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ME"NE ·DiYOR 
Opolo d'italya gazetesi diyor ki: ,,ita/yayı havasız, 
oksıjensiz bırakıp boğmamak lazımdır,, 

''İtalya evinde rahatsız edilmedikçe dışa
rıya saldırmıyacaktır,, 

• 

AMERiKAN iHTARI 
toyadinovic 

>, . , 
uZun müddet kibarca h psedilmiştir 

...._?8 - "Pelit Bleua,, ra- "ltalya Akdeniıtle biç Bay Stoyadinoviç, Rydka- C Vaşington - A•erika ıa- ' 
•ı~ l'-•ları 1aııyer : kimsenin eairi olamas. Baa• •İk kliçük Yuroslav kiyün- zeteleri Iskandina•yadaki 

1-~1a De Pranıaya ae .. erkeı bilsin. de mecb11rt ikametriha tabi m111aarebelerden babseder-S'J•, ae de buaların Bizi• okıijenmizi alaeak tutulmaıtur. ken: 
~ 'lerine laarp etmek ol•rlarsa ku•vetle patlıyaa Stoyadino•İç tarafından Iskandinavyadaki Yaıiyet 
il~~ •.ele •etilclir. bir balon vaziyetine l'elece· teıkil edilen Radikal partisi 
~~ yalnız Avrupaya ait bir me-)'l •çha orta•a J.ir sebep ğiz. ltalyan lıalkı itekliyor. ligvedilmiıtir. Elde edile11 

Harp etmek deiil, men· birçok vesikalardan ıa ... laııl- sele ıibi telakki etmek ba-
ı....._ıt-J1•nıa vaaiyetini aydıa· faatleriai koruma laazırdır. dığına 1'6re Yul'oıli•yada tadır. Hitlerin bileceği ~ir 

rikayı muharip 
aevkedecektir. 

vaziyetine 

Roma - Giornale d'ltalia 
gaıeteıi, lngiltere, ltalyaya 

baıünlerde pek çok ehem
miyet •eriyor. F11kat emin 
olabilir ki bize laiç kimae 
dokanmadıkça e•lmizden dı· 

~. ~alıtacat:m : Paris - Belıraddan itil- bir ildilll hareketi iaaıırla- ıey Tarsa o da, Almanya-
.... :_ d ·ı· d b" ff k t' A. şarı çıkmıyacağu. ''.-.t partiıi teıkil edi· _i_rı_ı_y_o_r: _________ n_ı_y_o_r_u_. _________ n_ı_n __ ır_m_u_•_a_a_ıy_•_ı __ m_e_· ___________ _ 

~ ~!1:o~·~::~~t1.~·;:'. Kardeş Iran 'BENZiN iZ KALAN TA YY A- ita ya Barba 
~l.eıiataaı bundan dola- Hükümdarı RELER T SLIM OLDULAR Girerse 
'tt1aeğe •eebur kal- Tahran (Radyo) - Din -----.. ------ ---ofto--
"- ~andan sonra da Al· Şahın yıl dönümü münase· Londra - Evvelki giin Noneç Toprakları ftıerinde ke- Roma 19 (Radyo) - Lon· 

h ılı d ti k · t" 'f Al t 1 · d 'k' · h' b" bep ol-a dradan haber veriliyor : ~ oı u sıyaıe ıne betiyle yurdun her yerinde şı yapan ••n ayyare erın en ı ısı ıç ır se .... • 
p k_ hararetle kutlulanmıştır. dall Norveç kuvvetleri üstiine inmişlerdir. Norveçliler bu Niyüz Kronikl gazetesi, 
~ t Katelik Polanyanın 9 tayyarelerde gördükleri teslim bayrağına silihla mukabele Italyanın laeniiz harbe gir· 

