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zaferinin yıl

t' '· BugiinOn ebem
i., Grk nıilleti için pek . 
~.Ş•fiıniz, Bilyük ku

: 'lbaalıız zaferle ne
lati~ it tt il) harbine baş-

""•, Ebedi Şefin 
•ıra':: le onun çizdiii 
,,~ilinde kahraman 

•1111 nun kumanda
~ ~le lnönünde ilk 
llQ ti kazanmıştı. 
'il ttf~rini kanlariyle 

lltaı· • I& •n çocuklarıyız. 
de .Y•k e•lidlar olmak 

1•ı. A · h'dl · 'la~ zız şe ı erı-

~-~11 tiziz ederken 
~ '•ınanına minnet 

•ıaı.r ,._. •aaızı bu vesile 
Cilayı bir vazife 

~ ~ltdeı.. ıonra saat 
llııir ve Karşıyaka 

e~ ~ tıde nutuklar irad 
t~,66Yük günün hah· 

l ettirilecektir. 

Sofya (Radyo) - Sovyet Rusyanın Nim resmi gazetesi 
olan bvestzia : 

"General Veygand ordusunun geçidi Türkiye Trakyası

dır,, başlığı altında yazdığı bir makalede Veygand ordusu· 
na dair şu malumatı veriyor ve böyle bir hareket karşı
sında Sovyet Rus yanın alacağı vaziyetin ne olacağını soru · 
yor ve devam ediyor: 

"Eğer Müttefikler bu koca orduyu müdafaa maksadile 
topladı ise bunun bu kadar büyük olmasında bir mana 
yoktur. 

"Halbuki bu ordunun tabşidinden makaat bu yerleri as
keri işgal altında bulundurarak Almanyayı buralardan ikti
sadi istifadelerden mahrum etmek içindir. Bulgar gazete-
lerinin Bulgar hudutlarını teftiş için müttefik zabitlerden 
elli kişinin gelceği hakkında verdikleri malumatla burasının 
Veygand ordusunun geçit yeri olacağını teyid eder. Fakat 

Yeni Fransız kabinesinin 
faaliyeti 

Paris-Müttefiklerin harbı ağır idare etmelerinden dolayı 
Fransız kabinesinde yapılan tadilat kendini göstermiştir. 

Londra mukarrerah bu kabinenin işe giriştiğinin şahididir. 
lngiliz kabinesi Fransız kabinesinden ön alarak 
rette işe girişmeğe karar vermiştiz. _____ ...... ____ _ 

kat'i su-

Zorla Güzellik Olmaz 
Sofya - Belgraddan öğrenildiğine giSre oradaki siyasi 

mahfiller ltalyan, Sovyet ve Alman anlaşması kabil olmıya· 
caktır. Bu ü~ hükumetin hiç biri bu anlaşma için bir kon
ferans akdine bile karar vermiyorlar. Bu karar elde edilse 
böyle bir toplantı yapılsa bile anlaşma zemini ihtimal ha
rici görülmektedir. 

Sovyetlerden Efganistana 
Tehlike Yokmuş 

Sofya - Sovyet gazeteleri Arap gazetelerinin Sovyetle
rin Efganistan için bir tehlike hazırladığına dair olan ha· 
berl;;ini tekzip ediyorlar. Bizim de Efganistana karşı bir 
hazırlığımız. olmadığı gibi Efianlarda da bize karşı bir ha
zırlık görmüyoruz, diyorlar. 

