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\'lıııa.nmilletitarafın- AD o m lYlaa ~Dam m Da k cf.n iyi karşılandı ~ m S' o:=\\ .e 11==1 1( ll ıı::ıı 
'-......__ (Yuaı 2 lnel •)'fada) ~ u u ~ u 

tarrcdla· ve tam t:eclhlü;ıgait:Do ntııt:üıı=ı 
yatnaırDa lhllbiıcuım ecdOyorDaır· 

~----~----1-t-.~~~------b---/ Fraaıı~ ordaıa r,:UZVe in Ceva · 1 lla•ra•naaca 
J y i karşı I an d ı .... Miili .... ·ş;f .... ·daranı1or "filşıngtondakl ~lyası mQşahltlere gı:;re; 
Arnerikanın ilanı harp teklifi 
~ kongreye arzedilemez ! 
~~ 11 (AA.) - Ru.zvelUıı Renoya çekmlı ta. bllha.ua lyt kaıJıl&nmıltır. 
'. ~ratın Jnetıı!, Ruzvelt ile mW&k&Uan ...,...... BOyle bir tıamtnatm, ukeıt mahiyette bir taahbU· 

aı, ve lıısWa MMertn. verllmlfUr. dU tazammun etmJyecefl ve bu nevt tuhbtıd&tm aııc:ak 
~ltıtı~ ıxıtı,aıııuer, Bhie,lk Amerik&Dm D&luh&rp kongre taratuıdan verllebUec:eıt, pek ,.uzeı takdir edil 
ı:' 'bu~ koa1'"'78 arsedllemlyecelfnJ Ye takat mektedlr. 
~.~anın mUd&fauuu tem!D, hem de mU.tteılk· &UVELT!H Bl:NOYA Ol:VABI 
1~ •tınek uaen .A.marik&D AD&yUnJD INlb, N"1'0fk. 11 - Amerika cumlnırıüıl Runelt, J'nıı. 
~ tec:.YQa edecek blr t&allypte MYkinlD rııllm· • ve lasilt.N elçlleriul, keDd1 anuıan a.nıı. kabul 

l... ~'11.ıJ. be)'&D etmektedirler. etaıt,tır. 
... ~Uıı 11 (A..A.) - Lcmdramn rumı mabatWnde Diler tarattazı Ru.nelt J'raıws tıqvekWDID 7ar 
't.cıı.. t.eJcralı hakkında mUtale&l&r derm•)'U ffU. dmı talep eden meajma cevap vermı, n dem1fUr ki: 

rt.~ "Slzl tem1D tMerlm ld, ~ mllleU, bQtüJı dlwı· 
..._~il. ~ t&leblıae RusvelUıı vermlf oldufu ma..ıt da halk mQu.ue}er1Jı1ıı esumı tetkll eden hUrrlyetlnl 
,.._ ~ llllllet1 ta.ratmdan ne kadar mlnneUU- mlldat&a4& devam etugt mllddetçe dalma mlktan vt 

~1 1&tıa briı'•'Mhpu ~)'lemek alt olar. aevt artua ıen.mıım B!rleofk A.mertka devleUerl tara. 
'- Uıı, laaUk&Yemete de9&ID •ttlklert mOdde~ tmdan ıönderll~ embı olabUlr. Bu beyanatm 
~trtaaı t&Ynre ft mDhlmm•t c&ıdermekteki ukeı1 t&&hbOdO tuammun etmedfttnJ &Dlıyacafmıaı 

Uct Dı1aUne gıkancafl tlakkmdald tımıiDa- ~m. Bu ıtbi taahhUdab ancak kozıcre &l&blllr . ., ' 

İngiliz krahnın 
doğum vlldönU

! münü tebrik ~tti 
Ankara, 16 (A·ı\.·) - İngiltere 

kralı Altıncı Corc'un 13 hazlnuıa 
milsadif doğum gUnU yıldanllmU 
müna.sebetile Reialcumhur lmıet 
lnönU ile kral arasında qaiıdaJtl 
telgraflar teati olunm1.11tur: 

HaJesto Altmcı Corc 
Londn 

Majeetenizin doğum yıldönUmU 
mUnuebetile en samimi tebrikle· 
rlmi ve phsf sandetlcri ile millet
lerinin saadeti hususundaltl hara. 
retli temennilerimi arzetmekle bil.. 
has.sa bahtiyarım. 

bmet lnönll 
İsmet lnüntı 

TüdJye 1::-islcuınhuru 

Ankara 

Sovv·ETLe:R : Doihımumun yıldönllmU mUna-
BE.'betile saMimt teMenn!lerini7J 

• bUvfik b'.r memnunivetle aldım. 
İ}'i tC'mennllerinlzden dolayı en 

l!tvany3 • Almanya hududuna yerleşti • hararetli teııekkUrlerimi arze. 
• deıim. 
• • 

~ll(A - • 
~ ~ .A.) - UhaDJ'a I uftJal imza edllırıJıUr. lılllzakereler ı:ı1n yeniden teplline ukl u1vanya 
l.{l)~ ~ bUclıd1Wı · cıo,t:ue bir hava ltlnde cereyan et- ordun bqkumandaıu l"eDeral P&k. 
~~ ~ Moakovacıa bulUD&D DılftJr. t1ksf memur edUmlftlr. 
~~ b\ıctiiı D&Zırma Sov79t Sov;yeller blrlıct bu tedbiri, Lltvan· 

~ltt&cıan Lltvanya bududlw llOSKOVAYA GOa&.- yanm EltoDya ve Letonya Ue kendi 
'(Jco S8';Uftnt. VDno. " llG8kova. 11 - Sovyetıer btrllliDJo aıeyblnde yaptJ&l bir tltllak tızerine 

'9 ~) ile Lllvaııy&nm di- seçen .ne yaptııı &demi lecavtız Pak. aımaıa mecbur olm111tur. 
. J>ıt llnı •dllecettnl tıO · tmm tatblk1ıı1 temln edecek 111.lJı:t&rda Lltvaya btlkQ.meU, Hovyetıer bir 

