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DOSTU LA
IZDIRMIŞTI 

l11l'l'fff,, Alman eazetesi, Italyanın harbe 2irmek için yalnız muvafık Asri Bir ... -. t 
AFR0~DIT i~ ~ bir vaziyet beklediğini yazmaktadır 

rnerika harbe girmekten çekinmiyece 
BELGRADA AKIN EDEN SEYYA LA 

TEVKiF EDiLIYORLAR 

• Af rodıtır~~ 
tır Defteri 

O YECTE A K i HAREKATI E o FH 1 
()'1ANYA 
~ALNIZ 

BERLINE VERDi Öi CEV ABT A TUNANIN MNIYETINI 
TUNA BÜKÜ TININ TEMiN 

~. Açı~ 

t,llı~nın Türkçe spikerine 
ne oluyor ? 

. l'l'AL y A NE iSTiYOR ? 
l ~i l.eaa radye istuyo..:aaa• Türkçe söyliyen spiko-

, ' ltir ıeyler oltlu. Dalla deirusu ona batıracağı şey-
1111~• etlenlerin 4illerintle rarip bir ifade dej'işikliii 
)t' "•· lil1aa11a Alaaalarıa Daniaarka ile Norveçi hi

•taaek yaai ita iki çaJışkaa, •fiterekki ve medent 
~~eti de PeloDyanı• perişan, aç ve sefil Taıiyetine 
~~ İçin yaptıkları sea baskıo.lau baasederken Türkçe 
\ ~ la ltalyan ıpikerin lisanımla toaaf ve birazda gftlüuç 
~·t•• ilatiı:az.ı ai11edilaei• \taşlandı. S • .llnya .. zeteleri AJmaayam• Osle körfezinde 
~~ tı ilk laeıi•eti Hitleri ilk faaiş harp laataaı diye 
~ •ttiklcri bir aatla bu Tirkç• spikerin nereden aldı
~ ~'•ii iıtaayon .,.. ajaıastan naklettiğini zikretmej'e 
~'ti~ ~Gr•edea ve dftayayı stirlklemek istiyeıı bir iatilil 

" ~ı.;. tıwl4liyetiyle Almanların büyfik bir deniz ltarlti kan•--.'t ' •lttefikleria 9i\tiin gayretlerini• •~nfi neticeler 
.... ,.'k •ütlaiş bir •aili9iyete uiradıklarını öyl bir llaykı 
~.-~dır ki buna karşı sinirlen•emek ml•kfia olamıyor
~ •-anıa Tl:kçe neşriyatı, çek defa bitaraf bir lisaa 

ı ~-dıtı •• laer de~letin res•t tebliileri11i tefsir et•ei• 
~-llrme4en yaptıiı için bir ç•k yerlertle sempati ile 
~ ••1•r••· Fakat ~. Daniaarka Te Nerve~ hiicumun-
~•ra Alaaa erdalarına "arı ileri,, emriai veren ltir 
~ daa l'i~i autuklar siylemesi bitaraf •• e•priyalist 
~ ''-ra .ilt••n dinleyiciler üstlln4e çek seğuk Ye çek 

lt\ı ltıirlerler yapmııtır. 
~ '••un ıaattan saata harbe riraeğe hazır oltlnğnna 
~lllesi •eseleıiae gelince: B•aa kiasenia bir tl.iyecej'i 
~ij · Yalnız ltalyada ena iti••• ıösterdikleri için mlt
'"~re atıp t•taakta haklı olmadığımı kabul Ye itiraf 

1 liıımdır. 
SIPlRI SANLI 

'\ Alman lmJlarator• R•• Çarını Naaıl Aldattı? 
~ttle iaatçı dall'ıç 111ealej'i uğrunda hayatı ela 

ti' ,._ r ettiği göster•İf oltlu. ,1 "~" &zerine ben ve Kostello hemen dalgıç el-
~t' ' ;'•ni geydik, tam denize ineceiimiz sırada şey
,,_ \ ~~ile kendini gösterdi. Bu kere deniz daha ziya· 
idiı ~: .. •rdu. Ancak artık ortada hayatla mübadele 

. ' 'fi ve bu işimiz ameliyat işi olmayıp yalnız 
t't ~~Yriu yaresiae infilak maddesini kemaktan iba
'lı~, 11 

'11ltluiu için bu büyük fırtına bizi yolumuzdan 
t~:~•dı. 

