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!,,._ Ye A.iık 
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qiitiin Dünya-
lın, Denizler 
llikiminden 

Bekledi ti 
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l'ıılııı. llnki bat yazımızda 
... Framız Ye lnrilizlerin 
~4aldan ılreı meydanını• 
41. -••ta Ye dlnyaya mey
ti 11 • oku•alarıaa raj'mea 
a~rt iıtibkimlarının yer 
~'lllclaki ııfınaklarnıa sak
i . lllaaı kezlannı payla,mak 
?i? kartı karııya ~elmele
tbaı bekledikleri Almanlarla 
•ilaayet karıılaımıı bulunu
)Orlar. 

~ t•rpıımamn dalaa ziyade 
llİ&ler üıtlaele Ye karalar 

~Uerinde yapıl•akta ol
-.,. lnailizlerin kuclretle, 
"11biyetle Ye •eharetle 
:•yallilecekleri bir ma~ 

tapna 16re, Amiral Nel
.... alafadıaıa ba ıayaıta 
)tlü bir kahramaahk destanı 
htatauldan bakkınelaki 
~isin çok kuvwetli ol-

au da İfaret etmiftik .• 
._lfakikatea iç dirt p•· 
~lteri bafhyaa deniz •a
tı belerinde laıiliz Ye 
,._'tt1aız donanmalanmn ya-
tbtı birikalar, isabeti•izi 

ftatermektedir. 
.. _ Eaaaen bizler gibi b&tln 
~lllokrat ve bitaraf hiikQ
~t ve milletler, denizler 
it ~iminin bütün deniz harp· 
~ı tarihinde kaydettiği veç · 
Le baıka tlirlii bir hareket, 
~~· tiirlü bir netice bek-
dılderi yoktur. 

.,_'lıloız, tekrar lnıiliz ded
-~nııza anlatmak isteriz ki, 
~ ır .Amerikaa gazetesiain de 
•clıti ribi, "deliğinden bat·· çıkaran emperyalizm ye 

4 
lctat6rlllk yılanı,. nın batı bu 

rı'!.• •zil•iyecek olursa •n•• 
.,.•rindeki zelair SkaadinaY 

AKIKA 

şehirlerine Almanlar iskandinav 
yaptıklarını Balkan/arada 

. 

tekrarlamak istiyorlar 
mı 

? 
• 

ALMAN SEYYAHLARININ ÜMELER HALiNDE BELG
RADA AKIN ETMELERi TELAŞ VE GALE-

y ANA MUCiP OLMUŞTUR 
Paris (Radyo)-Almanların Belgrad fuannda yaptıkları merkezine saldarmaları ve İskandinav memleketlerine birden 

büylk ve milteaddit pavyonları sözde ziyaret etmek mak- bire görilleo Alman işgal ordusu kümelerinin bu suretle 
sadiyle Yugoılavyaya bir akın halinde hücum eden Alman 
.. ıeyyab" kabileleri, Belgrad hükiimetinin nazarıdikkat ve oıaya koşan seyyah bir anda silahlı Alman askerleri halin-
endiıeıini celbetmeie başlamıştır. Berlio hüktlmetinio dııa- de oteUerden ve barındıkları kaçak silih dolu vapurlardan 
rıya para çıkmaması korkusu ile Almanyanın haricinde se- çıkıvermeleri Yugoslavya hükümeti kadar diğer Balkan 
yahatı menettiği halde bu seyyahların Yugoslav hükümet memleketlerinde de heyecan ve telif uyandırmııtır. --- ---------- -111111111111------------
Son deaiz harbinde yedi iman torpido •• muhribi 

vetlen Kont Amiral Yitaney geçen yaz 
Istanbul• ziyaret eden ıanlı 

lngiliz kumandanıdır 
Leadra - lnriliz Amiral

lık makamını• sabalaa değru 
neşrcttiii resmi tebliğ: 

"Baılarında V alspayd ge
misi olduia halde bir tor
pido muhribi filomuz NarYik 
körfezine ıirmeie •uvaffak 
olauı ·~ 7 terpidodan mil
rekkep bir Alman filosunu 
tama•en imaa etmiıtir. 