• 
İngiltere Kralı 

Corc 

Fransanın 
kararı 

I 

bııı~ ID&hallmn ltP11 bu ubrlD Lltvanya topraklarma ctrm.. ttttntn bu lkl taıebtDI kabul etuttndeıı 
u. l.at~lan Sov;yet ••el'&li lltD1 LltV&D,)'& hllkbıetındeu Jatem• dUn ki.ti miktarda Sovyet aak•rl Lft· Bu akşam kabı·n~ llltıtletıkaa batkumandaıu ta- ve aynca )'9Di bir kabtneaın kurul V&D,1& ahWertne cınnı,ıer ve Llt. : 

tr.,.' k&r&r.lafıırua.. maınnı blr Wtimatumla Dert .orme111 vaııya • Almaııya hududwıa yerle,-

~~ Llt'f Userine l.IUta edlıD Lltvanya kalıbıeat. ml§l9l'dlr • ı• •h 
~._.~&Dy&Sova;:=. • ıç ımaının nı aye-
'::~'"'"= "S s-ı staılmJa butıün """"an tinde öğrenilecek 
~-- llMyd&D vwmlyecek M e 111 k · · 1 ~~"=İml>T · ı ı ume maç arı 
~ ı,11ruuVELEst ' " 1 4 B . ~~ ;:ı; ba atasaray: ~ · eşıktaş: 4 
~ Alnı• • 8ovyft doetl ., , F 5 V 2 

Clb!noe lhUIAtlarnı Ye hudut enerbahçe • ef a e' • 
halll l~tn 10 hazinlnd • 

tı&r A1IDall • 8ov19t mu· Y a.zuı 2 inci aaylaıla 

Londra. 16 (A.A.) - Fransız 
racfyosu haber vermlftir ki. Fran· 
sız kabinesi bu sabah toplanmıştır. 
Fakat müzakerelerin neticesi ancak 
bugün geç vakit belU olacakhr. 

&,vekil Reno kabinenin toplan
tısıudan evvel t~lllereniD bOyllk 
elçisi Campell ile Fransız mebuıan 
ve lyan meclisleri reislerini kabul 

.. elmtıttr. 

Resmi harp tebliQleri 

e.FTan11a tebliii: 
Pnma,, 18 (A·A·) - 16 Buiraıı tarihli i'raD.aız aa.beh tebliği: 
2• aaatteııberi muharebe eıı )'Ukaek tlddet nottum.ı bulmut. 

tur. Dilfman, muharebeye fe-rkallde bllyUk miktarda ve kuvvetli tec. 
hl&at mllalıereWe daüDa yeDl ihtiyatlar &tarak Sa.ogrea ınmtak&
ımda hUcumlanna f1ı:ldetle devam ediyor. DUeman &ırhlı btif un· 
ıurlarw Şomon'un ilerillne Grey mm••kuma •ilrme1• muvaffak 
olmqtur. Kıtaatmu.z mU.tevllaJn techl&at ve asker mevcudu Wb&ri
le faikiyetine rağmen daima kahramanca ~Ol' ve mü9tevlJ->'• 
yılmaz blr mukavemet pteriyor. "' 

Alman tebliii: 
FUhru 11mumi .kararıüı, 18 (A·A·) - 16 Haziraıı ~ taı1hli U. 

kert tebliğ: 
.Manotan laviçre hududuna kadar bütün Alman cephem muaf.. 

terane ilerlemektedir· MağlQp dllpıanı Luar lstikamctiııde takip ... 
deıı motörlü ve motlirsllz kıtaatm icraatı büyüktür. EUeri,)·a b1tlUll 
kaçan dUprıanm öteaine eeçiyorlar. Ealrlerln aayw &itgide artmak· 
tadır. Tayyarelerlmb Luar'a doğru çekilmekte olan dllşnanz f098-
lerde demlryollannda faaıluız bombardıman etmektedir· 

Pariatn p.rlımd& ve yukarı Karn mınt&k&amda. kuvveuı z.ırblı :ıutaıarı 

durmanızın cenuba dotru llerlemcktedlr. La.Dır .. yayluı afllmlltır. Bar 
ve Renden çekilmekte olan Franau: kuvvetıerln!n ricat hattı bu auretle kuil
mlıtir. 

Verdöıı mevk11 ıı:ıU.tahkeml n bUllln kaleleri allDmJitır. Longuyon mm 
takumdakl kuvvetU lstlh:ca.mıar da keza &lınnuıtır. 

Saı· nuntakaSmda, lıılajtno hattı Avolt ile Sarralben arasmda yarılnıı.,tır. 

Yukarı Ren, Colmarın ıarkında genlı blr cepheden hUcumlara geçllmlt
tlr. Harp tayyare ve ı.ava cl&ti ıı:ıutreaelerl burada ordunun aıerı te~ 
kolayla~tırmıştır. Harp tayyare te,el<kWleri, pike ve avcı tayyareleri bUUba 
cephelerde dtlJmaıım sert mlln•kalltma kUUe halinde taanııa eyJemlftlr • 
Birçok yerlerde atılan bombalarla kollar dafıtılmq ve demlryollan ıı:ıl1Daka. 
JAtı !.nkıt&& ugratıımqlır. Otuz kadar trene iaabetltr olmuı ve mUteadd1t 
mühimmat tren! lntlllk eytemı,tlr. 

L>Uşmanm havadaki mecmu zayiatı dUn 4-0 tayyareye baliğ oımu,tur. 

Bunlann 12 al bava muharebelerUıde doku.ı:u datl toplarla ve ınt:.tebaklal de 
ycrae tahrip e<ıllml~Ur. Bizim tayyareleriı:ılzdeıı yedlsi dönnıeml. Ur. 

Denlaaltı gem.ilerimiz yeni 1kl muvaftakl;yct biklirmllşlercllr. Bir dem· 
altı 12 bin toııil1toluk dolu bir nakliye gemllnn torpllendlğinl b&ber vermek· 
tedr. 80 mayuta bir denizaltı da 14000 tonluk bir lnglliz mayu k!'UvazörUDU 
torplllemı,tlr. 

FBA..~SIZ JiAHlNESIN'DE NE 
OORUŞCL01·on '! 

Londnı. 16 - Frn!l.Sız n.tzırlarırun 
dUnkil toplantıaı be~ uat slırnıllstUr. 
lçUma& ba§kumandan gcueraı Vey. 
ıand. ile deniz ve bava kuvv'!tleri ku. 
llWldanlan qUrak etmlflcrdır. Top· 
l&ntıda .A.lmarıyaya aılh teklif etmek 
me•lıealnla Jill'UIOldottl py1&ları 

tekslp oıunuyÖr. Alman ajaD.11 da. 
"timdi mUzakere delll. hareket u.. 
maıudır~ .. demektedir. 

