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Petea-Amerlka 
Yaklaşması 

Yazan: SADRI ERTEM 

A l\IERİKA ile Vhi ı·ransası-

Pazarlıksız satış kanununa giren !::'il ol.mad:ğı takdirde dükkan dahi-
1 

birçok maddelerde fiyat a.yniyetı line liste asmıyan ticarethane hak ı 
iç.in fiyat milrakabe komisyonu bir kmd<ı. derhal bir mazbata tutula _ 1 
haftalık müddet koymuş ve bu ~·a.k ve hiçhir muameleye tabi tu -
müddet geçc-n hafta çarşamba gü. tulmadan bu zabıt hemen mudde: .. 

1 

nti bitm:şti. Diğer maddel<n" için tı.mumiliğe veril<.'Cektir. 

nm arası epey zamandır 

kötü idi. Batta o kadar ki Pek• 
nin Amerika. ile, yahut Amerika· 
nrn Peten Fra.nsa.sı Ue münasebc. 

..-H-iT_L_E_R-.linglUz B~:ıstanına 
Kral Borisle Andaman 

Fraıısaya. alun yapan lngiliz bomba tayyarelerinden biri 

ti kesmesi beklenmekteydi. 
Fa.kat olaylar ne Fransayı Ame· 

rikacla.n, ne de Ameril•ayı Frıınsıı
dan ayın.ca.k ~kilde inldşa.f etti. 
İki f.a.raf da a.radan geÇen soğtik 
havaya ra.ğmea biribirinc yaklaş. 
nıa.ya ba.51adr. Vişi Fransasmı A
nıerjkaye. ya.klaşma.ya zorhyan se
bepler şöylece hulasa edilebilir: 

1 - Fransayı Amerikaya muh. 
taç tutan ekonomik '><>bepler, 

2 - Fl'Sllsa.yı mih,·el'(len uzak. 
tnştıran politik ı;~bcıılcr. 
Fransayı Amerika.ya yaklaştıran 

ekonomik sebep Amer.i\umm §ima
li Afrika Fnınsasmıı. gıda göncJ.e. 
rcb1Jecek vaziyette bulunmasrdır. 
Vlşl siyasi kanaati ne olursa ol .. 
11oun, ne derece mihl'erc yakın ta--
98.V\'Urlaı-a !labtp olm"S& olsun ek(• 
nomlk ihtiyn.çlan a.racımda iaşe 
maddelerini Amerikadan t.edarik 
etmek mecburiyetinde kaldı'kça 
ve bu maddeleri mlhver teminden 
aciz bulundukça Amerika ile Fran~ 
&ıı arasında bir yııldaşına. mevcut 
bulunacaktır. Gıd:ı. maddesinin 
dünya ii7.erinde iksirden daha. kıy
ı.ıetJi bir mal halinJ aldığı bir de
';l"de Vlşi Francıasmm Amerika. 
ile de\'am eden münasebeti onu 
llaima mihverden uzak tutacak _ 
hir faktür olaca.ktll'. 

Politik sebepleı·e gelince, Peten 
'Fraıı~sı mihvere nekadar yakla
'll"SB yaklaşsın onun isteklerine 
bir hudut tayinine muktedir o1a
mamı,Ştlr. 

Rfom d&vası Alırumya.yı mem • 
nun etıneml5, Fransadan malzeme 
\•e gıda maddelerinin sima.Ii Afr:
kaya. nakline müsaade etmesı kAfi 
bir dostluk sebebi teliikki edfune. 
ınJş, şimali Afrika Fııı.n!nı kara 
<ıularmm mihver tarafından kulla
rııhna.~ı da k8.fl bir fedakirlık sa
Yıltnaınışttr. Blitün bu Vişi feda
kiirlrkla.nna. rağmen Fransadan 
nıeseıa Fra.ncıız Fasının :lspanya.ya. 
terkedilmesinln faydalı ola.cağı 
hakkında mihver mahfillerinden 
haberler sızmaya. ba.şla.dı. 

uzun bir gö- adalarmda 
rüşnıe yaptı . İngiliz kuvvet

-<>-
Almanlar Borisin seyahatin 

den sempati ile 1 
bahsediyor 1 
--<>--

Bulgarıstanda 
tevll:IDer yapıldıitı 

blldlrlUyor 
Londrl\, 26 (A.A.) - Stokbolm. 

cien biidirildiğine göre, Kr.ral Bo .. 
'risin Bitlerle görUşmesi QOk 112un 
sürmiiştlir. 

leri kayıtsız 
şartsız 

teslim oldu 
-0---

HfadJstanın sahil 
şehirlerindeki 

çotu ıar 
uzaklaştırılıyor 

Berlin, 26 (A.A.) - Kral Borisin Saygon, 26 (A.A.) - Japonlar An. 
Fübrert ziyareti Berlln bs.ıımmda bU. daman adalarını işgal ettiklerini bil. 
yük ve kuvvetli bir sempati uyandır. 1 dirmektedirler. Bu adalar Bingale kör 
mıştır. Volkişer Bcobahter gazetesi fezinin doğu kıyısı lıoyunca şimal • 
şöyle yazıyor: 

Alman _ Bulgar dostluğu iki dev -
letin siyasi ittifakları U2'Jerlne miles -
ses değildir, Bu dostluk geçen büyük 
harpte Ud milletin silA.b arkad8.§lı -

_.,. Devamı 2 ncl sayfada 

den cenuba doğru istikamet almakta. 
dır. Buralarm Japonlar tarafından iş· 
gali, Japonları Seylan adasına yak . 
la§tırmaktadır, Seyl6.n valisi Sir Go. 
etfrey Leyton adanm tahkimatını 

sUratle bitirmeğe çalışmaktadır. 
Beriln, 26 (A.A.) - Japonların 

ıuıker çıkardıkları Andaman adala -
rmdakl İngiliz kuvvetleri mukave • 
metin tayda.sız olduğunu anlamış ve 
kayıtsız şart.sız teslim olmuştur. 

Bengale körfezinin doğu kıyı:.sında 

bulu.nan Andaman adaları stratejik 
bakımdan çok ehemmiyetlidir. Bu a· 

ltatyan teb1iği 

Malta da 
Bir laglUz kruva. 

zörlne bomba 
isabet ettt 

-0--

lngiliz tayyareleri ltalyan 
şehirleri üzerinde uçtular 
noma 26 (A.A.) - İtalyan or. 

Ju.ları umumi karagahm•n 663 nu
maralı tebliği: 

Libya.n.m cenubunıdaıki çöl bölge:• 
sine kadar ilerl1yen sahra ke~if 
müfrezeleri dUşman unsn'rlanna 
tesadüf edememişlerdir. 

