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HARBİN ba'jladığı ~denberi 
Türkiye iki muharip t.araf 

ortasında en biiyük propaganda ta. 
anıızlarına hedef oldu. 

Herkes çok iyi ha.tırlar ki, daha. 
harp Majino beyüJıi.sma yaklaşrna
f!an, Moris Şö\·aJye ~lnjinonun ar. 
Ka."lmda. şarkı söylet ve Fran<;ız or. 
<talan onu dinliyerel' gün geçirir. 
ken yine bu sözJer dola<jı:rordu; 

Tlirkiyeye girecekler, SUvcyşe 
in~cekler h!ırp orada nihayet bulo.
t>ak. 

Ynhut, radyolnr, gazeteler şöylo 
konnşnyorlardr. lUihvt>rin en zayıf 
ts.rafı Ball:ı:ı.ıılardır. Müttefikler 
Balkanlardan bir ordu sevkecle • 
«"ekler bu ordu Almanyayı ltalbio. 
den VUl'aea.lttır. Bu orduda TürWer 
de yer als.caktır. 

Harbin ta.ribJne kanşan bu talı. 
riklerln sebebi nedir? 

Zeriyat aaliyeti 
hOkQmetin direktif 

lerile yapı yor 
Türkiye şeker fabrikaları Türk Anonim Şirketi bu. 

gün Ankarada 6enelik toplatsını yapmıstır. umumi he • 
yet, bugünkü şartların verdiği imkanlar nisbetinde vazi. 
lelerini yerine getİrmİ§ bulunan şirketin 1941 biliincosu. 
".~ v.e ha~ ?e zarar hesaplarını gözden gecirmi~ ve temet. 
tu hııse6ının dağıtılması hakkında karar verdi/den sonra 
yeni idare meclin üyelerini ve mürakiplerini se ·-nistir. 
Toplantıda okunan idare meclisi raporunda ezcümle 

söyle denmektedir: 
Şekt"r istihsalinin bundan sonra em.. 

niyette bıılundurulması bilhassa IÇln
do bulunduğumuz fevkalAde z:ı.mnnla. 
rm devamı müddetlnoo memleketin 
zarurt teker lbtiyacmın fabriltalan • 

Amerikan 
hava 

kuvvetleri 
Vake ve Markls 

a alarına taarruz . 
etiler 

$ic ~eAer 
fa6.a.Aasına 

qeten pancac 

istif edi tilJoc' 1 
'·~tı':~ 

f 

Roman9ada 
95 siyaset adamı 

tevkif edildi 
-0---

921 sınıfı da silah aihna 
çağrıldı 

Port Moresbt, 27 (A.A.) - Ameri. Bern, 27 ( A,A.) - Britanonı 
kan hava ve deniz kuvvetlerinin Pa_ njansı: 
slfikte Vake ve Mo.rktı.s adalarma baıı Buraya gelen telgraflara göre. 
km yaptıkları haberi Vake adasının Romanyada ve Bu!garistanda t~v. 
devamlı olarak Japonların elinde bu • kifler yapılmıştır. 

• o 1 
ıtalyan halk bankaları idare 
meclısi reısıne dedı ki : 

--0--

Fiyatların devamh 
surette artması 

Spekülasyo
nun sonu 

infilasyondur 
Belim bunun 

öa ne geçmelidir ı 
U9U"J111a giden bu yolda im 

metre daha ilerlememek 
lizmıdır! 

Roma, 27 (A.A.) - D.N.B. 
'Mwıolinl dUın Vened!lk ~ 

ltafyan halk lbsnka.18.J'l idare mec. 
liıJi reisitıi kabı!. e~tr. 

Duçe. ıbu milnaaebede l)tl de.meç. 
te buhmmnşt:ıır: 
''Fi~ devamlı surette ar~ 

mam ve spe.'ltil1Asyoo öyle bir.ilıbi
ni doğuran iki ftmil teşıkil etmek. 
tedir iki bunun sonu enflıa.syoıı:ıdw:. 
Rejim bun".JD. Öllilne geçmelidir, 
çünkü buntt )ıapa.bilecek vasıta 111e 
aarsüma.z iradeye maliktir. Mille. 
tin tasa.rrufumı kurıtaTJDak be.his 
mevzuuduır. Uçın-uma. giden bu Yol
da bir metre da.ha ilerlememPJ 
00,h,.~ mevzı.ruıdur. İyl veya fena ı' 

~l"llDlJ 2 ncJ 88yf"' 

Bir AElerlka!n 
mebus 

Bu tahriklerin sebebi ma.Jfım. 
dur. Harbeden her devletin bir 
harp politikası vardır. Bu politika 
a~ yulmrı ta eski zanıanlarda.ıı. 
beri değişmiş değildir. Her muhıı. 
rlp devlet. harp başladığı andan iti
baren 5unlan düşünür: 

ltavr limanı 
ingiliz tayyareleri 

tarafından 
boıı1balandı 

mız lstıhsallle ka!'§ılnnması ve mem
lekeUmiıln hiçbir suretle tekersiz kal 
ma.ma'!ı en başta gelen bir gayemiz ol 
makta ııevam e<lecektır. Uu gayenin 
cahşnuııanmızda ııb.ı.ım. butun:tuğu • 

ıunduğu ve bura81nın tahkim edilmek Bulgaristanda, tanınmış, 20 si 
te oıdu~unu göstermiştir. Mıı.rkU.ıı yaset adamı euikast ye ihanet ı Qrt Ş 
adasmo. ya.pfıan taarruz sabaha karşı .uçlarındtl.n tc;·k:f .cdil:-'1: :terdir. a a 

Bunlar arasında bir eski dahiliye 

200 ve yalnız tayyare kuvvetleri tarafın. nazırı. alb Kolef ve general za 

<tak· 
bin 

Yahudinin 

Lonura, 27 (A.A.) - İngiltere hava 
nezaretinin tebliğ!: 

Devamı 2 nl'l !lllyfada 

----o·---- dan icra edilmiştir. Hedefleri aydın. 
Bana <lüşnı:ı.n olup, muharip oJ. 

mssı Uıtinıali ol:ın devleti düşman 
vaziyetinden ~ıJm.np tarafsız hale 
~mymahyrm, tarnfsı;r olen devleti 
ıyi anlayışlı bir tarafsız haline ko. 
yayım, İYl n.nlay131ı ta.ra.fsız devle
ti dost cdeylm, dost devleti müt. 
tefik yapayım benim sıünnda dö. 
vü~ün!. 

Kraliyet hava kuvvetıerlne mensup 
ve avcıların refakatinde bulunan bom. 
ba tayyareleri perşembe günU öğleden 
sonra Havr limanına taarruz etmiş -
lerdlr. Doklara ve limandaki dı.lşman 
gemı:crlne isabetler kaydedilmlııtır. 

