbl Tak1 kuvvet ve oyun 
• Ubarile hemen hemen blrlblrllerlne 
mlavl lkl dögüfçUdUr. Recep GWer, 
Necip GQrbapk ise arkadaftır. Biri. 
blrilerlnln oyununu iyice kavramı,, 

ıu.lır. ~lıı maıtup oJacağmı 
~t galip gelecefl.Di keat!rmek 
cidden ıüçtur. Gerek Recep, ıwekae 
Necip f>lr fpte iki cambaza benziyor. 
Ia.r,. Bakalım haDgie1 iPteo kayacak? 

Fethi - Semfh ha!lf stklet boksör_ 
lerimisdir .. 

lnce oyunlarile dö@ıecek ~aıı bu 
iki kuvvetll fa.kibl •)'fetmek cklden 
pek he~a.nlı olacaktır. 

F'lkret ilk olarak maça çıkıyor. Bu 
CtDli lwa blr umaacı. sıkı çalJfınuı 
...,.mde JYi aemorem- elde et.mifUr. 
Bil hada gidene iaUkbale 11m1Uc ba
blıW.r. 1sabeW VUfUflaril• eski bir 
bablk- Oılaıı Hallll ~ ihUmaU 
kııneWdir. Abdi Glller. oyunculan_ 

lDmD hem.en bem.en en tyiısi oldu~ 
1-lde yel bokıı6rlerdea Kebmet Çe 
l!bd yeıunege muvaUak olabilecek 
ınl? Buııun cevfibuıı 11 Nllaıl gUnU 
JllDe Jradla1 verecektir. Htı.se3Ül Er 
rüi1ıı1 lcıan ~llD dötu§leri 
1* Jla,JU heyecanlı olacaktır. Muhte 
tıem Gene lle raklbl Cevdetin k&rfl).8§
:nalan orta aıkletbı eıı oeUıı n )'WU.. 

cu çarpqm&nnı KlSaterecekUr. Adil 
K&lkavaave Nur D-tu.p k8ıDCl1lerble 
çok cOw.nmektedirıer. Her Ud.sl de 
teılmik bakımından mWummeıdirler. 
' ll'.ıllı;j, bir boksör(lmGz olan Nuri Er. 
bllWa Jml bok* A4ll Kaık&vanm 
at.lif lltıl hQcWDJanaı nUll ka:Jılıya_ 
cU? Adil, $plcs!z bir 0,Y\lDCU Olan 

N'm1 Ertunganm lnce oymalarını .eze. 
bUecek mi? Cidden merak edilecek 
noktalar. 
Bıalan aııcak lllUNbfka lilnll gG. 

r0p ~~eıa.tnls • 

DILUA AK(MlA 

Bu hafta yapılacak lik 
maçlan 

htaüul Fa•l AJanbtuıclaa: 
~Stadı 

Saat 10 da Eyilp - Haliç: H: Se· 
ilmi. ~ti. Hayri 

Saat 12 de SWeymaıı.tye - Altın. 
tat: H: Şazi, ŞekJp, Bmeııd 

Saat 14 de Beyoğlu - Taksim: H: 
"41wı, SelA.ml~ Mu.zat.Cer 

Saat 16 da G. Saray - Beılktq 
H: Sami, Şul. Adnan. 

ljeret 8ta41ı 

Saat 10 d& eB7lerbeyt - R. H1ıar: 
H: Jnenet. Kut.ata, Halit 

Saat 12 de Demirspor - HllAJ: H: 
Necdet Zeki, KOnlr-

Krips ile 
Kongre 11neri 

arasında anlfmaya 
wanldı 

'Yeni Delki, 9 (A.A.) - Crips ile 
Kongre §efleri arasındaki mUzakereler 
neticesinde başlıca noktalar hakkında 
umuml mahiyette bir anlqmaya 
vanldıfı öğren.llınektedir. 

Yeni Delhf, 9 (A.A.) - Hind 
konferansı komitesmin müaJOman 
zemae.ti tubcei olan Memin, gu ka • 
ran kabul etmiştir: 

Kripsin teklifleri, Hind mUslü • 
man kütlelerini tatmin etmemek· 
te ve tadil edilmedikç~ kabulü im. 
klmm bulunmaktadır. 