"-et. •lar tarafıntlan istifi- Gazeteler l S etmemişlerdir. SilAharc bu tayyarelerin benzinsiz kaldıkla- meğe karar vermediğini ve 
"'1 llberi, ltalya artık Al· rından oldukları yere inmeğe mecbur oldukları anlaşılmıştır: girerse, mutlaka Jngiltere 
-~ i)•dan sopmuıtur. te· P.ltt k gün tatil ___ .. _____ •a Fransa aleyhine ve Al· 
~ ~ ırtı istemiyor. Ge- Tu·· RK MATBUATI EN au·. R manya ile yan yana harp 
a...._L lllanya, gerek ltalya Londra - lteyter aJ· aasın-
:-oq111: edecegv ini yazmakta ve Al-
~- 0 

P•ktan bahsederek dan: Avuıtarallyadaki ke•I· BJR MATBUATTJR 
l Yapıyor.,, nist gazetelerinin onbeı ıü• man donanmasının artık do-

lt..f ~illa - ltalya11 raıete- müddetle 11eıriyatlarına nilaa· Sefya _ "lslev" razetesi neşrettiği bir makalesiadc nanma denecek halde olma· 
-..';rı ~•kaleleri Akdeniz yet Yeril•iıtir. Ondaa ıonra tllaya matlauatının hürriyetindea bahsederken ezcümle de- dıiı keyfiyetinin MussoJini-

.,.' eaıae aittir. sıkı bit ıanıire tabi tutula- •İştir ki: "En serbest matbuat Türkiyededir. Türk gaze- ye anlitmak lizım geldiiini 
'P•lo 4'1talı'a .· ki d ı · · •d bb" 1 · d k d'l · · 6 ca ar ır. te erının •u e ıraae yazı arı sayesın e en ı erını aanı r kaydeylemektedir. 

'lot....., 
~ Alman lm11arator• R•• Çcrını Naaıl Aldattı~ 

~.!••eli baıı•ız111 ucuada bir keman sesi duydak 
de~· 'lldan ıipere kaçtık. Bu çalıı devamla beraber 
~ 11

' bir c1ı•in düımesile sustu. Buatlan sonra et-
Öızı tatlı yeıil bir ziya kapladı. 

~ Yle ki bizim kızların ıııiı bu ııık yanında lıii-
-allz kaldı. 

"A. 11 da çok devam etmedi. Siltiia bu panoramaları 
"1 . • taıkın seyrederken hatırıma kaptamn, bu ı•-
4-~ll tekin olmaması ihtimali reldi. lunun üzeri~· 
~il fazla korkmaia baıladım. Tam . b.u . kork~ ı~e 
~ llllleatlelesi yaparen btıtün ge•ının şıddetlı bır 
İtafi~tte ••rııldığını hissettik. Bu da çabuk ıe~tiği için 
llt :le teıirlerinin bir yadiılrı oldu;unu anladık. Bu 
ı.: • biraz durduk, etrafı bir tecessilı ettik. Lamba
k .. ;~~ !9~~itimizi bir araıtırdık. Hl~iselerin önli 

dııı ııın ite baıla•ak kararını verdık. 

lıaaan. cesedlerile yüzylise 
.ı.~··•daıım Kostello batan zırlabnın talatelbalairİ•İı
~ ltllnını e't'velce l'lzdaa ıeçirdiii için Hemşayrin 
'lerefını ltili1erd•. 8, alba aandıklarıaıa ltul••-

1•rla 1•'- ke,.J•attl•· Dlkhtl Te kırıatiler· 

kontrolantlan •asun tutmuılardır. Mamafila Türkiyeni11 
dürüst siyaseti de buna icabettirmektedir. 