Hedef üzerinde yapılan çarpışmalarda 
8 düşmo.n tayyaresi düşUrUlmüştUr. 

Mak Artur diyor ki : 
imof da vardır. 

ıatmak için tenvir fişekleri atılmış - Romanyada g5 siyaset adamı 
tır. Ameriknn pilotlarını müteessir tevkif edilmiştir, Bunların ara. 

Ya galip 
'geleceğiz 

yahut 
öleceğiz! 

eden hfıdlae burada Japon tayyare 
· .. d hl biri 1 in b 1 smda eski propaganda nazırı T, ve gemıleıın en ç s n u un • . d 

cıanu var ır. 

1 mamrş olmasıdrr. Amerikan tayyare. A d al A t 
!erinin keşfedilmesine yarıyan radyo kym ?.a

1
ma.
921

n a, gfenerd ~ı-~ 
. . ı nes onun smı mı a S1 ao 

merkezinin tahrıp edilmesıne büyük altına ğaçırdtğı kat'i olarak bildi 
ehemmiyet ııtfedllmekted!r. Amerikan T 
deniz makamıarı Japonların son za- rı ıyor. ___ _.,.. ___ _ 

Türkiye harbin ba~<lanberi Avcılarımızdan ikisi ve bomba tayya. 
harp dı~ kaldı \'e şüphesiz muha.. relerimizden biri noksandır. manlarda bUyUk fa\lliyet sar!etmi~ 

oldukları Vake ve MarküB adalarının 
kendileri için keşi! hareketlerini ge • 
nlşletmeğe nı Usa.it bir U.S teşekkUI et. 
mektc bulunduğunu sanmaktadır. 

ıipler onun etrafında diplomasinin 
geleneğinden olan usullerı birer 
birer tatbi'k etmek istediler. 

Gün geçtiliç.e Türkiye kuvvetli 
bir mevcudiyet halini aldı. Bn mev. 
endiyet her tanıt için ehemmiyetli 
bir unsurdur, Bu unsnnı kendi 
safında görmek &rLUSunu kim m•'· 
harfplerln kalbinden silebilirt 

Bu noktada Türk siyaseti şa.'} • 
rnıyan, tezada düşmlyen prensip)('. 
re sahip olduğu için t.arafsızlığını 
muhafaza etmektedir. Ve bugün 
Ttirk tarafsızlığı dünya için bir ni. 
mettir. Onun kıymeti harp bitip de 
muhariplerin kuvvetleri, mücadele 
SArtlan müsbet bir se41rlldo t.etWI< 
edildiği zaman daJıa &.!:ık bir §e • 
kilde nıeydaua çılmcaJrlır. 

Hın·bln başnıdanberi ahljtığamz 
bu tahrik sözleri ilkbahar taarru.. 
zunun Yaklaştı- . 
hliyUk lı· gı günlerde yemden 
et-• ır kesafet peyda ederek 
·~mıızaad •-· ~ 

ınlitteıikı oıa.snııya ba!}ladı. kalı 
S1'11ıZ ed::ı SUrl.ye ve lraktaıı ta. 
Ba~ eri, kih mihverin 
rine yürUyeee ~ Ve Suriye ii7.e .. 
da ba.rlta.Iarıa, ğl ..!;'Yin vasrtalann. 
lerlc etrafa ya,,..1.!01arda haber • 

N 4--• <I ~,,or. 
e e ....... ınıızda]d hi . 

ıa, tal'ZI, ne de gösterucliselel'in o. 
Türk tarn.fsızhğnı, bo en @lebepler 

Zllcak hi d romdadır. Fa.kat harbin .. r u. 
&lemi olduğunu Çok iyi ~~rd~~~r 
'çln h t k . ıı;;.a.r.uız · er zaman opra biitünıü- .... 
Vt- iııtlklallinlzt korunıak lı:in ı;:mu 
be ln:ıade bir ha.ide bulnnu:voru ar-

Mantrk, atol ve bizim poİıtiın:· 
rnrz Törldye için harp değiı, suu; 
esasını cwılandttınaktadır. Atna 
bl.r giin kör bir ~a.düf bizi asli 

Rangon limanındaki 
maynlar toplanıyor 

Rangoo, 21 (A.A.) - Japon filosu, 
Rangon limanı met.halini açmak için 
trravadi deltasındaki maynJarı topla. 
mağa bnşlamrştır, Birçok Japon harp 
gemileri Rangona kadar çıkmışlar ve 
(Fil burnu) önünde demirlemişlerdir. 

-- Yazıcı 2 nci sayfada 

a mo ik 
o es a eldi ---<>-

Filipinler cumhurreiai 
sıhhatte 

Sıı.nfranshıko, 2'7 (A.A.) - Mel. 
bum radyosunun bUdlrdlğine göre, Fi. 
1Jpln1er cumhurreisl Kazon Avuatral· 
yada sağ ve sllıhattedlr 

Berlin fUArmonik orkestrııaından gitmişlerdir, Bir arkadaşımız profe . 
27 kişilik bir grup bu sabah trenle 

1 
sör Bcnda ile görUşmUştUr. Şe~ !lUn· 

~ehrim!ze gelmiştir. Orkestraya pro. !arı söylemiştir: 
fesör Benda şeflik etmektcdör, Mlııa- "Harp dolayıslle bUtun orkestra ta. 
firler 'bu akşamki trenle Ankaraya blatlle gelemedi. Bununla beraber or. 

keatranın asıl uz.uvıannı teşkil eden 

1 
17 kemanla 7 diğer muhtelif tı.let ça.. 

1 GörUnmı·yen Adamın Peş·ınde ı ıanlar geımı§tır. aızim grupun a.dı 
Kammer orkestraaıdır. Harp başından, 

_ 6 _ beri muhtellf memlekeUerde 500 kon_ 

E S R A R E N G •ı z Ev •ı N o .. N u N o E se~4~~1

:uometrellk bir seyahat yap 
tık, Norveçto Tronthaymdan Llzbona 
kadar birçok yerleri dolft.§tık, Türk!. 

R K l
l N ç R G E G E yeyi görmeyi ve konser vermeyi çok K O 8 İ . 1 1 1 ıs:c:e~~~" .Ankarada 1kl konser ver· 

dikten sonra şehrimize dönecek ve 

Kendi kendime şöyle dedim: 
''· Kendine gel, sen korkak 
detıısın. Gir şu evden lçerll,, 

O len baba annemin sesi kulağıma geldi : 
u. Ujarsaz evlere insan aya 
tını bile atmamab evıa ıml .,, 

burada 31 mart gecesi ve bir nisan 
günU sa.at 17 de Fran81z tiyatrasunda 
iki konser verecektir. 