Karar, t.s.sa:rlan:uı birliğe girme. 
rJ.n hakkını eyaletlere veren tekil. 
fe de- muhalefet etmekte vcHin~ 
tı.n dayanl§manm, tamamiyetinin 
ve ittlliadmm Hind ,.~ bilhassa 
Mllslümanlar selameti ba.kunından 
esas te~il ettiğini söylcmcktcd:ir. 

Malta bomba 
yağmuru altında 

Adanın lıttlnl toz 
ve damu 

kapladı tından 
Mihver tayyarelerine verilen 

zararlar tamamile te•bit 
eJilemeJi 

Alman tellllll 
_.. ~tarafı l ncl .ayfadll 

rinl ve bir petrol taııttyehaMalnl mu. 
vaffoklyetıe bombalamlfl&rdır, 

31 maı tt.'\n 8 nlaana. kadar doğu 

cephesinde dOşmanm 183 tankı tahrip 
edDmtpJr. 

Afrika §imalinde Slrenalkadaki At. 
man • İtalyan mevztıerine karoı 1n . 
gillzlerin önemll ke§I! kuvvetleri i1L 

yaptığı taarruzlar neticesiz kalmrştır 

Sovyet tebllftl 
Londra, 9 (Raayo 8,15) -

Gece yansı M06kovada neşredı 
len Sovyet tebliği : Dün cephede 
mühim bir değişiklik olmamış· 
tll'. Bareng denizinde 16 bin ton 
hacminde 2 düşman nakliyesi 
batınlmıştır. Salı günü 14 Rus 
tayyaresine mukabil 51 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

St.okbolm, 9 (A.A.J - OF! Ruslar 
Volkhof'm sol kıyısı Uzerlnde ve 
Novgorod'un 18 kilometre §imalinde 
Podbereoje"yi iugnl ettiklerini bildir 
mektedlrler. 

ALMANLArıllN TAYYARE 
KAYIBI 

Londra, 9 f .A .A.) - Moskova 
radyosu Kızılyıldzz gazetesnc?en 
naklen şu ha;beri veriyor: "Cu· 
martesi, pazar, pazartesi gUnleri 
300 den fazla Alman tayyaresi 
tahri pedilıniştir. Bunlardan 139 
u, Staraya Russada mahsur At· 
man ordusuna levazım götüren 
nak1iye tayyareleriydi. Şub.::lt, 
mart aylarında Alınanların insan 
kayrbr 137 bin ölü, 400 binden 
fazla yaralıdır. 

M<>Sloova, 9 ( A.A.) - Pra.vda 
gazetesinin harp mtthabiri yazr 
yor: 

Malta, 9 (A.A.) - Ça.r;amba ak· Kırımda general Von Appcl ku· 
şamı ne,redllen tebllfdo denlllyor ki: mandasında bir Ahnan tank til· 
DOşman, çar§amba gUnU 3 saat fa. meni şiddetli surette hırpalanmış 

sıla ile çok aayıda bomba tayyaresi ve bir gUn zarfında 32 tank kay. 
ttı§kfllerl kullanmak .ıılstcmlnl takip betmiştir. 
ederek Maılaya hUcum etml§Ur. Baş. 100 kadar Alman tankı, R~ 
lıca hedefler, liman ve hava alanları hatlannt, muayyen bir noktadan 
idi. Tahrip ve yangın bombaları atıl. yarmak maksadiyle. 15afak vakti 
mqtır. sis ortasında ileri süzülmüşler 
Ağır ,.e hafit tayyare kar§ıkoyma dir. Bunlar, mUsait bir noktaya 