Kuvvetli Alman hava blrlikleri 
Va1etta limanında bir hafif kruva. 
zöre ve bir ~ilebe tam isabetler 
kaydetmişelr, Halfa?', l\Ilcaba ve 
nudiada istilıkfunlara ve hava mey 
1fa.nlarmın tesislerine bir kaç kere 
mermilerini isabet ettirmişler, ha
va mu11arebeıleri esnasında iki tay~ 
yare dahıt talırib etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri dUn gece l\fr 
!ii.no ve Torino da dahil olm:ık üze. 
re Şimali ttalyacla bir kaç hava 
müdafaa baıtaryası faaliye Le geç. 
miştir. 

Harp başındanberi 

Amerikada 

Birmanyada 
Japonlar petrol 
sahalarına doğru 

ilerliyor 
dalar İngiliz Hindistanına aittir. şı . 7141 Mlbve tebeası 
mal, cenup, orta Andaman adalan 200 

1 
k 

Tango şehri 
çevrildi 

Japonlar te§kilat yapır.:;lk 
maksadile paraşütçüler 

indiriyor 

kadar küçtık adacıkla nihayet bul • tev 1 ectı dl 
maktadır. TopyekQn mesahasr 6,500 
murabbaı kilometredir. Nüfusu mün • 
hasıra.n Hindulardan mUrekkeptir. 

Vlşl, 26 ( A.A.) - Hindistanda Kal. 
kQta, Madras ve Karaşideki K:adın 

ve çocuklar çıkarılıyorlar. 
Kolombo, 26 (A.A.J - Seylanda 

fuşlnfton, 26 (A.A.) - Adliye ne 
zaret!nin geçen hafta içinde 97 Ja . 
pon, 117 Alman ve 193 İtalyan tevkif 
edilmiş ve bu suretle harbin başlangı 
cındanberi yakalanan mihver tabaası 
7141 kişiyi bulmuştur_ 

Berlin orkestrası . 'Fransa ya.pn.bileceğl fedakarlık 
ıçin şlrndiUk bunları bir son bu· Yeni J)e]hl, 26 (A.A.) - Birma.nya 
dut ~li.kki edi 

mecburt askerlik hizmetine dair veri
len kanun IAyihasr çarşamba günU 
devlet ş!lrasmda 17 reye karşı 22 rey. 
le reddedilmiştir . 

Berlin Flarmonik orkestrası yann 
sabııh şehrimize gelecektir. 

Aınerl'kaya yoli~ • tebliği: 

Şark cephesinde 

Cenup kesiminde 
karlar erimeye 

başladı 
---0--

Kerçte 
Sovyetler 
12 piy~de 
tümeni ile 
;rırt tank ve tlç 
avcı tuga1ını 
ileri stlrdtller 

--o--

230 tank 
/<.aybedildı 

'1<'rlln, 26 (A.A.) - .A.skerı bir 
ıembadan bildiriliyor: 
2~ martta Kerç yarımadasında bol

şevikler hafi! kuvvetlerle taarruza ge_ 
~ Devamı 2 net 'Sayfada 

Yazan: BiR MUHARRiR 

nm ınlh ge nce. o, Fra.nsa- Büyük bir Japon muht.elit kuvveti • 

vere dalı& ziyade yalda·- nin Proınc cenubunda 615 kllo:ınetre lel 6.. .. . Ad p . d I 
;:;~":n!~lıklarmı takdir edi. mesafede B!rmanya petrol sahalarına 1 orunmıyen amın eşın e 
en kötU va • ın Ve İngilterenin doğnı ve Prome yolu tızerlnde Kyan-

l NGlLTEBE baluiyc nazırı 
Alexander, son demecinde 

1 '·deniz hakimJyetini tekrar ele al
mamız L8.zundn" eledi. Bu söz İn· 
gilterenin elinden deniz lıaklinlye-fle"irde F~~:ulundukla.rı bu gln şimaUne doğru uerleınektedir.,, - 5 -

Atla.ntik Ve il~ t dona.nmasmı, Buna benzer başka btr Japon kuv_ H t l l l t'nin çıı..-trğma. mı delalet eder: 

ki üsleri mih~:re = Usfüntm. de- veti de Mlnhld - Tbaravady çevresin.. o r a !~ nas l 
Amerikayı ciddi surette e esi dedir. Pegu _ Yomaıı ıstı.kaınetlnde 

Büyük Britanya d<'' !eti, bu 
harpte, <looıınııınsmm kıymetli 
parçalannı kaybetti; A\'rupa sula• 
rmda ,.e Pa.<Jifikte birkaç saffı 

harp gemisi, tayyare ıı;emisi, kru-
edecek meı-elelerdendir Eme~gul henüz hiçbir temas tesis edilmemi§ • k l '1 

• -L .. 1 tın ' 
4

blr1V3"o 2 l •"'yf<tda ga a anaca 'm l ş kı!eri kıwuı e ekle gön • _.. Devamı ne .... · 
''lşJ Fraıısasr bugünkü geçıren • • 
ı..· ·tt tik'- . . Şartlar • • v:ızör \'e bir hayli dcı.troyer battı. 
..,•nde mü c ıc~ ı~n hali\. hesaba 
~tdaca.k ehemmıyetli bir knvvet 
tır. -

Pransıı. tısleri t.erketmiyeceğlni 
donanmayı teslim e-tmlyeccğio\ 
blldlnU. Bnnlar Amerika ,.e müt
tcfUderi için bir kazançtır. Aıne. 
.tİ'b. ile Fransa mtına.sebetinin son 
Şekli budur. Frn.nsn rakkasr s.iya
~tt bu günJ~rde mütt~fildete 
doğru biraz dn.Iıa temayül etti. 

İtalyan genelkurmay 
b&.fkanı Pettede 

Mukaddes Uçurum 
Ask ve Macera Romanı , 

Ya.zan: 

lskender F. Sertelli 

Yakında 
11EN SON DAKiKA,. 
Sütunta rında 

BUdapeşte, 26 (A.A.) - İtalyan or 
dularr genelkurmay başkant generaLl 

1 
Cava!lero bu sabah Budapeşteye ge 

rnişUr. ------------~-""' 

Korkuya karşı panzehir 
sayılabilecek bir formül 

Fakat yeni hizmet~ giren birlik
leriyle İngiliz filosu, harbin ba
şındaki lmdretini az cdk yine mu
lın.fa.za etmektedir. Amerika da 
harbe ~inlikten sonra, An~losnk
!-lonların deniz hakimiyeti, artık 
su götürmez bir hakikat olmak 

ı'ekrar Sillvriye dönmek üzere ara_ 
ı ::ya bineceğim sırada köylülerden bL 

_ Beyim, dedi. beyhud<? yorulacak· 
sın .. Hortlak, hortlaktır. Onun ne ol. 
duğunu öğrenmeye gayret etmek bo
~adır. Hortlağı ete geçirmek için 
yalnız bir çare var. 