Mukaddes Uçurum 
Aşk ve Macera Romam 

Yazan: ~am avlayaınıyacakt1r. Bunn dün. Gece sa.at on bır ... Kalbim hızlı manzara arzediyor. Alt kattak1 ' 
yaya karşı her zsman uluorta söy. hızlı çarpıyor. Korkuyorum. Şim· ıki geniş pencere demir parmak l 
Jiyebiliriz, Vatandaşlar etrafun!zda di Görünmiyen adamın ilk ziyarel ırklarla 

1
mtarafuha.fazata 1-...~tına a.lınlkm~ş. ı ~ 

l•kender F. Sertelli 

e8en propaganda hava.smın mana- ettiği evin önUndeyirn, Bu ev, ilk Kapı so •1JWunuyor. ın 
ı;mı, mahiyetini aula.roakta müşkiı. Yazımda da söylediğim gibi tstan· ci katta. da iki geniş pencere var. Yakında ' 
Jit çekmiyorlar. bula giden asfalt yolun kenarında Yalnrz aralarında balkonumsu bfr 

Gelecek gUnleri bu ~vençle, bulunuyor Evin dış o-örün~ünü çıkıntı göze çarpıyor. Evin sol ta· ••EN SON DAKİKA,' 
milli bJrlik kıı.l~lnde bddiyonız. siz~~re tarfr edeyim: b rafmda bitişik ~şka bir ev va~. 
Yat*'af'M11< ~· ~ ... ~.· ~14ftı~' 1 

\,/{\ aeı>nede '1lr teVKalldelik Sağ tarafı ise vıranehk ... Bu Vl Sütun 1 a rtnd a 
ti:rene d'ostJu.k, dü~ma.nbk ist.iyene )yok. Sıvasız duvarlar da kırmızt ranelik yıkılmış duvarları, yabanr 
dU~anllkt. tuğlalar hafif ıŞlk altmda kötü bir _... ne.ana ı ncl aayfada 

Japonya 
ifa alı nezdlnlt 
basası mamessll 

bulunduracak 
Tokyo, 27 (A,A.) - Resmcr. nldl. 

rlldlğ'ine göre Japon hUkQmeti, Vl§i 
orta elçisi Kenharadayı papalık ne?. • 
dinde hususi mUmes!'!'U olarak tayine 
karar vermiştir, 

Kulak 
Asmıyoruz! 

Yazan: BiR MUHARRiR 

T (}RI{ büyük el~isi Hfüıre\' Ge. 
rede'nln memleketine gel • 

m~I n Ahlie.n bilytik elçi.si Von 
Papcnln memleketine gltmecıi, de
dikor1u, rh·ayet ve handi<ı ~ekJlıı. 
de türlü tlirlü tefsirlere yol açtı, 

nonn suikast l'ııka!!ile ilgili go. 
reoler, illıbııharm gelip ~atms..,ilc 
ilgili görrnlt>r, Bnlgıırlann 11arrı 
hıızırhğile ilgili .. örenler Yar. lliı; 
kimsenin hıtyal kudretine ,.e ter. 
sir hakl•ma mfülahale akhmızdnn 
geı;mez. 1stiyen Patngonynda yaii;
mur yıığma ... mdan Knf clıığm'lr. 
lrnrp veya UıtlJi'ıJ çıka<'aJ:rına bük. 
me<lecek kadar mohanileslni i!)le. 
tebillr. Fs.kat bu tersirlere olmu,; 
veya ol.ae.ağı muhakkal' bir realite 
s1isil \'ermek propagandanm en be. 
~ri1uılz ,.e en iptidai ~eklidir. 

Bngünkü Ak,am gazetesinin 
bıışmakalC5inden öğreniyoruz ki 
Amerikanın Bocıton mdyosu, türk
c;e neşriyatuıda Von Papcnin soi. 
kutten cıonra 'hasts1andığ1 ~ 
a.Wleele Aabıe,a ~h- ':'it.ı. 
manyanm ~eye safd\nnat 4:tn 
bir bahtı.ne tellkld etmh Yfl fnnlt1n 

Silah altına ahnma 
sını teklif etti 

V~lngton, ~7 (A.A.) - ~ 
mebusu Somers, dUn Çöl'Çil tuafm • 
da.n ırat edilen nutka ait olarak ~ 
mesiller mecllslnde FJl~tln ve orta • 
şarkın bafka memleketlerln<ie Y8fI1ld 
200.000 yahudl hakkında ba§veldUJI 
dlkk&t ııaza.rmı çekmek istediğini q 
lemı, ve bunlann derhal sllAh altms 
almma.la.rmı telkin etmi§tlr. Mumal. 
leyh, in.san lmdretlnln Jr:ullanr\mac 
mak-.dl:le Büyük Brttanya hllkQmet1· 
le müzakerelere giri.,tlme61Dl Rıızvelt.. 
ten istemtııtir. 

muhakkak olduğmıu dünyaya biL 
dtmıiş! 

Akşam ba.şmohaniri Boston rad· 
yoı:ıuoa gereken bütün cevaplan 
veriy(\r: Von Papenin memleketine 
~bneslnde hiçbir fevka.lMelik ol. 
madığou miuUerle anlatıyor, bu 
seyahatin suikast , ·akasmdan ev • 
\'el kanı.rlaşhrıldrğrnı ,.e biraz ge. 
cikti~ni haber veriyor, büyük el 
çinin hasta oln.rnk değil, l)i?eştl.J.. 
ten sonra yola çı'lltığını izah edi· 
:ror; nihByet Amerikan radyosun~ 
daha dürüst ye ağırba'h olması 
ö~ıliinü ,·eriyor. 

Roston radyosunun neden bıı 
<;:eşit haberler yaydığrru bilmeyiz; 
fakat bu harbin baı:ımdanberi il<' 
memleketin birbirine ka~ı emnl • 
etini azaltilla.k ,·eya mUmltiiııse 

sol.etmek için ne luıyl'Ukln ya.lan. 
iar ov<lonılduğunu bili'voruz. Tür 
glyed~ hu riYayctlere kulak· aaa.. 
mık buda.il\ a\'lnl\ çıkmak nafUedlr. 
Eğer hıı memleket, her ecnebi el. 
çinin her norma.t seyahatinde çı. 
kan yüzlerce dedilmdoya inaru;ay. 
dı. biitiin dünyıuım hayranlığım 
kaza.nan zeki ve dürüst politikası. 
na -:oktan veda ederdJ, Bu rivayet .. 
lerl ~ıkaranlar, uya.ndırnın1i Istr.. 
ffmren ~ ısKııııtrı *'-Ue _.," . 
ı·ewcR t'llteett euııtt ol\.rrlana -..ı 'ba. 
kllmte, hm ~ kenQI m•' O!•• 
.... -'ıt'"' ~ ~ ......... 