topçusu harekete geçmiş ve İngiliz ha yerleştirilmiş bulunan Rus top· 
\'a kuvvctıerinQ mensup nvcılar, gel • çu..Cfllnun ,ilerleyen tanklara ve 
mekte olan dilı;ıman tayyarelerin! hır- onlann peşined ngelen dü~ 
palamı§lerdır. lnı;iliz nvcılan sayı ba. nın motörlü piyadesine, tam kıır· 
kımmdan &§ağı olmakla beraber dUo- şıdan açtığı bir mermi yağmu· 
mana ağır kayıplar verdirmlııler, bir riyle karşılaşmt§lardır. Uzun 
Messcl'fmlt 109, bir Yunkers as tay. menz'lH Alman topları, hücum e· 
yareslııl muhakltak, diğer bir Yunke.ra den tanklara yardım için bo§una 
88 tayyaresini muhtemel olar&k tah • ga}"ret sarfetmfş!erdir. A1man 
rlp etmişler, 6 Yunkers ss ve bir Mes- tankları ve piyadesi, rkate mec· 
scl'§mlt 109 tayyaresini hasara uğrat. bur olmuşlar, harp Mhasmdn, 20 
mışlardır. Tayyare karıııkoyma topçu. kadar yanmıc:ı tank bır• 7-rr;ıc:!:ır· 
su 3 Yunkers 88 ve 4 Mcsserşmlt 109 dır Almanlar, 3 defa hucum et" 
tayyareainl tahrip clml§lttdir. mi§Ier ve her defasında, ağır ka· 

Tayyare kar§ıkoymn topçusunun yıplara uğrayarak pilskürtülmns 
ateşUe daha başka tayyareler de ha. !erdir Ortalık kararırken harp 
sara utramı~ da ilk bombalar dU§ • sahasİnda sekizi iyi 1şler bir hal· 
tUkten aonra adanın Uatunu ır.aphlyaıı 1 de 32 tank ve yU.ılerce Almnr 
duman ve tozdan dolayı, dll§maııa 'l:C· ı ölüsü kalmıştır. 
rllen sararlar tam te.ferrUaUle g6rt11e. 

memfftir. 150 litre kaçalı ben:zln 
0 bulıındu 

Alman tayyarelerinin EminönU meydanında Osman e.tendl 
bugünkü hücumları hanmm 2 numaralı odasında t1caret 

Londm, D (A.A.) - BugUnkU per. yapan cemalin ardiyesinde benzin aak 
§embe günU Alman tayyareleri. lngll- ladığI ihbar edUDliıı. ardiye ba!ltlnı~ ~ 
terenin cenup sahilinde bir §ehrln Uzc. tır. Yapılan arqtırınada 150 litre ben 
rinde uçmu§lardır. Tayyarelerin attık. zın bulunmut. cemal yakalanarak ad. 
la.n bombalar bazı hasarlara sebebi • liyeye verUmlltlr. 
yet vermiş, ezcümle bir hasta.ne hasa. --------------
ra uğramııtır. Birkaç ld§I yarnlanml§ Ankarada satılık ar•a 
sa da 6len yoktur. Ankara.'1.<ı. beh~li evlerin hemen 

arkneında Orm:ınçütHği ve Bnlgad 

lapoaya aarı1a 
lllca• edecek 

_... Battuafı l ncl uyfada 
2 - Seyl4n da dahll olmak tızere 

Hindlstan, 

Jo:öyü mevkilnde ilerde asfa\t yap·· 
lacak olan Haymana 5osesi Uslün • 
de, şehir planına dahil. cephesi 50 
metreden faila bulunan 2300 kil.. 
sur metre nezaretli arsa maktuan 
3250 llrnrıı satılıktır. Taliplerin 
yazı ile İstanbul post;ı. kutusu 751 
Muammer adrenine miiracaatlan. 3 - TamamUe atılamıyacak bir ih-

Saat H de Beykoz - Vefa: H: Fe- tımaı olarak ılmalde Rwrya. 
rldan, Necdet, Refat 

...__ Bu aon ihtimali bir tarafa bırakır. _ Koe.amrn metresi benden glhtıl 

..... t 11 da r.ı.ertıehçe - tat. Spor: 
H ,.,._., sak dahi, Avustratyaya doğru mu yok ltlr kaduı ~••ft•·clı, ,.An-s.ı ausacakt(m.. 

: -t Galip, Baha, Nihat. ...._,, ~ 
aa Hlndlstana doğru mu hUcum ya • ağnmı bile açmıyncaktım. Faknt, .Ad. 