_ Nedir o çare? 
_ Doltsan gün beklemek .. 
_ E, .. sonra ne olacak? 
_ Hortlak yakala.nacak! 

- Nasıl? gerekti. İngiliz bahriye nazm n'• 
- Hortlağın görmediği bazı kimse çin böyle söylemi5tir? 

ler vardır_ Çünkü bu harpte deniz hi'ı1dn .. 
- Kimlerdir bunlar? yetinin !}artları değiı:;miştir. E'. 
- Cumartesi günleri dünyaya ge. velce rakip deyJetlerinkinden fü. 

!enler. tün kudretli bir donanmaya \'C ba· 
- Peki .. netice'! zı deniz lislerine sahip olmak, de 
- Köyümüzde ne kadar cumarteııı ni7 hakimiyetini eld<' botundur-

gUnleri dtinyaya gelen varsa, onlar mak için yeter ,-asıtalar<1r, Şimıı: 

Basanın ölümünün doksanıncı günl\ bu \'asıt.alar denJz hakimiyetin 
ellerine birer ip alarak beklerler. temine kafi ~elnılyor: rakip de\' 
~ Devamı 2 ncl &a:\-fada . let!t'l'it:lıdnifer. 1i<>tiin hir Jııwa fi., 

ingiliz tayyareleri 
Rur 

üzerind 
Geniş 

harekatta 
bulundular 

Sekiz lnglllz 
tayyeresı dinmedi 

Londra, 26 (A. A.) .......... Ça.rşamba 
ı\Jrşemhe geceısi hava şa.rtlamıın 
ı•ek müsait olması yüzünden !ngi. 
'.iz bomba tayyarelerinden müreil• 
kep büyük bir teşkiijn Rur ha.vza
ı:;ı üzerinde h.'U"Elcit yaptrğt ve ne• 
."cenin iyi sanıldığı resmen bildi.. 
r Jrnektedi?'. 

Londra, 26 (A.A.) - lngtıtere ha. 
n nezarettnın tebliği: 
Dün avcıların retakatinde bulunan 

bOmba ta.yya~leri ~ • Trait . sur -
Seine tezg4.lılarma taarruz etmişler -
dlr. 

B§ka av tayyareleri Pa dö Kale çeov 
resinde surattı bir taa.rn.ız yapmıılar. 
drr. 
DUşms.nm iki av ta.yyareııi d~· 

mtıştür. 

Av tayyareml.zin birisi nok.Bandır. 
Bertin 26 CA.A.) - tngıliz te.y. 

ya.relerin 25-26 Mart gecesi AL 
man toprakla.rma. yaptrğı akınlar 
esnasında. gece av tayyarelerimiz 
ile hava lm:rşı koyma. bata.rya.Iarı
mı:z sekiZ düşmım tayyaresi d~ 
müşlerdi:r. 

Almanya Şilinir 
protestosunr. 
cevap verd', 

-0--

Şili hükümetine tazminat 
verilecek 

5ant)&g'o, dö Şlli 26 (A.A.) - 1n: 
parclal gazetesi, Alman hllkO.metinin 
Berlindeki Şlll büyük elçia!De, Tolton 
Şilt gemisinin torpillenmeslnden ha
sıl olan teessürlerini bildiren blr nota 
tevdl etmiş olduğunu yazmaktadır. 

Nota, Alman hüldllnetinin, torpillen 
me h!l.disesini.n eebeb ve şartla.nm 
tesblte memur ŞiU komlsyonwıun ka_ 
rarl9.rmı kabule hazır olduğunu ve 
bu mesullyet blr Alman denizaltısına 
teveccüh ettiği takdirde bu kayıptan 
dolayı Şili hUkftmet!ne tazrnınat Vf'lr· 

meye ama.de bulunduğunu i!A.ve et .. 
mektediT'. 

., ... una, bir denimltı filoswıa ~ 
bip olduktan başka esaslı kıyılan 
da elde bulundurmak Ji.zımgeı;.. 
yor. l\lib,·er denizaıtııan ve u~ 
ntoları düşmanlannklnden ttstttn 
olmağa devam etmektedirler. Bü
tiin deniz sava.j alanlarında. da 
ba,h<'a layı1arda mihverin hlkf· 
miyetl altındadır: Şimal denizin· 
de Noneç kıyıları, Atlantiktc 
Hollanda, Bel~ika. ve Fra.nsıı. kı~·ı 
lıı.n, Akdenizin bütün Avrupa kı· 
yılan, Demeye kadar Şima.1 Af
rika kıyılan, geçen Cihan Harbi· 
nin aksinCt tngilt.erenin diişmall• 
larmın elinde bulunmaktadll'. Pa 
sifikte Japonya Hong • Kongu, 
l\falezya.yı, Singapo.ııı. Baııgunu 
Felemenk Hlndistaru adsla.rmı ek 
ge~iriHkhm sonra, ~en Cihan 
Harbinin aksine. burada da Hini 
Ol<yanosuna. kadar başlıca. kıyıla ı 
\ 'e 'füıJer mih\·erin ha~lmiyetl altı 
na ginniştir. 
nu~ İngiliz dona.nma8l i~i 

\k<lenizife bir gemJ ka.flle<ılnj hi 
ma:v.e etmek bile o kadar zorla~. 
rnı~hr ki, bu kafilelerden birlniı 
~;ita adasına va.ra.bllmlı; olması. 
İngtllzler tarafından parlak biı 
·rmvaffakryct sayılıyor. 

tn~1117lerin bu harpte en btiyül 
ayelerinden biri de yeni ıJartla· 

ra ~öre deniz lıAkimiyethıl tekra. 
<>le geçirmektedir. Bunun l~ b:. 
• araftan deniz \'e hava kuvvctlr 
"'İni arttırma'-. bir tarattan ıl.ı 
'l!İh\•eri hildm oldo~ lı:tJ1 ,.,, ı. • 
ğa.zl1udan söJ:Wp atmalr lnn"•;:.•·ii. 
yor. 



:: - EN SO:S DAIUKA - 16 MART l9U PERŞEMB~ 

Bir iki Nokta: 

o al rogramıa. 

rındakl Eksikli 
'•Vıaldt,, bqmu.harrlri Aflm Us ilk 

'o orta okullarda 7.lraat dersleri bu. 
lunmadığındıın elkAyet ediyor. 

