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13 yaşındaki 

Fin çocukları 
asker mi ediliyor? 

Jltrlin, 15 (Radyo) - Dün 
rlfüandiyadaki bütün askeri !;U\)e. 

'
1
er. 1927 do~umlu olanl:mn, ı;yani 

1 3 yaşrndakı erkek çocukların der
~ §U~ere ınüracaat etmelerini 
r>ndimti§tir. 
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SOFYA: 15 (A.A.) 
Köseivanof kabinesi istifa

vermiş, istifa Kral Boris sını 

tarafından kabul edilmiştir. 

Bulgaristanın 
yeni Ankara 
·elçisi geliyor 
Sofya, 15 (A.A.) -

Bulgar ajansı bildiri
yor: 
Bulgaristanın yeni An

kara elçisi Sava Kirof 
Sovyct • Fin harbinden bir kaç reıim: Dört dıtkikada altı Ru:ı bugünkü Orient eks-

tayyareıini dü~ünncğe muvaffak olan Fin tayy:ı ·e mülazımı, presle lstanbula hareket 
düıürdüğü t11yyarelerden birinin kanatlarını tetkik ediyor - Bom balanan bir Fin teh.-i - Sovyet taarnızlanna kahram·nca mukavc· 
ınet l'den Fin kadın aak~rleri - yaralı ve aç bir halde ormanlarda dola!ırlcenyakalanan bir Ruı zahiti. \ etmiştir. il ~--~~----__;_ ___________ ~ 

EN SON DAKiKA 

BıÇakıa· faplzklarz '6ir h~rp soniında 
'K~ybettökDeırn filil<eVCI 
~nnerrn geırn caD<dlnD~ır 

9 şubatta R:areli cephesinde başlayan harp, 
1939 dan beri Avrupada cereyan .. 9den 

Profesör Fil of, yeni 
Bulgar k.abinesini 

teşkile .memur edildi 
Sofya 15 (Saat 18, hususi muhabirimiz tele· 

fonla bildiriyor) - Doktor Köseivanof kabineai· 
nin İstifası üzerine, Kral Boris yeni kabineyi teş
kile profesör Filofu memur etmiştir. Filof istifa 
eden kabinede maarif nazırı bulunmaktaydı. 
Profesör, kabinesini kurmak yolunda faaliyete 
girişmiş ve siyasi temaslarına başlamııtır. 

Avustralya 
kfltah 

Filistinde 
KadüK, 16 (A A ) A 

• • - vualralya 
kıta.atı Filisline gelınlt bulunu • 
'T' Bunlar Sir Toma.s Bl 

d • e.meyhı 
ast aı;:ındadır. 

Sunu kaydetmek llznnd 
"' rr ki, .-.vu.st.ralya kendi allah nıUbimnı 
inu bizzat kendisi imal ctınekte~ 
~. imparatorluğun diğer kuınnıarı 
llbi kendi krtaatmm ihUyaçlarnu 
l>fnat kendisi temin eylicycek va. 
liycttedir. A vustralyanın harp bUt 
•ı 6 milyon lngiliz lirasından 70 
11161.yon İngiliz lirasına çtknnelır. 

....._--. .................. ----
Yarın 

VAKiT 
gazet .sinde 
lı'ilr'/JL ZCXAN'ın ın 

güzel romanı 

•U•-••-w•• =• 

muharebelerin en kanıı·sıdır · . 
Helsinld, 15 (A,A.) - F.inlAn • 

diya b&fkumandanlrfr, Rualarm. 
1'areli ~pheainde bir kaç istinat 
noktut elde ebni3 olduğunu ve fa· 
bt Rust.arm işgali altında bulu • 
nan bu mevzilerin kaybmm Ma.n· 
nerhaym hattmnı mukavemeti fi. 
zerinde herhangi bir encll3eyi mu
cip olamıyacağmı söylemektedir. 

Mannerhaym hattr daima. tam • 
olarak mukavim kalmaktadır, 

Ruslarm ileri ııUrdUklerl 70 ton· 
~ tanklar bidayette Finler U.re
~e. psikolojik teairler yapmtpa 

d&, bilahara hel'.nen bu tesir kay. 
bolmuı.ıtur. Zira bu mua.u.am tank 
lamı :zırhlarmm da Finlandiya tank 
to_plarmm ateşine dayanmadığı 

ı:öıillmilatür. 