11.UJNO YABILDI 
Roma, l'ranaad•kl vutyett ,ıt1'e 

cö•teriyor: 
Fr&DN.d& Almaıı arduaunwa Uert, 

b&ntkeU devam ediyor. PaıU clvarm· 
da 215 kJlolMtıellk bir Nb& lfral edil- • 

ıni~Ur. Burası so.ı:ıa)l mıntakaaıdır. 

v.: blrçuk iplidal madde dcp~la.n bu. 
rada buluumaktnd ır. 

, Majiııo hattına Sarre mmtakumda 
ı.aarruz edllpılş ve hat ysrılarak 16 

kilometre derlnligiııde tçeri glrllmiı· 

Ur. Alman tayyareleri bUtUn m\lVLI&· 

la yollarmı bombardıman edlyor.•.AJ· 

mantar Sa.r pehri ile kanalnnı takip • 
derek llerllyorlar. Alman {•U\'\'etıer. 

Straatlurlr ve Nansi J•tlkamet1Q1 tut· 
IDUflardlr. Fran11zlar ılddetıe muka

....,.t ediyorlar. Kö& - Bellord §ima. 
dU'er hattı Alman top ateli altm.sa· 
dır.,, 

(Devamı 2 lnd 8ajf1Mfal 



ingilterenin yeni 
Moskova elçisı 
Sovyet hükfunetile 

1 

temulanna devam 
ediyor • 

Moskon. 16 (A·A·) tn. ı 
ı gilterenin yeni Moskom sefiri j 
! n. Stııfford Cripp!I diln, dört ! 
! sefaret crkanlle birlikte, tlca.

1 
1 ret komiseri B. Minoyan ile 
J 35 daklka.lık bir mUWcat ~:ıp· 
• JDL')tır. Bu mUlakatm ilwıri ma· İ 
i hl)·ctte olduğu zannedilmekte- ı 
! dlr· Ö,'.;leden sonra B- Crlpps ı 

l .... ~~~~.~~~;.!.~·: .. ::~.I 
Gıda maddelerinde 

ves~ka usulü 
Atl;uı, 10 , A.la..J - L Vt: .ıl M. 

ta.l:s" t v11t c .!'lr. tAth le 
b!ldiril~n h:wıı:ı tı.1 :ı:.: rurl~e !stilli~ Y.1. 

de :; I bt ve trunı rın ıD .ıt. } 
da v ~kn u ı ıu11 n lh:b !'l, blıkWı•l'tL 
nlıı gıır.eUcrıne yaTdırr. et.-ncnlıı ıu 

aumunu h!aaeden Yunan milleti tara 
fmdıul tam b.lr dl.slpln ttkrlle ka,.ı
bı.ı!mı~trr. 

Harbf.rı Yunan!at.uı i~lıı dagur.ı.blle. 

lecefl mU,kUJUtan memleketi ıım
dfye kadar konıyablldlğlnden dolayı 

milletin hUkQmcte medyunu gUlmın 

olduğunu bUtiln gazeteler yazmıı.kla 
L>ugUn fa,,e yollannm ke.,flmiş bu

Jurur.uı haaeblle, lhUyaUarı gıtUkçe 
memleketiD latihsal kablllyaUne ıntı. 
bale ettirmek saruretl bulımmıı.kta-. 

dır. 

Gazeteler, aynı zamanda, :Metaksas 
hllk!ımettnın, llOı:l seneler zaı1mda 

aarfetmtı oldutu bQyUk rayretıerf 

tebarüz ettırmektedlr. 

r;,21mn.ıı 
DAHlLDJ:ı 

• ııuıı mlldataa yeJdll Sattet Arr 
k&D, lıu&1lD ıebrlmlu re:.mı,tJr. Ak
ı.ıama Ankarayn dönecektir. Vekllin 
seyaJıaU husual mahlyettedlr. 

• Meın!eketiı:ı1%1D bDtuD dnat 
ır.ıntakalarmda mah.suJ çok iyi ,azı
~·ctt•; bulunmakta.dır. Trakyada 80D 

yağan yat:...ıurlar m'.LUulleftmla O.-
• lncl'J ~k faydalı oımuıtur. 
• BUlcre~te, Romanya hllk6meWe 

t 'lı1 mllzakereler ;yapmakta o1aıı 
eyetimlat D selen haberlere ~re. 

r~omanya hUkQmetl ııy aozıwıa kadar 
le.&lim "1Umek p.rtil• bir pu1ldll 
t.-ı\;mle" ·~lml.%<.' · ~ 1150 ton yapak ve 
<il • n tUUk aım· k 1Etedig1ni bildir· 
n.ı,ur. 

ADkaradAD relen atarıdardlzuyon 

mUd:lrU t.'aruk dUn tuccarlıırla Uca
ret od&amda bu volda görGpnQftUr. 

• Şark villyetıcrl ac ele felAketze. 
cı.ıerl için Kı ·•ya teberrular devam 
etmektedir. Bu o.y:n on Uı;UncO gUnU 
alq&mma kadar Ankarada Kızılay u 
nıuml m.lrlıczme son.ıcnl.mı,, bulu
nan para tc crrularınm ye~ 5 
ın·ıvon 189-494 hra 19 k~u bulmu!' 
t\IJ'. 

• Bazı apa.rt:ıruıı.n ve ev ııahJp'crl· 

ııln, )"nptıklan llI6"maklarm talimat.. 
ıwneye uy ... u.ıı olmadığı J:illmll§tUı. 

Bul ldmaelar do aıtmu yapılmaaı 

bkkmc! Jd mec:buriyetten lautade et
IUk lttıyerek lnp&t lç1A aral&rmdıı 

Nl~UUfl&r ve keDJl ı.endl'eriıle muh· 
telll maktu flyatlıır ko71DUflardır. 
'.R• l:ılerde V3'( J • •f1 • • '"nD re1a 

l!flndo vll!yctte bir toplantı yapıla.. 

; bu hu~ta yeni tedbirler ve ka· 
ro.rlar verilecektir. BUUlD •ıtır.:'i lw
ltontrol edllecektir. 

• Beru:la urtiyatmın mUmkUn Ol· 
dutu kadar auıtııınası bakkm®l• 
ı :ıra· dUıı al1kadarlıı.ra bilcilrll~tlr 

Prençip 
12 ........... _W,M, ... 