!IDQ şUphe )Ok ki bl:ılm gibi bir 
ziraat memloketı için ncıııacak blr 
hail Fakat, olmll:ırnwzda, acaba a _ 
1000 tlnıat dereleri mı eksik! 

Biz, bir zln.uıt mem lcketl)iz! E,·et! 
fa.akt gene bl:t bir drnlz memleketi de
b'il mlytz '? Yurduann:un Uo bir tarafı 

1 Gör!~!!~~~= 
1 

Horllak no.sıl olsa birimlt.tn evine ge
l c k ve kapıyı çalacaktır. l§te o za. 
man .. 

Kdylll durdu. Yapacakları btlyUk( !) 
işin azameti, Adeta koltuklarını ka
bartıyordu. GörUnmiyen bir ku~tl 

ele geçireceklerdi .• Kolay iD miydl bu? 
Ben: 

-Evet sonra,dlyerek aözllne de_ 
vam etmesini bekledim. 

- Sonra, dedi, cruıelenecek ! 
- Hortlak mı ? 
- Tabl.t beyim tabii horUak ense. 

ırularla lw.phdrr. Buna rnğnıen, bir de- lenecek. 
nlz memleketine IA%1Dl olan bflgllcri - Peki o zamaıı horUnğın kJm ol· 
çocuklıınınruı. ~-ercblll~or mu)uz! ne duğunu anlıyacak mmnız? Yani hort. 
münnsebct? Bugtin zlrnaı seferberlJ. lak !!ize görllııecek mi? 
l:'l dolayı ile progrn.ındakl bir ek iği - Görmemize zaman kıılmıyacak 

natırlatıyoruz ama bize IA:r.un olan nL ki. 
oo nloo bu kabil diğer bUgtlerln IUzu. Neden'! 
munu m:ıales<'.1 hazırltıyanııyoruz. Dl. Çünkü ynkalanmıuıUe yakılması 

f:.'r bir nokta daha? Programlarda tet"-
1 

bir olacaktır. 
rübe~o muhtacız.! Size hortlağın cumartesi ı;UnU do • 

EN SON DAKiKA ğanları görcmedi~nl söylemedim mi? 

~rios Gandi ile 
görüşecek 

\ aıdhas, 26 (A.A.) - Gandi, 
Sir Sta.fford Crinpsin ricası üzerl. 
oo kendisile g8rilımı.ek için Delhi.. 
ye gitmfştir. 

renı DeUıJ, 26 ( A.A.) - Bir Stat
!ord Krips hllkQmet, idart makamlar, 
ba§kuma.ndanlık ve vllflyeUer valDeri 
ııo yaptığı görU§Dlelerl bltirml§ttr. 
Şlmdi aiyas! parWer sözclllerlle mu_ 
zakerelere b8§1ayıcaktır. Diğer taraf
tar iınnd teşrii mecllal partı kongreaf 
yıınn toplanacaktır. 

Bombaydan Blldlrlldlğlno güre, Hbı 
du cem1yetl relal 28 martta sır stat_ 
ford Krlpale görll§ccektlr. 

.Amrttaar tarafından g6ndcrileıı bir 
mesaj Slkh po.rtfsl §C!i Taraaingh 
ile diğer iki parti liderinin ~ 
mllme&sU ile göril§mek Uzere •yeıı.ı 

Dclhlye hareket ettiklerini bildirmek
tedir. 

Şark cepbealade 
Bnatarntı ı nd •7fada 

çerek hiçbir netıce elde edememlo· 
lcrdlr. 

.AlmaD cs1rlerln ifadelerine göre bol. 
evfkler son zamnnlarda Kerç yanm_ 

ndaamda on iki piyade tümeni, Uç av
cı tuğaymı ve d!Srt tank tupymı 

faaliyete geçirmi§lerdlr. Bu :faydaım 
taan:u.zıar SovyeU.ere yalm2: lnaanca 
değil hıırp ma.lzemesl bakımından da 
pek büytlk kayıpliı.ra mal Olm.U§lur. 
ıa1nız bu kesimde boltıevikler .230 
tank kaybetmıoJ.erdir. 

Stokholm, %8 (~.) - Şark cep • 
hesinden san alina.D haberlerde ha.re
kAtt&n ziyade suhunetten balıııedll • 
mektcdlr. Bu haberlerden cenup cep_ 
hestııde karlarm ertı:neğc b6§1adJ#r 
anıqıJmakta4Jr. 

:Merkezde suııunet aıf'ır etratmda 
JııJ.p çıkmakta ise de gece aoğuk htı. • 
lWm .sürmektedir. Şimal cephesinde 
;karlar benUz erimeğe b8§laml§tır. 

Son 2' saat içinde pek az alman 
lıaberterden anlB§Jldığula göre Rual&r 
son gllnlerde soğuktan lBUtade ederek 
bütün gayretlerin! cenup oepJıea!nde 
bllhaasa. Xı:rmıda topıamalttadır1. 
Burada .Alrnpn!sr SovyeUcrln §kldıetJt 
tiı.arruzlarda buıundukla.rmı bildir _ 
mektedfrier. Stalino blSlgellnde aalı 

gUnU ıııUh1m bir muharebe olmU§tur, 
lrloakova kMfınfnde bir dcği§ikllk 

olmaınl§tır. Rjn, Gjaak, :vıazma ve 
Jclnya ciddi surette tehdit aıtma gld· 
mlpe de 4Jmanıar bu )'U'le:ri beııt1z aı 

kı auret1ıe ellerinde bulundurmaktachr 
la.r. 

Ruslar bunJarı geri eJmak için y._ 
nl gayreUer arfetmemlf]erdlr. 

- Evet.. 
- İ§te cumartcsı gUnU doğanlar 

ellerindeki iplerle bekllyecekıer, kapı 
horUak tarafmdan çalınır çalınmaz, 

sesln çıktığı yero ko§&Caklar, Hortlak 
onlan gtirmedlğ'l için kapıyı vurmaya 
devam edeccktlr. Fakat bekı;iler ka • 
pının tam vurulduğu yerde, ellerinde. 
kJ ipi hemen düğllmUyecekler ve o 
düğQJDU yakacaklardır. Hortlak da 
düğümle beraber yanıp gidecektir. Bir 
daha da ba§lDlızda bir hortlak derdi 
olmıyacaktır. 

- O halde, bu i§i hemen yapm; 
dokaan gün beklemek neden 1 

-Adet böyledir. Dalu evvel yapar. 
sak belki de yakalayamayız. Bir kere 
do yakalayamadık mı 1 .. 