41\lıraan imparatoru Ru• Çarını Naııl Aldattı? 
Spor haberleri 

1940 senesi milli küme
müsallakaları dün her llç 
mıntakada birden başladı. 

ttiQ L k • ait tn.:azına kadar giden ve bu en azın 
• ,:11 .. bir mütehassıs dalgıç bu bapta ~e~ 
' ~ tuy~er Ürpertici malumat veriyor. o.hvc~ 

"tle lldakı bu dalgıç mütehassıs bu tehhkelı 
,,~ hlllatıyor: 
~'li)te ~Pte lngiliz harp gemilerinde küçük za
~-t .klllundum. Savaştan sonra dalgıç oldum .. 

il bit ~ı • ve lngilterede bu sıfatla meşğulum, 
b d,ı2/llg~ç. ailesinin evlidiyim. Dedemde,_ ba: 

11 •ıf,t1 ıdıler. Amerikanın Norfolk cemıyetı 
6rı b 8 nıütebassıs olarak kabul etmişti. 
C)I ._.:ili Anıerikadan Loodraya kablo ile çağır
~ ~t •tafı olarak bir hayli para gönderdiler. 
t '-h~· P•ra kazanmak ve hem de lngilter.de do 
dıttııa 1 b~l~ak hevesiyle geldim. Bu parayı bana 
)'~lıall 1~1 göndermişti. Geldiğim saat hemen 
:~~elılpttıı~e gittim. Bana yeniden para verdi 
··""'•1ıy, OQ a gönderdi. Oradan bir gemiye bin

dıın lıi 11111 ~arp limanı olan Kiyele gittik. 
\ "'lb•n k ıngilterenin balıkçılar sosyetesi bu 