B• lr ptlacağt lhtımallerlnı kestirmek ko aanın 1ta derece ttez\·kılz bir erkek ol. 
rr enar nıı--1.-n L_,,.arLen la d..&11dir ' 1 -da s -:ı-~1 RCI~ R Y "6.. • ...,. ras kıyılan ile ey. dııK..·~u taltaılıt etmeırAtm. Araınrscla 

ölJü J!Da yapIJan hava hücumları kadar hiç~-;:.· kavga, ı;UrUitü yokken, benim 
.Kaçakçılık bürosu memurla;ı Port Darvine yapılan alanlar da bu tlııtllme BeyoğlUnda toJM'I bir lladtm 

dün Kilçükpaıarda Yusuf ismin, hUSUBta katı emareler te§kll etmez. metr;~ tutmasına tahrunmUI edemi • 
de sabıtalı bir esrar kaçakçıe~ Bununla beraber, Japonlar herhalde yonun. 
ıakal&nullarcbr §UllU mOdriktlrJer ki harekette ne ka· 1 Diyordu. Gece saat on buçukta N~ 

YlBUf polislerin elinden kaç· dar geclkntnıe, dOşmanlarmm yapa - !Adan ayrıldı .. annetıl yntatma ozan. 
illJI. Unkapaıu köprüaü üzerinde bilecekleri hazrrlıklar da o kada.r ta- mıstı, ayak !IC!ilnl duyımca: 
kopıicen ayağı takılarak dil§· manı olacaktır. Kolomboda Japonlara - Sen mlsh Şahika f 
rn'Üf, bati köprü demirlerine çarp· verilen dera mUttetık mıneUerln ba Diye lfleJencll. ş:ınıkıı: 
tığı için ölmüştür. Ceset, morga ıardıklan hayret verici tera.kkller hak _ BNllm ann~lfbn, dedi • NtK'll 
_k_al_dın __ lnuft_-._a_. _________ kmd __ a_tı1_r_ih_ta_r_tet_kl_1 _e_tm_ek_t_•_dı_r_. _ ile biraz çam bavuı aldık. Yatıyor 

Şose ve Kaprüler lıtanbul Mıntaka Müdürlüiünden: 
U.4.9'2 cu.martut gUnU saat 15 te İatanbulda Ankara cac!aeatnde Kah. 

ramenude hnmdakJ mUdUriyet ekalltme komlayonu odamnda m\lhammen 
tıedcll (6000) lira otu be§ i'orsin kamyonunun kaptı kactıya tahvm açık 

•kslltmeJ'e lumulmUflw'. 
Şartnam .. ı d&it'edo ıörUlebUir. Muvakkat tembıatı (4ll0) liradır. 
J:Ulltmeye glrebllec:eklerin izahat için herstın mUdllrtyet bUroauna mU· 

racaat edeblleceklerl gibi eksiltme gUnU saat 12 de komllyonda bulunma. 
lan UAD olunur. (4360) 

Şose ve Köprüler lstanbul Mmtaka Müdürlüğünden: 
rort m&rk& kamyonlardan dlSrt adedine karoaerl ve l(Jför mahalli 

;Jlfbnlmuı atik eltllltaıeye koııuıınuvtur. 
'91:,'rt ellllltme rtmtl olan 11.4.942 cumarteaı aaat 12 de Ankara 

~alacı. m8dtlr1Uk ekalltme komiayonuııa müracaatları. (43:19) 
Ebtltmeye lroauıan if: 

mumn1 
- Evet. Bl'*'nblnı tatlı bir uyku 

baıtanla da. 

Şahlka een ltlr aesle aUidll: 
-Bablutı lltanbulda kaldılı aece 

sen dalma erken yatarsın, anne: 
- Haydi. Allah rahatlık .enin .. 

Allah ıatkana 113 kumu kaçmna ! 

Şahika odaya l'lttttk anne.inin ya. 
natmdan öptU: 

- Sl\aa da Albh rahatlık \•enin, 
annectflm! 

1 Seltlz on ayak merdiveni çıkarak 

1 

ildnci kattaki balkonlu odMına girdi. 