Amerik~ 
Fransaya yiyecek 

gönderiyor 
vıı,tngton, 27 (A.A.) - Salah!. 
tl· bir kaynaktan bildiriliyor: 

L. db 7000 ton buğday 
ın erg y . 1 d 

rord 1ıampanyuıa. 1 unanıs ana var ı 
da maklD& mlh&D• Bu unlara mısır unu 

karıttırılacak 
dlsUll vazlleslal Berlln, 21 <A.A.> - AUnacıan bil. 

dirlllyor: 

kabal ettt Beynelmllel lazılhaç mtlmeastu 

Vişl tnr:ı.fmdan verilen teminat Detrolt, 27 (A.A.) - Ford kumpan. 
erine Birleşik Amerika, Fransız yası memurlan albay Lindbergln 
mal A!rlkasma yiyecek ve sair bomba. tayyueleri fabrikalarından hl. 
ya ve malzemenin tekrar gön.. rinde makine mUhendisllğt vazifesini 

Ratlıanscn İsveç vapurlle gelen 7.000 
tonllAto buğdayın ltızılhaç idare ko -
mıteslnln nezareti altında ~ğlltWece. 

ğlni bildlnni.!!tir. Buna yan yarıya 

mısır unu ltan§tlrılacaktır. Atına hal 
kma. verilecek ekmek miktan yüzde 
215 nlsbetlnde arttınlıı.bllccekUr. Bun. 
dan ba§ka mllll bayram ve paskalya 
yortulan mUnaaebetlle nU!us bo.§ma 
15 gUn mUddeUe günde 00 gram !azla 
ekmek verilecektir. 

ı eritmesine knrar vermiştir. kabul ettiğini perıiembe gUnU bildir -
V~i tamfmdan vriJen teminatın ml§terdir. Albayın sivil mU§avirllk 

'fndngıı.skar ve Fransız filosunu vaztteaile bulunduğu harbiye nezareti 
•t olduğu ve Visi hUkfımctJnfn mumatıeyhln vazifesinden çckil1I19lne 
tommelc> hiçbir harp malzemesı mllsaade etmı,tır. 
cinderme.'lleYi ta.ahhUt ettiği b!I - Fordun bundan iki sene evvel, Lfnd. 

u.rilmektcdir. berı; gibi adamlar tarafmdan teknik 
Viri~e mahsus malzemenin Lib • sahada yardnn glSrmek suretlle giln • Şark cephesinde • clıık.! A iman ord ıılmna ulaştın! de binlerce tayyare çıkarabilecek mev 

'~'I öğrenildikten sonra Amcri • kide olduğunu 8Öyledlğl hatırlardadır. Londrn, 27 (A.A.) - B,B.O: 
Ruslar Lenlngrad kesiminde U ki. 

loıfıetre kadar llerlcmlşlerdlr, Mosko -
va radyosuna göre bu ilerlcylııtc d!Srt 
mllstabkem köyden Almanlar tarde 
dlldlkten sonra yapılmıııtır. Almanın. 
ra 400 maktul vcrd.irilmlgtir. 

t .n Fcvklyo.tmm durdurulduğu ha.. N k d k d'k 
'ardadır. e a ar şe er ye 1 

\~ak Ar'-- dl ki ~ Baştarafı l ncl aayfo~:ı 
,,. 11u· yor : 1 nu ve istihsal promglanmızm bu e.. 

Kanb<Trıı, 27 (A.A.) - DUn parlı\.. 8311a göre tnnz1m edilmekte oldufu • 
ento ziyafetinde söz alan general nu, pancar tohumu lıtlerlııcle iyi bil' 

"fak ArtUr, son zafere otan lnıı.nmm \onzJyette bulunduğumuzu burada lcay. 
arsılmaz olduğunu söylemiş ve bu dctmeyi faydalı teltkkl etme.kteylz. 

meselede bir uzlaşma sulhU olamıya. on senesinde '4213 hektar saha 

Moskovadan Amerikalı bir muha 
birin bildirdiğine göre Almanlar, mer 
kez cephc&nin gimal ucunda, glddetll 
mukabil taarruzlarda bulunmnkt4 ve 
ağır zayiata uğramaktadır. Bu ltcsim 
de 700 Alman öldUrUlmUg, 17 tank 
ta tahrip edllmlştır. 

cağını bildirmiştir. ckllmlıt. 87023 tAm 8f!l<er lstlhBBl 
Genernl §llyle demf§Ur: edllml9Ur. ~t'D senrlerle moka~eM! 
Ya galip geleceğiz, yahut da lSlece- edlldlll takdirde Oll seneelnde zeri 

ğlz. Size memleket.imin bUtUn kaynak yatıımruo auunl hadde rıktı~ı göriltür. 
larmı bOtOn kudretl.ııi, yurtda§lanmm Bu had 938 tımeslne nar.aran yllz4e 
bUtUn kanını "aadedlyonım. 86, 989 &eneslne nazaran yUzde 17 ,.e 

Stara Russ:ı. civarında mahsur Al • 
man kuvvetleri bakaya.sının tcınlz • 
lenmesine devam edilmektedir. Smo • l !HO aeııeelne nazaran )117.dc G nl!lbe • 

OlrlDmlyen Adam tındecllr. Zert.rat ııah:ısmı ~imdiye ka. 
d:ır vaki mlktarlnrın en 3 lU'!lek had. 
dine s;ıkanmt olma ı:z.a rağmen elde 
edilen malmılDn J9i0 9elleelne nam. 
ra.n hc:nen he~ ıııl\snvl ve 1931> dan 

cllltWı: olmaaı bir tamflao umumi ha 
va f.lllrllıırmın diğer senelere nar.anut 
dalla az mOsalt olmasından \'e bllha.'1· 
8IL Turhııl mmtakasmda bu fabrika • 
nm :taallyetJne başladığındanberl fe. 
na randıman veMltlnl elde etmetıln. 

lcruk çevresinde 16 yer geri o.Jmmış 
tır, 

_. Battararı 1 nel sayta4a 
dl:Jan ile korkunç bir dekor teşk:ı 
ediyor, Esrarengiz evin bu vira· 
nelere bakan cephenin ·biri çok 
küçük, diğer ort:a büyüklükte o! 

mak üzere üç tane pencere ve blı 
su oluğundan başka hiç bir §ey 
yok... Arka taraf ekılmemi§ bir 
baiıçe,. Bu ba;hçeye açilan küçük 
kapının yanında, telörgü ile mu. 
haf aza. altına alınmış kUçük bir 
pencere bulunuyor. 
Dış yüzünü 'bütim tef crruatiylt. 

anlatıı?ım bu ev şimdi yoğuıthan~ 
olarak kullanılryor. Evin otuz 
metre ilerisinde bulunan lUluı 
Uunbası etrafa gayet hafif bır 
ışrk salıyor, 
Kapıya doğru ilerledim. Büyük 

bir korku ve heyecan içinde bu· 
lunduğunu saklıyamıyacağım 

Gerçi hurafel<!re inanmam, fakat 
anlatılmaz bir his beni ürkütüyor. 
Kapının eşiğine ilk adım at.. 

marnla krdrumln yerinden hopla· 
ması bir oldu. Gözlerim bUyüdü. 
"Ka.rı::nn:in bir gölge var!" Sonra 
enis bir nefes aldım. Arkama 
n~en lüks lambasının ışığı göl• 
•emi kapıya aksettirmişti. Kendi 
öl"'em beni ilk korkutan şey ol. 