Harekatı idare etmiş olan 
KeDt Amiral Vitaeydir. Esa· 
sen büyllk bir kısmını kaybe
den Alman deaaamuı için 

memleketlerinden sonra da
ha bir çok diyarları zehir· 
lemek fırsatım elde etmiı 
elacakbr. 
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Tercüme eden : S. S. 
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Na yazık ki dUnkUsevl•9 
ve bahtlyarhlım •• ••

aHan tazl• •Drmelll 
- Bir re1Sa•ın değil, saa• 

at ve heyecan verici eserler
le hiç bir alikası olmıyaa 
insanlar bile sizin karııaız
da hem ressam, hem de heı
tekir oluverirler .•. 

Ressam bana lizı• gelen 
pozu aldırdıktan seara ya
vaı yavaı resmini yapmata 
baılaclı. 

Bir buçuk saat sonra oda-
ma döndüğüm zaman blylk 
bir sevinç ve saadet içintl• 
idim. Ben.len oda kira11aı 
alan ev sahibi kadıa da pek 
çok memn•• olmuıta. Beai 
en çok ıeYiatliren re11amclaa 
peıin alıp beni blylk bir 
sıkıabdaa kurtar•• delar· 
lardaa ziyade ıenç l&D&t· 

kinn bana daha evYel ı&y
lemiı olduiu gllzel ılzlere, 
yapmıı oldup parlak ilti
fatlara rapen avukaba yap· 
tığı gibi bir Arkıntıhkta bu· 
lanmaması idi! 

Ne yazık ki bu seYİnç ve 
bahtiyarbğım24 saattan faz· 
la devam etmedi, çiinkll er
tesi günü ressamın daireai
ne gidip bir glla eYvel d~ 
yaptığımız gibi yemekten 
yedikten ve eski praplan 
içtikten sonra atölyesine geç-
tik. 

Genç san'atkir bu defa 
bir gün önceki nezaket ve 

incelik kaidelerine zerre kadar 
riayet etmeğe Ulzum görmeden 

bana şu suretle hitap etti : 
- Yüzllnlin gilzelliii ka

dar vilcudunan mllıteana ea • 
zibeleriain çok deierli lıazi
nelerini bildiğim ıeYgili •• 
seYimli bayan, 

~ Alman imparatora Rua Çarını Naaıl Aldattı? 

~lllaruuıda konferansa davet etti. yalnız kaldığı ıu 

bu mailubiyet müthiş bir ı0 • k kJ• J 
darbe indirmiştir. ' anımar a na ıye vao•r arı-
. Bu dehşetli deniz harbın- ı h ) 1 • Je lanıJjz Iİ 

Ôyle lmid ediyorum ki it• 
ıefer de soyunmak için bir 
paravananın yardımına ihti· 
yaç 1ısstermiyeceksiniz? 

kay aaat zarfıada taıarladığını tahmin ettiğimiz 
"' lideri ıöyledi: 
lllıı-.. latan Kemiyi infilik ettirmekten haıka çare-

la Joktar. Dedi ve d&tlnd&klerini •z•n uıadiye 
'•lattı. 
"l.ir Bu teklife hepimizden ziyade kaptan ı•ıtı kaldı. 
~ • o, sn altında, kumlar içinde batan bir gemiyi 
ı."•daklamanın ne kadar tehlikeli olduğuna pek ili 

1 lcdir ediyordu. Fakat bugömlltl defineyi çıkarmak 
" 11 ban.tan baıka çare olmadığını da anlıyordu. 
ı._ liemıayrin bir harp remiıi olması, Rusya ıeferine 
.,....rlanırken ltir çok müÜm•at Ye mevadı •tlıteile 
~ •mbarlannıa bombalar, dinamitler, merailerle 
~ll bulanması itibariyle ... bu ameliyata ririımeie 

t&rlil cesaret edemiyordu. 
•ıtan baalan izah ye ıanu da illve etti: 

