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NE Y PAC KllS ? .. 
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• Mosolini nuutkunu neden 
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P ye.Ti rehin 
istiyo.rlardı 

ltalya Balkanl 
karışmassına 

ra hic • 
meydan 

bir büyük devletin 
vermiyecekmiş! 

p ~0tıdra - Balkan hükumetleri vaziyeti ı 
tb Yakından takip etmektedirler. 

Paris - Italyanın vaziyeti, ltalyan gaze- Bunun sebebi de Nazilerin seçimden is- ı böylece, Yugoslav halkının asayişini temin 

d·ı· •lkau merkezlerinde üç mütalea serde
ı ıyor 

telerinia makalelerinden anlaşılmaktadır. tifade ederek memleketin asayişioi bozmak etmek istiyorlarmış. 
Düu sabahki gazeteler Almanların "Mu- korkusudur. Fakat, bu teşebbüsleri akım kalmıştır. 

, l ._: Müttefiklere karşı çok büyük bir 
~-P•ti. 

Paris - Her mühim hadiselere tekad-
ff kıyetlerind b h tt'kt Belgrad - Belgraddaki Alman sefareti va a en,, a se 1 en sonra ge- düm eden ve geçen cumartesi söyleneceği 

diıı l - Her ne kadar harp, şimdilik Skao
ı-•• nıemlekctlerine yapılmış isede, Balkan· 
"
3 

her zaman gibi hazır olmalıdırlar. 
~ Italya ne yapacak. 

ce gazetelerinin lngilizlerin Norveçe asker bir casu~lar oteli olmuştur. ilan olunan Bay Mussolininin nutkunun 
çıkarmalarını yazmaları Italyan umumi ef- Yugoslav polisleri tarafından elde edilen irad oluDmaması siyasi mahfillerde bir çok 
karında hayret ve şaşkınlık hasıl etmiştir. vesikalardan anlaşıldığına göre Almanlar tefsirlere ~ebebiyet vermiştir. Her tarafta 

Budapeşte - Hükümet yen: meb'us ~e- küçü ~ kral Piyer'i kaçırmak niyetinde idi- 11Mussolini, bu nutku neden şöylemedi,, 
çimioio yapılmıyacağını bildirmiştir. ler. Kralı Almanyaya kaçırmak istiyenler, merakı uyanmıştır. 

, ı ı•TAL,YA Fı•LQSU AD.RYA7 -IK ı Londra, (Radyo)-Fran· ~.!•Açı ---liıT L ER ILE MUSSO iNi 
~llLER GÖRÜŞMÜŞLERDi? 

--~~~--·· .... 
~lnıau ve ltalyan diktatörlerinin Brenner mül&katın

l'llll dan sonra ortaya atılan nazariyeler ve farziyelerden 
~~te~l bir daneıi bugün için mühim bir sual şeklinde ga
llltğ- er sütunlarında ve diplomatlar ağızlarında tekrar edil
l,r111e başlandı. "Bu göı-üşmeler neticesinde aceba Alman· 
f~k Ftıhreri Italyanların Düçesini kafese sokmağa muvaf
lt .. ı 0111ıuş111udur? Eğer sokabilmişse ona neler öttürecektir? 
r,/'n~n en büyük gazetelerinin hele başta ikinci Roma 
lt,{0 ıstasyonunun Türkçe spikeri olduğu halde bütün 
ı,tıYlln radyolarının heyecandan titreyen seslerle okuduk-

flltkılara bakılırsa Almacyanan Hitleri, Musolininin, 
- Devamı 2 inci sahifede -
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"'--. Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 

"lfayatlarımız Tehlikede ••• 
''1arllcak dinamit fişeklerinin konmssından bir saat 
ilatii il d denizin altında yatan lngiliz zırhlısın enkazı 
lörd~ke •ular bulanmağa başladığını dürbinlerimizle 

· ''- k" · Orada bir mahalleyi yutacak kadar geniş bir 
a~d~Usu açıldı. Bütün sular bu kuyuya hücu~ etti: 
~lt t 11 •osra denizi kökünden sarsarcasına şıddetlı 
bı. ktıdc:a ile beraber su sütunları yükseldi. Fakat iş 
a,t~•rlık bir k•rku ile kalmadı. · 