Stokholm, 15 (A.A.) - Son alt· 
11an haberler, Ma.nnerhaym hattı -
nm Sovyetlcrin bütUn taarruzla.rr -
na muzafferane mukavemet etmek 
te olduğunu ve Rusların sadece 
Summa mmtaka.smda bir iki ileri 
men:i.i işgal etmiş bulunduklarnu 
teyit etmektedir. 
Sovyet krtaatı, gece muharebe • 

leri esnasında mevzilerinden çıka· 
nlmışlardır ve halihazırda pek e. 
hmnmiyet.siz bazı mevıilcri işgal 

etmektedirler. 
Dün bu kıtlat, mUhim fedalcar • 

lıklar bahasına, Taipale mrntaka • 
amda ilerlcmeğe muvaffak olmu§ -
Iardı, fakat Finlandiya kıtaatı, 

''bıçakla" yaptıklart bir muharebe 
neticesinde kaybettikleri :mevzileri 
i.9tirdat etmiı1lerdir. 

BlitUn Stokholm gazeteleri, 
R~Jar tarafından elde edilmiş u • 

(Dc,·:ımı 2 inci sayfad~) 

Alman denizaltı ku

İstifa eden kabine azalarından bazılarının 
profesör Filof kabinesinde de yer alacakları aöy
leı:ıiyor. 

Yeni kabinede hariciye nezaretini, elyevm 
Bulgaristanın Belgrad elçisi bulunan tvan Popo· 
fun deruhte edeceğine muhakkak nazarile bakıl

. maktadır. 
Köseivanofla, Köseivanof kabiensinde dahili

ye nazırı olan general Nedefin Filofun kabinesi
ne girmiyecekleri tahmin olunuyor. 

Köseivanof kabinesinin istifası sebebi henüz 
katiyetle bilinememektedir. 

Romen kabinesinde 
değişiklik bekleniyor! 

Bükr~, l .3 (Hmıusi) - Dr. Lupu'nun dün Kral Karol tarafından 
kabl1l efillıtıesi, Romen kabincsindo yeniden: değişiklikler olacafma 
kuvvetl e ihtimal Ycrdirmi§tir. Dol~an şayialara göre, b~vekll Tabı.· 
r csku istifa edecek, yerine Va1da. Voyvcd gelecektir. Bununla bcra· 
bcr, bu 11abcr geç "vakte kadar teyit edilmemişti r. 

1 • 

mandanları· na emir Çlndek.i .Fransız demiryolunu 
" nıçm bombalandı ? 
Bitaraf gemilere merha-

,metsizc.e taarruz. e~~~'l 
Tokyo, 15 (A.A.) - Japon bahriye nezareti namına s(;z ~yle. 

meğe aallhiyettar bir ~t, bugtin gu beyanatta bul~uştur: 
"Japon deniz ve hava kuvvetleri, Yunnan - Haıpong dcmiryolu 

ile yapılmakta olan alliı.b ve milhimmat nakliyatını aatahiyettar ma· 
kanılar durdurmadıkça, bu demtryoluna lıUcumdn. devam edecektlr." 

llatırlnrdadır ki, l•'rnnsız hükılmeti ı:;ubnt bidayetinde, bu mm. 
takaya )apılan ve 101 kişinin ölümUne sebebiyet veren hava bom· 
bvdmıanlanıu P.rotestA:> etmişti, 
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Sovyel 
Fin harbi 

(Ba.,ta.rafıllnciaayfada) '* tefek muvaffakıyetlerıe Kare
li taarruzundanberi iki Rus fırka • 
ımım mahvolması arasındaki nlsbet 
llbliği kaydetmekte ve muha.sa.ma
t:m baglangıcmdanberl 250.000 ki -
piıı telef olmu§ olduğunu iliı.ve ey 
lemektedirlcr. 
~sız GAZETELER! HARP 

HAREKATINI TETKİK 
EDlYOR 

Pmis, 15 (A.A·) - Karelide ce
reyan etmekte olan kanlı muhare
beler Fransız gazetelerinin nazarı 
~tini azami derecede celbet· 
ınekte devam eyliyor. 
ı" Ordre diyor ki: 
1 ''Rus - :Finlandiya harbinin ne
J,!celeri çok milhimdir. Eğer Fin· 
llndiyalılann cengaverhğıne ilave· 
ten kahremanlıklan \ e sinir kuv· 
retleri Rus taarruzlarını akinı bı
jaktırırsa, bu Ruslar için oylc 'a· 
1ıim bir mağlubiyet olacaktır ki 
tnuhasamatm ilerisi üzerinde de 
}:esirini yapacaktır. Bu, harekftta 
1 

l.nz olacak tev-dkkuf dola) ısile 
Finl3.ndiya ordusuna dinlenmek ve 
Jwvvetlenmek jmkfuunı vemıek su 
fetile yalnız dolayısile tesir icra 
"1nekle kalmıyacak, Sovyet kuv· 
;•et!erini bozmak suretile de doğ· 
,rudan doğruya te ir icra C)~iye-

i:rktir." l > Petit Parisien gazetesi harp ha· 

1rekatıru tetkik ediyor ,.e şöyle ya· 
~yor: 