-.'-
1 uykaıuna devam eden koca zırhlının enka-

'tt~ı,•~dık. lteflekt6r limbalariyle etrafını güzelce 
~ iıtaaıı •d ır~ık. Gerçi dina•it fiıeklerini evyelce açtı
bİ' t-ı..,1 thlderin iç tarafına yerleıtirinceye kadar dal

~ lı.ı' utraımaclık değil, fakat ne de elsa bu amelit'ri,:• bir ıey olduğu için hemen işimizi görüp 
~Pttr d&ntltık. Dinaait fiıeklerinin ikisini dalıalara 
~il ~~I olduiamuzu bilihare fark ettik ise de ko
~lcr,., ıaa~it mikdarı maksada kifi olacağı kanatile 
~ d ... Jeaı ltir ameliyata lüzum ıörmedik. 
~r •:er. fiıekleri emin bir sarette bailamıştık. Fi· 
~· ••ı de laayli uzatmııtık. Ş• kadar ki ateıle
~ ••eak alta saat seara iafillk et•••İ•i itile 

•t•ittlk. 

1 

l 

B. Ll\VAL 

Loudra - Norveçteki as
keri laarekabo s&n vaziyeti: 

Cenupta Norveçler ciddi 
bir muknve• tta bulunmak
tadırlar ve Alınan askerle
rinin bir çok '9.ücumlıırını 

püsknrt işlerdır. 
Almanların bu kaçışları 

pek ehemmiyetli J'Örülmek
tedir. Çüokl bu _askerler 
111Ukemmelen teclaiz edilmiş
lerdir. Her biri bir mitrali
yib:li tüfek taşıyer. 

Ha•111a ininde Alman 
taarrrzu durdwrulmuştur. 

Norveç 11 uncu fırkası 

tamamca teşkil edilmiştir. 

Ve Norveite karaya indiri
lecek aüttefik orduların ya
nında çar••ş•aia hazır bir 
vaziyettedir. 

Londra - iki ıündenbe
ri, Al•an turistlerinden şüp
laelenen Yuıoslav hükl•etİ 
bugün yüzlerce Almanların 

tevkifini emretmiştir. Bualar 
Gıstepo ile aünasebatta bu
lunmakta itham e.lilmekte
dirler. 

Almanya hususi mahiyet
te bir protestoda bulunmuş
tur. 

Vaslington - Amerika do
nanmasının baş Amirali, Le
natoruo huzurunda yapmı~ 

olduğu çok mühim bir be
yanatta: 

"Vaziyet vahimdir. Ame
rikanın hattı hareketini şim
diden kat'iyetle tayin etme
ğe kalkışan adamlar ciddi 
bir şey siy lemi§ olurlar. 

İcabında Amerika harbe 
gireceğinden şimdiden mev
cud filomuzun gemilerinin 
ytizde yir•i lteı nisbetintle 
arttırılması içia krediler iı
temektıyim" dımiıtir. 

EDECE - iNi BiLDi MIŞTIR 
Krediler derhal kabul Son Dakika: 

olundu. 
Löndra - Balkanlardan 

gelen haberlere göre, Ro
manya başta olmak üz re 
Tuna havzasındaki milletler, 

Devamı 2 ioci sayfada ] 

İlkbahar manevralarına baş
lamış olan İtalyan filosu giz
li tutulan bir mıntakaya doğ
ru gitmek üzere ltalyan bah
ri üslerini terketmişlerdir. 

Norveç Kralının Mesajı 

Nerveç Kralı Hoaaon, Veliahd ve Zevceleri 

Londra - Kral Hoogon milletine bir mesaj neşretmiştir. 
Beyenoamesinde : 
"Olduğum yeri halkıma bildiremem. Cesur ve kahraman 

millcti.JDin nihai zafere kadar çarpışacağından emiaim.,, 
De•iştir. 

Kazanç fikri oyanma2a başladı 
_ Yaimurlu zamanlarda otobüslere hücum eden ltalk 

bir fıtıdaki •ık•ara balıkları gibi istif edilmeie razı oldu
ğa•• g&r• acaba ben de ş• fıçıma dört tekerlek taksam 
bundan bir oteblı yapabilir miyim? 