= • L 

Kllseden çıkılrlıklan sonra gen<; 
kıı "Prenclp" e suikıı~t esnasında 
kendlsile birlikle bulunmasını Is· 
teylp Jslemi)·er.elhnl sorrlu. "'Pren· 
çlp" bu fste(?I reddetıl. H:ıvaıa he· 
nüz oçtlan bu ımncanın dııha .oçıl· 
mad:ın !loldurulın:ı~ın• lüıum var 
mıydı? 

Vakıl henn:ı pek erkendi. Genç 
laıt evine kadnr göıürüp hır:ıktı.' 
Sevgilisi mütcmıı•llycn el!lıyor, 
0 Prençip" elinden geldiği, dilinin 

• döndQAü kadar sevgılisln! tesellı 
ediyordu. Ayrılırlarken ''Prençip" 
1eenç kızdan, annesinin kendisi 
Jçin dua etm~slnl ricıı elli. 

Nihayet bir buse ve b:ıtıll bir 
aşk kelimesi SÖ)'lemedeo birlblrle
rinden ayrıldılar. Uzun bir el sıkışı 
o kadar_ Genç kız kapısının 6niln
de yalnıı kaldılı Hman ellerinde 
a,ıkının benllz kuvvetli tazyıkını 
hf11ediyor 'f'I ba elin kendi elinde 
sanki bk banal n Jwa kokusu 

Şerel atadımla bugün yapılan 

Millikürne 
raııaçları 

Mili! kUmc maçlıı.rma ı:nızün Şeref 

stadında devam edildi. Galıı.~snraylıı 

n .. :ıUttaş anıaınd:ıkl m:ı.ı; milli kliıue 

iklnclllğlDl tayin edccc~den, Vefa 
le F .. ncrbahc;cn1n k:ırııılılşmıı.::: d:ı Ve 

fa lehine sUrprı.zU bir netice lll' son~ 
erene rnll11 kU:..ıedekf :amp.:; :ılu r.., 
•ene 19. ıantılı bir vaziyete eo'm 1 

ında.o Ş ret .3t:ıdı kalabalık b'r ı:ı: 

ı:-:ı.klt ltit!C"l ile dolmUijtU. 
G:mUn birinci mu.&ıı.ba!uıı:u F'· :u 

~ ile Vefa nrn:ıında, lklncı. i d• 
,aıata~ra> l:ı. Hefıkt.'ıf1 arc"Jıncıa ı;;c 

reyan etU. 
Ka.çlarm ta:.u&tı: 

PENERBABQE - \'EJ.'.A: S--2 
Hakem Nuri Boautun idaresinde 

cereyan eden bu oyunun birinci 
~c>vresi, Fenerbnhçell!erin çok üs. 
tUn bir oyunundan sonra S-0 leh. 
l ı:rlnc neticelenmlşt!.r. 

İkinci dev.re oyun çok sıkı -ve 
canlı gcçinlıJtlr· Bu devre rakiple_ 
rlne 2 gol yapmağa muvaffak olan 
ycşll-beyıızlılar, kalelerinl iki gol 
yemeden kurtaramamışlar ve dev. 
re ka?lllıklı yapılan 2 eer golden 
sonra, oyun 5--2 Fenerbabçenin 
lehbıe neticeleıım13tlr-

GALATASARAY - BEŞiKTAŞ 

GilDUn ikJncJ ''e mühhu milsaba.. 
kım Galal:ı9'rayla Beşiktaş anısm. 
da hakem Samlnin idaresinde ce
reyan elU. Başlanbaşa heyecanlı 

ııecen baa nıllaabakada Galatasaray 
Beflktatla 4-4 berabere kalmıştır. 

Atletizn1 
müsabakaları 

. ı .. r ı.c04. ! .. ıJ ı .ıu.t.a oı.ıw uu 
.. l'li ı ı.ı ~u l:ırl.DQ ~melen 
ı;~ al4 1' ~ r c.tı:.~ında >~rıı mr~br, 

.::.ı:..ı ... nk .. \ıa .ı:ı.ıu•JC in ıeı ı;; !>r 1! 
-c.. t\!J Ll r u~1et knl:u,al .,'l ı, lır&ıı 

~ .!11tlr. 
4..S ııı.l ... Uıı ls-urakUe y~p.ı:uı scc;ı.ı• 

mUsa\Jakalan mwıtazam ve 5'1Ul ol· 
mı.ıııtur. 

A1mıı.D neticeler fUDJardır: 
4 Uncll ltateıort 100 metrede: Hay· 

n, l'ertt. Omer, BUlent, Yorıo. Ke. 
D&D, 

110 manlada: Sarlls, Nlko, 
Hakkı: Bapoğlu. Şchn;>. 

'illlaekte: Nedim, Vecdi, 
K.etenoiJu, 

ıı~erit.. 

Uzunda: YobaDld1.s. Kenan, Kamor 
yoU. N.cdet. 

GUllcde; Nejat, Hakkı, Yah0ri<11. 

Ziya, 
Dtakte: ?Cejat, Qiyu, Nihat. MeJl. 

DMt. 
t.X50 da: Kurtul~ ta.lamı, Bqtktıı§. 

DarUşşafaka, Deniz lf.lcsl, Kabataş 

fln.alo kalmıalardtr. 
üçUncU kategoride: 
200 metrede: Vizia, Turan. Şe

ref. Necdet, Azat, Melih· 
400 de: Azat. Alzefkin, Recep. 

Aliettin, Şlnaai, Şerif· 

Hatayda ipek kozası 
mahaulü bol 

800 de: hltoçemero, Hllleyln, 
Cevdet. Takfor, Şevket, Cavit,, BU· 
aeyin, Necdet, Kar.Uamengo, Şev. 

' ki Yekta. Kot.la, Cevdet, Kerim, • 

Aa~ 11 (A·A•) - Hatayın 
ipek kODSJ ma.hsulll on sencden
beri rörWmem.io derecede bereket
UdlJ'. Bu yıl rekolteal 200 bin kilo
ya geç1niftir· 

1ıl1latülO elinde kalaJarm l&tJL 
masma mant olmak için hllkflınetin 
aldığı tedbirler aayeainde fl~tlt'r 
40 kUltan a1tmıt ~ knıaa Ytlk· 
eelınJetll' 

Mebuslanmız, hükUme· 
tin politikasını halka 

izah ediyorlar 
Antakya, 18 A.A.) - .Hmta.l<Aııı 

dalillindıı 8er1 konteransıanna başla. 
D11J olan c. H. P. !41l!eUp lla.saı. 