KöylUyU merakla. dinledim .• Ne gU. 
zel uydunılmU§ bir ına.ıraı.. Görllııml
yen bir taknn şeyler onlan rahat. 
SIZ ediyor ... Buna tahammW ediyorlar. 
Ve garip bir !ormuı zatert onlarda 
bırakıyor: 

"Hortlalt yok ediliyor,, 
Maamatih bu formuıe, Uk korkula. 

rm giderdiği 1'1n bir panzehir nn.za. 
rile bakmalı, 

AT&.~ aynı bozult, yollarda gene 
çırpmmaya ve SWvriye doğru Derle. 
miye ba§ladı. Görtlıımiyen Adamın pe
olnde koşmak cidden eğlenceli bir §Cy. 
Fnkat itiraf edeyim ki Görllnmlycn 
Adam tanı.!nıdan ilk df!!a ziyaret cdL 
len Te içinde oturanlarm derhal bo
§11.ht :k.an ev, içlmde bir korku uyan. 
dırdı. Orada geçireceğim dakikaları 
dUşUndUkçe heyecanım artıyordu .• NI. 
hayet gQneı batarken Slllvrlye gel -
diin. 

Bugttn için yazacalmu vaadettlğim 
netamell evi yarm yazacağmı, 

KADRIKAYABAL 

Blrmaaya 
Baetanrı l nel 83,>fndn 

Ur, DU§Dlamn yerli hainler arıuımda 
te,kllAt yapmak makaadlle pa.raşut. 
çlller indirmekte olduğu söylenmekte. 
dir. Amerikalı gönWIUler grupu ve 
tayyarelerimiz 24 martta Chlenguuıi 
tayyare alanmıı. taarruz etmişler, 10 
d[Şnan tayya.rcslni 1§0 yaramaz hale 
getinnf§ler, diğer bir çoklannı da 
ha.sara uğratmı§la.rdır. 

Japon ve Slamlılardan mürekkep 
bir kuvveUe Yetasle • Tungu çevre. 
ııSndc çarp13D1alar olmuı ve dü§man 
ağır kayıplara uğraınI§tır. Kuvvetle· 
rim1zln ,.e bllhuaa .çın seter heye • 
tinin §iddetll mukavemoU yQzündcn 
btzlm kayıpla.nmız çok hafif olm~ • 
tur. 

Dilşına.n Tunguyu çevirm~ ve §eh. 
rln 60 kilometre ııimallndc Tyımgo. 

nu fR8l etml,Ur. 

Amerika da 
" Hür italyanlar ,, 
komitesi kuruldu 

--0--

o lteye şimdiye 
kadar 1500 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu kupona eklenerek gönd~rllecek 

iş arama ve~ verme Ulnlan Ea Son 
! Dakikada para ız nqredlleeekth'. ET· 
ıenme t.ekllfi g6nderen okuyucularm 
mhtuz kalmak üzere aarlh adreelert. 

ltaly girdi al bildirmeleri ı~.) . 
Evlenme teklıllen: 

. Londra, 26 (A,A.) - Britanovr. * 'TD.§ 20, boy 187, kilo ss, beyaz 
n3ansından: . tenli, erkek gllzcli bir tilccar oğlu; ya. 

Orta Amerıkanın bırçok çevre· gı 20 den kUçUk temiz bir aileye men_ 
terinde, yıllnrdanberi Musoliniye sup, uzun boylu, balık etlnıfe, gUzcloo 
kar§ı bır. duru~ almı§ . olan ,ltal bir bayanlıı. evlenmek btemektedtr. 
yanlar bır kornıte teşkil etmışle.ı- Fotoğraflıı. (K.N Mehtap) remzine mil 
dir. Komiteden Londradaki hiır racaat • 221 • 
ltalyan komitesine onderilen me. 
ea3da Amerikan ve İngiliz ı:ıa· 
h"1lllllarının bu hareketı resmen ta· 
nıdıkları ve gelişimine yardım va· 
dinde bulunduktan bildirilmekte 
dir, Bu tcskile şimdiye kaciaı 
1500 İtalyan ginniştir. Teşkılın 
faaliyet ve amaçlarından ltaty2 
muntazam haberdar edilmekte
dir. 

Bitler • Kral Borıs 
gör mes 

Bnttnrafı l ncl 81ly:fada 
ğınd n dolayı kalbleri blrlblrlne bağ. 
lanmış olan dU)'S11lardan ileri gel -
mektedlr. Bugün Bulgaristan, modem 
tarihinin hiçbir devrinde görUnmedlğl 
kad3r büyük ve kuvveUldir. Yeni Av. 
rupa nlzammm kaidelerinden birini 
te§kll etmek aıfatiıe uhdesine terct -
tüp eden mesuliyet1 mUdriktlr. 

lkUaaden i§birliğl yapan ıntlgtcrek 
alyaset takip eden ve mahrem dostluk 
rabıtalarlle birlblrlne bağlı olan Al • 
man milletlari a.rasmda samimi ve cld 
di derin bir arkadaşlık vardır. Her 
lkJ milletin gelecekteki mllnasebetıerl 
iki tara! için bUyük lyll1klcr meydana 
gctlrcbllccek gel§melerl daha fazla ar. 
tacaktır. 

BULOARISTANDA TEVK1ll'LER 

Londra, 26 (A.A.) - Sofyada 
blrç0k tevkifler :rapr1m?Şbr, Tutı·. 
lanlar ıı.rasmda General Darinof 
ve Albay Ta.yer de vardır. KomU • 
ıtist temnyiı ü o!a.nlann tevkif edil 
dikleri söyleniyorsa da bunların 
Bulga.ristruıın nsker göndermesi • 
n.'.n aleyhinde oldukları anlaşılmak 
tadır. Bulgaristanda. heyecan ar • 
tıyor. Durum Yugoslavya.da hlikO. 
met darbesinden evvelki va:r.iycte 
benziyor. 

Fıkra 
=== .. === 

Parasız .iparn 
Bir köylü, her ne '-akit 6dlre in

mek isterse tanıdıklan bazı şeyler 

aıpar1., ederler; fakat panwın 'er • 
rnC'Llcrmtı? Bir gün gene yolculuğa 
hıızırlanukon beş on kişi öt.ebert u. 
marlar: - na üstüne, cıer, yalnız 
pek çok aey ırmarladmız. Unutmak 
lhtlmallm var. Birer pusula \'Crinl:ı 

do hntırımda kalsın! 
Pu ulllyı ynzarlar, verirler. ı·aını:ı 

bir taııesl parayı da vermeğl unut • 
maz. 

lkl gün .8Qllra köylü şehirden ge • 
lir. Tabii, para5ı alman ıı.lp:ıri müıı. 

tl'..cmıt, di~-erlcrlnln hiçbirini getirmez: 
- Yahu, derfor, bu nasıl l~! Onun 

ld gelsin de bizimki gelmealtı. 
J\ö~lii: - Dunıno:ı anlatayım, dl· 

)e cm-ap \Crlr, köyden çıkarkl'll vPr. 
dlğlnb; pusulaları cebl.me )erleettrl. 
yordum; bJrden alddetll bir rUzg&r 
çıktı, hepslnl aldı götnrdU. Ben d 

slparlflerlnlzl aklımda tutamadığım 
için rmLD.lesd gotlremedlm. 
- l~·ı oma, bir taııealnl &:eUnnlş -

ııln! 