Ju. ~izliğin uyandırdığı havay: 
bozmak için gürilltü yapmanın 

aha. doğru olacağını düşündün . 
ve ıslı1<: t:almn.ğa ba.~Jadnn. Birden 

;?'(' aklıma o.~i 'bir söz geldi: 
Eyvah, dedim, ne yapıyorum· 

ı '!tluğunıda mlrk çaldığım vakit· 
er llİnemin söyledikleri ilk tazeli 
"yle kulaiYırnda tekrarlandı. 
- Islık çalm:ı oğlum. Şeytanla. 
toplıyacaksın !" 
Şeytanlar başıma. toplanmıştı 

ile. Zihnime hep ölül-er hakim: 
nlarm sözleri, onlaTm ö1Umlerl, 
nlarm yapb:!darı aklJmda. YMr 
anlardan bi<,:, ama hiç mi hit 
· hatmrna gelmiyor. 
Kendi kendime: 
- Kendine gel, dedim, sen kor· 

değilein. Gir, şu evden içeri! 
Bu sefer babaannemin çocuk. 
ğumda söyte.diği sözler, trpkı ni· 

inlci gibi aynı tazelikle kuta· 
tekrarlandı: 

"- Uclımnız evlere insan aya. 
ı bile atmamalı, vaktiyle ....... 

Ah bu kafamı bir tlirlti brrakmr 
n hisler ••. Neden hiç yaşıyanta· 

n gilzıel, nillrteH sözleri hatırıma 
elmiyor, orila.n haıtırlryamıyo. 

? •• Sevdi Pim insanlar neden 
atırıma. gelmiyor? 
Körolası şeytan, beni hep öbür 

sakinleriyle meşgul e· 

den ileri gelmlatır. 
Ekim Dl0\"8!mlnde :ılddfotıı yafmur. 

lar bir kısım araz.inin !IU alhnd:ı ı,nl

maaı köylUye ftÖ8Un11ğimlz ıılAlm ve 
avan5& raf'men mt\blm bir ehanın 

eklmslz Jcnlmnsmı intaç etml5tlr. !Hl 

seneSl umumi mahsul '\"Rzlyctt.nın dü. 
ıük olması ziraat ı,ıerlnln mutıı.ddan 
daha geniş mtkyn&ta kadınbra kala • 
rak pancara muhtaç olduğu lhtlm&. 
mm her yerde femln c411eıme1'1JC!!lnden 
ve bir de k5ylUmUzlln bu &ene pancar. 
dan farla mlktanla pe~z kaynatmıe 
olmasından ve tekerlfiden lsttf'Mle için 
pancar kurutmasından ileri gelml~tlr. 

Dil llCDfllll zt.riyat faaliyetimizi hll· 
ldkmetlmb.Je daimi U>ma!lta bulonarnlt 
almakta oldufomnz. dlrekttner <lııhntn 
de yapmaktayn.. 94% lstihmllnl hlCblr 
fedııkArlıktan çeldnmlyerek tahakkul; 
ettirmeye çalı~rt3dır. J9U smesln 
de ıosuso Uına ~lığ olan şckrr ı~

t1hl4k1 diğer ııenelere ruızarruı en 3-Uk. 

Alman tebUO! 
Berlln, 27 (A.A.) - Alman ordu • 

ıarı baıılnımandanlığmın tebliği: 
Kerç yarmı adasında Alman .... c Ru. 

men kıtalıı.rı: dUımanm b!ribiri Arl<a • 
smdıı.n gelen dal"'alar halinde yaptığı 
taarruzlan geri pUskUrtmU~ler ve 12 
tank tahrip etm~lerdlr. 

Cephenin merkez ve §imal k~lmle. 
rtnln birkaç noktasmda muvaftaklyet 
siz taarruzlarmı tekrarlıyan dO§lllan 
ağır kayıplara uğratılmı§tlr. Mevzi • 
leıılinl.ml§ Alman taarruzıan yeni mu 
var aklyeUerle neUcclenml§tlr. 

Hava kuvvetlerimiz l{erç yarım a. 
dasında dll§man tank topluluklarını 

dağıtmışlar ve yalnız cephenin mer _ 
kez keıı!ınlnd\'.l 19 nakliye trcınlnl tah. 
rip etml§lerdir. 

855 inci !an. Vcstfall piyade t Dme. 
nl haftal:ırdanbert yapılan son dere. 
cede çelin muharebeler neticesinde 
dll§ınanm lusmen tanklıın1' hlmnye 
81.nde yaptığı 120 t~arl"JZ r ptl!3 -
kUrt.mU;, ve birkaç Sovyet tUmenlnln 
ana kuvveUcrlnl yok etmiştir. 
şımaH A!rlkada Tobnık limanı.na 

·al"§t yapılan h:ı.vıı. taarnızlan esna • 
:unda. orta tonıı.jd:ı bir ticaret vapuru 

hasara uğraWmttılır. 

Otomobil kazası 
sek yek6nu teşkil P.trne~tedlr. '1'1caret Bugün Karagtlmrük Keçeciler cad· 
vettlotlnln dclAletlle mcmlek~tlmlr.e deıılnde bir otomobil kazası olmU§ _ 
lthn.l edilen 980142 ten ecnebi &elterlle tur: 
hu fazla istlh1Ak kar,:ılanmı:ı bulun. , Fatihten Ellimekapıya gitmekte 

m&kt:l.ctll'. olan bir otomobil karşıdan karıııya 
- U 1 1 tk geçmekte olan 70 ya§lo.rmdo. Hasan ı. Maso D D D na a simli bir §ahsa çarpml§ ve ağır aurct. 
~ Baıtarafı 1 ncl aaytada te ynrıııa.nmaamo. sebeb olm~tur. 