Şalllkanm lıa odumm birkaç busu· 
.. yett vardı: U~ bakıyordu .. Nc. 

istanbulun üçüzleri 
~ .Ba§tarafı 1 ncl •yfada 

•'- KUçüktenberi çocuklara NVgim 
hattA &§kım vardr. Mektebi blUrlnce 
evlendim, kocam da benim gibi öğret. 
mendir. Benim ve kocamın bUtlln aev
gisl çocuklara kaJF olduğumuzdan, 

bunu millete evlAt yeUttlrmekle iabat 
etmlye çaışyonız . 

Uk çocuğuın N. Kemal bugün 18 ya. 
ımda ve orta. okuldadır. Ondan aonra. 
ki çocuklanm ikizdirler. Fakat ne ya . 
zık ki bakmwzlık ytlzUndcn birini 
kaybettik. İkizlerin yaıııyanı 1lmd1 4 

yqmdadır.,, 

O sırada odaya bir kUçük erkek ve 
bir kız çocuk girdi Bn. Kıymet. 

- tşte, gördüjüınUz, tkl.zlerln blri 
GUrael diğeri kızım 2 y&§ında Ayseldir 
Geçen yıl 18 ağustosta UçUzJerim dUn 
yaya geldi. 

Göraenlz benim lçln asıl bayram 
gUnU o gUndUr. Şimdi bUtUn gayret. 
ıerimlzle onları bUyUtmeye baflıyoruz. 
Fakat benim asit maaoım 25, kocanım 
ki 30 lira ve bu para bUtc;emiz.lD idare 
sine yeU§Dılyor .... 

- Peki alAkadar kurum ve daireler 
hlc;blr jaı:-dımda bulunmadırlar mı? 

- Yabm Kızılay 100 lira glSnderdl. 
o kadar. Halbuki bu para yalnız do. 
ğum masraflarma yetlfmez. Fakat ge 

---
ne biz aayret sartederek fedaklrhğa 
k&Uanarak onları yetiftirmeğe çalı§ı
yonız • 

O aırada kUçUk bebeklerden birla1 
ağlamaya bqladı ve diğerleri ona 
iltihak ettiler . .Anne !ıriayıp austurdu 
ve onlan görmem için !beni çağn'dı. 

Blribirlerlyle yanm saat farklı oıan 

kUçUklcrin en bUytl#U "Cengiz" oğ 

lan diğerleri "İris ve Bercis,. :ise kıZ· 
dır. Son sual olarak, çocuklarınızı na. 
sıl yetl§tlrmek istersiniz? sualinl sor
dum. 

- EvlA.tlarımı fen adamı yapmak 
ve kızlanmı da benim gibi çok çocuk 
yetiftlrmeslnl lstemekUr. Dedi. 

Bu yazımla vatansever bir Tllrk a. 
Ue.stnl En Son Dakika okuyucularına 
tanıtmakla mesleki vazlfeml yapmıt 
olduğuma kanJim. Yazımın ba§lllda da 
söylediğim gibi memlekete gürbllz 5 
ı;ocuk yetl,tıren bu ailenin yUksek ma 
kamların dikkat naza.rlarmdan kac; • 
mamasını dilerim. Maarif vek&leti -
tn1zln öğretmeni olan bu ana ve baba 
yı terfih etmesini ve çocuk esirge. 
me lrurumum™n da yakın alAku:ını 
emrseıııeme.ı bu teınennlınlsln baem. 
dadır. 

B~ Dit, lfeale, Grip, Bomatisma: 
NeYl'llji. ~ınkhk " BllUln Atnlannm Derbal ı... 
lcabmch toocte S bfe abubRir. TAICllTt.!.RfNDEN !AKIN1Ntı. 