Hr.t!~~ bir heyecaala bu su sütuolerana bakarken 
dllrd Ugunıiiı; müthiş manzara damarlarımızdaki kanı 
-~~r~u: Hemşayrin battığı ve deniz altında kendine 
hite d •~tıhaz ettiği yerden anlatılamıyacak bir süratle 

llıu Ugru büyük bir torpilin ilerlediğini gördük. 
ltrre Ykr kuaandan bu korkunç manzara karşısında 
•e lc1.1c1 ıt4l~r. tereddiit etmedi. Denizlieikteke maharet 
ltllJ:llılak~etnu de burada gösterdi. Büyük bir soğuk 
•~eli· • dömenciye "iskele,, diye kat'i bir emir 

'ııa~ ... ~ •ela döner döıamez, ölü gemiden, daha doğ· 
liıde~ t u .su ceh.enne•inden Jıkan ve bize hücum 
"'ttr ~rpd zebanilerindenbiri tahtelbabirimizden bir 
"~Jc.k ot~nı~zden geçti, ıitti. Biz de bu suretle mu· 

hır olümden kurtulduk. 

1 • : • sız lfomandanlarının idaresi 

DE NEDEN DOLASIYOR? • 
Sofya - Romadan - İtelya filosu AdiryatiK denizinde dolaşıyor. Filo bu denizi ab-

loka etmek niyetindedir. Bu ~blokadan da maksad Triyestede kalan Alman nakliye ge· 
milerinin Yugoslavyadan İtalyaya, oradan da Almanyaya yaptıkları nakliyatı canlan~ır~ 

mak imiş. k d .. b' 1 l :..ı • 'd' B d . d M"tt ltalyan gazetelerine göre Adiryati enızı ır ta yan uenızı 1r. u enız e ne u e· 
fiklerin ne de Türkiyenin alakası vardır. Burası ltalya ı le Yugoslavyaya aid~\r. ltalya bu 

altındaki Kanada askerleri 
Narvikteki Almanlara yap
tıkları hücumlar o kadar 
müdbiş ol uştur ki: Mağlüp 
ve perişan olan Alman as
kerleri hiç bir ye~de bar1na
mıyarak s.oluğu fsveç top
raklarında almışlardır. denizi müteaddid karakollar ve mayolerle de abloka edebilirmiş! 

Roma - Müttefiklerin Se· ı eski politikasından ayrılmış ~=D-a~h-1.-l-Aı_;_b_ı·-r--t-e_h_fl-.k-e--l-. c-a--~re~t-İ_!_ 
laoiği işgal etmeleri ihtima- olur. Zira bu siyaset Balkan- ~ 
linden ve ecnebi menbala- ların sulhunu temin etmek-
rından çıkan şayialardan tedir. 
bahseden Italya gazeteleri Geçen muharebelerde sabit 
diyorlar ki: olduğu veçbile Sela· 

"Bu tehlikeli haber Ital- niğin sevkulceyş noktasından 
yan umumi efkarını lakayd olan ehemmiyeti Italyayı da 
bırakamaz. ltalya her baaği alakadar ettiğinden böyle 
bir ecnebi kuvvetin Balkan- bir hadisenin önüne geçmek 
Iara müdahelesine hiç bir için ltalya bütün vasıtalarını 
yeçhiyle meydan vermiye- kullanacak ve ltalyan donan· 
cektir. ması~ böyle bir çarpışmağa 
Eğer buna meydan verirse girdiği takdirde kendini bah-

siyasi politikası hakkındaki ı yar sayacaktır. 

Son Dakika'nın Dev anlı 
- 2 inci Sahifemlzdedlr -

Belçika ordusuna güveniyor 
Brüksel - Royter - Belçika diplomatları Belçika bugün 

hiç bir yardıma muhtaç olmadığını ve Belçikanın bitaraf
lığıaa riayet etmiyenlere karşı Belçika ordusu ile 
riayet ettireceğini söylüyorlar. 

____ _.., .. w ____ _ 

Norveçte isveç 2önüllüleri 
Zurih - lsveç, Norveçe gönüllü a!ayları .gö~derm~ğe 

başladı. Bu gonüllüler arasmda Finlandıyaya gıtmış ve ora
da büyük kahramanlıklar göstermiş gönüllü kıtaları da 
mevcuddur. __________ .... ~------------
Kralın kabul _ ettiii elçiler 

Londra - Havas ajansından: ıngiltere kra·lı· Bal~an di~· 
lomatlarından ikisini kabul etti, Bunlardan hırı lngılterenın 
Ankara elçisi diğeri de Bükreş sefiridir. 