yetle bu zehire sUriiklenenleri r. HAdiseden derhal zabıta haberdar e. 
sa&t bir surette tedavi etmek balı':- dllmlıı yaralı ımd:ıdı sıhht otomobillle 
mevzuudur, ÇUnkU enflasyon para. Gureba hastanesine kaldmlmıştır. 
ısı, kıymeti tedavü'dcld miktar il:: Hasan, yapılan bUtUn tedaviye rağ
tersine mütenasip olan bir zehir M men aldığı yaralann tesirlle kısn bir 
dir. Ödeme vasrta.ıarmm çabuk zaman sonra ınmu~tur. 
yübelmcs:nin birçok :rorlukb.rla Müddelumum1lllt tahkikata devam 
toplanmış olan ve ekseriyn nesille· etm<'ktedir. Cesedi muayene ed{'n ad. 
rin mahsulü olan tasarnrflann kıy llye doktoru Enver Karan gömWme. 
metten dii6mesini, dağılmasını ve sine izin vermiştir • 
nihayet tama.miyle kaybolmasını 
:ıntaç eder. Bunu tasarnıf sahiple. 
rine anl&tme.1ıdtr. Ta.•rnıf mUda.. 
faa edilmelidir. Zira ben tasarruf 
<tAhipler;ni en i~i yurttaşlar o!a .. 
rak telakki ccliyonım. Bunlar deY• 
lete. onun parasına VE\ slliihları • 
DUZm zaferine in~altta oldu:.'ltln.. 
rmı isba.t ediyorla.r. Artistleri tn • 
nmmış kötll tablolardan tutunuz. 
da hiz bir işe ys.ra.nnynn vu.olara 
kadar gözlerinln gönlilğU her şeyi 
ea.trn alan gayri mesul isteriklerin 
durumu iM bunun tesmdir. 

Du~e. bundan sonra İtalyan mi'. 
letinin ta.98.rrofu haldcı:nda şu ra .. 
lmm'.an vermi~: 

1ta1yada 19 milyon ldain"n ta .. 
sanııf hcsa.br '-ardır ve ta!a.ITUf 

Amıral King dıvor ki: 
Londrıı, 27 (A.A.) - B,B.O: 
Amiral Klng, Amerikan deniz kuv

vetleri ba§kunuuıdruıı aıfatlle and içer 
ken, ııu demeçte bulunmuştur: 

- Artık mUdafo.a fikrini bırakmalı, 

istikbali dllşUnmellyiz. Zafer o !<adar 
uzak değildir. Bu harbi kazanacağız. 

Amiral Klng, yo.Jnız bUtlln Amert. 
kan deniz kuvvetlerine lnımanda et.. 
mlyecek, aynı zamanda deniz bareka.. 
tmı da idare edecektir • 

Çılgmlar Klübü 
yeki\nu 65 milyar 728 milyon liret- l'auu.ı: lskender F. SERTELLİ 
tir. Bu rakamlar İtalyan milleti • -11 1-
nin ve bilhMıM Uısarruf hesapla. - Kimyager 8ııh1r de kim oluyor? 
rmm en btıyUk kısmmı ellerinde Ben ıstedlğlm :r:aman babamı ıaremez 
tutan k6yllllerin ruban Mf1am ka.1 miyim? 
ı1rğmı göstermektedir. KayJUniln - Babanızın bir tecrUbe devreeı ge. 
r~ek menfaati fiyathrm yüksel- tlrdl,llnJ bnmiyor musunuz'! Ona gö. 
mesl1e değf], ~fların korun - ya doktor Sahir bey tedavi ed]3or • 
ma..~ı ~tn'etl le mM~aa edilebilir. nua. 
Bu müd&ta.:ı milmkiln olduğu tak •

1 

- Bu da rıe milnasebcflılr. bir a. 
dtrdc iyi yona ıı...,an1acak, fa.kat ~ .. 
"lam.ıl:zıM 1rnnete 1-ş vımımca.kt.ır - Ne olana olsun, ben hastaneye 

Bı!!rfla yeri AL t'- Btll. hfnutaıı: cit.-ı c>nl:r.c dalın ba'}ka sebcblerdc:l 5. 
~ mutJ ,.. r11t1Mıa1 yamı Wrtl taraftar de~lllın. 

T'd. Sla, 1arm aoeı.. fUbey• mUracaa.t. - PekAIA. SkUnllzll clinliyeoo • 
lan ... elıımllr. ttm. 

Yd. Tap. Tfm.. AD ıc-.ı ottu Z6ki 1 - Haydi ~llm ııevg1Um: Şu zartt 

~ (112'7D) i ...nNUlle ~mh.I dolctor baka • 
Y'- Tap. Tla. .._ ... ı-.a ..... 

U,.- - - ~ 8aelıle ka4eblerl doldunlo. Kendial 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek l'ÖDderUeoelı 

15 arama ve lı verme UAnlan Dl 9oa 
Dakikada parasız nee~llecekttr. J.:y

lemtıe tekltn gtJnderen olmyacnlarm 
mhtuz kalmak Uzere sarih adresleıt.. 
Dl blldlrmclet'l llzım.) 

Evlenme tek/illeri: 
• Yq 18, yt'§il gözlO, kumral, 50 

Ura maqh uto.k tefek bir kız; iyi bir 
vazife sahibi bir bayla evlen~k iııtc
mektedir. (Ümit 8) remzine mUraca • 
at 231 

• 30 yqmda lise mezunu, orta boy. 
lu ye§il gözlü, Anadoluda 2 bOyUk 

tuhafiye mağa.zası, lstanbulda bir ya. 
1".Iho.nesl bulunan bir bay; san§m ve. 
ya esmer, balık eUnde 18-25 ~larm· 
rla bir bayanla evlenmelt istemekte • 
dlr. tF.F.) remzine müracaat. 232 

• Ya§ ıs, boy 164, kilo 58, siyah dal 
&alı saçlı, yeşil gözlU mUtcnaslp vU • 
cuUu, ilse tahsflll, ev işlerinden an • 
tayan, olnımo. ve mUziti çok seven, 
bo.sso.s iyi huylu, ımrıı.ktcr sahibi, iyi 
bir aile kızı, yOksek tnıısm, 25.80 ya -
şmda bir bayanla evlenmek istemek. 
ttdlr. (Bahar) remzine mUracaat· 238 

• 27 yqmcLıı resmt blr mUeıısesede 
6D llm UcreUI bir bay, 18.23 yq . 
ınrmda, iyi huylu, fnkir bir ane kızı 
ile evlenmek istemektedir. (F. Suba • 
1'') remzine mUracaat 23• 

Aldırınız.: 
AşııJ;'lda reml:r.Jerf yazılı olan o 

lmyucolnrımızın namlarına gelen 
mcktupl.arı ldarelınnenılzden ( p:u.ar 
ları hariç) hergtlıı sab:\btan öğle)e 

kııd3r ... o saat 17 den onra aldırma 

lan, 
(Uunalı) (Deniz 18) (H.N.T,) (M 6) 

(Ciddi) (Uygun) ( Y.Ş.) (M.K.A.) 
(H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anlqa. 
Jım) (N,O,N,) (El) (Ayla) (C.M.J 
(A,L,) <M,Z,E,) (?.ıUefik kadın) 

(26 Sezen) (M,Z.N,) (30 Perihan) 
(F.:mekll) (S.S.) (Pembe zarf) {C.M) 

(Ad, (t, 1ııkan) (B.1, Kaya) (İnanın 
cSezer) (H.R.K.) (Mesut) (G6rglllU) 
(S.H.G.) (Hayırlım) (İyi öğTeUr) 

(Nadide 79) (Merih) 

• Da.kti:o ile iş isteyen okuyu· 
cumnz ynmı Sruıt 14.30 da gaute
ınize müracat etsin. 