* YD.§ 2:S, boy 158, kumrnl, iyi tah
sil görmü&ı, temiz aileden bir bayan; 
ufak bir apartıman hl&'!ealne 4.5 bin 
lira. koyabilecek asga.rt lise tah8illl, 
3:1.41> yaşında alkol kullanmıyan blr 
bayla evlenmek btemektcdlr. (Uğur 

GUnay) remzine müracaat • 22 
• Ynş 17, boy 169, kilo 46, kum. 

ral saçlı, !Jlyah g15zlU, ev ~!erinden 
anlıyan, buğdny renkli orta ta.bsilU, 
sevimli bir kız: evlenmek btcmekte • 
dir, Taliple?'ln (Ay yıldız 6) remzine 
müracaat • 229 

"' 40 yn§mda orta boylu, yeşil göz. 
ıu, bir krz:ı, lise tahslllne devam eden 
bir de oğlu bulunan bir bayan, çocuk. 
tarını kabul edecek vo evine iyi baka. 
cak otan bir baylı:ı. evlenmek iırtcmek. 
tcdir. (Çare 9) remzine mUracaat. 280 

iş arıyanlar 
• 1D yafjlnda orta. 2 drn çıkmış bir 

sene matbaada çalışmı~ b1r ı;enç her 
hangi bir mntbı:ı.ada entertip makine
lerinde çalışmak istemektedir. Bonser
visi ve hüsnühal kAğıdı vardır, Fuat 
Ok Ayerc ınUracaat. 

Aldırınız.: 
(Semlrıımls) (Deniz 18) (H.N.T.) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş.) (M.K.AI 
(H,K, 213) {EclarJ (H.T. 8) (Anla§a
lım) (N,U,N,) (El) (AYla) (C.M.) 
(A,L,) (M,Z,E,) (MUşfik kadm) 
(26 Sezen) (M,Z,N,} (30 Perihan) 
(Emekli) (S,S.) (Pembo znrf) (C.M) 
(Ad, (İ, lgka.n) (B,l, Kaya) (inanç) 
(Sezer) {H.R.K,) (Mesut) {GörgülU) 
(S.H.G,) (Hayırlısı) (İyi öğretir) 

:ıı Da.kti!o ile i' isteyen okuyu· 
cumnz ynrm &ıa.t 14.30 da gazete
mize müracat etsin. 

içinde süt ve kakao 
bulunmıyan 
çıkolatalar 

İatanbuldaki muhtelit fabrtkalsr 
tarafından piyasaya çıkarılan çlkoıa_ 
ta kAğrtlan üzerinde ''811Uü,. ''kakao
lu ''Fıdıklr,. gibi laimder bulunmak 
tadır. 

Fakat yapılan tahliller neticesinde 
bu çikolatalarda kakao ve .süt gibi 
maddeler bulunmadığı anla§Jlmqtır. 

ı Bunların imaılndo lnıllnrulan yağların 

1 nebati olduğu görUlmll§ ve bunu sar. 
gı h:AğıUarı üzerine ynzdıklan takdir-
de kullanmnlarına müsaade edUml§ _ 
tlr. 

Bunun harlcln<le hileli ipUdal mad· 
j deler ltullanacak çikolata imal edenler 
hakkında korunma kanunu hükllmlert 
ne göre takibat yaprlacaktltr. 

Mahkeme Salonlarında 
Bir karı koca avgası 
- Kadın değil ki, karga ... 
- Neee, ben karga ha? Hoşt, hoşt .. 
- Kadın değil hlrade.r, kargat.. 1 oldu, Gene llyle .. ne i:le ben odama 
- Neee? •• attet.mlfj8ln aen onu. çekildim, yatt.uıı. Fakat tam h-ımdim-

Bott köpek... den geçtyordwn ki. kocamın: 
- Köpek ha? Bana köpek diyor. - l{an, kan kalk, yomek getir bı. 

sun ha?.. dur fimdi sana Hanyayı, ze! diye bağırına.ı;ile uyandım. 
Konyayı gösteririm. - Ayol yemek yok tıllyonrun? hem 

- Hele hele .. ayağa. kalkayım, de arkadqmm ekmeğ' var mı? dedlmee 
me. Alimalla.h gözlerini oya.mn. de: 

Bu suretle ba§layan kavga gltUkço -Ne kıınıeal Tar, ne ekınegt. Bize 
şiddetlenmiş ve kan koca nğıza alın. h m ekmek, hem yemek getir. d ye 
maz kllfürleriiı ~unda. biribirlerlno ayak diredi. 
atılmı:§lardtr. Kadın ellerini erkeğin Ne yapııcaksm, sarh:>ş adam. S~iml 
saçlarına, yüzüne gcçirml§, erkek de çıkarmadım. Hutfnğa kO§tuın, yemek 
rast gele tokat ve pm rlarla kan.smı I mi al sana yemek, diyerek bir tabak 
döğmeğe glri§ml§tir. artıkla, g1lndüzdtm kaimi§ olan bir 

Kavga bir mUdd t sUrmU§, ta.bil kaç parça ekmeği getirdim 
sonunda kadm kocuından bir hayli Al'kad&§ının ytlzsüzl\lğUne bakın ki 
dayak yemi§, yUzU gözü şl§erek yer- bunu görtlnce gene kovulduğwıu an -
lcre scrilmlotır, Gece vakti bUUln mı:ı.. laınadı, ,apur :ıpur yemeğe koyuldu. 
ha.Ueli gUrUltU Uzcrine sokaklara dö Fakat ı:u kocam olacak adam, eö. 
küldllğtind1l1l bekçiler ()Ve gelmlg, ka. zUm ona arkada§ından a! dilem 
dm kocasmdan aavacı olduğu için de ma csadlle olacak: 
adamm hakkında. za.bıt varnkam tan_ - Kusura ba.kma. birader bu ka 
zlm olunmuotur. 

Ve kocıısmda.n y dlği bu §lddetll 
dayak Uzeıine de kadın, &ecenin bu 
Slllltlnde glylnml§, kul?Wlmı§, o.namım 
evine glt.mi§tir. 

dın değil karga! dedi ve Uzcrlme 
atııarnk beni döğmeğe başladı, eğ r 
kom§ulnr yeti§Illcseydl, çoktan öbUr 
dllnyayı boylayacaktım. 