.. ....._ Biz bu iafilikı yapanak, reminin ambarlann
lsı maddeler de ate' alacağıadan bugiin topla ve 

~le bir laalde ltulanan bu enkaz tabiidir ki parça-
11•k, iter parça bir m&hlek ajder laalini alacak, ba 
~'le altın kasalan da kamlara g&mülecek, onları 
\1. • etmek imklnı da kaybolacaktır ki, ben ne sizi~ 
~ hbaızdaa ve ne de kaybalak altınlardan dolayı 

lleıaliyet kaltal edemem. 
h •ltal•ya l:eatelle ca•ap Yereli: 

da üç lngiliz torpidosu da nın amu e erıy ıı.• • 

hasara uğram~ştır. . manlanna sı.ttınmaları•ın 
H•lkın Seaı - Bu har6ı 5 

ka.sanan Varapite zırhlısı 
ile on•n fani• kumandanı 
Vitlaney geçen yaz l.tan-
6•1 latılkı11a verdili m•hte
ıem bir balo lmina•ebetiy· 
le Ttrkler• Sa Jlajest• ln
gili.s Kralının aelamlarını 

telJlif ede'll zattır. 

mana ve ehemmiyeti 
Nevyork - Bir Amerikan gazetesi neırettiği alikalı bir 

makalede ıualan yazmaktadır : 
"Almanlar bir iki lariliz nakliye yapuru batırdıklan için 

sevinirken yüzlerce Danimarkalı gemilerinin yüklerile be· 
raber lngiliz limanlarına iltica etmelerinin lngilteraye ne 
büyük bir kuvvet ve servet temin edeceiini Alman erklnı 
harbiyeıiyle iktisatçıları pek ali takdir edebilirler. 

Moskovaya göre Amerika ile •Üttefikler 
arası•da askeri bir anlaşma yapda~akmıı 
Brüksel - Moskova radyosunun verdiği bir habere rare Panama kanalının müdafaası· 

nı takviyeye medar o!acak guadeloup ve Hortinik adalanaı~ F~anaa tarafından Amerika
J• verilmek suretile \ merika ile milttefikler arasında askerı bır anlaşma yapılacaj1 an-
laıılmaktadır. 1 

Helsinki - Bir Finllndiyalı gazeteci Norveç kralı ile görüştüiünii kralın Al••• iıtill-
11ndanberi çizmelerini ayaklarından çıkarmadığım Ye etrafına düıen dört ltombadan bir 
m&cize kabilinden kurtulduğunu gazetesine bildirm:ştir. 

Son Dakika'nın Devamı 2 inci sayfadadır 

Ve gayet ciddi ve pratik 
bir it adamı zilmiyetile ya• 
nıma yaklaıarak kendi elile 
ceketimr çıkarmağa, daha 
doğruıu beni yavaş yaY•I 
soymaia koyuldu. 

(Devamı Yar) 

Zelzeleler ye
niden zarar

lar yapb 
Ankara (Hususi) - Din 

8,35 Ankarada, 8,31 l,41da 
Kırıebir, SiYas, Kayıeri, Te
kat ye Zilede, 9,S de Sam
sunda 8,45 de Çorumda 55 
saaiye devam eden zelzele
ler elmuıtur. 

Tokatta bazı evlerin dı
varlan çatlamııbr. 

Y ozrattaki zelzele.ten De
de F akili kiyünde 4G •• JI• 
kıı.ıı ve iki kiti &lmlftlr. 
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KUBiLAYI •• 
1 

.... ......... ........ .... 
i Şehir habarıarı ! ................ .. ........ 
Posta LERJ Sararken bir kızıllık bu yolda yayaları, 

Her geçit tekrarlıyor derinliğin sesini .•. 
Y aldızlara gömülen Menemen kayaları, 
Serpmiı gibi her yere cennetin gölresini. 