' ''Muharebe bütün şiddetile de
fam etmektedir. Her iki taraf da 
kanlı zayiat vermektedir. Ancak 
~oroşilof kıtaatm zayiatı Manner
haym :(ıtaatınm zayiatından çok 
öaha ağırdır. Oyle tahmin ediliyor 
ko, Kareli ~hesinin heyeti umu· 
miyesin?e. }aarruz, tçin kullanılan 
~us kuvveti 14 fırkadır. Kuman· 
ihsı altında 350 mı 380 bin kişilik 
kuvvet bulunan general Stemin 
·J>u h.-uvvctlerden 250 binini Sovyet 
:Jaarruzunu muzaffer kılmak için 
1ruıtanmakta olması muhtemeldir· 
~sasen bu kuvvet Kareli berıahm· 
• ugünkil hava şartlan içinde 

t edebilecek kuvvetlerin a· 
dir. Demek oluyor ki Ruslar 

bakımdan azamı gayret sarfe
;t1!rorlar. Muharebe altı gCndenbe· 

~ 
böylece devam ettiği halde Rus

ar en ufak bir zafer tebliği n~ 
emEmi~dlr. Ruslar şimdiyw ka· 

(tar hi'bir netice elde edem~ 
b" nlerce ve binlerce askeri feda et· 
ıni&}erdit. 

9 şubatta ba.,lamış olan Karelı 
harbine, Avrupa Almanya yüzün· 
den harbe girelıdenberi cere)•an 
etmiş olan biltün muharebe!erin 
en kanlı:;ı telakki edılebilir.,. 

Oeuvre gazeteri, Finlandiyahla· 
nn kahramanlığını ubarüz cttiri· 
yor ve diyor ki: 

"20 Sovyet fırkası fasılasız ola· 
rak Mannerhaym hattına hücum 
ediyor ve bu hücumlann hepsi 
FinlA.ndiyalılar tarafından püskür· 
türü)-or. Ru~1ann, buzlar çöziil~ 
den evvel her ne ~hasına olursa 
olsun kısmi dahi olsa bir zafer el
de etmek istedikleri anla~ılıyor. 
Filhakika buzlar çörülür9e kızılor 
du feci vaziyete dü~ek ve bun· 
dan başkaca §İmdi 80 kilometre 
tutan Mannerhaym hattı 20 kilo
metre kısalacaktır. 
BAZI FiN ŞEHiRLERi YENi· 
DEN BOMBARDL"AN EDiLDi 

Helıinkj, yS (A.A.) - tyi ha· 
1.>er alan menbalardan ağrenildi

!Jiepınq-ez.ı~g !l~.IWJI ·~JP.J o~ 

faaliyet dün nisbeten daha a.z 
şiddetli olmuıtur. Bununla bera· 
ber çarpıtmalar aynı tarzda de· 
vam ıetmektedir. 

Harekit sahasında Sovyet ha· 
va kuvvetleri faaliyetlerine de
vam etmi1tir. Gerek Vilpuri ve 
gerek diğer buı tehirler yeniden 
bombardıman edilmi§tir. 
tSPANYOLL.\.BA GORE FİNLAN 
:plY AYA 'YARDIM ZARURlDtR 

l\ladrld, 15 (A.A.) - İspanyol 

matbuatı Sovyetlerin FlnlAndJyaya 
ka.rvI yaptlldan taarruzlar karşı -
mnda müteessir olmakta ve Finltın
diya mukavemetinin sona erme.sin. 
den korkmaktadır. Gazeteler Fin • 
lAndiyaya derhal yardrm edilme • 
sini iatiyorlar. 

Alka.zar gazetesi diyor ki: 
"Garp devletleri ıunu hesap et

melidir kl, FinlAndlyanm zaptl Av
rupanm maddi ve manevt ınenfa • 
atlerlne kal'!11 dnha geniş bir ta.. 
arruz için ilk adım olacaktır. Fin· 
llndiya mllletlne ve hUkQmetlne 
yardım edllhıle Sovyetıer • BlrHği 
l§l halledilmfl olacaktır. Bu mu • 
kemmel bir fırsattır." 

KANADA.U H P1LOT FtN 
ORDUSUNA YAZILDI 

ı'oraıt.o, 15 (A.A.) - Finlandi· 
ya konaoloahanesinln bildirdiğine 

glSre. Kanadalı 20 pilot "5nnmı o· 
tarak FinlADdiya ordusuna yazıl • 
mıotır. Bu pilotlu pek yakında 

Fbıllndiyaya lidecelderdlr. 