Tercüme eden : S. S. 
-32-

Ben bu kUstah,a hare
kete tahammül ede,.ı
yerek yerimden tırladun 

Ressam beni soyarkea, 
sı ılmadan şu sözleri de •ı
rıldanıyordu: 
_Artık mektubun tatlı 

ve cazip muhteviyatını pek 
ala bildiğimiz için onu zarf 
içinde bulundurmağa lüzua 
kalmamıştır. 

Ben ekmek parasını, yat-
tığım odanın ücretini ka
zanmak için modellik yap
mağa mecbur olurken, o, i~
tiği şaraplardan ziyade neş'e 
ve keyfinden sarhoş bir hal
de bana ağız' şakaları, a91k 
saçık kelime oyunları yap
mak fırsabnı kaçırmıyertl•. 
Ben ve"gevezeliklere taluma· 
mül etmeğe çahşırken ke•• 
kendime "bu ağız takalan• 
el şakalarma çevirme•itiae 
gene şükretmeliyim " di1e 
düşünerek teselli bulmata 
gayret ediyordum. Fakat, 
hey bat! bu tesellimde ,.. 
bucak söndü, gitti. Çlakl 
gerçlifrine, güzelliğine, ••-
atma ve bifbn~s• bcı •• 
kurşun güvenea bazı İ•· 
safs:z, rhametsiz erkek-
ler gibi o da, bu kuvvet •• 
silahl rıodan magrur '9ir ~a
ziyet alarak bana' çıplak 
vücudumla alacağım (p•z)lar 
hakkında bazı emirler ver
di\den sonra ilave etti: 
-Şimdi de aüsaatle etler

seniz size, benim tabloları•• 
satın alacak mlıterileri•tl•• 
ziyade benim ıözleriml •e•
nnn ve tesllir edecek ttir 
poz vereceii•: 

Bunu söyliyen genç •••'
atkir birden bire .. terbiyui& 
ve kiistah bir tavırl alarall~ 
ellerini göğsünde delaıtar
mağa baılatlı. 

Artık bu çirkin vaziyet 
karşısında bir sabır ve ta
hammülü 'JÜ kaybederek ye
rimden fırladı•· 

(Devamı var) 

Bir azılı haydut ---iKi KiŞiYi ÖLDÜRDÜK-
TEN SONRA KENDiSi H 

ÖLDÜRÜLDÜ 
-o-

Kayseri Şehrimizde 
geçmişi bozuklardan Asım 

kendilerine düıman olduiu 
Mustafa ve Durana hüca• 
ederek ta'hanca kurıunule 
öldürmüş ve mezarlığa kaç
mışsa da zabıta takip etmit 
ve orada da poliıe sililala 
mukabele etmiş ve çıkaa 
kurşunlar bir çocukla bir 
kadını yaralamıştır. Billlaa· 
re peliı tarafıa.ıan tablaa 
kurıualarla ba azıh baytl• 
öldllrmüılcrdir. 



SAHiFE 2 

Balkanlar Hak ında 
lllüzak.eler Devam Y ıldönümüne kadar gemi kalmıyacak! 
Sef7a - Lenclradaa telefonlaaıyer: Balkaa tliplomatları 

~. akı•• tllrd.iincti telaablarıoı yapıyerlar. I• toplantıya 
riyaset e4e11 Hariciye naıı:ırı Halfa.ks, Iaıiltereain Balkan 
ikti1acliyatına •lıkilit ~ıkarıaak eaeliade ol•aclıiı•ı söy
lelliktea •••r• ı• lteyaaata b•luam•ttur: 

Loatlra - Hitlerm yıld6•i•I yaldattıiındaa dolayı, Al••• ballriyeleri, Mitlere yıldö
nlimli hetli1eai olarak, biiyiik bir bahri zafer tamia. etmek iıtedikleriae r•t••• Iaıiliz Ya 

Fran&ı• filolarııua lskandioayyada bir haftadadanberi kazaıulılr.ları •lhim zaferlerden l!ıtlrii 
Hitlcrin dotu• rlnüae kadar belki de Almanların elinde lıi9 hir ı••İ kal•ıyaHktır. 