Fransızlar batırılan Alman 
gemilerini buluyorlar 

Paris - Havas ajansından: Dündenberi Norveç şularında 
batmlaD Alman harp ıemileri hakkında devam eden tet
kikat neticesinde Oslov öailntle iki tahtelbahir ile 4 harp 
gemisi ve Bergen önünde de bir Alman zırhlisi su diirbünü 
ile girülmüı ve vaziyetleri tesbit~ edilmiıtir. Keıiflere 
devam olunuyor. ___ .. ___ ..,... __ 
Pusuya Düşen Alman Kıt'ası 

150 Zabit, 2000 Asker Esir 
Belgratl - Bir Alman kıt'aanun NorTeçlilerin puauıuna 

dftıtliğfiatı eYvelce ya"Zmııtak. Bu kerre Belrradda çıkaa 
"Vre•" l'azet .. iade şu tafıillt okuamuıtur: 

"Almanlar Nerveç arazisinde ilerle•ek makaadiyle iki 
tal.urluk bir kunet ve bir de istila keıf zaltit heyetini 
Ner•eçlilerin pasu•a olan büylk bir ku•veti ile karıılaı· 
•ıştır. Neneçliler dlişıae•İ •İtraly6ı v• tep ateşiyle karşı
la•ıtbr. Al•anlar bu feliketten kurtulamıyacaklarıaı anla· 
yıa• allllllarıaı yere at••k ımetiyle teali• el•utlar4ır. 
T•li• olaalar 150 zabit ve 2000 ukerdir. 

Kız - aana ne alacak
sın ? 

- Sana, mehtaba ait rli· 
zel bir şiir yazacatım. 

- Sana, l'İyilebilecek, yi· 
ailebilecek, ne alacakııa, •· 
n• Hr•yor••? 

Asri Bir t, 
AFRODIT~ 

-oo- ~ 

Af roditln 1~ ~ 
Defteri 

Tercüme edea : 8. 8. 
-34-

Zekl va irfan d•• malli
rum gUzel kadınlar, gö
rUnması ile ellnmesl 

bir olan firari yıldızla· 
ra benzerler •.. 

Arkadaşım Mis Ceyn'ia 
hakkı varmıı: Meıbur Ye 
milyoner ustad Barkley, fa· 
kir ve zavallı daktiloiraf 
kızı daha ikinci görliılmde 
sıkıştırmaktan sıkılmayan kliı· 
tah ve terbiyesiz ressa• l'i· 
bi bana sululuk göstermedi. 
Hatta soğuk, kaba ye belki 
lüzumundan fada ciddi bir 
taYır ile emirler vererek 
alacağım vaziyetleri izab 
ediyordu. Ben buna çoktan 
razi idim. Sanki glzelce 
bir kızın elbise ile remmiai 
yapmak bir kabalaat, bir 
gilnah imiı ribi meıbur , ... 
sam bana da aoyulmakhtımı 
emretti. 

Ne yaparaıa hat• l'elea 
çekilir? Fakat rarip delil· 
mi? Adamın, revezelik yap· 
madan, sululuk g6atermedea 
bunu benden iıtemeıi, bana, 
bir doktorun laastasını mu
ayene etmek için ona ıo
yuamaıını tavsiye etmesi 
kadar tabii geldi! 
Barkley gözlükleriııi takarak 

beni biraz uzaktan bir bayii 
ıilzdDkten, tekik ettikten 
aonra dedi ki: 

- Sizin çehreniz ve vl
cuclunuz o kadar l'lzel•ir 
ki, erer arzeder Ye b.ras 
cıddi ve sebatla çalıııraaaıa, 
pek az zaman i~ntle pell 
çok paralar kaıanaa aine•a 
yıldızları araıında mlmtaa 
bir me•ki alabiliraini•. Yal
nız ıunu unutmayınız ki lle
rek Holi•utta, ıerek hayatta 
müstesna, flpta Yerici bir 
••fer elde etmek içia 1aı. .. 