RC§it Tankut UçüncU kon!eraıwnı 

burada CUmhurlyet meydanmds ver. 
mlşUr. Mevzuu stınUn •lyaa! mesele. 
ıerı, Cumhuriyet hUk\'llneUııfn takip 
etUtt polfUka ve zararlı propaganda 
lıır olan bu koııter&M meydana top_ 
lıı.nm1f olııD binlerce halk tara.tmdan 
bOyük bir alAka lle dinlenmlşUr. 

Bunun için trzı tedbirler alınacaktır. 

Tramvay, tren ve vapur gtbl vea:ıJU 
ııakllyeyo muvazi olarak se!er eden 
otobUZJ uferleri l&.:vedllecek ve ancak 
ıeyr11Rfor noktumdau yaplımaaı u.. 
nır1 olen nrvlalerde otobU. ifleWe· 
cc1•tir. Bu bu.ıusta kaU kararlar ver· 
mek Uzore bu b:ı!ta Jı;lııde vallnlıı 

rwlljiııde bir toplantı yapılacaktrr . • 

bırakmış oldutuou sanıyordu. 
Arlık "Prençip" yalnız kalmıştı. 

SOkOnetle yolun• devam etti. So· 
kala birçok kimseler kul:ıktan ku· 
lala birşeylcr fısıldaşıyorlardı: 
Bir tanıdık "Prençlp" e yüksek bl· 
nalardnki bayraklard:ın birisinin 
o sııbah kaınra )'ere dü~müş oldu· 
~ıınu söyledi. "Dosnı" ııın hurafata 
mutekit halkı, bu bnyrak düşüşiln· 
de Avuıııurya hanedanı lcln bir fe· 
lllket seziyordu. 

"Prençlp"", bir maft:nonın ayna· 
lı e:ımekftnları önünden geçerken 
snps:ırı olınu:J l:cndi çehresini sür
dQ. Kendi kendine: 

- Acnba korkuyor muyum? diye 
mırıldandı. Ve lilrck cllerile ceke· 
linin kalkık yaknsını dü7.elttl. Kcn· 
dl halinde gördil~il g:ıyrltabilij!ln 
farkına •arınca bunuQ «tı:icl bir 
asabt buhran olac:ıAım dti~ünilyor, 
herhalde korLat)'U aklına bile ııetlr· 
ıuiyordlL Dıklcali çekmemek ıçın 
kendini aorla)'uak > ürürken dni · 
ma de\'am etı!Ai bir L;:ıll\·enln önü· 
ne gelmişti. Du k:ıh\•e)·i "Sömlı." 
isminde bir adam l~letlyordu. 
"Pnmçlp" kııhnye sirdi ve b1rknç 
pasta retırttl. 

:Blraı sonra kahveye taoıdılı kıs 

Hrlstopuıoa. Hrul:ln· 
200 maniada: Babaoğlu, Önder, 

Ağ0p, Mol'90Jda. 
Y\\lulekte: nezınotıu. 'Bt11ent. 

Ragıp, Alyotklıı, Mc~h, Neclp. 
Uzunda: Cemal, Çı~:ı.pulos, Ya-

şar· 

Sınkta: Voallin, lhıan, Şerif. 
1 inci kategor!de: 
400 maniada: Melih, Neriman. 

Feyyaz, Ali· 
GUllode: Nadi, Arat, Hayri, Je. 

bo, Ateş. 
Yunan cllsklnde: Sabri, Arat, Na

di, .Melik. Ateş. 
Çekiç: İzzet, Gevork, Nadi, Yav· 

nı, Ateş. 
Cirit: Fuat, Gevork, lbaım, Jııle. 

lih, Şevkt. 
200 Metre: G~ren, İrfan, llllmi, 

Melih, Antcnces, Cezmi. 
400 metre: Gören, Anco.•, KAiım . 

Eh, Ahmcı, Sc,·ket. 
1500 metre: Rı1.a, Abdııllulı, Ah· 

met, Osman, Demir, Mahmut, Ad· 
nan, Todori, Mofidis. Jılüııif, Hüse
yhı, Gobos, Recep, Kemal, Galip, 
Remzi Ynş:ır. 

6000 Metre: HDseyin, Ertan, Go· 
bon (Genç) han, Muhiddin, lbra· 
hlm, Habip, Eşref, 'fodorl, Mah· 
mut, Ibrahlm, Milnlf, Mofldis, 
Remzi. 

Yilksckte: Faık, Nudl, Asnonidis, 
Ancos, Mehmet, Omer (Afyon). 

Uzunda: Uıtch, Fe)•yaz, Çaro~· 
lu, Centlneos, Faık, Omer (Afyon) 

Oç adımda: Keııan, Yavru, Fey· 
yaz, Uşleh, Omcr. 

Sırıkta: Sadri, Vlçorpuloı. 
4 X 200 de: Fenerbahçe, Galata· 

saray, Beşiktaş, T. Y. Y. Kurtuluı 
finale kalmışlardlr. 

talebeden birkaçı da geldiler. 
"Prençlp" asabl)'elinl gidermek 
lcln kız arkadaşlarına do~ru koşa · 
ı"llk onları karşıladı ve kendilerile 
gGril~meite baıladı. Artık bu kızlar 
la ,skataşarak ıcörrış!lyor, kendile
rine pasla vesaire ikram ediyordu. 

"Prençip" bu surelle gergin si· 
' nlrlerinl tamanılle }'tltıştırmıt ve 

hiç olmnısa zahiren 011110 ailkQne· 
tini elde edebilmişti. 

Bu sırada "Çoprlnovlç" muay
yen bir no!:lada vaılfesl başına 
gelml:ıJ ve alnyın F'.eçmeslnl bekle· 
mrye başlamıştı. Etrafında ancak 
iki kişi vardı 1:1 bunl:ırd!ııı birisi 
J:ındınnıı, öteki de biltlln 'ebrln 
tanıclıı1ı hlr ılrlll·di. 