Gilderden yeıil renkli makaralar söküldtl, 
lir kahraman saklayan bu n•rlu tepraklara. 
Baktım karıı tepeden yükselen glnet glldl, 
Baktı• batından kıpkızıl bayraklara. 

HITLEA YUZU KIZARMADAN BUN
LARI; NASIL SÖYLEDi? I 
Stoklıol• - l•rada bulun7n Neneç laş•ekili Al•a• [ taJyayı Kandı· 

Tayyareleri 
Yarından itibaren Aakara. 

Izmir ve Istaabul puta taJ• 
yareleriyle yolc• naldi,atıaa 
batlanacakbr. faciasını laikiye ederken . bir hatırasını .1a şöyle anlatıyor: rabilecek Mi? 

"lir laafta evvel beni ziyar ... t ederek _.ittefiklerin yan-
Kalbi•in feryadına ses verdi saatlım Altay, 
Sandım saf, ıaf dizildi karşıma laer kahra•an. 
Öjitlm, öptilm kabrini doya, doya K•biliy, 
Çlnli• bu topraklardan bize doğacak hep taa. 

lış siyasetinden, akıncı hareketinde•, (Fransız ve lngilizler ~ 
öleeeiine va11ın None~liler ölsiia) yollu düıüncelerle beai Lendra - Deyli Ekspres 

••l•n ıer, llltlenler 
lelarimiz Iran k••••-

1. Hüseyia Kotl lıta111nda 
ıitmif, h:mir meb111u B. Mat· 
tafa Benrin Istaaltuldaa, 
Maaiıa mebuıu 1. Keflk 
ince Slkeden ıehriaiz• pi· 
mitlerdir. 

kandır•aia çalışan Alman sefirinin baaa Noneçin işgal ıueteai, Hitlerin Musaoli•iyi 
etlileceji haberini vererek Merveçlileri11 •ütlafaada bulan- mllttefikler "- aleylaiae laarbe 

Kolları•ı aıarak Mezarına sarıldım, 
Kabrini çılgıa ribi ipe öpe ayrıldı•, 

mamasını tavsiye ederken müttefikler tarafındaa yapılaca- sllrliklemek iıin tekrar bl-
iını tecessül ettiği bu haksızlıkları kendi hüklaetinin irti- ylk bir rayret sarfettiiini 

Burla11netti11 Şarb11lk11n 
kip ettiiini söylerken ytızlnün kızarıp kızarmadığıaa dik- yazıyor. 
kat ettim. Fakat Alaan diplomatının yüzinde zerre kadar -------