Hasan Kumçayı Sovyct • Fin harbinin aldığı yeni §ekti tetkik 
~erek Sovyet kumandanlarının Kızıl ordunun tesiainin yıldönümü 
~lan 23 ıubattan evvel mutlaka bir netice almak emeliyle ve biltiln 
~vveı ve gayretlerile çalıştıklanrn kaydetmektedir 

l=_a;: \ A K Ş A M 1. - , 
..... _ _,._ ---------- ---·-- -........ 

(VA • NO), Usküdarda bir adamın ölmeden mezara g&nllldü
ğU rivayetinden bahsederek §öyle diyor: 

"Diri diri defnedilmek l§k:ncelerin cır fecüdir. Bunu biran 
öüııUnmek bile insanı rahatsız eder. Mademki belediye tabibleri 
muayene ile mül:cllcf lirler; niçin laübalice rapor veriyorlar? Bu 
~i kat'ı surette, ciddi surette emniyet altına a1malc her inaam 
fcvkalide alakadar eden bir ittir." 

Sovyetlerlc Almanya arasında tedafi!t n mahdut bir B~fil 
•tacil at.'.eri ittifak h2/berlcrini mevzuubaha eden Selim Rağıp 
bu takdirde Dalkanlarm yeni baştan birtakım propft("nda ve tc 
alrlere maru• kalacağım, f.akı bu:. n bUy:US bir m3lı ·una olamaya 
caf~. cnnıkü Balkanlıların Eelır: i'dıa iIJ.n ettilderl bSldm dutQtı· 

1 , I 

ccle\ln B!;wlııe olan ıayroı\erin daima bot DÇiır.e •er}l!CIPifıpl ~-
aktadır. 

~ -u.~tI11~1mıı·ı~m112rı; 
Avam kamarasında Londrada 

b i r i s t ı· z a h infilaklar 
(akında birçok 

lngilferenin Finlandiyaya gönüllü yolf ayışı, 
Sovye' - lngiliz dostluğuna aykm bir 

hareket olur mu, olmaz mı ? 
..... 

LOndra, ıs ( A.A.J - Röytt.r ajansı bildiriyor: 
Avam kamarasında bir mebus, Ingiliz vatan· 

daşlannın yabancı bir orduya kaydedilmeleri hak· 
kındaki 1870 kanunu üzerine hük~tin nazarı 

dikkatini celbetmiştir. Bu kanun, tngilterenin dos· 
tane münasebetler idame ettiği bir devlete karşı 
harp harekatmcla bulunan diğer bir devletin or
dusuna Ingiliz vatandaşlannın kaydedilmesini 
menetmektedir. 

Dahiliye nezareti parlamento mUsteşan Peake, 
bu suale apğıdaki mektup cevabı vermiştir: 

"lngiliz hükOmeti, Finllndiyaya yaninn yapıl· 
ması hakkında milletler cemiyetinin 14 klnunuev
vel tarihli kararilc alakadar olarak bu meseleyi 

ciddt surette tetkik etmiştir. tngiliz ;atandaşlanm 
1870 kanunu mucibince Finlandiya ordusuna gö
nilllü yazılmaktan menetmek milletler cemiyetinin 
bu karanmn ruhuna ve müeddanna muhalif ola· 
caktır. Halbuki 1870 kanunu hükfunete gönüllü 
yazılması müsaade vermek ha..lclanı tanımaktadır. 
B\ına binaen lngiliı vatand~anna Finlindiya or 
dusuna yazıtmalan için müsaade veril.mi~ ve Lon· 
drada gönillUl kaydım organir.e etmek için kurul· 
muş t*1ddlle ruhsatname ita olunmuştur. 

Bu meselenin müzakere edildiği esnada Avam 
kamarasında diplomatlar k>easmda hükCMnetin 
cevabmr dinlemek lstiyen Sovyetler birliğinin 
Londra bQyük elçisi Maiski göze çarpmaktaydı. 

Alman denlzaltı 
kumandanlarına • 

emır 
Londra 15(A.A.)- Röyter ajansı· 
nın Amsterdamdan öğrendiğine 

Ablokayı yarmağa tqebbüa eden 
Alman vapulran 

göre Alman denizaltılan kuman
danlarına Berlinden verilen emir· 
)erde bitaraf gemilere karşı daha 

Rio de Janeiro, 15 (A·A.) - Dün 5846 tonluk 
Urugvay adındaki Alınan vapuru da Pernambouc 
dan hareket etmiştir. içinde 60 ton kahve, pamuk 
ve hububat vardır. Bu vapur Pemamboucdan son 
günlerde hareket ooen Alman vapurlarının onun· 
cusudur. 

merhametsizce denizaltı harbine 
devam edilmesi bildirilmiştir. Bu
nun hedefi herhalde bitaraflan in· Diğer taraftan 6466 tonluk Königsberg vapu· 

ru Beleın limanından ayn1Ull1, fakat Gaivota ada· 
sında tevakkuf etmiştir. Almanyadan talimat bek· 
lediği zannediliyor. 