- Yerin dibine gir herif ... 
- Tayyare hücumu mu var karıcığım? .. 
- Ondan beter bir şey. 

(Yarınki nüshamızda 

ca,, yazan rakacı bir 
cevabı okuyunu~.) 

,.. 
" .. 

bereket versin fıkralarını "Kıaa-
arkadaıa verdiğimiz "Majdc,, li 



SAHiFE 2 

HITLER iLE MUSSOLINI 
NELER GÖRÜŞMUSLERDI? . .. .... ____ _ 

[Baıtarafı 1 inci sahifede J 

(Halkın •••I) 

o 
Yakı• Şark ordusu Balkanlara doğru 

B•dapefte - A•erika• ra4lyeıu ıeneral Veyrandıa ıa talimatı aldıiını öğreniyor: Al
many•nın Balkan ve Tana tleYletlerine olan notası Almanlann o tarafa bir akın yapa
caiını ima e4lirer. l1ı1n11• için Şark ordaıu hazır bulunmalıdır. Zira Almanya Tuna deY
letlerine verdit notada Tunaaın demir kapı geçidinin Miittefikler tarafından kapanma
sına meyda• ver•eden Taaaya laiki• olacağını biJdirmittir. 

~~~~~-~~-...... ~~~~~~~~~ 

................ 
i Şehir haberi ................... 

Esrareng 
bir hatli •w ta,hyan yak• 

Italyaıını, • ltalyayı ki barbııa Anupada patladıiı rtaden 
l.eri llitaraflık, barııseYerlik Ye insaniyetpenerlik prenıip
leriae ıatlık kalacatıaı aylarca ve aylarca ve kemali ifti
aarla ilin ettik:tea ıonra baınn laarp teraaeleriacle• llaşka 
~ir ıey işitilmiı bir diyara çeYirmiştir. Massuliıai ötcdeıa~eri 
laarp ateıinin Balkanlara ve Akdenize sirayet etmeıiac ma
•İ elacağını her fırsatla ıöylediii laaljc ltalyan BaıYekilinin 
~aıiin maksatlanna nail olmak için yalnız Balkanları ve 
Akdenizi değil yalnız Anupayı deiil, mümkln el.l•i• tak
dirde baştan başa kürci arzı harp ve talarip ateıile yak
maktan çekinmiyecek insanların yürüyllşüae ayak uydur
maja çalışması veya öyle görünmesi, pnun az zamanda 
Balkanlarda, Amerikada ve daha birçok memleketlerde 
kazandığı itimadı birden hire sıfıra indirecek \,ir laareket 
olacaktır. 

Türkiye Balkan konferansını toplayacakmış 
NeYyork - (Radyo) - Türkiye Balkan devletlerini, "hatta Macaristan bile dallil olmalı: 

üzere bir koaferansa daYet edecektir. lla koaferansta bitarafhklarının ne suretle temin 
edilebileceii konuıulacaktır. 

Gazelyalıda İnöoD 
sinde bir eve gecel. 
atıldığı ı:abıtamıxa fi 
edilmiı ve zabıtaauıd• 
hal faaliyete ıeçerek 
tertibat sayeıinda b• 
eagiz ltidiseain kabr 
kısa llir müddet Jçill 
kalamağa muvaffak 
tur. Zabıtamızı tak.lirl 

Balkanların ve Akdenizin bir tecavüz, bir akı•, bir sürp
riz karşısında kalmadıkça sulh Ye sükun içinde yaşamaia 
karar verdiğini ltalyaa devlet tefi herkesten iyi bilmekte
dir. Eğer maksadı, ilk zamanlarda söylediği gibi bu ıulla 
ve sükunun devamı ise ltalyanın zerre kadar teliş göster
mesine ve Italyan ga2etelerinin de (Hazırol, arş ileri, nişan 
al, ateş) gibi kumandaları andıran makaleler yazmasına 
aiç de iatiyaç yoktur. 

SIRRI SANLI 

Dünkü lvutuklar _____ .... ___ _ 
Londra - Çemberlaya düokü toplantıda 

nutukta ezcümle şünları söylemiştir: 
söylediği bir 

"Harbı kazanacağımızdan şimdi daha fala eminim. Son 
hldiseler göstermiştir ki, bu kuduz köpek gebertilmedikçe 
kimıe kendisini emniyette bulamıyrcaktır.,, 

Paris - Pol Reyno dünkü beyanatında demiştir ki: 
"Hitler, bu defa karşısında kahraman bir hükümdar bul

muıtur. Hürriyetle mücadele eden bütün milletlerin Vaşiag
tondan gelen sesi dinliyerek birleşmeleri lazımdır. 

Hitler kuvvetten bahsedir, fakat ayni silah ye kuY•etle 
kendisi vurulacaktır. 

Şu dakikada Franıa amiralhk makamının baaa verdiii 
malumata nazaran, yalnız deniz harbinde Almanlar büyük 
harp gemilerinin yüzde 30 nu kaybet•iştir. ,, 

Noryeçteki Fransız ve Inviliz 
' ~ sefirleri ne oldu ? 

Stokholm - Almn ajansından: lsveç telğraf ajansının 
haber verdiğine göre Fransanın Oslo sefiri kırk kişiden 
mürekkep olan maiyetile beraber çarşamba günü geceleyin 
Plontingen gümrük kapısından Isveç hududunu geçmişler
dır. Şimdi de Orsada bulunuyorlar. logiliz sefiri de hududu 
Sonflon mevkiinden aşmış ve doğru Stekholma varmıştır. 