SOi DAKiKA 
~~~~~ ....... ~~~~~ 

[Baıtarafa 1 inci salaifede] 
Vaıiagtea 1. Ruvelt Söylediği bir nutukta Alma11yanın 

Daaiaarka Ye Noneç memleketlerine kartı yaptığı hareketi 
kat'ı ltir lisanla takbih etmektedir. 

Paris - lnriltere krala Noneç kralına ıönderdiği gizli 
ltir mesajda lagiltere Norveçe blitün kuvvetiyle emin oldu
zafere kadar yardım edeeeğini azimle bildirmiıtir. 

NeYyork - lngiliz hava kuvvetleri Noneçteki bltün Al
••• askeri mevzilerini bombalamakla meşğuldurlar. Alman 
tayyareleri lagiliz tayyarelerine karşı muvaffak olamamakta
tlırlar. 

l..ondra - Ingilizler Baltık deaizine ele mayn dökmüşler
•ır. Ba hldise Almanların •bütün nakliyat işlerini durdaf
maıtur. 

Br&kıel - Belçikada mühim askeri tedbirler aluamış 

bal•amaktadır. Bltiin aıkeri binalar mabafaza oldağu gibi 
Brlksel radyes• da aıkert koatrolu altındadır. 

Londra - Royter - Norveç kralı paytahtı olan Oıloyu 
ailesi -.e prensler ile beraber terkedip şehirden kaçarken 
krahçe ile aralarına bir kurşun dişmüştür. Kral bu kurşu-
nu alarak ıilmiı ve cebine koymuştur. 

Stokholm - Alman işgali altındaki Norveç şehirlerini 
terketmek istiyen ecnebiler Alman polisi tarafından tren
den indirUerek iıticvap edilmekte batta bazıları yolların
dan alıkonmaktadır. 

Stokbelm-Isveç hükumeti kendi karakollarının her ta
rafında mayo tarlaları tesis etmekle iktifa etmeyip deaiz 
kenarlarındaki istihkimları da yeniden takviye ve tahkim 
etmektedir. 

Stokholm-Almanlar işgal ettikleri Norveç arazisindeki 
ehalinin elinde bulunan kömllr, zahire ve gıda maddeleri
nin bepıini müsadere etmektedirler. 

Berlin - Narveçteki Alman orduıunun umum kuvveti 78 
bin kişidir. Bunların 50 bini Cenubi Norveçte, 20 bin kiti 
kiti de ilk iıgali yapanlardır ki bu sonuncular Danimarka
dan, bifinciler de köprülerden Keçmişlerdir. 

Londra - Royter : Britanya hükumeti yaptığı bir teı.
liğde Danimarka gemilerinin ve bamulelerinin müsadere 
edileceğini ve bunların düşmaa gemileri gibi muamele gö· 
receğini bildirmiştir. 

Lonara - Roytör : Alman filosundan Götemberr önün
de evvelki gün yanan geminin içindeki askerin adedi 1400 
oldujıı ıilii eJli dirt de beygir vardı. 

Buafarın bepıi de boğuldu. 
...................................................... 
! Elhaara sin .. a•ıada i 
ı lufla •atinelertlen itibarea iki lllyik fH• birdeıa ı 

i ç 1·· MiKADO i 
ı Bitin renkli Te harikulade musiki Ye ıaabteıe• •izaıaıeıı ı 

! 2 --- Şimal Oteli i 
ı FRANSIZCA SÔZLI ı 
ı Başrolde : A N N A B E l L A ı 

ıaaltcabiyet eseri glr•edim.,, _____ ...... -----
ISKANDINAVY A PAKTI 

VE SOVYET RUSYA 
Sofya -Moskovadan bildiriliyor: Kızılordunun mlrevvici 

efkirı olan Krosniyo lzvezda gazetesi yazıyor : 
"Sovyet Kusya İskandinavya devletlerinin paktını beğen

miyordu. Böyle bir paktın Soyyet Rasyanın hudutlarını teh
dit edeceiini ortaya sürliyordu. Hatta biyle siyasi tecrii
belerin Sovyet Rusyayı mukabeleye mecbur adeceğini ıöy
liyordu." 