"Sizi Balkaa ailletlerinia la.ayat ıalaaları zarar gfirmemek 
ıarti7le l•riltere ablekasıaı 11e suretle takYiye edebilece-. 
aeii•e .tair altale'anuı lııilcılir•eie davet ederim. Zira la· 
ıilter• •• Franıa•ı• ameli bu memleketlerin ticaretiaia 
ltaık• llir 4eYlet tarafında• iolaisar altına alı•mamaııdır. 
Nitıki• enlar da böyle bir inhisarı arzu etmiyecekleri tabi
i4ir. 

I• koa.feraıtstan aaksatl s•lll•ıa cenubi şarki Avrupada 
te•İaidir ye bu memleketlerin iktıeadi istiklallerini hima-
4ir. 

In.-ilterenİ• Romanya sefiri Romanyanın vaziyetiai ya
rıaki soa taplaatısm.&a bildireceğini siylemiştir. Bu son 
teplaatıda Sofya Ye Bucakeşfe sefirleri de mitalealarnu 
llıll4ireceklerdir. 

Sa•yet sefiri de Al•anyanın ba aemleketlertleki faaliye
ti•••• •• Sovyet bayat sahasındaa babsedecej'i uoneıılili
yor. &ir ders Loren dahi ltalyanın Bal11anlardaki menfeat
leriai sayacaktır. 

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

Bir Balırar Gazetesinin Manalı 
Bir Makalesi _____ .... ___ _ 

Sefya - Norveçiu işgal ı Eğer oıılar Almanyaya az 
1l6diaeaindeu ballsetlen Bul- çok ümid Yermemiş, Alman· 
ıarca "Sleva,, g-azetesı di- lar da orada hüsnü kabul 
yer ki: göreceklerinden emin olma-
"l•ıio •ittefiklerden se · mış olsaylardı bitta-..i böyle 

liaet bekli ye• N •rvaçlilere, aai bir iııale cesaret etle-
N•FYlf 118.illtri~İD aaynleş- aiyetıeklerdi. 
tirildiae 4air teblii ettikleri ---o---
aeta lzeriıae ba memleket V 0 1 h t• 
J..alln ayaklaamış, Nen•çteki - ... ıa..- er eye 1 
ıazeteler- aeırettikleri ikinci, Ankara- Vekilfer heyeti 
itlncl tab'ılariyle foı-ilizle- dtirı 1.aşvekil doktor B. Re-
ria Noneı etrafıalla i'if maya fik Sayda:mm riyasetinde 
tariuı yaptıldarmı, itte- toplanmış ve müzakerelerde 

fiiler do1ıa11aalarınıo Ner- •b•u•Ju•n•m•u•ş•t•u·r·------
ulaillcrintle karakol dolaş
iakluını, b11 laarekctiıi Nor-
Yeçi• ltitarafhğıaa bir tlar\te 

' eltinin••, bunu bir tecavöz 
sa1ıtım Ye lını yilzden Paria 
Ye L.oadrayi şiddetle proteste 
ettitiai, ilin oylediiini, Nar
Te~ia' bitaraflıiı•ı• ihlil 
eluntlağunu ve bu aayalerle •n karakol gemilerini• ne
••• lıaw salaillerdea kaldırıl
•uıaı ıiadetle talep ettik-
lerini unat~lar mı ki buıtın 
keadilerini Al-.an istilasın· 
daa ku.rtar•aları için yine 
o mittefiklerde11 fefaat bek
liyorlar. 

Ailed çocuk hayatlarını 

birbirine ekliyen en sailaıa 
düit.aciür. . 

İSMET İNÔNÜ 
asNlsan Çecok llayramı 

Bayraa yaklaşıyor. Şimtli
den Yavrularımızın iaaz.ırlık ... 
larını yaparsak çoc11klarımızi2 
Bayra•ı daha neşeli geçi~ 
rirler ! 

~ 

Dr. l'alari ~ 
lzmir Memleket Hastaaesi 

Roatken Mlteiaassısı 
llontkenveelektrik tcda•ia 

yapılır ıkinci Be; ter So 
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Norveç aılterleri lsveçe geçti 
Paris - 3tl kişiden mürekkep bir Nonreç orduıu daihk mıntıkalarda ablaka e•lil.l.i

iiaden Inei had.dunu ıeçaeğo 111.ecbur oldukları bildirilmektedir. B•nlar n•••• sililıl
larında• tecrid edilmiflerdir. 