(Da .. uu Yar) 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

Italyan siyase
ti değişiyor 

-ııwuı-

ıf .. SBhir"iiabBrieri ................... 
Sa ve Elekt B•kret - (lulgar ajansı) 

Italyadaki Rumen heyeti 
miizakerabna nihayet Yer
•ittir. ltal7a ile Komanya 
ara•ında Balkanlar bakkıa-
4a tam bir matabakat hasıl 
elmuştur. ltalya cenubi AY
rwpanın masuniyeti lehinde 
halunduj'unu tebaruz ettir· 
mittir. 

şimdi lngilterenin zen- Si~~~ri 
Ankara - lzmir il• 

Almanl r 
ginliğini kabul edl.yorlar .. s. ıirketiain · •• dt~~i•• 

ması tekarrlr eyi ıg · 
her iki şirket •liıa.,,tll, 
Nafıa V ekileti ar•"tıt· 

Berlin -Bulgar ajan11 - Kızılhaç cemireti kuYYetJendir- ğuaa Y• laa1ta aıkerler• laak•ak ile 4e •lkellef tut•la- mtiıakerelere ba1Jao11ıı 
meğe karar verilmiştir. Zira Alman Kıı.ılkacı Inıiliı Kızıl- caktır. 

it 1 1 Ko•İ•yoncla eeryan eden •llzakere esnaaında asal•• HALKAPINAR suY\Jo~~ 
METREMIKAABI 

KURUŞ OLDU 

8 yan genç e. hacı kadar faaliyet röıtereaediği rörülmekteclir. Cemiyetin 

• kuvvetlendirilmesi ile barbın en çok şiddetleneceri eylGI biri ezcl•le şuaları aöyle•ittir: "Almaalar eylllı kadar 
w Jd hayli sermaye biriktirebilecektir. Bu ribi yardıaluı Alman-rl çagrı 1 ayından itibaren bu eemiyct Almanyadaki fakir ailelerle yada küçlik esnaf yapar, fakat Inriltere blyftk tlcıarlarıD 

lstanbul - lstanbuldaki silah altında bulunanlardan mulıtaç olanların çoluk cocu- kasaları her zaman blyle işler iıin açık balun•r. 
Halkapınar kumpaD1111 

940 seaesinde tatllik ~
ceği tarife Nafıa •ekil•1' 
taad.ik edilerek iad• •, 
•İttir. Su tarif11i M•tr• 
kibı 11 kur•ştor. 

ltalyan gençleri, ltalyaya çağ- A -------• 

rılmıştır. Bunların, davete ROMANYADA HARiCi VE Moskova Almanyanın 
ieabet etılip burön yarın Jıaa- • A 

reket etlecekleri söyleniyor. DAHiLi T DBIRLER dım talebini 
yar

reddetti 
11bıtı haberi eri 
lordova Zeytincilik istas· 

yonundo amele Arif Atıcı 
kendisini işten meneden Bur
nova leytincilik istasyen zi
raılt mualimi 1. Bahri Be
cer' e kızarak tabancası ile 
d6r el ateş ettiği şikayet 
edilmiş suçlu yakalanmıştır. 

§ lkiçeşaıelik cadd~siude 
amele Bekir başkasına ait 
mektep karnesini Belediye 
otobüslerinde talebe biletiy
le seyahat etmek maksadile 
ibraı: etmek suretiyle sah~ 
tekarhkta bulunduğundan ya
kalanmıştır. 

1 Kemerde Is mail Yeşil· 
filiz, şeför Hayriye ait bir 
listik tekerleğini çalıp ka
çarken yakalanmışhr. 

§ ·Ikiçeş•elik Hastane cad
desinde Ihsan, Bay Tevfik'in 
evinden bir pardesü, bir 
gömlek, bir ceket ve yele-

- ğini çalarak nakliye anba
rında amele Yusuf adında 
birine sattığı tesbit edilmiş 
suçlu mezkur eşyalarla bir
likte yakalanmıştır. 