~~~~~ .. ~--~-
Norveç Başkumandanı 

Stokholm - Norveç umumi karargihı .Norveç Başk1'
mandanlığına piyade generali Oto Ruge tayin edilmiştir. 

lzmlr Defterdarhğından : 
Bucada berber Ali Rizanın köyler servisine olan kazanç ver

giıi borcundan dolayı yıkık kemer mevkiinde 4 döniim mikda
rıada ve 60 lira kıymetindeki bağı ile balpazarı mevkiimle bir 
dönüm ve 31Jira kıy111etindeki zeytinliğin Sde bir hissesi tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek vilayet idare 
heyeti kararile kat'i ilaalesinin icrası için en gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Talipleri• 29 Nisan '40 pazartesi günü saat 15te vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan elunur. 1351 

lzmlr Defterdarllğından: 
lbrahimin Karşıyaka şubesine Milli Emlak satışı be.leli bercun

dan 41iolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan ltac.zedilen 
Karşıyaka alay~ey mahallesinin müşteri sekağında kain 6 eski 8 
yeni sayılı ev 800 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti ka
rarile kat'i ihalesinin icrası için on gün müddetle müzayedeye 
çıkarılnıışbr. Taliplerin 29 Nisan '"° pazartesi iÜni..; saat 15te 
Vilayet idare heyetine müracaatları ilaa olunur. 1352 -

lzmlr defterdarhiınden~ 
Kasap Meluaet Alini• Karşıyaka şu~esine olan kazanf veriı•ı 

~orcuadan dolayi Alaybey zafer sokatında lSin 111 sayılı ve 288 
lira kıymetindeki evia borçluya ait elaa 5tle ~ir hisaesi tahıili 
emval kanunu hükimleri dairuinde hac:ae.lilerek vilayet idare 
heyet kararile kat'i ilaalesinin icrası için on fÜD müddetle mü
ısayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 2' Nisan '40 pazartesi güıaü saat 15 te vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 1353 

Milli Şefimizin 
beyanatı 

Almanlar mu- nı. 

hasara 
0 
altında T!~!~! .. ~.~!~ 

Londra - Din reee ya- taksi şof&rleri hakkınd• 

Istanbul - Milli Şefimiz, ettiğini~bilirim.,, 
Beyli Meyi ıazetesinin siya- - "Ben, lnriliz karakteri-
si muharririni ka1Dul buyur- ni bilirim. Ne katlar sakin, 
muşlar ve kendilerine şu j cesur ve sadık olduğunu 
beyanatta bulunmuşlardır: l bilirim .. O !karakter, bu yeni • 