Şeker 
istihsali tıd!J 

o VEÇDE FAALiYET 1939 Senesi içind• ~ 
cıeker fabrikası tarafı~ 

Lon4ra - Eskajarak boiazında Norveç gemileri üç Almaa askeri nakliyat gemisini 
batır•ağa •uvaffak oltlular. 

y • tı 

94,500 toa şeker '1 

edilmiştir. 

Tuna Taşarak Almanyaya 
Gidecek Petrolları Mahvetti 

Bükref - Havas ajansından: Tananın YorjeYa "Ye Turu
sevia gibi en •ülıt.im iki iskelesini \)'ük.selen Tuna suları 
bas•ış ve tahrip etmiştir. Corcovadaki petrel iskelesi bil
ltassa haraptır. Dört metre murabbaı bir arsa halini almış
tır. Gorj aal ı bir şilep de batmıştır. Oııuola beraber 71 
vagen mısır burday da Tunanın dibine in•iştir. lu •ısır
lar Almanyaya gitmek üzere hazırlanmıştı. Tuna da akan 
petrollardan çehreşini değiştiraiştir. 

ÇORÇIL DiYOR 1: 
Londra (Radyo) - "Gemilerimiz Almanların denizlerth 

askeri nakliyatını felce uğrattıkları gibi hava kuvvetleri 
mizde onların kırk kişiden fazla asker nakletlemiyen bun-
lar tipindeki tayyarelerini havalarda serbest dolaımn;a 
misaade etmiyecektir.,, 

Sovyet Rusy 
• • 

nın 

ar 
Jan Jore• 
nizde gemıaı 

Belgrad - Bulgar aja Sl - Filibıedeki l:alyik serriy• SoY
yet Rusya ela iştirak ettiii için bu serriye Jau J•reı Yap•
ru ile beş bin ton R ı mam litı •• malualita retirmiıtir. 
Vapur 9010 tondur. Hdesedan Barıaz Hmznınn otuz saat
ta ı Jıniştir. 

manyan n 
erl

0 

e r iği 
Ce ap 

-Baştarafı linci salaifcuie 
Alma11yanm Tunada her han
gi bir hareketini iolemete 
bazı.- bulunduklarını bildir
mişlerdir. 

Romar.Jyada bu sabah nt:ş· 
redilen bir resmi tebliide 
Romanya hükumeti, Tunanın 
emniyeti salaildeki devletler 
tarafından pekila temin edi
lebileceii ve lerli•in hi~ lıtir 
müdaaalesine kat'iyyen lli
zum göıi:lmediğini bildirmiş
tir. 

Tunamn boyunda, Rumen· 
hükumeti çok mühim askeri 
tedbirler almıştır. 

Paris - ISiyası mahfiller 
İtalyanın ~arip siyaseti hak
kında tenkitler yapmakta ve 
artık İtalyanın ikide birde 
çıkardığı falsolu seslere ce
vap vermek zamanı olmadı-
ğını tebarüz ettirmektedir. 

Meselenin en dikkate la
yık tarafı da öteden beri İtal
yan dostluğu ile şöh.ret al
mış eski Fransız Başvekili 
Bay Laval dahi: "Fransızlar 
bugünkü büyük dünya har .. 
binde İtalyan politıkaların 
fısıldadıkları ehemmiyetsiz 
ve tatsız tuzsus işlerle uğ

raşmağa vakitlerinin müsait 
olmadığını beyan etmiştir. 

lzmlr llefferllarllğın ,an : 
~"'!Edd :Belediye mlfettişi ! Ahmed Nue.&tılinin baoturak şubesine 
... olan emlak satış ltedeJi bereundan dolayı haciz edilen hirinei 
§Sultaniye malaallHiain Kapanizatıle sekağında kain 49 sayılı ve 

384 lira kıynaetiluleki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gö• 
müddetle nıwr:ayetle çıkarılmıştır. Taliplerin 2' Nisan 949 Paaar

"'t;;i gönü saat 15 te Vilayet idare heyetine müracaatları ilan 
olunur. 9-16-23 

Uıakta Fırtıaa 
Zarar Y i>tı 
Uşak - D6n şehrimizde 

ve havalisinde saba'latan ak
şama kadar deva• edea 
şiddetli bir fırhna olmuş ve 
bir çok zararler yapmıştır. 
Futınadan sonra yağmur 
başlamış ve elan yağmur 
devam etmektedir. Fırtına-

dan bazı evlerin dıvarları, 

bacaları ve tavanları yıkıl

mış ve ekseri evlerin cam
ları kırılmıştır. 