HER YERDE PULLU KUTVLARI tSRARLA ISTeYINIZ 

Nafia Vekaletinden 

EN SON DAKiKA 
1 Küçük llinJp ~_. .... 
1 (Bu kapODa eldınert* .......--

1t ...... n it Veı9 ..._ .... 
Dakikada param •• , '.. • .... 
Jenme tekllft ~D-- ...,wulrırm 
ınbtUz kalmak Uz.ere ....ua adn91erl. 
ol bUdlnDelul a.u..J 

ErJlervne teklillerl: 
• Y8§ 28, boy ın, ldlo 'iT, mllbatlt, 

yakı§ıklı ,temiz blr &Deden, klmeMfs, 
bir bay, hali v&kU ,erinde bir aileye 
iı; gUveysf girmek lstemektldlr. 
(Yalnız adam) remzı.e mOracaal 2815 

* 28 yqmda, °"9 talllllll. eT tfle. 
rlni mUke.mmel bila, JD1ek aileden 
bir bayan; evine ..- u ılfman, 
esmer, orta boylu, uyaal, ktmseell, eo 
lira maqıı bir bayla e~k ı..te. 
mektedlr. (Pembe gUl 26l remstne 
müracaat • 266 
. • Yaş 25, boy 170, kUO 61, kara-. 
lı, kara göz!U, devlet mO.-ı.lJMle 
70 lira ücretle çalıpıı aerıı.t -. 
lck aahibl, klmeeııls bir t-o. y.,n. 
mUtena.ıılp, ev lılDdıen. anlaJU, iL 
zeı, ufak lıtr gelll'i wya 1ılr m bG
lunan kız veya dul bir lıQUla eY1'lt 
mek ı.temelrtedlr. (ır..111 ua •> 
remzine mOracaat • 281 

lf arıyanlar 
• MUteha.sımı bir muhUebect, daim! 

veya günUn muhtellt aaatllrlııld9 tallf 
mak istemektedir. (A.G.) ....._ .. 

ncaat. 
• Ailevi vulyeaaln lıoılUk!Dla 18-

zUnden orta 3 ten çıla:DIJ 1:ılf ~ Ja. 
,ı ve t&Mlllle ınut.en.utt 1llf il --. 
maktadır. (M4 Nelf) remsln• m0ra • 
cant. 

• Orta 3 te okuJU .An&dola1a 1dlıa
sesiz bir talebe, her!laql 1llJ' lll"-
..:ıde evlAt gibi çaırpıak 1'telllektedlr. 
(Y.S) remzine mO?aeMt. 

• 26 sene telefon td&nmlllct. aam.. 
bere memurluğu J&Pnuf. m....,.._ 
daktilo elıllyetnameal bu1mWı. a.a.. 
eızca bilen bir bayan. lf anmalr'et:ır. 
(Kordi) remzine mOracaat. 

• 18 yqtndıı ort• okul mesmlll 1ılr 
genç, allestnl' bakmak meebuT119t;tllc1a 
kaldığı fçin resmi veya huml W 
mUeııse.ııede c;::ılı:ımak l11teJ11ektedlr. 
(Çaltşkan 1') remzine ıxıllraeaat. 

• Muhasohc ı:ıcrlne vlkıt orta ~ 
bir bay, yainız <"umartest gOnlm et. 
leden sonra saat 18 e k dar ~ 
mıttsacaelerde çallflnak 19telll•ktedll'. 
(Ay yıldız) rrmzinc müracaat. 

• 42 ya§lllda bir bay. r~ıııt "-P: 
hususi bir yerde odacılık l<ap crlık l'
bf 1 nramaktııd:r. Ta§J'll7a da rt..ı.r. 
( H 111) remzine müracaat. 

• Ortn oı.uı mezunu. rlya:&lyeıl 1'1ft' 
Tetli, y:ızıs: gü:ı:cl. çallfkan, ctddl lıılr 
gcnr, yazıhnne. Ucarcth&Oe. "'ya 'bla
n:ı beıız r h"'rlıangi b r yerde çalJl
mal~ tşt ınc :t dlr. Evinde yazı lf1nl 
kabul cd"r, l:aslyerllk te yapar (A.1111 

1 - Malatya su ıııerl be§incl fUbc mUdUrlUğü mı.utakası dahilinde gL Türk çocuğu) remzine müracaat. 
malen Tohm& çayı, ıarkan Ordozo deresi, cenuben Derme kanalr, garben AIJınnız.: 
Beylerderesl arasında kaıao takriben 215000 hektar ıcnlşllğlndcki araz1nln Afatula r nıl~kırt yudı ...... 
nirengi gebekeaine müstenit tesviye mllnhanlli haritası De bu ovaya akan kU,yucolanınmu ......... ,.._ 
derelerden idarece lOzum görUlcnlcrinln ~rttvurl harlUılannm alınması lgl mektupları l.S.rebanllllllsılen , ...... 
muhammen ke§lf bedeli ve.eldi fiyat esası Uzcrınden 80000 liradır. lara barl«ı) b~·rgi\n aaballtaa ill?tıe. 