Fıkra 

ltiral 
VaktUe '\-e:r.lrlerden biri, kAhyası. 

na JD.118rafm ç.okloğuı:ıdan 5lkAyet et
miş; klUıya da bazı lllzuınsuz ıteYJo

rtn terki teokllfinde bulunmu1-
VezJr somıu5: 
- Ltızumsuz dı:ıdi~-tn 5(') ler de o. 

caba nedir? 
KA.hya ce-,;np ,·erml,: 
- l\tcaelA namaz kılmailıfuuz 1. 

Cin im:urın., ha!ıınız kel olduğu için 
do bcrberba~ıya lüzum var mı? 

Bugün do n,nğı yukan aynı he9np 
olacak! "masraflar bir :pğm!,, dly~ 
~A:>et edip duruyoruz. Fakat.~. 
rafı yapıın kim! Gene biziz! HeJc ka
dınlar! Bunwıla beraber hiç kimse ı 

ne nnmaz kılmadığını itiraf ediyor; 
ne de baıtınm kel olmadığını.. BütUn 
meselede galiba -ı bu itirafı yap
makta olacakl 

NASDET11N 

~ Mahkeme Saıonf arınaa 

Sıkı bir imtilıan 
geçiren avukat 
Ve boşanacak olan kadın kim ? 

Bofanmak lstlyeın kocayı temeli e. I - Fakatı falaa yok. Bugünkü ka... 
den avukatllll, boptınca.k obııı kadm nunumuza. gire an88J kızma phlt11l• 
namına gderı avUkat mahkeme salo • edeblllr. Şahadet menolonmaz. Ant:ak 
nuna ~rlerken peşlerinden de gtızeJ taan edlleblllr. Bir IUrazmız vanıa 

bir ceınç kadm &'ellyordu. Kaclmı Uım. ııöyleyin. 

•il eden :tlflDM, umn boylu ptlUkltı Avukatın mratı ektfmlttı. llAJdm. 
a\"Ukat, genç kadına eliyle samlln a- avukatın hu t.aleblnl ve recı kararmı 
rasında otunnaanu f,arct etti ve ka. zapta getirterek ikinci phidJ oatırt
clın Juplamuzı bir halde arka tarafa t.ı. Bu ela dava<ıt erkeğin ktz karde., 

çekildi, ayakta dnnnağa mrtladı. e1ydl, Bu kadın da, kabalıatt Perllıan. 
Muhakeme, taratlarm 58hlt ~- da bolcluğunıı ııöylf'dl: 

nl mahkemeye takdim etmeleri ve bun Pcrlbarun avukatı 3enlden kalktı 
larm dlnlenllmclerl için talil' olunmurt ,·e: 
tu. Her iki avukat da llafeleriDJ ma.b. - Bu f&lıJdln nnnee1nJn admı da 

kemeye verdiler \'e Mkim e\"VelA da. rapta geçl.rmMlzl tstıyorom, zira Sa
''a.cı olan erkeğin oafıltlerini ~ğırt • Um Ue baba bir, fakat anne ayn kar. 
mağa bfttladı. clettlrler. 

İlk phlt, 150 yoıılarmd!\ ın.un bo31u, - Buna lllmm .ar mıP 
erkek tıı.vırlı btr kadmdı. - Gayet mftblm bir me.ele var da •• 

- Bence, dedt, lcabnlıat Periban - Ama hen talepleri zapta ı-eçJr. 
hanımdadır, tlrlm. 

- Nlı;:ln '! - Ben de aklnm kaybetmedim. e. 
- Efendim, Pttrlhan bamın her za. tencllm. 

man kocaamı bakir glSrUrdO, - Pdc4IA. hukuk anıo muhakeme. 
- Ben pap kı:ııymı. Senin gibi kiiy lert kanununa g8re neeebl tınhlh olan

Jtl değlllm, diye bafınr ve kendl81ne larm sadece baba f9lmJerlnln 1~hltlne 
afır ktlnlrlcrde bulunurclu" ve nns lııtmlerlnln aynca mbta get-1 • 

Mahkeme salonuncLııkl bUtUn glSz - rTimeslne maddel kruıunf olmadığtn • 
Jer, genç kaclma talcıl~tL O ise ya.. dan tıo talebin reddine karar verllmlıt. 
naklann•n kınnııılığmı h41A muhale.- tir. 
m ederek yer yanlsa da içine ı;lrehlL Avukat lklncl bir yeniz taleb kar. 
ıtem gibi bir ıa,Tla kimsenin )1izllne şı5mda gene lazarmr,tı. Raldbl olan 
bakamıyordu. Omu:tlannA döktllmUıt mcslı-ktn'Jlt l1le mllatclırl mtl.stehzl g1l· 
dalgalı sarı saçlı, u:r.unca boylu, Ole\'. lüyorda. Bundan lk'mra hlklrn, ders 
zun vUcotlu, aı.k gl~1ıımlş bir kadındı, veren bir orofı:ısör gibi, kanunun bu 
U:ıun saplı bir meetn el çantaamı her maddesini avııkatn hitaben tetırtr ettt 
neden!le berkesin glSrmeslnl ll'ter gibi ve tıçllncll plıldl çağırttı. Bu vaktllc 
önllJıde tutu~ordu . .Hııllnden kocaeına l<.an kocanm uıtaklan olan saf bir 
hiç de bö,)1e 8Özler sarfcdeoek bir ka- Rumeli QOCUğ\Jydu. Bu d:ı kabahati 
dın olma.dıtı a~ılıyorda. Perihnn luuınocb boldu ve kadının ko. 

- Peki •I& bu kıwplarda bulundu. t'&S111:1 ağır hakaretlerde bolunduğunu 
noz mu! .Uylcdl. Ktıtnrlert ele teker teker tek. 