Ortodoks k115elcrlnde "J\ofva'' 
nı:ıktullermln ruhl ist\rııhıı.llırı 
için' dunlar edilirken, snnl onbuçu· 
!la rloğru, A. vu'itUr)'a • Macaristan 
vellahıı ••Fransu,·o Ferdlnnnd" m 
alayı da yola çıkmı1tı. Uzaklarda 
tıRlkın ,.yaşa" sesleri gfık @ilrilltüsü 
tılbi "Bosnasnrny" t cerçe\'eleyen 
dıRl:ırı lnletmeAe ha,ınmıttı. Bir 
mOddet te bth·le r.ıeçtikten sonra 
ulhavcı ıılay "Çahrhıc,·lç" ln bu· 
lundııJu caddeııiD başından görüw 
dil: (DoY11GU war) 

Bulgarlsf an 
tltarafhk 

siyasetinde 
devam edecek 

Sofya, 16 (A·A.) - Garbi Bul. 
garlstanda Brum şehrinde söz söy
leyen Ba.~vekll S. Filof, Bulgaris
tanın harbin bidayetinde kabul et
mft olduğu bltaratlık Ye aulhper_ 
var polltlkayr takip etmekte devnm 
cdecefbıJ beyan c-tmlştır. Blltlln 
memlel:cUer!e, ve bilh&l8& kom.,u. 
lanmızla dainıt bir itillf balJDde 
··aşa.mat istem. Bö~·le bil' politl
ka.nm iyi neticeler vereceğini limit 
cdiyorw;. 

Avrupadaki / 
Amarıkahlar 

Vasin rtoıı vapuru, mili· 
teeileri ta~ımc~u. 

b::.~in<lı 
\as nr;t.uıı ıc (.\ . .ı\..) - lılrl v k A· 

,.ıcrilcıı. hU:.omeU, Anıeri.k:uı nı.iltecf. 
l.rl ta§ımakta ol8A Vaş!.ııctOD Tapu. 
nmqn. Anıertk&ya mUt.necclha _. 
,..ııau MDUlllda tevkil edllnilJ'eoeti· 
nJ ve aakcrt bava kuYVcUerl taratnı_ 

dan t.cavtıae uıramıyıu:aj~uu Umlt 
etmekte bulunclutwru, muharip clev. 
!etlere blldlrilml~Ur. 'Vaşington ge· 
rols1 dUn sabah, mUrcttebatı dahil ol
mak Uzere 2000 kl§lyt hamil olarak, 
lrlandazwı Galvay llmazımdwl hare.. 
ket etmı,Ur. 

Harp vaziyeti 
(!:cştamfı 1 IDcl uyfad:ı) 

Konuşu)'orlur, güUişQyorlar, faka 
t:ı11yorlar •.• Kalenin duvarlarına ka 
dar inen vadinin sı::hi.01 fU dakika. 
da bu seklı yeniçeriden Wfka kim· 
~ de~lldlr. 

Srkiıt yc:niçcri dar bir patikadan 
ıniyor .•. Eırntı yükM!k çanılıır ve 
:.ık fundalıklar ile ÇC\·rllmiş hir pı
lika.lnn. Bu ince kc"i )'oJunun üze. 
rinde kınlmış dalları çilncyen, kı 
ran vı: nen k•n vctil ayak ıes:cri ve 
çılırdıl:ıra ıe<:cııln sessızlıAinl ısırt4 
yor. Du &)'•~ se ,Jer•, bu hışırlılar 
kU\'VClJI glığÜ<1\ı!rden ttkon yarenlik. 
!erin yanmd!I zayıf, cılız bir ses 
gil;l L:alınaktadır. 

En arkada )Ürüyen l~I \'cııicerl· 
den bir Tanesi lılrclcnbire durdu, 
,.c kul:ık kabarth bir aes işitti .• 
<~eçtiklerl yol Uıerlne atılan ufak 
bir taşın, yere dDfmeslndeu cık:m 
bir ses . 
rıı ı, ·rlde yilrfi)·en iki Yonlçı ri· 

len ı bl durdu r ark~\ · 11 

ı;ır l .ık. d ı r.:• .ı ) iı'llı I .. O ıhı 
~ :ındt·'·ıtıı ır ııı 1 ıı. . ıi . ı dur
du. l , z kı • 1 k 
'ı er.• erı Lol.ı oluntu yerde ı:h·ilcn 
miş, kalmıştı. 

Bu kolun başı olan Çakır Hmr 
sert bir stsle sordu: 

- Ne oldu? Neye dıırduk." 
En geride l 'ilrUyen ~ e bu duruşa 

seh•ı> olan \'enkcri, kolb!ışırııt 
doı}ru Ucrlı•tl I.. Bu; s:ırthlh 11laca 
knrmı!ık iı;erislnde Jıerşe) i lıu:;U
tcn, karcnlıl.:l:ıstıron \'C korkunç 
bir lınldc sokuk y:ırı lıulul lw:}nh 
ü)'Ul )'arıtllıl!1 lınral ve cr~uınc öle· 
mi iç-erlsinde, o!tlııAunıJ:ın d:ılın u· 
zun görfinen bir dtllkanlı:-·dı ..• 

1 Dimdik bir o'ğnç gibi ımıürur duru· 
~ yordu.. Kollı.,'lının <inüne geldi, 

elll'riııi ıüilsil üzerlnclc ç:ıpr&11tl:ıdı 
\·e: 

- Suçumu haAışl:ı ol:om, dedi. 
Yürürken ar~:ımdnn hir ses işltliru. 
Döndüm lıııktım, çnlıl:klıır nrnsın· 
dan bir taJ vızloyanık çıktı •e yurc 
ttli~IU. 

Çakır Hızır k:ışlarını çaltı ve 
darıl:ın bir seslt: 

- YOreksizleriD aranuıcla rl. 
)'Ok. dedi, biıl hura7a ıönOl 
.ille seçtiler; arkosından atıJ911 
~tan Orkecek kadar Gdlek olt 
ordugahta knlırl:ırdı, hnllıl bu S.C 
re gelmclerhıe de lüııuın yoktU.. 

Genç Yeniçeri hu &aır d,r 
k:ırşmndıı irkildi, elleri ~·ıne 
silnde ta;>rast, sözlerinin nrdı~. 
birer birer basarak cevap ve · 

- Ben ürkmedim aiJnm ... 'I 
arkamdıın bir ta' atıldı .... JJll 
aslını aramak gerek" diye .da 
diim. Ye onuıı için durdurn .. !. 
nı11.1 kollamadan )'Ürümek St 
ise durnınyalım, ) ilrilycUnı. 

Çııkır Hmr )'Umuşnmıştı, 'ı 
blrdenl.ıire ele genç Yenfçer 
söylediklerini k:ıbul edh'erıniŞ 
görünmek istemedi Te: 

- Sakın yanlış lşilmlş ollfl 
sın ev1 ~t. belki yolcl:ın )'Ü 
1 oı> d n lı l r trş yuv:ırJno!111' 
l11 s ' ll ı rıı t r. 