Bükreş - (Bulgar ajansı} Başvekil riyasetinde akıa111 
l 7,40da toplanan vekiller heyetinde hariciye aazırı dış si· 
yasetten ve bilJıaassa Sovyet l'tusyantn notasından, . harbiye 
nazırı da ordunun mükemmel olan vaziyetinden bahsetmiı 

dahiliye nazırı da memlekette bir fevkalid.elik vukuunda 
dahili asayişi temin için ittihaz eylediii te~birleri say· 
mııtır. _____ .,. ____ _ 

Buna da mantık derler! •• 
Paris - Osseratore Romano, Papalık gazetesinin Al-

maoyaya karşı hücumlarından baaseden bir Berlin gaıetesi, 
oılara bu Papalk organı 0 Yahudilere satılmıı bit gazete
dir!.,, diyor ... 

Vaşington - Amerikada Alman gizli casusluk teşkilat
larının faaliyetlerini meydana çıkarmak üzere bir komite 
teşkil edilmi~tir. 

Bern - Bazı haberlere rire Iniçre hükumeti, halka si· 
lah tevzi etmektedir. Böylece bir Alman istilası 'fukuanda 
seferberlik otomatik bir Yaziyette ilan edilmit b•luna· 
caktır. 

Paris - SoYyet Rusya Balkanlar •~selesinde BerJia.R.o· 
•a mihverinden ayrılarak münferid bir seyaset takip et
mektedir. 

Yugoslavyanın da Moskava ile birdea bire aalaşma(a 
karar verişi bazı siyasi mahfillerde şaşırtıcı bir tesir hasıl 
etmiıtir. 

Paris - "Temps,, diyor ki : 
Hitler Skandinavyayı i~gal ederken her şeyi dlşüamiiştü. 

Büşünmediği bir mesele varsa o da Norve~ Kralı ile na
zırlarının büyftk kabramanhk ve fedakarlıkları idi. 

§ Çiviciler çarşısında Ce
zaevi ıardiyanlarından Ah· 
met oğlu Ali Riza, üç gün 
önce çiviciler çarşısında Sa
lamonun dükkanına emane- yedek 
ten 100 paralık ek-

f. 

1 mek ile bir kfiğ•t içerisinde Subayları•ız 
(110) gram esrar bıraktığı İstanbul, _ 1940 mezunu 
ihbar edilmiş ve alınan ter· yedek subaylar, bngfin me-
tibat üzerine suçlu esrarla rasimle diplomalarını ala-
birlikte yakalanmıştır. caklardır. 

...................................................... ! 

i Elha•ra sineaasıadP i 
ı Bugün matioelertlen itibaren ı ı 
ı İşte mübaiegasız senenin en bllyük filmi ı -~~ 

i S · VIMLI HAYDUT i ı ~--'<..i·~ .. - .. _R'i"_._ . ...,,. ... -;-,,,:~--.... ,. ... " ... 
ı FRANSIZCA SÖZLÜ Tabii Renkli : 
ı Bugüne kadar eşi ve emsali görülmemiş harikalar şabe- ı 
ı serio.de diluya sinemacıhğının bütün gönüllere hikmeden ı 
ı en güzel ve sevimli erkeği : 

i TYRONE POVVER ! 
: VE NANCY KELL Y - HENRI FONDA ı 
ı Metro jurnalde: düoyamn en son harp haberleri. ı 
ı Seanslar: her gün : 1-3-5,15-7,38-',SSde başlar ı 
ıcumartesi ve pazar ll,31da ve hafta arasında her g-ün ldeı 
ı UCUZ HALK SEANSLAIU ı .......................... . ......................... .. ....................................................... 
t T s• T e 1 e f on ı 
ı r ayyare ıaeması 3,_,., : 
ı Bu hafta iki büyük filim birden... Bir haftadan beri ı 
ı gösterilen Şarkın ve Arap diyarının ses kraliçesi ı 