- Türkiye; lngiltere ve hadiselerin mucip olabilece-
Franıa ile olan ittifakına ği her:-ı:türlii meşakkate gi· 
-iyi veya fena zaman ayırt ğüslgerecektir. 
etmeksizin - daima sadık "Ümit ederim ' ki,T .. bayatı-
kalacaktır. Gayenize yük- mızı b~ kaduuziii' mÜddet 
sek ve sarsılmaz itimadımız 1 karartmış.::olan harp ıstırabı 
vardır·~ çok sürmeden silinsin.. Ve, 

Muhtelif harplerde çarpış- Avrupa ... yeniden: sulha ka
mış bir asker olarak, deniz- ı vuşsun .. 
lerde hakimiyetin size ne "Size ve memleketinize 
muazzam bır istifade temin J iyi tali temenni ederim." 

------[!]-----
Dr. Klodiüs eli Italyan Filosu 
boş dönüyor 
Bbkreş - Doktor Kle

diüs, Romanyada iki ay kal
dıktan sonra ve hiç bir 
muvaffakiyet elde edemetlen 
Almanyaya dönmektedir. 

Vesaiti 
Nakliyeler 

Dün gece geç vakıt şehir 
dahilinde vesaiti nakliye 
üzeriade seyrisefer amirliği 
tarafından umumi bir kont
rol yapılmış ve aykırı hare
ketleri görülen dokuz şoför 
tecziye edilmiştir . 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğundan: 

iz.mirde Esir hanında 9 
numaralı mağazada ticaret 
Ye komisyonculukla iştiğal 
eden [ Hayim Arditi ] nio 
1-1-941 tarihinden itibaren 
yalnız komisyon işinden vaz 
geçtiğine mütedair beynna
mesi ticaret kanununun hü
kümlerine göre sicilin 2713 
nümarasına kayt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 

( BEYANNAME ) 

Pari11 - ltalyanın Arna
vutluğa yeniden 25 bin as
ker gönderdikleri ve ltalyan 
filosunun 12 adalarla Yuna-

nistanın garp sahilinde ma
nevralar yaptıi'ı hakkındaki 

şayialara ehemmiyet veril · 
mi yor. 

Emin 
Solako2"lu 

İzmir vilayeti umumi mec
lisin.le Karaburun azası B. 
Emin Solakoğlo, tedavi al
tında bulunduğu Eşrefpaşa 
hastahanesinde dün vefat 

1 
etmiştir. 

lımirde Esir hanında 9 
numarada mukim 

Hayim Arditi 
imzası 

Genel sayı: 12007 
işbu 1 '-4-940 tarihli be

yanname altındaki imzanın 

zat ve hüviyeti dairece ma
ruf lzmirde Esir hanında 9 
numarada mukim tüccaı dan 
Hayim Arditinin olduğu ve 
münderecatını tamamen ka-
bul ve ikrar eyledikten sonra 
bizzat yanımızda vaz eyledi-
ğini tasdik ederim. Bin do
kuz yüz kırk senesi nisan 
ayının on nltınci salı günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü ve M. R. Bayrak

taroğlu imzası 

Genel sayı: 12008 
işbu beyanname suretinin 

rı sı Fraanr: kuYvetleri de detli takibat yapılm•11 

Norveçc varmış ve şimalt sinde dirt şofir t 
Norveçe ihraç edilmiştir. Ka·r edilmiş ve bu sıkı " 
45 ~sen timi bulmuştur. Skyli dan halk memnuniyet 
Noneç askerleri, hafif mo- etmektedir, 
törlü Alman müfrezelerine - - - -:oto bÜS üc hücumlar yaparak ağır za

. yiat Yerdirmişlerdir. Narvik
ten ric'at eden Almanlar 
muhasara edilmiştir. 