Q'•da t Uınpanyasiyle yapmağa karar vermiş. 
~~'d• 1°Plaııan ve büyük ücretlerle bağlanan 
~ . ~tld: ~r .. lll beraber bunun böyle olduğunu 
~ç'" bi arendik. Bizi Orkeyn adalarına gö
~~~l.ir r ~laıan denizaltı ğemisi hazırlanmıştı. 
-~-.s:ltibındiğimiz zaman batmış olan Hem-

defiaeyi çıkarmaia memur edildiği-

İzmirden milli kümeye 
giren Altay Altınordu eski 
tarihi isimleri ile dün Alsan 
cak alanında karşı karşıya 
geldiler: 

Neticede 2 - 2 berabere 
kaldılar. 

Önümüzdeki hafta bölge· 
ler arası karşılaşmaları baş
lıyacaktır. Programa nazaran 
haftaya Fenerbahçe ve Ga
latasaray takımları beraber
ce b:mire gelecek, Cumar-
tesi ve Pazar olmak üzere 
Altay ve Altınordu takımla
rı ile karşılaşacaklardır. Prog
rama g~re Cumartesi gilnü 
Altay-Fener bahçe ve Altın
ordu• Galatasaray karşılaşa
caklardır. 

Pazar günü de Altay-Ga
latasaray, Altınordu ·Fener
bahçe karşılaşacaklardır. 

Balkan konferansı kararları müttefik ordularının bu har~ 
ketine mani teşkil etse gerek. Müttefiklerin Akdenizdeki 
hareketleri ltalyan menfaatlerini de tehdit ettiği için ltalya 
bu hareketi dikkatle takip ediyor. Çünkü böyle bir hare· 

· ket ltalyanın Balkanlarda kazandığı yeni vaziyeti de teh
likeye koyar. Hülasa ~talya Veygand ordusunun vazifesinin 
ltalyayı tehdit olduğunu müdriktir· Çünkii bu ordu ltalyan 
müstemlekelerinin yanı başında yanaşmıştır ki Vevgand or· 
dnsu Balkanlara doğru yürümese bile, ltalyan müstemleke
:erine doğru yollanacaktır.,, 

Görülüyor ki Sovyet "İzvestzia,, gazetui yakın şark or
dusunun Sovyetler Birliği ile alakadar olduğuna dair bir 
şey demiyor. 

Sofya - Havas ajansı Tahrandan veriyor: Soyet Rusya 
ile Iran arasındaki ticaret muahedesi Moskovada prafe 
edildi ve Iran hariciye nezaretinde imzalandı. 

Dün At Yarışları Çok 
Heyecanlı Oldu 

İlkbahar at koşuları dün 
Buca koşu alanında kesif 
bir halk kütlesi önünde baş
mıştır. 

Birinci koşuda lsmail Ak
soyun (Alber)i birinci, Fevzi 
Lütfi Karaosmanoğlunun 
(Mehlika) sı ikin'ci gelmiştir. 

lkiuci koşuya yalnız Fevzi 
Lütfi Karaosmanoğlunun (Ta
is) i iştirak etmiştir. 

Oçilncü koşuda birinci Fevzi 
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Lütfü Karaosmanoğlu'nun 
(Nirvan&) sı, ikinci M. Va
ganofun (Foru Foru) dur. 

Dördüncii koşuda Fevzi 
Lütfü Karaosmanoğlunun 
(Yatagan) ı birinci, Halim 
Ay'sın (Şıpka)sı ikinci gel
miıtir. 

Beşinci koşu : Yllzbaıı B. 
Rifat Baysalın (Bora)sı bi
rinci ve Selim inakın (YLk· 
sel)i ikiaci i'elmiılerdir. _____ ...... ._ _____ _ 

Büyük Savaşlar Arifesindeyiz 
Sofya - Gazeteler Londra muk•rreratının tefsirleriyle 

doludur. Buradaki k naata göre bliyük bir saYaşın arife-
sindeyiz. Milttefikler adamaskıllı bir darbe indirmek kararı
nı vermişlerdir. Londra mahafilinden öirenildiğine göra ln-
gilizlerin gösterdiği ağırlık bu büyük darbenin hazırlıiını 
tamamlamak için vakit kazanmağa mebni idi. 

------ı----

Avrupanın Yeni Teşkilib 
Roma - Londrada Ingiliz ve Fransız ricalinin birleıme

siyle atfolunan büyilk toplantının kararları bura gazetele-
rinin mavzu sermayeleri olmuıtur. Bu kararlar' Almanyanın, 