1 
giliz kontroluna lcarşı şiddetle pro· 
testoya mecbur etmek olacaktır. 

7414 tonluk C.Oruna vapurunun • k1 3 şubat· 
ta Rio • de • j aneiro' dan Alınanyaya hareket et· 
mişti • nerede bultındu~ tıelli değildir. 

Böylece, İngiliz kontroluna tabi 
mıntakaya girecek olan Holanda 
gemileri torpillenecek demektir. 
Bu mıntaka fiilen biitün denizlere 
şamil olduğundan Hofanda gemi-

Nihayet dün Brezilyanın §imal sahillerinde 
k~ini batıran Volbsburg vapuru birkaç gün ev
vel Rio • de • Janeiro'dan hareket etmi~r. 

Havkins Jng;liz kruvazörü makinelerinde ha
fif tamirat yapmak üzere Rio·Janclroda 48 saat 
ten fazla kalaca.'<tır. 

leri seyrüsefer edememeğe mab
kUm olunmaktadır. 

ltalyada vesika ya 
tabi madcieler 

Roma, 15 (A.A.) - Papalık 
':>azı lstihlik maddelerinin tayin 
usulün: raptını kararla1tınnııtır. 
Bu suretle ekmek, kahve, teker, 
benzin, tütiln vesaire vesika ile 
ve muayyen miktarlarJa verile· 
cektir. 

Radyum has~ahk
ları teşhis ediliyor 

BerDn, 15 (A.A.) - Frank. 
furtta bfofizik mn~esesl direk • 
t6rU profealSr Rajes1d. Radyum 
ha.atalıklarmı te§his için fevknllde 
haNas blr 8.Iet icad etmiştir. 

Profesör, insan v.llcudunun nor
mal radyoaktlvl.teslni ölçmfi3 ve bir 
gram radyumun bir milyonda biri· 
n1n Insaııı öldUnneğe klfl geldiğini 

tesbit otmi§tir. 
Yeni aletlor sayosinde haatanm 

vücudunu ararJtırmak ve radyumun 
nerede bu1 nduğunu l:ntl olarak 
tesbit eylcnek dnhlline girmiştir. 

Zelze'e 
Amasya, 15 (A.A.) - DUn A

maeyanın Vayn.r ve I 01u nahiye • 
ler.nde saat 15 de ok' .. ça 15iddetli 
bir zelzc!e o'imUf' ur. l ,ar yoktur. 

Zile, 15 (A.A.) - )ehrlınlzde 

sah &qa.mı Jkl hafif, ~amba 
gtinU de saat 15 ıle Uç 981lfye d · 
ıu ılfie~ pir zeılıtle olmuttur. 
u.,ar~ 

Şimalde müthiş 
soğuklar 

Oonm~ş deniz üzerinde Danim:ırka
dan lsveçe yaya gidilıvor 

Kopeahag, 15 (A.A.) - lki ay. 

danberl memleketln her tarafmda 
he..raret dereceal, Bifır altında 15 
ile 20 arasında tahavvOl etmekte
dir. Bu sofuk, bir uırdanberl Da
nimarkada gerek Blddet ve gerek 
devamı itibarile mlallne tel&dnt e-

Bugünkü sokak 
keş usu 

Kaba~la. Bogazl~i liseleri ara· 
ımda bugün 400~ metrelik bir so 
kale ko3us-.r yapı'mı~~r. Bu mUss 
bakaya her iki mektepton 50 aUe 

i3Urak elrnJftir .. 
Mtlsaba 1:alar Qrta.kBydeıa Aka 

retlere kadar gidip gelme yapll • 
llllf, fakat mtbıı.~da derecele 
tesbit edilmemiştir. 

llü.s&b:-';aya i.,tlrslc eden bUtU· 
atletler ~:ıntl muva.tfalayctle tıı 
Urmlfler fr. 

Ba pa1'lr K&ı:lıld5ycS. yı.pıla.cü ,. 
lan mektepliler sokak kOfl".SU tç.u 
bir hamhk ıqahlyetlnde olan mU· 
~j· eok faJÖ.lll o1mtlftur. 

• 

dilmemiş bir soğuktur ve bir rekor 
teokil etmetkedJr. MomJeket buı: • 
larla abluka ecUimlıt. berri A vnıpa 
ile aJ.lkaaı keailmJttlr. BlltOn bahı1 
mllnakalAt ve berri mtlnakaJA.tm 
bir kısmı inkttaa uğn.mıvtır. KIS • 
mnr tedariki bakımından vaziyet 
fec!dlr. Arcsund denizl donma~ ol· 

duğundan denlzin 10 metre kalmlı· 
ğmdald buz tabakası Uzerlnden ya. 
ya olarak Danlmarkadan hveçe git 
mek te mtlmktındnr. 