- Bllhaf!S3 &0nunCU5Wlda bulun rarladı. Semlin araamdatd genç lm 
dum. Salim bC'~ çocut-una alacaklan drn gene kız.vdı ve blltlln g-ö:r.ler ge. 
ayakkabıların yerli ınnllar paı:ann • ne Uzerine tm'ttclllı etti. AJlab ADab 
dan, Perihan hanım da Beyoğlundan demek bu gt"nç kadm. bu kadar eli 
aimnıaı.mı lstlyordu. Sonunda Perlban nıaşalı cin !ndcndi. Ve mut.emadlym 
krzdı: üzerinde 1rl harfler bulunan çuıtaaını 

- Sen ut.en ao:ıl'tldt bir adamam: herkese glistermek için umuyordu. 
aya knbıdan ne ruılarsm; ilen pa" Nihayet bf.Jdnı, avukatlardan birisfBe 
kıxıyun. Senin ayarın ~Wm! diye hitaben: 

bağınnap ba~lndL Salim bey ağı.mı - ı•eJdUl bu kan kocn. kaç senelik 
bile Bi)madt. Böylece kavga tek taraf. evlidirler? 
lı ve pek ılddetıl geçml§tt. - !4 9flle efendim. 

Bir ay 90nra Perihan hannam Boe- Ba cevapla benber, genç kaclm 1'8-

tnneıdakl k!Sekten ıuıne!lne glttltlnl ha.t blr ol ~tı..Herlu.. de öyle tat • 
'\'e Salim ~yln eve dijn~Unde kapıda kmbp ufradı, Demek demlndenbcrl 
l>aldıtmı öğrendim . kocasından bofanacak olan kadmm 

Şahidin sözleri bitmişti. Kadının a. hu o1dupna bot ~ 8aDDllf durınot· 

vakatı söz alnrnk: farda, Genç kadmm çantMını uzatma. 
- Bo, dedi, Salim beyf.n nkrabası- smm sebebi de Ozerlndekl hu1lere 

dır "" krz karoC5fnln Salim beyle ıılA. göre ısmlnln Peı1h3.n olmadılmı lsba.t 
kası \ıırdır. etmek için olclutu ela. nnlaşılmJ1tır. 

- rr.kı bn &nhııt!ctinc mani mil' Nlha)'et mubalmıne ICBJ'lı ta~tm 

- Am:ı, akrabasıdır. Ve blr evde fiahltlerlnl getlrmeııl lçln başla bir 
otıınıyorlar. gUne bıralalclL Oeıç ko4ın babm!ı ol· 

- AlcrabaJıfl k&çmcı derecede! dnfu an~ılan ve mn bir imtihan ge. 
- Dadısmm kızım, nmcaamm toru. çlrmte olan nvukatm koluna girt!ftk 

nu tuttuğuna ı;öre dördllnctı derece • adllyeclen çılnp (:ittL Her balde bir 

den de 11f8ğ'I ! dalla bo.basmm, blllıasea boşnnma da
- Gtızel o bo.l:tc, demek phadetlne valarmı dfnlemelr Uzere ac1Uye3 ~ 

mıuıJ bir bal yolr.. mlyecett mubaldmktır. 
- Fakat elendim. ADLİYE MUHABtRt --------· .• . 1 , , . - ·~ı. - .. "'"" •• .c.-. ;· 1 :."'-;-. • •• 1 • • ' • • ~· 

ile sabah Oğle ve ak,am 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Şarap içti, Şlnııstye de rakı uzattı: 
..:.. Bayınıız adaya yaklafıyonız .. 
- Evet, orada kuytu ve sakin bir 

ver bulacafız lalll)'onun. 

HAYIRSIZ ADADA GEÇl:N BiR 
GECE .. , 

Şlnasl Dayınız adaya ftl'lr Tal' • 

maz, aclanm poyraz tutnuyuı kıyıam. 
dakl kayalıklara yana,tı. 1Jmdafu 

llo!funa ı:ıkmam.ııtı. Baruı kayto, •
'<in ve tırtınasn: bir yerdi. 

Deniz fırtınalı olmaııma ratmen çok 
nydmlıl.."tı Ayın OD f>eelaei ceceelydl •• 
lllaclde: 

- Burası macera romanl:ınnda o. 
lmdağumoz Robenson adasına be.ini • 

,or, dedi, ne kadar sakin """ llC991z,. 
- E'·et. Ben burasını COk MıVerlnı. 

Buraya eeytanlar bile gelJDCL Balba· 
lıd ben bllhR118& ılOll gihılerde 'baralana 
~ gellyomm, 

- Hep yalnm mı ceUyonıanm T 
- EM. a.m-. yalaız ••• talrat bL 

Nmde.,.. vanmı, Sıı.clde? Sensiz ıe. hulunmryau yepyeni lılr k&fnat KincJe 
ven ~ ıebrabmı harada hlll lıetlıafa kalaeafız, Sadde! Bu kaclar 
.ediyonım. Şu ka) :ılar, ve 111 l.Mlz a. gUze.I ve aaQcle bir yer cltlnyaam biç 

da -- enllllerlm1 çok dinlemlıttr. bir lataamela yoktur. S..kf Tanrı bu. 
Sen onlara hiç yabancı değU&ln ! Çlln. rasnu bl&lm için yaratmq.. bok fil 
kil IMırada llellbı adını baj'lra bağıra ay 111flna.. butıf'mm yerlere kadar 
anmaktan ı:ıektnmem. Şa 9ellll1z ubl· ııerllml§, bhe yol ~yor, 
ua dlll oba ela karaalıkta çektilbn \.·e kolundan tutarak kayalann O.. 
ıstırabı ve döktüğüm &'Öz yaeuu eana ttbıe çıkardı. 
aöy1Me.. - Sen dar ela ~ i9fl-

Şlnaal banian söylerken, bir yan • celderlmizl alalını. 
dan da kotronm ipini bir kayaya •t- Sacide lmyanm Ostllnde durchl, vn. 
lamakla nıetpldU. cadanda hall1 blr l1rperme JalMettL 

5aclde ıçlnl ~rek aorda: Fakat bu ko.rlmclan dofan bir tlrpcrme 
- Buraya çıkacal< mıyız T değUdL Sacide Gtlkllo böyle llMSlz ve 
- IUç de fena ola.uz. Donlzcle J'Oral mÜIWl\i bir lerde batba§& kalacağı 

dun. Biraz aynğm karaya baeal'la a. ipin acvlnl)oroa, '\-"e hundan ötUrDdttr 
çılınao, güzelim! ki, genç kıun vticudunu tatlı bir at.et 

- Ada pek 199ız del'fl mi! earDUjt.ı. 
- Ben :ruıında iken korkuyor mu. Şln08l kotrada yiyecek, içecek ne 

811111 \-ana bepainl ~nya çılt&rdı. 
- BaJ'ır ama.. Kencll81 ele kotradaa ııtladı .. S:ıhll 

- Boneı biç de korltulaeak bir yer de bl.r ~re pardöellsllnll ııerdl: 

cleflL 8eaden .-o benden blıtka Jd.m..a .(Devamı nr) 