Sovyetler ve lhlya ile birleıerek Avrupada yapmak istenen 
inkılabın bir mukabili gibi sayılmaktadır. Bazı gazeteler yll· 
rüttükleri mütalealarda bu kararların böyle ale] acele itti-
haz edilmesi, Almanyadan evvel mllttefiklnin taarruz geç
mleri ve Avrupa ve bilha11a balkanlarda mihverin yapmak 
tasavvurunda bulunduğu inkilibı mlittefiklerin yapabilme
ıinden ibaret olduiu suretiade tefıir et•ektedirlu. . 

Beni berbat ed'en vls
kller olmuftu 

Ben neler gördüaı,' neler 
yaptım? Aklımı başıma top
layıp · bunları toplamağa ça · 
hşacağım. 

Şampanya kadehlerini de
virdiğimiz zamana kadar 
herşey aklımda.. Y aloız ba
na büyük şirketimizin umu
mi direktörünün oğlu Cim 
Sinley'i pre2ante ettikleri 
zaman onun ısmarladığı viı
kilerden ilk kadehi yuvarla
dığım dakikada. haritayı, 
pusulayı kaybettiğimi hahr
hyorum. 

Ben evveli bu viskiyi iç
mek istememiıtim. Fakat 
ıözde beni idare etmek için 
yanımda bulunan arkadaıım 
Ceyn fırsat bularak bana 
yaklaşmıı ve kulağıma kim
seye sezdirmeden şunları fı. 
sıldamışb : 

- Unutmaki bu 2enç, ke· 
caman müessese ve şirketi

mizin yarısına sahip olan 
i'enel direktörilmüzün biri· 
cik oğlu Ye varisidir. Bunun 
teklif ettiği Yiskiyi kabul et
••~k bindiğin bu saltanat 
Ye debdebe arabasından ya
rı yolda yuYarlaaıp berşeyi 
kaybetmektir. 

Sonra - Bir 2ünala ise 
onu da itiraf edeyim _ Cim 
Sinley o kadar kibar Ye ol
duğundan çok faza yakışık
lı bir delikanlı idi ki, yok 
deyemedim. Bunun daha 
sonrası Yar : 

Bulunduğum IDks ve muh
teşem eğlence sarayında be. 
tin kadınlann yeyeaiye na· 
zarla bakmasına rağmen o
nun yalnız benimle m•ııul 
oluıu, biraz da, hazır biraa 
da dejil pek çok garuram• 
ekıamışh. B•nanla beraber 
ıu dakikada, beni eYinden 
koğan dayıma ne kadar kıı-
2ınım. 

(Devamı var) 

Irak Kabinesi 
--00-

. Londra (Radyo)- Rayter 
aJansının Bağdad muhabiri 
general Nurı' S 'd' . •• • aı ın rıyaıet 
~~ıgı Irak kabinesinin baata 
ıstıfa ettiğini bildiriliyor. 

lzmir Askerlik 
Şubesinden 
Bu yıl Harp okulun•n 

birinci sınıf etdriaat: ı Aiua· 
tos 940 günllnde baılıyaea• 
tından iseklilerin acele ıu
beye müracatlan. 
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ıAıtıiı bir hey-ı ı ~O ·H R LE R Paul ~eynaod, 

ke) bul DdU Pariı gazetelerinde, ~ 
Dün Namazgah bafriyab o- Fransız başYekilinitı teJP 

da bir ton ağırlığında aıtın ROMANYA BAL AN Bulearların mei hali neşroıundu. 
bir heykel bulunmuştur. Bu B. Paul Reynaud tS ter 
heykelin çok eski devirlerde POLiTiKA JNA S IK. Tuna Filosu rinievYel 1878 de Attf 
yaşayan insanlara aid olduğu · __ ...... ____ • -•- Alplarda Barcelonaett•'., 
anlaşılmaktadır. Bükreş-Almanyanın Romanyaya verdiği oltimatom Sofya- Bulıaristanın Al- doimuıtur. Pariain taD•• .... 

Heykeli ırlSrmeğe giden bura mahfillerinde ~ telasi mucip olmamıştır. Bir harp için manyadan sipariş ettiği Tu- •Yukatlarındadır. 
Misakı Milli okulu öğret- bütün hazırlığını tamamhyao, hudutlarını çelik çemberler na Yapurları hazırlanmak- Adı, - "y" harfinin ~ 