Avus·uralva 
tiyacını kar§ılıyacak 

lngilterenin tanare ih-
.Loı:ııt-\" 15 (AA.) - Avust

ralya kabinesi, İngiltere hesabına 
si15.h, mühimmat ve tayyare ima· 
lini mUbim miktarda arttırmak 
için lhım olan tedbirleri mUa· 
kere etmek üzere yarm Sydneyde 
toplanacaktır. Aynı zamanda bu 
:malat için muktczt ibtldal nMı:i -

· lel:rin mübayaasa hakkında da 
müzaker·ler yap·lacaktır. Avı.ıst• 
ralya ile Kanada, bu nretle ~
yiik Brit:myanın mulıta~ old.~; 

tayyarelerin yUzde 50 linl. im:11 
edebUeeeıtdenftr. 

komünistin 
tevkifi bekleniyor 

Londra, 15 (A.A.) - Dün ge. 
ce Birmingamda iki tnfiti.k vu
kua gelmiştir. Irlanda tethi§Çi
leri tarafından yapı.lmı§ olduğu 
tahmin edilen bu infilaklarda.n 
birincisi şehrin varoeiarmdan 
birinde, ikincisi de tam merkc.. 
zinde vukubulmuştur. 

Birinci infilikta bomba, cad
dede patlamış ve hasarat kınlaD 
birkaç camdan ibaret kalmıştır. 
Bir müd.iet sonra §ehrin merke
zinde bir kundura mağazasınııı 
önünde çok pddetli bir infilAk 
vukua gelmiştir. 

Yoldan geçmekte olan bir a
dam hafif surette yaralanmıe
tır. Kınlan cam parçalan, ıoo 
metre mesafeye kadar fırla.muJ. 
tır. Yapılan araştırmalar esnasın 
da polis hafiyeleri, patlamamıı 
Uç bomba. bulmuşlardır. 

KOMONIST TEVKIFATI 
BEKLENiYOR 

Londra, 15 (A.A.) -Skotıand 
Yardın n:iltehassıs ajanlan, 
Bilyük Britanyada komünistleri 
takibde berdevamdırlar. Bu me 
yanda son seneler zarfında ~ 
rnstw-ya, Çekoslova.'kya ve Al· 
manyadan gelmiş ve siyast mUl. 
teci olarak kabul edilmiş olan ko 
münistler de vardır. Şimdiye 
kadar yapılmış olan ara3l1" .. 
malar, mühim neticeler vermiş
tir. 

OnümUzdeki günler içinde bir 
ço~ komünistin tevkif edilmesi 
beklenmektedir. 

Adliye Vekili 
Denizlide adliye daire· . . . . 

sını ve ceza evını 
, n:ıa tııJaı 
Denizli, 15 (A.A.) - Şehri

mizde bt.tlu~-ıa olan Adliye 
Vekili Fethi Okyar dün öğleden 
evvel belediyeyi, partiyi ve Jru• 
mandanhğı ziyaret etmi§ ve bunu 
müteakip adliye dairesine gide
rek teftiıe başlamııtır. Asliye v• 
ağır cenda görülmekte olan mu
htkemeleri tnkip eden ve bir a• 
ralık baroya da uğrayarak avu· 
katlarla görOjen Adliye Vekili 
müteakiben c.en evini gezerek 
mevkuf ve mahldUnlann vaziyet"' 
Jerini tetkik eylemiştir. Fethi 
Okyar, Denizlide yeni bir cc.ıa 
evi yaptirmağa tCfC'bbUs edeceil 
vadinde bulunnıuıtur. 

Adliye Vekili i5ğlcden eonra 
otomobille Denizliye 25 ldlomct
re mesafede bulunan Pumakkale
ye giderek Hiyerapolis barabcsf 
nl gezmiş ve dönü~te şerefine ad· 
tiye ve baro hey'eti tarafından 

tehir ga.ıinOS\lMa verilen çay zi• 
yaf etinde, akıam da parti tarafın• 
dan verilen ziyafette bulunmuf 
tur. 

Dalaman çiftliği devlet· 
çe aabn alındı 

Muğla, 15 ( A..A.) .;_ VilAyeti· 
mizin en münbit bir mmtakası o
lan Köyceğizi~ Dalaman çiftliği 
devlet isletme kurumu taraf mdaJ1 
satın alınmıştır. 