Gen, Y n , eri cr.\'ap verıntP. 
:url:ını)•or,'u, y:ılnış görnır3 
s!Syliyccekll, fakat lıuna ıUt: 
bulumadı.. sat torafındnkl ti ı 
lılıklardan kor>arak gelen 11 

bir taş, sekiz Yenlrerlnln bit 
hnllnde topl:ındı~ı ~·olun ıııııJ 
~c·rlne düşlD. 

Ç ı"cır 11 ıı:ır dcrhttl k:ırnrıfl 1 

miş lıir nclııın 111,·riyle y:ınınd 1 re ne )"apacnl:Jıırıııı kıs• 
kut'! kel!mefoı le bildirdi: 

- Sen Yul:ıır MchJı:.:ı, arl>ll 
la beraber ~u dcnHın'' cııl1l 
nın arkasından b:ı,ı.~ak fC 
dof;ru arnştırırııın, ikiniz de l'I 
ya ıloğru seğirdir, çıtlılıkJef"I• .V: 
la> kinıc2ncni ıı fırluıııosınn iO 
yet olur:.unuz, geri kolnn Ud k 
)'uk:ır:ya df)~ıı.ı ı>ilrtav e tcrf 
tn.,ı :ıla:ı lı:ılnln "rdııgA?ıa ~' 
gitnırsine ıunnl olur. Biz. iklfl1 ıı 
bıır:ıd;m ctrııf:l tlmr.fı kolaC 
der; ferdi oper!deniıı burndC.11 

tııeııiıle mil!nndt etıne:ı. iı. 

• (Dcvaıl'1 

Bcrllı 16 - .Partsill Eytel ıwıeaın
dekl Franaız bayrağı l.ndlı1lru13 \'C 

yerino Alman ba)Tagl çcl:llmlşUr. Al. 
mau askerleri ·•Heçııru Ulur., lblde· 

ili bqmdo. ve Napolyoaun ptt.ığ'I lıı 1 
valldeS lbfdtalııde lhtirarıı nöbCU bet 
!emektedir. Alman a;enerallerl, umumi~,.....,....,.-...,...,-...,....,-...,.,...,....,-. ... _ ... ...,....,.., .... _,_..,. ... 
harpte ölen Franiız askerlerini tebcil 
lı:in Wr meraaim terUp etm~lerdlr. 

BbiDISTAN FM..NS. .. YA PARA 
~ou.ADI 

Lond.l:ı, 10 (A.A.) - Hl.ndiata:ı u
mumi va.U8' Fransa re1.aicumhurwıa 

apğıdü.1 menjı ı;öndcrm1ftir: 

"Frama onl'lllannm ıa.nlı duta. 
nma. derin bir hayranlık duymakta 
yrm. 

Hlnc!.lat.a.ıı preruılerl ve halkı ıtMfD 
wı. narp tıcdctlcrı için toplanan para· 
dıı.n :SOO bin nıpyeyt ayırnrak Fr&ru:a 
ordu.Ilı leilıin• muvafık g!h'ecc:tnl% 
tarzda kullanılmak üz.ere hibe etmek.. 
le ,erefyabım ... 

Ak denizde 
1.NQU,tZl.ER 1K.l &ALl:Yl 

2.&P'l"ll:'ITlLEB 
LoDdra ı - wwa kuvveUerl 

Mı.sır • TrablUl&'J'&P buduclu Uzertnde.. 
ki kaputu. n ı.taUena kıılc!crlnJ znp.. 
tctmıı, burnlarda bulunu ltalyıuı 

n.1kerleı1DI esir alqtır. 
lNG~ 1'A YYARE..LERlNtN 

H0Cl1ULAP.I 
Kab1re. lG (ı\0Ao) 1ngiUs 

hava kuvvetleri kararglhJ blldlrL 
yor: 

lngll~ tayyareleri Sldlneis ve 
Giarubub mevkilerine muvaffakı.. 
yelli hUcumlar yapmqtir. Hareklt 
esnaamda tlg moUSrlU bir İtalyan 
tayyaresi imha edilmiş ve iki ta
nesi de clddt aurette huara uğra
tılmıltır· Bir lngWz tayyare11l av
det etinemlşUr· 
• Mukabele bllıntsU olmak tızere 
dUşman derhal 8oıtumun UzeriDe 
hllcum etmıe Lse ele, avcılar tara.. 
fmdan tac:maya icbar edilrrıhtlr· 