2 - Eksiltme 4.5.042 tarihine rastlayan pazartesi gtlnU saat 15 tc An. kadar ve 1&at 17 den 90IU'll •*~ 
karada su işleri reisliği blnası içinde toplanan su eksiltme komisyonu oda· lıın. 

a~ kapalı zarf usuJlle. yapılacaktır. (Tuılab) '(Deniz 1&) <aaa il) (Uaüt 1) 
8 - lateklller eksiltme gartnamesl, mukavele; projesi, bayındırlık i§lcrl (Cıddfı (U)'&"Uil) (Y-'") (.Jıl K.A.) 

ı:eııel §artııamesı, utxıuml su işleri fcnnl şartn:ırn silo husus1 ve fc.ııni şart. (H,K. 213) (J!:clar) (B.T. 1) ( Aata .. 
nameleri ve projeleri 4 lira .mukabilinde su işlerı reisi inden alabilirıer. lım) (N,U.N.) <EU (A)'la) (C.11.) 

4 - Eluı1ltmeyc slrebllmek için isteklllerln(52150)llral:k muvaldmt temi I (A.L.) (lııl,a.li},) ~ T8) 

nat vennesl ve ekslltm nln ~-npılıı.cag-ı gUnden en ı:ız Uç gUn evvel ellerinde I (26 Seıeıı> (Nols&a) (AJyıldll 6) 
bul~ ve en aa 5000 hektarlık bir arazinin Takeametrelik Jıarltaamı mu. (Ad.l (İ, ltkan) (B.l. KaJa) tR.V) 
va!fakiyetle yapmı§ olduğuna dair vesika ile birl!ktc bir dilekçe ile Nafia ı (Emekll) (8.S,) (Jl.Kr.) (.\. Q.) 
veklı.letine ınUracaat ederek bu işe mahsus ı>lmak Uzere vesika almaları ve lSeHr> (H.R.I~.) (8.H.G.) C06rstlltaı 
bu vesikayı ibraz etmelert ıarttlr. Bu mUddet lçin<!e vesika talebinde bulun (YetUııöa 19) (M. 91) (K.N. x.Jatap) 
mınyalllar ekslltme:1·e l§Urak edemcıler. (22'8) (GOlçtn) oıent) tllüU) 

5 - lste.klllerin tekil!' mek.tuplarını ikinci maddede yazılı ıaatten bir (Klmsealz 00) <:t".F.) (Daiıl)(Allan> 
saat evveline kadar su ıııeri relallğlne makb:ız mukabillnde vermeleri 111.· (A.A.) (Şen :YUft) (AA o. 1) 
zımdır. Postada olan &'CClkmcler kabul edilmez. (23151.1182) Ud.0.22) (N. Uy1&1) <Yedek tmdlo!) 

Mukaddes Uçurum 
·2· Yazan: ltKENDER F. SERTELLi 

zaretl çok gilzddı •• Balkonun etrafı 
ya!Mlnılnler \'6 sa.rmnştklarla örtlılmUş 

tu .. Gllndll7Jeri bol t:tlne!j 16rGyordu .. 
Nizam caddeainden blru u:ulrta oldu. 
ğtı için, sessiz ,.e oldukça bir mUnuwl 
od.ılı<ma ben ı;lyo rdıı. 

Zoten Şahika .-Urillttlden htQ boa . 
lıınmş:&dı. 

Tıpkı arkadaşı NeclA gibi,. 
Onlar hazan blrlblrklrlnt görmeden • 

~Unlerce • odalM'lndan datan çıkmNr
lardı. 