Bugln b11 gazete Sevyet Rusyanın bu koık11sunda hak
sız olduğunu nevma itiraf ediyor, ve bu paktın Sovyet 
körkusundan değil Alman korkusundan olduğunu bagiinkti 
hadiseler ispat et•iştir. 

--·---.... ·-----
Ecbebi gazete muhabirlerinin 

Ziyafeti 
Sofya - !caebi gazete mulaabirlerinin Sofyadaki ceai

ycti evvelki akıam Bulgarya oteli salenlarıada bir ziyafet 
verqi. Bu ziyafette başYekil ile diğ'er vekiller, kumandan
lar, bası mebuslar ve daire mldürleri hazır bulundular. 
Geç Yakite kadar eilentliler. ................................... 
Demir Stokları Kubliy Güıiü ---Ellerinde 201 kilodan fazla 

demir stoku bulunanların 
aıntaka ticaret mldürlüiü
ne verecekleri heyanaaae
lerin atddeti yarın akşam 
soaa erecektir. 

ı 

---Kublay ihtifali buı-ftn öğ
leden soara yapılacaktır. 

Basnıaltaaeden 12,20 de 
iki lausust tren tahrik edile
cek Te bu trenler saat 12,40 
da Karşıyakadan ıeçecekler
dir. 

ihtifal 
Abdülhak Hamidin ölü· 

müoün yıldönümü münase
betile din halkevinde bir 
ihtifal yapılmıştır __ _.. ... __ _ 
lngilterede gaz 

maskeleri 
lnıilterede iki aylık bir 

çocuğun babası, çocuğunwn 
gaz maskesini iyi muhafaza 
etmediği içill bir sterlin, beş 
şilin alta peni kara cezasına 
mahkfııa edilmiştir. 
Bir sterlin, beş tilin ve bir 

peai kıymetinee olan ıaz 
maskesi, çop tenekesinde 
kırılmış olarak buluamuttu. 

----
Hadiye Erkek inzibat mediıi 

OJdu Vilayet memurin inzibat 
Iıtanbul - Aydının Söke komiıyonu yarın saat 17 .. 

kabasından b•raya kız ola- viliyette vali B. Etem Ay· 
rak gelen Hadiye, ameliyat· kutun reisliğinde teplana· 
tan . ••ara erkek olmuıt•r. caktır. 

-""-"'-"'-""--~""-~~""""' ........... """~""'"~~-.rv-...,._..,...,..,~~ 

Bir Italyan Gazetesi Mısır için 
Ne Yazıyor? 
____ _.. ....... Wı------

Berlin - Italyada çıkan "Akeiyon Kolonyale,, ıazeteai, 
Mısıra ihtarda bulunarak diyor ki: 

"Mııırıa Iagilterc ile olasa "Uğursuz,, elostluğo, ltalyaya 
göre, bu memleketi nazik yaziyete sokmaktadır. ln~iliı •• 
Fransız askeri kuvYetlerini Mısır neden kabal edıyor ve 
nedea bili itiraz Inıiltere ve Fransanın her iste.iikleriae 
baı eği1or? Neden auıtakil ye "Liyakatli. bir hariet aiya• 
ıet takip etmiyor? Nedea Iniilterenio şimdiki •itkili Yasi
yetioden istifade edipte ailli talepleriıai tatmin etmiyor? 
Şimdiki yaziyette kaldık~a Mısır lıtir ıey kazanamaz Ye çok 
kaybedebilir.,, ,, 

2 Sinema ı Çocuk Haftaııa.&a, ç .. .ıs 

Ylldl•ı Jnirgeme Kuru••DWI siztlea 
• röreceği allka •• yardı• 

• Haydut Tarafıadan memlekette kuvvetli bir nesU. 
Soyeldu 1 çalııkaa Ye ••kte4ir bir 

Sinema yıldızlarından Kon· reaçtik Ylcıule getirecektir. 
tans Senet ile Anna Loyz Çocuk Esirge•• Ku••• 
Holivudda sabaha karıı o· Genel Merkezi 
tomobillerile bir balodan dö-
nerlerken, beş maskeli hay-

dut arabalarını clurtlu rmaı, T• 
iki artistin üzerinde bulunan 
6 bin lngiliz lirası değerin
deki mücevherleri çalmıttır. 
Haydutlar, yıldızların bile
zik ve yüzüklerini adeti çe