- Peki, amn sen de ons. köpek de
mlşaliı! 

Suçlu kocanın muhakemeslne - Vallahi de b111Alıi de değil. Sa. 
dlln birinci ısulh cez:ada bakıldı. Muha- dece ''h~t,. d dlm. 
kemeye k&nSı da davacı sıfatile gel. - Ha All hoca, ha hoca Alt .. 
mlş, ancak annesini de yanmda getir. - Ne mlbıuebot hoft demek tıa, 
mlştı. ka, köpek demek bB§ka. 

İhtiyar kadm dıunadma: - Neyrıe, sen ona köpek deml;ısln 
- Ah, ah adliyede olmaeıı.ydık, kı_ o 8308 karga demi§, lklnJz de ıı;ın 

%1l1la. yaptıklarını !itil fitil burnundan dökıntl§sUııUz. Bugüne bugtın ı·an ko 
getııi.rdim'.. casmız Haydi B1zl banştıra1ım 

Gibilerden hı§ımlıı. bakıyor , gUul gllul evinize gidin .• 
s1nirli pa.rmaklarile ça?'§afmm çenesi - İmk&nı yok. 
ııltmdakl l.ğne ile oynuyordu. - Sonra ileride belki pl§man olur 

Erlı:ek kısa boylu, esmer ıseTt bakış sunuz.. 
lı, iri burunlu blrls.ydl. Karısı ise ak- - Katiyen .. hem ben artık bu a 
sine kendisinden uzun boylu, ince, ka· damla oturmıyonım ki, ıı.ımemtn evi 
ra kuru blT kadındı. ne glttlm. Atnk yUzUmU gllrUr e d 

HtLkim s6zU evvelA kcnd!Bine verdi. Jcncilcro sadaka veraiİı. 
Kadın, hiddetten boğulac&kml§ gibi - PekAlı\, Slz ne dlyecek.ainiz ba 
anıatmağa ba§ladı: kalrm. 

i - Bunca sencdır, bu adamla e'lrll. Burnya kad:ır yerinde scsalz sessl2 
ylm, hWın bey, bir giln bile bana... ot.llran ve §lmdl ayılml§ olduğu lçtn 

- Bu taraflıın ltızım değil hanım. yaptıklarına pl§man olarak karısuııı:ı 
Bize ha.diseyi anlatın! b:ın§ma.suu dört gözle bekllyen erke 

- HAdlseyi mi? hAdise no olacak Umltsf.z bir tavırla. yerinden kalktı. 
ki ... itte suratıma balan anlarsınız? - Ne diyeyim, et ndim. bana k6pe 
Beni döğdü. Zaten doktor raporu da deyince. kendimi kaybettim. Zat n 
var. sarhoştum, sonramnı bllınlyonım. A 

- Güzel ..• ama, neden döğdU, oa ma, asıl da.yak yiyen o değil benim 
ısıl döğdU O beni döğdll,. 

- Efendim, bir kere bu adam her - Haydi, ka.rmdan at dile d b:ı 
gece içer •. rakı bu kııda.r pahaya çık rt§Ill. 

tı, gene ,, azgeçmedi, - O banşmak tstemeylnc ben 
Dtin gece de, kcındislnln içUğl yet _ istemem. 

miyormuş, gibi c binde §i§e §i§o ra- Hll.klm kan kocanm bir tUrtU ba 
kılrır olduğu halde eve bir nrkadaJflc nşmıık lstemcdlğlnl anlayınca muha 
geldi. kemenln d vamm karar verdi \ § • 

Nedir bu rez let? eledim. hiUeri çağırmak Uz re duru mnyı bn 
- Swı .. oımd seni öldUrUrUm. Bu ı~ı:ı. bir gUne bıraktı. 

adanın azamt ne 1< t göster .. işim 1. Dışan çıktıkları zaman erkek k • 
cnbı JG.zım bu. Anladın mı? dlyerekten rısma bir eyler söylemek J t dlyse d 
lAfrmı $ıma tıkadı ve o yilz.sUz he. d ynktan fazla kendi ine •ıcarg , d • 
rlfle oturup ımrııılıklı lçmcğe başla.. , dl~ için kızdığı anla§ılan kadm, mUs 
dıla.r. tehzi bir gtılU le kendlstnl sUzdUkt 11 

Getirdikleri rakılar yetmedi, bak - sonra ı:ı.nne inin koluna prdi ve 1 o 
kaldan da birknç el:ıc nldrrdılar ve geç caauın ehemmiyet bile vcrm yer k 
vakte kada~ lc;:tDer.. Saa.t 11 oldu. )1lrUdll, gitti. 
nd::ı.mm kalkm ğn niyeti yok. 12 oldu, ADLl"l"E tUPAEtrt 

• . • •.• , .• ~i i .... - ~ .( ·. . . ..... ~v· ; . . ,._.. ., ,~ 

Stara Rumda, Sovyet kaJD&k]arm 
dan alman haberlere göre, §ehrin ya. 
km olayuıd& fu.J.Jyette bulunan çete. 
Jer Alman ganılzonunun pe.alni güç_ 
lc§'Urmektedlrler. NUıayet bQWıı bil· 
ti1n cephede hava. faaliyeti §lddetle de. 
vıım etmektedir. 

Londra, 26 (Radyo 7,U) - Gece 
yanaı Moskovada ne,redllen Sovyet 
oblJgl: Dlln cephede durumda değ! -

Tokyo, %6 (A.A..) - Port • Blainıin 
JapQlllar tarafından l§gali hldiseainin 
Hind okyanusunun fethJne doğru ilk 
adanı teokJ1 ettiği askeri mahfillerde 
bellıtDmektedir. 

Bengale körfezindeki And&ınan ada. 
lan tnhakllta Malezya, SeylAn ve Hin 
dlstan arumd& dikilen yegAne engel 
teşkil etmekte idiller. 

- Ha, o zat ıamarlad.ıi'ı ft'yln pa. 
rumı da pusulıuım içine &a.mllf. Pa. 
ranın afırhfmdan pusulayı l'Uzch 
alamadı; onun lçbı de ıalparlşbıl ge -
tirdim! 

BJ.rçoldanıuıun kıılalma küpe o. 
lacak bir fıkra pl.loo! 

N ASRE'I"l'IS 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatızma 
Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR .................................. ikllk oJmamr~. 
MoekoYa. 28 (A.A.) - Sovyet teb. 