Çifteler çiftliğindeki ttŞcilAtııl 

buraya nakledilmesi mutasavver" 
dir. Çiftliğin inbatt kuvveti ikJj,Ol 
~rtlan, su vaziyeti üzerine de tet"' 
kikler yapılmış bulwımaktaclıt'• 
Çiftlikte pirinç, narinciye, susaıtı• 
yonca, çayır, mısır, pamuk ekile" 
cektir. - ......,,,. 
GRAF SPEE iLE HARP F.DErf 

INGILIZ KRUV AZORO 
Londn, 15 (A.A.) - Exetet 

adındahl tngilli kruvazör11, b" 
sabah Plymouth'a gelmtıtir. ~ 
ra-ta B. Çörçil ile B. S!mona "° 
B. Dulley Poundi kencllalni ~ 
ter:ıekte idiler. 

Gemi, hentız Oraf Spee U• 
yapımı oJdufu muharebenin ıııe· 
tj.ni ta§uuaktadır. A!-..ali, mUret· 
tatl, usan uun ~ 
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Merasim, o gün saat ıs de Par-
~~dır tstanbuldn. bulumnakta \'e "-Kocam beni mahvetti Go - (eni programın tat- İ vap~ır arı da torpı leyecek ti Genel başkan vekill Dr. Refllt 
'-'...:ue beride hizmetçllfk ve dadı çlnuıizllğindcn btktmı usandım. E Ll Saydnm tarnfmdan irat edilecek 
lık etmektedir, Halil de bun_, __ 8- Ha.staymı. Ciğerlerim ağrıyor." bı"kı' 655 mı"lyon i. mUhim bir nutukla açılacaktır. Ba 
se k U6ll demiştlr Pariı, 15 - Almanya, muharip 1 de 50 kaçak eşya nakletmekte t.lrneB~~ evvelltsktaönbula gelmiş· KenaWnt hakikaten çok zayıf d . I I k! bir lir.:ıanda bulunan bitaraf va· olduğuna emniyet hasıl ettikçe =k radyo 1°~~mlcketin her 
Bek evve yUnde yUk • gören doktor Eth"-, Cerrahn .. aa • 0 ara ma 0 aca ! purlara taarruz edileeeg-ini bildir bir Amerikan gemisini torpillen· ma yayı a • 
h bir kaynlıktan dilşen HnIU .......... .--.. : * J{rup fabrikası mllhendislerile 

usy ı rln hr.staneslııe götUrcrck rön•"'enlni j" (A A u·· dig-inden bu iddia Amerikada he· mesi meşrfi olamaz. 
1 

raf Hali in k e o den Yaralanmış ve er "ti Vaşington, 15 • .) - .ntıı. • şçllerl ta mdan çte şa e • 
büekJlk kuvveU azo.lmıştır. Kcnclisİ çtkartnuş, fakat ciğerlerinde has- mcssiller meclisi Bahriye encıi. vecan uyandmt.ıştr. A merik2dan 2 - Bitaraflık kanunu, Amen· dilmiş olnn Atılay denizaltı gemi-
_,_ Ylı?ce ademi iktidara mtlpteli • talık_ bulunsmam:ş, yalnız bron§it meni, önümüzdeki iki seneye nit bitaraf memleketlere mesela ftal· kan gemilerinin muhariplerin li· mfz mütehassıs mOhendislerln 
hr. lstnnbula geldiğinden ve bil • o!dugu anlB.§ılnuştır. Bunun üze ·· deniz inşaatının tevsii programı. ya v~ Yunanistana gitmekte olan rnanlanna e§ya ve yolcu naklet • huzurllc yapılan dalma tecrUbele .. 
d 'SISksa Fatmn ile tanrşt.Jğmdanberi nne doktor, blzzat tedo.visUc meş. nı tasvip etmiştir. Bu programın vapurların CebcIUttanktaki te· melerlni men'etmekte olduğundan r1 tam bir muvaffakıyetle ikmal .. 
~ torlara enjeksiyon yaptırmak gul olnrak iyi gıda nlm~a dik • tatbiki, 65~ milyon dolara nl3.l vakkufları esnasında taıırruza uğ- bir Amerikan gemisinin muharip· dil~ ve gemi donanmamıza UtJ • 
• __ ve ekaiJı: kalan tarnfını baylcc; kat c~; Fatına bu suretle 10·15 olacaktır. Ruzvcltin hararetle ramalan katiyen kabul edilme- terin bir kontrol limanında ve hak etmiştir. Almanlar, Ablnydaa 
~"-' ğ gün ırlnde iyfJ-.... ek toplamı.,tır ,._ mektedir. Bu mesele hararetli mesela Cebelüttank'ta kalmağa d nI indiril y ld :t:nak ..... tu ama a ve art.ırmağa çalış - '6 -..- " • tasvit etmekte oldugu bu prog. sonra c zc en ı ırny& 
en. adrr. Son zamanlarda fazla FATMA TEKRAR llALtLt ram, 21 harp gemisinin, 22 mu. münakaşalara sebep oluyor. mecbur olması takdirinde bu gc- aft mnkfneleri göndermedlklerlndeıı 
larJek~ly?~ ypbğtnı gören doktor- ARIYOR avln geminin, bilhassa ha.cim!e ALMANLARIN IDDIALARI minin ftalyaya veya ba~ka bir bi· Krup mUhcndis ve memurlannm 
ed :~r-iıno bunun beynine tesir ri şimdiki tayyare gemllerl hac- NASIL KARŞILNDI tllraf memlekete gitmekte oldu • burndakJ işleri nihayete erml§tlr. 