lngfUs han kunetlm W!mayu 
bava meydanma hQcum edenk 
dllşmana zayiat .verdiimtftlı'-

~~~n 
29 

En bilyllll .Ucllllil bolaaına 
kahve akıtmakta çektik. Yor.ıuo· 
luktan dalma k e a d l n d e n 
geçmiştim. Doktor Bedrinin ırldl· 
linl ve AHyeniD oa• olup bitenleri 
anlattıtaaı hayal meyal batırlayo
rum. 

Fakat Ferdaneyi kurtndık. Kıı· 
co~ııın ne kadar bQ)'Ok bir tehlike 
ull:ıllı(tının yalnıı <Joklor Bereli Ti 

ben farkındayız. 
Dokıorun "Artık kurtuldu" dedi· 

ğlni ,.e Cıınon Jlt Esmayı dinlen· 
mek fizere odal:ırın:ı .ıönderdiAi va· 
kıt fllfak aökmDşlü. Aliye odasına 
daha evvelden d3nm8şlft. Hikmet 
odanın bir k6fealnde, bir aandal· 
yeye çökmilş, ,aşkın şaşkın )'ap. 
tıklnrıınıza hakıyoldu. 

Canan odasına ııtmedeD ınel 
itiraz etmek istemişti: 

- Belklı hanım bu Rt"Ce (OK 70· 
ruldu. flen yorgun delUldlnı. O 
gitsin yatsın, hastayı ben beklerim. 

Doktor kat'I bir Usan}Ja: 
- Olmaa, dedi. Siı lidlp 7atı-

Sf>ldwı ~: 

1 - Alınan islllA~ına uArayan 
bir me:nlckcl. 2 - Jsyan eden • bir 
çiçek 1:.mi. 3 - 1't•rsi bir erkek b· 
midir • Bina yapılııc:ık )'er. ' -
Kişi • Bir 1-ns.ııı reııgl. S - Kısa 
kılıç • Furuht et. 6 - Ku, tutan 
)'ııp:şkl'n • Başına "P" gelirse ihli· 
y:ır olur. 7 - Dcnılryo.lu otolıüo;!i 
• Tell"fon n ida~ı 8 - Tersi hc~·nz· 
dır • lpfütnııız. 9 - Dır dUı!nl!.' 
ycınelı. kabı. 10 - Vücudun dış 
J.ısl:ı • l'erc~i var. 

l'ukarıc!an OJcıüı: 
1 - Malik - }foflfmeşrep kadın. 

Bir ampul mnrkuı • lla!Jbe. 3 -
Cetvel • kQçilk mıı~ııra. • - Susmu
şıı simit. 5 - \'alille • Ynbnncı. 
6 - Nefi edalı - Cemiyet. 7 -
Fıda ti)'lllrosu • Tersi slrk:ıt et de· 
mekth-. 1 - Meklım zarfına yazı· 
lır • Başına "Ş" gelirse lt>b olur. 
9 - Musevilerin hilyillı. bııbatı • 
fürmızı. 10 - Bnbıının karısı -
Rskl Sovyet şeflerinden blrJ. 
tlf Nrımaratı bllnıeccml:ln Jıalll: 

Soldan ıaltJ: 
ı - Facia, çil 2 - Ani, ılntm:ı, 

~ - ltıinnek, 4 - Kirli, ziya. 5 -
ika&, Kaı;an, G - Yatnl:ık, La, 7 -
Em, aıııte~a. 8 - Tnlar, 9 - Kusur 
ıo - Serer, Sine. 

nız. 

Sonra bana döndü: 
- Simdi anlatın bakalım, Be!ktı 

hanım, hastaya naatl oldu da UP"' 
rln yerine Veronal verdlniı'!. 

- Ben Veron:ıl \'ermedim. Zaıen 
illç ç:ınt:ımda \'uonal yol.:ıur. 

- Fakat Perdnneye \'erd!Alnlz 
kutu bu delUI mi? t'rzerinde asprln 
yazılı. Fakat lrerlsl. 

Evet, bu kutu benim 'ftrdUUm 
kutu Ye içerisinde esprin vardı. 
. - Yalnıı timdi lçertslndl!' a,!>. 
rln delil, Veronal tiulnyonız. Bel· 
ki bir yonhehk o1mu,tur Relklı ha· 
nım. Madem ki hast;ıya kurtal'.dık. 
hı'lun artık bilynk ehemmiyeti 
kalmadı, bluene1eyh ooyle bir 
yanlışlık olduğunu ıö) lemenlzde 
bir mazur yoktur. 

- Fakat bU kutuya VeroUJ koy· 
madım dl)·orum ıiı~ .• 

Hikmet söze karıştı: 
- Öfkelenmeyiniz Belklı hanım. 

Burada slıl lllıam eimek lstlyen 
kimse yo~ Fıtknt l:oınprlmeler 
meydanda .• 

- Ent knmprl~Jer nıeydandıa .. 
Fakat bunları bu kutu;>"ll koynn ben 
gtlyR demek isliJronıunuı ki 
delilim. Başka birisi a~prlnleri 

Acele etmiş 
Dir efendi yeni aldıeı u,8'1~ 
- nır okka Ozilm ul, der. . 

da Lir okka ~oruk ulır. Efeıı1~il 
- ilen ı;:mıı koruk mu ııl, de• 

derlDcc uşak: 11 
- Bir:ıı kalsaydı bu da oaıı1 

hıcakh. Bağcı ucele elmiş, e 
koparmış. Cevabını veı ml11. 

Kira 
Ev 1Ghibl kiraCJwıı Jı.apıtnll1 

dı: 
- Kiramı verecek mislniSı 

miyecek misiniz? 
- Kiram mı 'l Para buls:ırfl 

dl 'kil'atnı verirdinı. Senl:ı ~ 
neden ..-ereyim. 

Belini kırarsın 
Cok fakir bir adam, urı" 

lllr plyauJO bıleli alnıışlıır. fJ 
yine aç, susuz oturmuşlıı.r, kO 
:ı·orl:ır: 

- Ah şupiyıın~od:ın para çı 
- Dır ev nh:ıl<. 
- Evi h:ılılarla doldıırstık" 
- Dlr de otomobil alsak. 
- Yok, otomobil lıteuıe., 

merkep alırız. 
- Morkt'p do§urur, bir sıP'; 
Bu sözu duyan kilçilk o~ııll 

yolla kalkmış: 
-lfaba, o sıpaya da ben 

rim, demi~ Adam pürh!ddt_!.ı 
mt.f COt'uğa dehsetli bir daY"" 
mıfo 

- Ulan demiş, 
belini kırarsın. 

DUnkll evlenme o)'WlUllUll -1. 
Enls·Mellhat 
Ahmed.Beyhan 
Celi.Nevin 
Ş:ıdi·Dürdnne 
Demir-Aliye. 

çıkarmış. Yerine Veron:ıl kOıl. 
- Gücenmeyiniz ıım:ı bU_'! 

sal Belkis hc.nım. Bu ıi>ı.ı 
Ferdaneyi 61dllnnek tstl>'~r 
nr. Bu manasız bir ,ey." İl 
b!r hizmetçiyi 61dDnnek 
libl blr sebep buhınabilltf 
Ferdane>·I 61dilrmek lstıyeJI 
bu kızın slıdrn asrırfn fstl 
n~eden te,fe\stn ıiı birili 
llerh·e Ridi)'Ol'IGD11z Delki• 

Doktor atıldı: 
- S:ıltln ol. lf1kmet •• ,. 

de ııö)•leyinlı Belki!! hartı,. 
cnntnnm kim al:ıhillr? , 

- Bu evde bulunan 
Çantam Bnha beyin mtırnlıtl" 
onun odaıımcln durdtı. sort; 
b:ınımıo odasına bUltlk 
dasına koYdUm. ~ 

- Çantınmn başte bl!":I 
fınd:ın acıldıRına sann,,,... 
,eyler hisseıtlniı ml1 

- Evel-
Yine Hikmet atıldu f 
- Ne demek fıtlyorsun°' 

lerfnlzi tmk Ye çabuk ~)' 
Kekeledim: 
- Birisinin ..• Blrlsiniıa 

açlıJını bllh omru. ..,ıJ 
(De\aJll.I 