ğl eki fÖyle demektedir: Nafia Vkaltindn: 
100 kadar Alman ölilsU Kalln1n 1 
phest.'nde muharebe meydanında kal Eksiltmeye koaalaa ş 

ml§tır. Çarpıgma lkl g{ln devam et • 1 - Niğde au f3lerı 1 inci §Ube mlldUrIUğil mmtakası dahilindeki saz ba. 
mlştfr. Bu cephenin diğer kesimle • taklığinm kunıtulmıı.aı ve Samnsaklı suyu tevabllnln ıslahı işleri 
rinde karvılllt taarruzlara glrl§mek muhammen keşif bedell vahidi !lat esam Uzerlndcn 481003 Ura 68 

t~bbUBUnde bulunan Almanlar 9lKI kunııtur. 
subay ve er 61U bırakml§lardır, Rus. 2 Ekllltme 27.8.942 tarihine rutıayan cuma günU saat ııs de Ankarada 
ıar ilerlemeye muvaffak olmU§lardır. Su !glcrl Relsliğl blnası içinde toplanan Su Ekslltxno Koml.ayonu oda. 
Çeteler bu cephede Sovyet kuvvcUe • 8Ulda kapalı zart usuUlc yapılacaktır. 
rlne yardrm etmektedir. 8 lsteklller eksiltme ıartnameıı!, mukavele projesi, bayındırlık i§lerl 

Yolkolunda ilerllyen bir Alman ta. • genel oart.ı:ıame.st, uınumı su lfleri fenni §:ırtnamcslle hu.sust ve :fenni 
buru çeteler tarnt'mdan d:ığıtılmıetır. şart.ı:ıamclcrJ ve projeleri '(24) Ura 05 kuruş mukab!.ılnde Su lıterl 
Almanlar yol boyunca blrçok ölU ve Relallğt.nden alabUlrler. 
yaralı bıra~ıardır. Çeteler mühim 4 Eksiltmeye girebilmek !cin isteklilerin (22990) lira (ltl) kUruflluk 

anlmetler elde etm~terdlr, muvakkat teminat vermeleri ve ckslltmenln yapıl:ıcnğı günden en a.z 
Londra, 28 (A.A.) - Sovyet kuv • üç gUn evvel ellerinde bulunan vealkalarln birlikte bir dilekçe lle 

etıerinliı Stallno ~ehrinln kenar mn· Nafıa Vckli.letlne müracaat ederek bu f:e mahsus olmak Uzere vealka 
allelerlne ka.dar geldikleri blldlrill • almalan ve bu \'e&tkayı ibraz etmeler! şarttır. Bu mUddet içinde ve 

yw. Sivil halk gizli alllhlarmı çıka . slka talebinde bulunınıyantar eksiltmeye f&tlrak edemezler. 
,..._ WS ~. Alm&D. ~ lsteklllerın teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa. 
- danlmu fenadır. Buruı ilkbahar at evveılne k dıı.r Su ı .. ıen Reislltfne makbuz mukabilinde vermeler 
~ Sgtn sıçrama tahtası vazife· l&zımi;r. 

ı ~~ Pustada olan gecıkıııc.u knbUI c<1Unıez. tlu69 3018) 

Çılgmlar Klübü 
\'azan: t kender F. SERTELLJ 

-110-
Saclcle ~to Ue bacaklannı !!Udl, 

fakat çorapları o kadar ulıuımı~tı kJ •• 
cıkarınaktan IML,ka çare yoktu. 

Şinasi: 

- Çıkar yavrum, dedi, uraya a.u.
nı: .. rtl:ıglrd& ')&bok kanır,. 

Sııcldo çaraplannı çıkardı. 

Gen!.' kr.t:m mat ,.e eehvf derisine 
&'Örlerlnl diken bu P9 kurt birdenbire 
lğfJdi \e ha~'\-anf bir lhtlraala Saclde • 
nln bacaklarma sarıldı .. !;rplak ayakla. 
fmr <iptü: 

- Ueni mıı:ıur r,ör, MwgUlm? Ben 
rU:ıcl kadın UJllğına b:ıyıhnm,. 8u be. 
ıılm en h 1) Uk z!lfıındır. Hele bö)lc 
ııcnln gibi bir mclc#ln btnOr kadar gU 
LCI a~-nklnrı lmre11mda Adeta kendlmi 
ı,aybcıliyoruıu. 

S&ctdc S)OC'lk l'lbl ürktü.. btr ,,ey 
aöyllyemecll- biraz ıronra ~ıplak ba • 
caklannı t:opladr. 

- Slı: Amerlkada . beulm ayatıma 
ptlnceye kadar • klmblllr ne gttttı 

ayaklar görmU&aUnUzdUr. 
- Bayır •. hayır .• Amerikan ka4m.. 

l&rınm ayaklan hem drklft. hem de 
büyüktür. Ben onula Jken Hollvutta 
<ıUzt'I •Jak mlisahakaıA) yapılnutn. 
Sinema yıldrı.ı Norma Şettrlıı aya.kla
n blrlncWtı kııznndr. Fakat, ayafmm 
namaraaı kaçtı blllyor musun? 

- Bayır. 
- Tam kırk numara lskarııln gi)i· 

JCtrdu, 
Saclcfe kahkahayla JiUdü: 
- Ba.bamm lnıındunaı da kırt< ou _ 

nuuaclır. Tllım bir erlcek aJatı .• 
Şinasi birdenbire titrer gibi, garip 

tılr halet! nıhlye folndc bocaladı: 
- Babam dt'~ln de oklım& g.,ldl. 

Hastaneden bir h&beıo Mllam mı! Na. 
•ı \ olmut acaba": 

- lylle5ıol~~ birkaç &"Ü.ile kadar 
tt\<acakmıf, diyorlar. 

- KJnı diyor bmıu f. 
- Annem diyor. 
tlbıael rakı kadehini 4oldnrdu: 
-llllA llel1l teeeUJ eclcyor d~o !o? 

Halbuki doktorlar bana Unıl iz oldu. 
funu, Jıafızasmı bUsblltUıı knJbettığ1. 
nt söylüyorlar. 

- Size :inalumP. Çl1nkü, baklkatl 
ancak siz ~Urtıyonunuz! Annem • 

dedfi'nlz sllıi - hA1A beni teeeill et -
ınekle rDeffUI. Maamenıı, MbNDIP 
ve b.aMaıMı ~ armlarma 
rafmeıı bir kere ben do gidip kendlalnl,........,... görmek htlyorma. 

- Ben ta\-alye etmcıD. 
- N~lnT •• 
- Çünkft, ko~uz olan klmyn~ r 

Sahir bf,y, slz:tn hastaneye 1 bul e • 
dllmemP.nb: 1çln hastane baıılıe imine 
\"t' memurlara !!lddetll ernlrl r \<'rdlr. 
mi~. 

(De\'Ulll \:tr J 