kip koparırcaaına almışlar, 
Konstans Benetiıı iberiode
ki ermin kürkü de çıkart-
maya uğraşırken uzaktan 
akseden polis otomobilinin 
koraesini duyunca kaçmıı
lardır. 

VE80LID 
Su Tasfiye Clh••l•r• 

Her cilıetden faideli ela• 
VEBOLID cihazlarımızı k•I· 
lanınız. --------

T ediycde kolaylık. 
Beş senelik garanti. 
Vebolid Mağzaıı : Sa••• 

iskelesi Mimar Kemalitti• 
Cad. No. 15 ... Tel. 2365 
Telgraf Vebolitl P. K. 72 

Almcn imparator• Rua Çarını Nasıl Aldattı? -"""" 

-----------------------------------------------------......,,,, 
- Budalalar! Sanki bizim berrün ve her ıaat tela"' 

likeye koymak ve biç bir muvaffakıyet elde ed~
memek ıuretile yaptığımız ameliyat sizi meıaliyetsi' 
ai bırakır? İşi Kadikalcasıne görerek (nereye çıkar" 
çıksın) deaemiz hepiıinden evlidır. 

ı Metre i•~aaltle: tlinyanın en son harp haberleri. ı 
ı Seanslar : .f. Oteli 1 - 4.31 - 8 de ı 

Kl1t•r11•rk Slnem•ıı•da l iki fili• bir.len 

Mtinakaşa kaptanla Kostella arasında kızııt~k~ 
kızıştı. Hepimiz anlıyorduk ki kaptanın alakası bı~ 
hayatımızda değil paralan• azalması ihtimalinde ıd•· 
Bunu hilmek itiltarileaku•andana şunları s&yledİlll : • 

ı Mikado : 2,30 - ' - 9.31 ı 
S •ikkat : c•aartesi Ye puar 11 de Ye hafta araııada laer ı 
ı glk 1 .le ı 
.......................... .......................... .. ................................... .................. .. 
ı T s· T e 1 e f on ı 
ı ayyar• ınema•ı "-" ı 
ı Aylartlanien sa'9ırsımkla belde.&İjiniz kınak, lalaati, hazi• ı 
ı suiyfe ıllaleyicUerini mest ye teallir edea ı 

ı
. OM•O G'OLSOM'ln· 6l•ez ltir :seri i 

'<V•D'-•T> Yanık Eaıre ı 
( ... .. ) TORKÇI SÔILO ı 

ı Aynca EKLR JURNAi. No. AltAPÇA ŞARKILI ı 
ı 9 ıoiı tlı.nya hldisatı. Oyan saatları :2-4-6,31-9,lStle ı ..................................................... 

1-Z••k Gecesi 
fil•iode •lıtesaa ltir aşk 

laiklyeıi rtsrllecektir . 
a-O•nl•eterler sellldı 

ellaYeten Para•ount J•rnalde 
en son laarp llaYadialeri 

ıuür Memleket H..tuesi 
Rontken Mltela·nısı 

Rontkenve.ı.Jrtrij teda•u 
yapılır ıkiaci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2542 

Bil~!J~ıjoizi ( SA~QET ) Ki§esiııdea Alınız~ , 
Çonkkap• PoU. •erlleli ...... No. 864 _H-• Tabii• Ô•deıT elefoa3497 

- Siz bizim hayatımız için endiıe etmeyin. Zat~ 
biz burada sular altında hergiln öltip diriliyoruz. ~ 
tınlarıa dajılmasına !ahut kum al!ına firmeleri~e ~ 
lince onları toplamagı ve çıkarmagı da taahhut e 
yeruz. 

Boğaz boğaza gelecek kadar bararetleae•. ~ 
ateıli mliaakaşayı yatııbrmak için Kurtney tlalai bJ 
llİm tarafımızı tuttu. . ti' 

Kamaatlu yalnız kaldığını göriince eksen)'• !•i 
kararına aymaia •ecbur oldu. Ayağa kalktı. IElleP"'" 
çaprazlattırdı ve size başladı : , 

- Haydi ıizin dediiiniz olsun, bea sizin la•~ 
nız bayatınızdan mesul değilim. Dilediiinizi ya~ 
Fakat altınları çıkarmanız meşruttur. Sözlerini __.
ne bir tavırla s6yledi. 

- Orayt di7e Keatellola tirdi. 

: 
i • • • • 
ı , 
• 
ı 