ı ÜMMÜGÜLSÜMVIEDAT"YANIK ESISEt 
ı ün ölmez eseri TuKKÇ! SuZbut 
ı AKAPÇA ŞAltKIL.I... Umu mi talep ve arzu üzerine lair tı 

ı hafta daha gös- N ) K el Oynı· ı ı 
ı terilecektir. • .. uı a a ın yanler :: 
ı Merlemonier-Henry Garrt-Rai•u - Fransızca sözlü ı 
ı Ayrıca EKL!R JURNAL son d~nya hadisatı. ı ı 
ı Oyun saatları : N. Kadın : 2-5,15-8,31 da... ı 1 

ı Vedat: 3,30 - 6,45 • 10 da. ı ""--~-'""'--~ ...................... .. ........................... .. 

Nevyork - A111eıika11 ajansının Moskevadan lirendiii
ne göre Almanyanın Moskova elçisi Sovyet lılikl•etiulen 
Moraand ile LeBİngrad arasındaki demiryolunun muvakka
ten Almanyanın ilatiyacına terkedilmesini istemiş •e bun
ları Norveçe asker nakli için kullınılacağıaı slylemiştir. 
Sovyet hnkdmeti ltu talebi reddetmiştir. _____ .. ___ _ 

Fabrika ve Matbaların Kazaç 
Mükellefiyet nisbetleri 

Ankara - Fabrika ve matbaaların 1g39 mali yılı içinde 
tabi eldukları asgari kazanç mükellefiyet nisbetlerini gös
teren cetvelin 194-0 mali yılı için.le de aynen tatbiki Ve
killer heyetiace kararlaştırılmıştır. __ .._.._..,._ .. ,_ ____ _ 
KRAL HAKON VE 

NORVEÇ 
-------··-------

Norveç kralı, halkın reyi 
tahte oturan yegane 

ile 

hükiim ardır 
-~-

Kral Hakon Norveç ordu 
ve tleoaamasınıR başku
mandanıdır. it)animarka do
nanmasında amiral, lngiliz 
ordusu•da general rütbesini 
haizdir. Çok iyi piyano ça
lar ve resim yapar. Fransız
ca' hgilizce, Almanca, Rus
ca, lsveç, Norveç, Danimar
ka lisanlarını mükemmel bi-
lir. , 

Kraliçe iki sene evvel 68 
yaşında vefa~ etmiştir. Ve· 
liaiıt prens Olaf, 2 T emmuz 
903 de İngiltererle doğmuş
tur. 21 Mart 1929 da lsveç 
prenseslerinden Marhe ile 
evlenmiştir. Biri 10, diieri 
8 yaşında 2 kızı, 6 yaşında 
bir erkek çocuğu vardır. 

Kral Hakoo, Alman işga-

1 2,814,000 dir. Kilometre mu· 
rabbaı başına ' kişi isabet 
etmektedir. 

Norveçin salt.il civarında 
151 bin kilometre murabbaı 
gecişliğinde birçok adaları 

vardır. 

Memleketin Finlandiya ile 
'10, İsveçle 1'50 kilometre· 
lik hududu vardır. 

Norveçin merkezi (eski 
ismi Kristiyanya olan' Oslo 
şehridir. 

Nufusa 253 bin kişidir. 
Bundan sonra başhca şehir
leri şunlardır : Sergen 91 bin 
Troodjaem 54 bin, Stavan· 
ger 46 bin, Drammen lS 
bin, Kristiansak 11,800, Hal
sund 18,401 nüfusfadur. 

(Devamı var) 

M. E. Bozk 
Bugün Halkevi saloaı b 

saat 18 de lzınir ose 
prefesir bay Malamu~ ., 
Bozkurd tarafında• 
inkilip tarihinden bir ı ~ 
l ürk milleti ayağa lı 
yor,, mevzulu çok kıY~r 
bir konferans verilecelıl'' 

Valimiz· 
Vali B. Etem Aykut, 

çükmenderes kazal•~ 
biUaassa zirııai asayiş, istı 
üzerinde tetkikler y•P' 
tadır. 