-ae:::E-

Yeni seyyah
lar tevkifatı 

Paris - Lüks en burg ve 
Belçikada yeniden bir çok 
Alman "turistleri,, tevkif 
edilmiştir. 

zabıta haberleri 
Bornovanın Satak soka

ğında Hüseyin oğlu Ali, Ha
san oğlu Caferin dükkanı
nın çatı kısmından içeri gi
rerek 30 lira para, bir ta
banca ve bir saatını çaldığı 
şikayet edilmiş ve suçlu ya
kalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

§ Karantinada 126 ıncı so
kakta Ahmet oğlu Ihsan, 
Kaelri karısı Saadetin evine 
girerek bir adet altın bilezik 
bir çift küpe, bir altın kü
pe, bir altın yüzük ve bir 
takım elbise çalarak kaçar
ken suç üstü yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik Makara so
kağında, Derviş oğlu Mus
tafa, lbrahim oğlu Mustafa
nın evinin duvarından atla
mak suretile içeri girerek 
hırsızlık yapacağı sırada ya
kalanmıştır. 

Bir kuru• zam . 
Bugün sabahtan it 

şeh:in muhtelif selli 
işliyen otobüslerin a 
rine birer kuruş zall' 
miştir. 

B.Suad 
Belediye reis mu• 

Suad belediye ve fil ~ 
bazı işleri takip etaıe 
bugün Ankaraya git 

Ege K.itap 
Pek çek aenelerdeabe~ 

camii karşmn.ia kitap 
kırtasiyecilik alemiade 
bir ialulap yaparak 1116 
rini her zaman melll; 
müıtefid etmeğe muvaf 
(EGE KİT APEVİ) nio 
muamelatını ~ir kat dılt' 
leterek Kemeraltında 
karşısıda (78) numaralı 
zaya nanklettiğini meos', 
haber aldık. Sonsız nııJ" 
yetler .lileriz. p: 

RAKET 
Marka lastik ayıalı~ 

hem sağlam, hem g
1 lidir. f), 

lzmir Memlehet 
Roatken llite 

ontkenve.Wtr~ 
yapılır ıkillci se~ 
No. 29 TELEf0 

7 
Alman /mparateru Rus Çarını Nasıl Aldattı· 

Doğrusu torpilin görünmesiyle bizim gellli.,i' 
nından geçmesi için murur eden bu bir kaÇ·~· 
içinde hepimiz bir kaç kere öldük ve .di~ild11',f 
tikenin bertaraf olduğunu görünce hepımıJ 

sarıleık ve teşekkür ettik. " ,t 
"Anlaşılıyor ki dinamit fişeklerinin patlaıll

mideki mevadı müşteilenin bazılarını da ateşi~ i 
meyanda etrafa dağılan torpillerden biri da bıı 
ittihaz edercesine hücum etm.şti. 

1
,-

lzmir Ticaret sicilinin 767 
nu•arasında kayıtlıyım. 31 
12-939 tarihinde ko•isyon
culuk işine nihayet verdim. 
1-1-941 gününden itibaren 
ıene esas sirgülerde yazılı 
oldui'u veçhile meşin, .&eri 
ve sair muhtelif emYal üze
rinde ticaretle iştigal ediyo· 
rum. Keyfiyetin ol suretle 
iliniyle ticaret siciline kay
dının yapılmasını dilerim. 

dairede saklı 16-4-940 tarih 
ve 12107 ıenel sayılı aslına 
uyjun olduğu tasdik kılıadı .... 
Bin dokuz yüz kırk seaesi 

1916 da batan, 17 yıl deniz altında Uf11fıtl' 
torpilıer bugün bizim ikazı•ızla meydan• dd, 
guya, "bizim me2arımızdaki rahatımızı boı ·ıl 
için biz de sizden öç alırız,, diye biri de 0 J 

almak için arkamıza düşmüfü. . dıtl 
Bu. t~rpillerin .bu suretle daiı l mala~ı . bıf: ı;~'ı 

için bır ıkaz dersı olmuştu. Hem ne gıbı fe lı ;e 
karşılaşacağımızı anlatmış ve hem de geJece nisan ayının en altıacı ıalı 

günü. 
lzmir birinci noteri resmi 

mühür ve M, it. Bayrak
taroğlu imzası 

bulunmamak için gözümüzü açmıştık. .. 1/ 
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Çünkü kimbilir bu koca geminin enkaU1 tıl-' 
daha ne kadar telılikeli torpiller ve kun.l~ ;/. 
bekliyordu? Kimbilir lıiz o i emi enkazıoıo ıf" 
hsırken bunlardan kaçının üstüne basacajıı 
infilik içi• arachi'ı vesileyi yaratmıı ve b' 

kendi canı•ıza keadi elimizle kasdehait ol• 