men ve talebelerine müzeler içine alan, bir milyon askeri silah altında bulunduran Ro- tadır. Bunlardan biri dün ğ'umuzn aJdatmasına ral' Asri Fallar: Salon 

Eilencelerl ? müdür& B. Salihittin Kan- manya Balkan politikasmdan ayrılmamak azmındadır. Hat- denize indirilmiştir. Ancak men - "Reyno" suretia 
tar izahat vermiştir. ta Almanyaya 2eçen sene yaptığı taahhütlerini bile tamam- mayısın onbefinde Bulgaris- tlaiil, "Reno suretin.le 
Bu heykel bugün saat iki.le layamıyacağını bildirmiştir. tana gelebilecektir. Bundan liffuz edilir. 
Basmahane istasyonundan sonra daha üç Yapurun in- Eski baro reiei ye •f# 

- 60 -

Taşlı Fallar 
'73 - Arkadaşlarını bor 

görenler az zamanda kendi
leri hor ve hakir olurlar. 

Ankaraya sevkedilecektir. Almanlar Maca )ardan ıasına ha,lanacaktır. bur avukat Henri- Robert~ 
- DllllB- damadı olduğa için, - il'' 

A. Acara at egv •11 Beyaz bir ki- tiplik gibi parlak meıi,; memnun leri de bulunduğundan .,, 
çarptı Buda peşte -Roma ziyaretinden dönmüş olan Maca baı- tap daha mesleğinde fevkalide J~ ''' - Hem herkesi inci

tirsin hem de neden herkes Mubasebeihususiye Baştu- vekilinin bu ziyaretinden bahseden Alman razeteleri ziya- _,.__ selebilirdi. Fakat siy~ 
rak tahsil şefi Ahmet Acar retin neticesizliğini tebarftz ettirmek istiyorlar. Tuna havza- tercih etti ve işte o vaCll"" beni sevmiyor, deye şaşar 

kalırsın! dün koşu sahasında intizamı sında gözü olan Almanlar bu ziyaretin statokusunu muha- Sofya-Berliô.den- Alman- de birinci plina çıktı. 
temin için durbin ile etrafı faza etmesine iyi bir gözle bakmıyorlar. ya hükumeti Polonya evrak ilk defa 1919 da met/il Ne de şaşkınsın bilsen ... 

675 - Ukalalık satanlar
da akıldan eser yoktur. 

tetkik ederken koşuya çık- hazinesi arasında bulduğu seçilmiştir. Aradaki intitad' 
mak nzere oıan bir atın aı- Almanlar harp hakJ,ında ttJübim ve siyasi birçok ev· ıarı kazanamayıp 1928 ~ 

'76 - Ey kafasız Ağus
toı böceği vaktini karınca· 
nın hHisliğinden şikayet 
etmekle geçireceğine biraz 
tla istikbalini dlişün, 

tında kalarak yaralanmışsa- rakı tesbit etmiştir. Bu ev- tekrar mebus oldu. Bir":" 
da derhal celbedilen imdadı ne diyor? raktan beyaz kitap adlı bir münakaşalara iıtirak "" 
sıhhi otomobili ile bastaha- kitap neşredecektir. Tardieu Ye LaYal tarafıa"" 
neye nakledilerek tedavi Sof ya - Berlinden telefonlanıyor: Buradaki kanaate ıöre Bu kitabın birinci forma- k -•"""' urulan muhtelif kabin.,.. 
altına alınmıştır. Franaanın yeni kabinesi durmıyacak, şark ordusnu bir kat sı rıkmıştır. Bu kitapta Al- d b l'f 1 hl .. e mu te ı nezaret er ., 

daha kuvvetlendirecektir. Müttefiklerin bu cepheye ebem- m. aya aleyhinde ceryan ruhte etti. 

-o-- Tayin miyet verdiklerine göre hakiki harp i'arpte deiil şarkta eden mubaberata da tesa- Daladier'in 10 Nisan 1 
olacaktır. düf edilmiştir. de kurduğu kabinede 

Manalı Maniler 
677- D~ğru sözlere kanın, 

Dediğime inanın, 

Kıymetini bilmeli, 
Ana ile babanın .. 

Nafıa muamelat şefi Tahir 
Akbulut terfian lzmit mua-
sebei hususiye müdüriyetine 
Nafıa müdüriyeti muhas ... be 
memuru Saadettin Ordu mu-
hasebe müdürlüğüne tayin 
edilmişlerdir. 

678- Üzüm olur bağında, 