8. Aldenıit 
lzmir mebusu •· M• 

Aldeıair, A•karadaa t• 
mize gelmiştir. 

İn2ilterede 
viski buhra 

logilterede viski bu~ 4' 
'tardır. Buhranın sebebi df 
gi meselesidir. Yeni ıı,t J 
de viskiye ait resimler 

• tmlacağından, depel• 
viski çıkarılması tahdid 
miştir. Diğer taraftııı 
maddede tasarrufu t 
için fabrikalar viski i.~ 
ni azaltmışlardır. Net• ~ 
Londra klüplerinio ll•f ' 
eğlencesi ve ruJıau olao 
ki aEalmıştır. 

• Faltri 
ızair Mealeket H ,. 

Rontkeu Mftteba8'1 

Rontkenveelektrik t , 
yapılır lkİ•cİ Be/ je 

No. 29 TELEFON ı 
lini kabul eden Danimarka 
krah Cbristianın küçük kar
deşidir. Kral Christian Nor · 
veç kralından iki yaş bü
yüktür. 
Norveçin Coğrafi Vaziyeti 

Alman işgaline karşı kah
ramanca mukavemet göste· 
ren N<.'rveç Avrupanın en 
şimalind !, SkandinaYya ya• 
rımadasındadır. 

Alman /mparateru Rus Çarını Nasıl Aldattı? ...... l 

den sekerek ilerliyordu. Bende arkasından gidi .J 
dum. O, evvelce banaS demişti: 
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- Altınlar çelik sandıklarda ve kumandanın 

Erazisinin genişliği 322,681 
kilometre murabbaı, oüfu:su 

Ege Ritapevi 
Pek çok senelerdeeberi Hisar 

camii karşısıntla kitapçılık ve 
kırtasiyuilik aleminde büyük 
bir iakıltp yaparalı miioterile· 
rini iter za•an memnun ve 
müstefül etmete 111.uvaffak elan 
(IGE KİT APf.Vİ) nin bu defa 
muaaelatıaı ltir kat dalaa ~eniş· 
leterek Kemeralbada karakol 
karşısılla (78) numaralı mağa
zaya aanklettiğini memauniyetle 
haber aldık. Soaıız muvaffaka· 
yetler tlileri:ı. o~ 1-15 

smdadır. İlk önce orasını bulacağu:. 
Bu esnada önümüze demir bir merdiven 

Güverteye çıktığını zannettiğimiz bu merdiv~ıı·di 
manırken, başımız ucunda yeni bir traka . ışıf 
Gemi yeniden sarsıldı. Bazı uğultular işidildı. . e 
çocuk ağlamasına benıiyen bazı sedalar takıP ıJ 
Bn da bir dakika sonra bitti. Yeni birkorku j)e 

0tt 
ğumuz yerde durduk. Hem titrıyor. hem de e 
dinliyorduk. ... ,, 

Bazı mermi parçalarının döküldüğünii görU11 if' 
trakanın ve sarsıntının patlıyan bir meraioin ot•;., 
olduğunu, gemin eakazıoda yeni bir vaziyet yaP ~i" 
anladık. Çok şükür ki bu mermi parçaları oe ,# 
tlokundu ve ne de nefes borularımızı tahriP 11~( 
Yoksa ahireti boyladığımız gündü. HUiasa bu lı 
dan da hir kerre daha öldiik ve dirildik. p•''-
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Hayli dolaştık; nihayet kapalı bir clemir 1'~~ 
önünde durdak. Kapı kilitli idi. Mevcud iletlet~,l 
kilidi kırdık. Kapı açılınca üstümüze} ltir .. ç•k ,,( 
yıkıldı. lütln banlar infilik . laaseı.iyle~kapıy• 
mıı her tür ı ü mobilyadan ibaret şeylerdi. 