Maden cılhetlnde ~terek bir aile 
dostlan vardı. Onlara bile nadiren ct
derle.rdl. 

NeclA bir glln arkadqına: 
-Biz burada tıpkı ''tlrlki dünya,, 

tar g-lbl, bir ınaııaııtır içindi) yatıyor 

rriblylx. Bu se•Wlğln ııonu ~k :fenaya 
\'llracak., lUabınuz bozulMak. GUrUl. 
tuıu bir muhit.o fltUğlmlz ı.aman om. 
ıımı r.ak ;o.·a.dırgışacatu... Adeta rabat
sı:ı; olacağız. Bu mUn:ı:e\i ~ata ni
hayet v~rrmllyl:ı: •. , Biraz iz de bukes 
~lhl ~e:r,lp e~lenn eJh·l7 ılcm1$tl. 

Şahika da bu flklrdeydl ama, Noc. 
11\ya bir tllrlllı 

- Evet, biz de herkes gibi &'~P 
ğlenellm. 

Dfyt"mlyontu. 7.aten bu dllln(le olııa 
bile "Unde değildi ki._ :ikisi de inziva 
hayatına alı~mıştı. İkisi de blrlblrtne 
bakarak, o uzun yaz ~nlerlınl kendi 
odalamıda geçlrlrlerdl. 

Ntt.llnrn kemanı, Şahlkanm plya. 
nosu olmasaydı, Adada bu u~un ~n
lerl grçirmek onlar tçla pek göç ola. 
eakh. 

• * * 
Gece .. saaı on bir. 
Şahika anae8lııe ''AUall rU&tlık 

versin., dfyPftlc kf!lldl odaama oıktık. 
tıın ve t<»yunup dökllndilctea eonnı, 

lektıitl ııöndUrdtl.. yatafma i'frcll. 
Balkondan odaya ııftzUlen ay 11ığı, 

aynı Z&Da$oDda ~lı; Ustuade ele Utre
!11lp ~·onlu. 

Şahika bo mehtaplı ıecenln SeM~ 

koynunda yalnız uyumaktan be:&ıJıliU. 
Henüz iki yıllık l\'ll ge11ç ve ÇOk ctı-

7.el blr kaduun .• kocaaı Beyotıunda 
8i.lr*erken • ıöwe naaıl uyku ~· 
llrdl 'l 

J..oc1o. y&V&f Y1'"3 Qmllyor, cı.la 

de &"Undbden kabaıu dalı 1 r 
sabun köpüt\l ~Uıl 9ÖDQJOl'd 

Şahlkft yata~uııa 11-.,u mıt• 

- &baoJ IJ1 ki llU pae 1'14 ... 
kaldJ. dtyotdu. O erteel ... il sellrkea 
anneme bot göriiıuıtelr lcla ...,..._ 
ayrı ayn ~ pUrtr. 

Bay Sedat ııapk• lılr ..... delQdl.. 
Bu, aadec;e b3yaa NftlOvm bee " 

mantı.su: UpbelerlndeD llıan&U. ae.t.ı 
altnu)Ulı çoktan lesı-ll. ..,alta 
eökllk bir adamdı. n... I *- a 
nsma ve kıuıa cıoll ....... '* .ae .._ 
ba11 .. 

Böyle o~....._ lfCllllllU ... ,.. 
lı k~smı "'1& ~ ile* 1*-
nu bllclltl hlln. ~ "z• ... ... 
ber~Jcı.k....,._ ... .... 
t\da7a dlinuken, ..,_ .. '

ofq • olaa. a)'n ..- •ıM:r• a, 
ma,yı llmllll etmesdl. 

••• 
ş.ı.0m11nı o ıeıce .-.. 1:1ıuuaaı.. 
- G6zlerlml qp.Rt .......... 

cıatma,. 

Dedltl halde bir Ubtl IQCQ..,..r. 
du. 

Bafucundakl elelrtrlk ... ı• ı 
'-9tr,. Oclanm içi ~ 

Şahika uzandJtı ,..._ ..... MJ. 
dır4ı, yanmda cllU'aa ...,..,. .._ • 
dEJı bir kitap pekti. 

~WI) 