Beni var yanağında İKrmİye düştü 
Başbaşa kalalım gel Devrim kütüphanesi sahibi 
Bahçenin çardağında! B. Mitbat Devrim'e Mısır 

679- Nerelerde yol vardır, tahvılitından 10 bin Mısır 
Bahçeler var çöl vardır . lirası düşmüştür. 
Giizeller türlü türlü 

Kalbden kalbe yol vardır 
'80 - Kar gelir, fırtınalı, 

Yarin eli kınalı, 
Çifte kavrulmuş olduk 
Ba ateıe yanalı! 

23 Nisan Çocuk 
Bayramı 

23 Nisan Çocuk bayramı 
ve çocuk haftası çocukların 
yalnız cyJenmeleri için de
ğil en mühim yurt davasını• 
tahakkukuna hizmet mak-

681 - Yerime selim olsun, 
Bir hoıca kelim olsun 
Eier bensiz gezersen, 
dilerim haram olsun! radile tesis"'ediJmiştir. 

'82 - Sevda gönülde oktur ÇOCUK ESİRGEME KUR.U
Gönül ferman dinlemez MU GENEL MERKEZi 
Boı söze karnım toktur! ~~~~~~~~~~~ 

683 - Çilek yersin tarlada, f h • k 
Ne ararsın burada, Dr. a rı lıı 
Zenıinlerden hayır yok, 
İaaaf var fukarada! 

{Dllnkl Bilmecenin Cevabı) 

•KARA SEVDA,, dır. 

bmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenvee/ektrik t.Jaoi• 
yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TELEF0Nl2542 

.................................................. ~ .. 
ıv eniden yapılan muazzam şehirler onbinlerce insan kala- ı 
ıbalıj'lnın yahn kılıç müthiş boğuşmaları- korkak bir kralın ı 
ı •aafı yüzünden bir ülkeye hükmeden bir günlük bir baş-ı 
ıllumandan - Ayak takımına elebaşılık eden bir memleket ı 
ı kurtaran gözü pek seraeri bir kahraman - şiirleri halkın ı 
ı dilinde gezen şöhretli bir ıair·glbel bir prensesin.gönlünü: 
ı çalan avare bir aergüzeştçi-Sözün kısası, ?1ilyonlar sarfiy)eı 
ı yaratılmıt eşsiz bir şaheser TÜRKÇE SÖZLÜ ı 

1 SERSERi KRAL f 
ısaırollerde: Ronald Colman -Frances dee Basile Rathbone ı 
ı Metro Jnrnalda: en son harp haberleri. seanslar: hergün:ı 
ıl.30 -3.30 5.30- 7.30- 9.30 da· Yarın Matinelerden itibaren: 

1 Elhamra sinemasında !. ...................................................... ...................................................... 
ı T s· T e 1 e f on ı 
ı ayyare ıneması 36-46 ı 
ı Beyoilunda Sümer sinemasında üç hafta gösterilen ve ı 
ı Taraabulba MoskoYa Geceleri ve sair Rus hayatını can- ı 

Kömür gazı ile Pa is Tıb Fa-
e:ül esansı kiıltesindeki 

Kimya tahlilleri birçok ga-
rip neticeler verir. Meseli 
gül esansı ile, kömfir gazı• 
nın ayni şeylerden terekküp 
ettiği görülür. Her ikisinde 
de 4 atım kömür •e 4 atom 
idrojen vardır. 

Beyinler 
Paris tıb fakültesi labora

tuvarında binlerce insan bey-
ni mevcuttur. Bu beyinler 
itina ile saklanmıştır. Lazım 
geldiği zaman profes<Srler 
bunlar üzerinde tetkikat "a
parlar. 

lzmlr Dafterdarlljlından : 
Mebmetçenin Yeni Maliye tubeıine Emlak ııatıf beclell bor

cundan dolayı tabıili em·ul kanunu hükümlerine tevfikan talui
lat ko•İ•1••u kararile buiz edilen Alaancak Şebitler,mabaJIHi· 
nin Piyade aokaında kain 21, 23, lS sayılı dört dönü• balaçe iki 
kuyu ve araayı milttemll muattal baa f abrikaaı biaaıı ile içe
riıincle •••cn&t hurda halindeki demirden mamul alit •• edevatı 
lSlH lira k17mot üı:orinden Vilayet idare heyeti kararile 21 ıln 