---o---
Kısa Raayo 

Haberleri 
Paris - "Admral Cher,, 

Alman cep kr•Ta6öru•un 
· kiiçük bir lnl'Hiz tahtelba
hiri tarafından ,4 ağır surette 
yaralan•asına tlonizciler au
hitinde bir bemlu tesiri 
lıusıl etmiştir. 

Halkın Sesi - Bu ha&eri 
ilk d•f a olarak Londranın 
resmi 6ir tebli~ne atfen 
vermiıtik. 

Lendra - Har9iye neza
reti ve ami.allık baş Lordu
nun bugüıa bir çok noktalar
da Norveç sahillerine ihraç 
edildiğini resmen bildirmek· 
tedir. 

Narvik lima•ı ve ~eh.ri, 
Iag1liz kıtaları tarafıada• 

işgal edilmiştir. 

Tuz a acak 
Japonlar inhiearlar idare· 

sınm Çamalh tuzlasında• 
31,001 ton tnz satıa almak 
için möracaat etmişlerdir. 

----
Bornovad• 
Cinayet 

Dün.;i. sabaJ.. B•r0~ ~ 
amele AH Kokula eski 
rısı riritli l!metullailı ~: 
.yaralamak suretil•. 6 

müştür. 

Kamber öl1 Dersim isyana ele~; 
rmdan olup 30 yıla uı• ~ 
Dersimli '· sekse• yaşı\ 
Kamber lzmir ceza e"' 
ölmüştür. ---...-
Atıf Ina~ 

Vilayet parti hlaar• ;; 
reisi B. Atıf Iuan Iıt• ti 
daa ~ehriai1.e tllin•lf~ ........................................... 

Belgradd' 
MUttellkler ıe11ı11' 

tez•tııBr•t . /; 
Paris - Belgrad aı'J: 

larıntla Fransız ı•'~ 
Gamleain Kana.lalı k" 

1
/ 

leri teftişi ftlmi Fraıı• ( 
ve Inıilider lelainde / 
d .. . ı • astane aumayış ue 
biyet yermiştir. ---·---
Bir kadın s•1 

tisini yarall 
d' lstaubul - Meca• ' 

yaşında Bahriye o• ı•' ~ 
beri beraber ya,adığı •1:~ 
lisi terzi Ası•ı kıslı• t"i 
Yüzüaden taşıdıiı bı t 

tı. 

arır surette arala••• 

RAKET 
Marka lastik ayakk~ 

ae• sağlam, hem , • .,...., 
lidir. il, 1 

/~ 
Alman /mparat•rtı Rus Çarını Nasıl Aldattı? ılı 

Hatta biz dinamitleri bağladık.tan sonra b•
0 ~ 

• • L•r ~I 
bizim gemiye de zararı dokunmaması ı~ın ıuı 

etmeğ'i ihmal etmedik. ~· 
ııııt ıJI 

Bizim bu işi biraz uzun tutmamızdan erı· 
korkuya düşen diğer dalgıç arkadaşımız teı> ~ 
makioelerinin başından ayrılmadığı gibi ibti~''; 
mandanının da canı sıkılmış, bir an evvel deJ1

1
' 1 

rak tehlike yerindeo savuşmak kaygusile ono d• 
liş içinde bulduk. lı ,, 

Durmadık. Hemen tahtclbab.irimizi, en büyii 
atle yola saldık. t 

Tehlikeden alelacele uzaklaştık. Birkaç s••:,t ~ 
tik. Kaptan denizde batan, mezarında bile rş lı '' 
rakılmıyan bemşairin yerini tayin için bir ar~b ~; ~· 
nizin yüzüne çıktı ve durdu. Bu anda be1'1~, itJ 1 

merak sarmıştı. Saatlerimiz elimizde, sabırsıılı1' 
lakın vukuunu bekliyordu. o~'~ 

8 . • H ·uıiı ' 1,-u suretle tam altı saat geçmışb. epı ~O 

tede idik. ihtiyar kumı.dan piposunu çıkardı, f 
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silkti ve şunları söyledi: ~-' 
~· - Ah kara ıeytan l Bakalım bu garip 

bir tekilde gösterecek 1 