mlcltletle •ÜHJ•doyo çıkarılmıttır. Taliploria 22 niaaa '49 Pa· 
:aartui ıtnl aaat 15 te Vilayet idare heyefoae milraeaatları ilan 
elua•r. 1-1-15 (1090) 

ıı.adıraa ı ~ 

J DON KAZAKLARI ! 
ı BAŞRÔLLERDE; Charlea Vanel - Vera Korene - Ro- ı 
ı cer Ducheane - Liıette SanYinTroubetakoy ı 
ı Fransızca ıiılü ve ıarkıb Ayrıca: Ekler jurnal no. 7 ı 
ı Son dünya hldiıatı Oyun saatleri 3-5-7 ve 9,15deı 1 5 O O Q Q L •ı A A 
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---Bir abideye 
suika t 

Sofya-1886 yılında Rus· 
çukta oımanlı idaresi aley
hin~e ihtilal çıkararak Mit-

-o-
hat paşa devrinde asılan 
Bulgar komitecilerine mah
sus abide ıeçen akıam bom
ba atılmıştır. Failler anlaşı
lamamıştır. Bu suikastın bu 
mezar1a içindekiler müzeyi
natla gimüldüği kanaatle 
bu kıymetli eıyayı çalmak 
içia ~ olduiu zannedilmekte
dir. 

LONDRADA 
Nlklh 

--0-

M•r••lmlerl 
Sofya - Londradan tele

fonlanıyor. Harbın olanca 
tiddetile . r devam r ettiii bu 
zamanda: burada,. vaziyet nor
maldır. Paskalya yortuları 

münasebetile meuıniyelten 

istifade eden yüzlerce ıeaç 
kızların .. •ikah: aeraaimi ya
pılaııtır. 

liye Nazırı olan Reyn• 
1 Teşrinisani 1938 deii · 
lifinde Maliyeye getirild~ 

Paul Reynaud asıl blJ":' 
töhretini işte bu aon ;,; 
feyi ifa ederken kazan 
tır. _., 

Fransız maliyesini dl'; 
miş, ve memleket ikti~ .JI 

yatını harbe salib. bir 111""' 
ıokmuştur. ---------

Kaç vapur 
batmış · 

Sofya - Uslodan bil•Iİ 
liyor: Resmen haberi •-.! 
diiine iÖre buıtn• kar' 
Noneç biklmetinia Sfll' 
ret ıemiıi ~abrılmııtır • ...al 

lunlana lıacaı ZSI ,,-
tondur. 

Polonyalılat 
Suriyede 

Bilkreı - Akdeni• 
lerinden buraya ıelea 
micilerin ifadeaine r6r• 
riyede renç Polonyalıla 
mlrekkep bir erd• _ .. _ _. 

Bu ıençler r•celi ıtatl 
talim 16raektetlir. 

Alman /mp•r11tor• R•• Çarını Na•ıl AlJatta1 ...-

mizi söylediler. Bizi elin bu tahtelbahir yeai, bl~ 
kuvYetli. en derin yerlerde uzun makaYemete el.ıt"" 
bir şeydi. ~ 

Geminin kumandanı ihtiyar bir lnifilİ& idi. ..,, 
pek samimi karşıladı. Elimden çekti ve itin içylJ 
söyledi, şu sözleri de ilive etti: tdlıı 

- Dünyanın en meşhur dalgıçlarını angaje • ,'.. 
o alihim serveti deni~!n. gö~dliğü mezardan ~ık~ 
c•iımızı umarım. Tabııdır kı bu muvaffakıyet aı• ~ 
ııçların gayretine bağlıdır. Eğer muvaffak ol..,..-' 
pre•slere gıbta verecek bir hayata kavuıacaktl 
MuYaffak olmazsanız artık orasını sız anlaraınıs f ... ~ 

Meselede bir tehlike olduğunu hissettiğim v• ~ 
mantarla mı, lngilizler mi it yapabileceğinil, HeaıP ~ 
altınlarını çıkarmak için lngiliz hük6metind•• ,rl 
r•hsatname alınıp alınmadığını bilmediğim için d~.I 
altı gemisi kumandanından beni metuliyetten !t?, 
cak bir mukavelename yapmamızı iatedim. Rası , 

Kiyel limanından demir aldığımız zaman ;:
mukavelenamem cüzdanımda idi. Doğruau bea 
memurları ile mücadeleye eirişmek istemem. 

Yolda kumandan yine kolumdan çekti: ~- ~ 
- Bana bak f dedi ve devam etti: Unutm•~ 

büyük vazifeniz sırn sır bilmek, herıeyi sizli t• 
tır. 

Bu ihtara ıa cevabı verdim: 
- Sır tutmak ıaa'atımız ltaı prealiWtlir. 