ecegını töyJem~ler \'e böyle bir Yalnız kendlsfııJ kocam yUzUn - minin yck(ınunu tecavilz edecek Va§İngton, 15 (A.A.) - tsti· ğundan asla şüphe edilemez. Mecldlyo kruvuörUmllz denla 
~atsııltk hinsederse derhal ken den verem olmuş zanneden Fat • olan üç tayyare gemisinin ve tiyerek veya istemiyerek muha· Şu halde Alman tahtelbahirle- mllhendi&erimlz tıırafmdan mil • 
ı~erino ınUrncant etmCGlıli bil~ ma bu ı;ıckllde bir kaç gUn içinde miktan muayyen birtakım kru. riplerin limanlannda ve mesela rl kumandanlarının Amerikan cf· kemmel bir ~ldo tamir edilmlf 

ln.işledir. iyileşince evvelce soğuduğu ve kaç vazörlerıc tahtelbahirlerin inşn_ Cebelilttank'ta bulunan Amerika karı umumiyesinin infialini davet ve llmannnıza gelmiştir. 
ADEMt .__İDAR '-'tlrrn..·mEN tJğı Hııllli tekrar dllşfinıneğe baş· sına med:ır olacaktır. gemilerinin torpillenmesinin meş· edecek bir harekette bulunmak • Şehirde piBJl.k mUcadeleel da. 

cmM.•GE~StZLtK"'un lamıştrr. Bu da tahkikatla tcsbit Donanmanın hava kuvvetleri rOiyeti meselesi hakkında Bcrlin tehlikesini göze alma1arma ibti• vam ediyor. Polis, uehrln her ta .. 
yr.m edilen aşağıdaki harekeWe anla _ · dik in ed ib de yapılmI§ olan yan resmi be· mal verilemez." rafmda, rastladığı klrll ve blW in.. 

Genç bir ndam olan ve hfslerln1 şılmI§lır. şım i üı; b tayyar en arct yanat hakkında resmen mutalea Alma.nyanm "yan resmi nota· sanlan toplayarak belediye heea • taınanııyle tatının edecek kuvve~ Bu ayın 7 inci çarşamba gUnU asgari miktardan 4500 tayyare- beyanından imtina edilmekle be- sı" nın deniz:lerln aerbcatisini bma hamnmlara aevketmekte ve ~ I!lahrum bulunan Halllle FaL Fatma evdekllere milrncaat etmlu ye baliğ oiacak azamt miktara raber selahiyyettar mahafil, AI· Alman tahtelbahirlcrine karşı bunlnrm çamıışırlan tebhriluuıa .. 
a bundan bir sene evvel tnruş • ve gelcliğindenbcrt 25 gün geçtiği çıkanlacaktır. mantarın ileri sürmekte oldukları müdafaa etmeğe azmetmit olan lerde temlzlcnmektedir. 

bı.ışlar ve Fatınanın Limartln nJ, hiç izinli çıkmadığını, müsaade Mevzuubahs programı, salı delilin nazarı itibara alınamıya· Amerikanın umumi harbe girme· Bu sabah ~ vatanda§ bam•m • 
kMdesindelrl Murnd ııpartmanma ederlerse o gUn biraz dolB.!Jıp hnva günü mümessiller meclisi kredi. cağını beyan etmektedirler. si füo:erine Alman sefiri Berna· lara gl>nderilmiştir. 
b apıcı olmasından sonra burada alacnğını söylemlşUr. Evdekiler ler encümeni tarafından kabul Bu mahafil, şu noktaları hatır· torff'un Amerikayı terketmeıl * Vali ve Belediye ReW Lattl 
"l~f°bcr Yll.§amağa başlam~lardtl', mUsandc vermekte bir mahzur gör- edilmiş, olan ve 266.772.878 dola. !atmaktadırlar: tarihinden gllnilgilnllne tam 23 Kırdar diln Dolmabahçe Bara)'l 
na nız n!smf nikahlan yoktur. Bu- memlşlerdlr. Fatma Aksaraydan ra baliğ bulunan bahriye bUtçesi oı _ Bir Alman tahtelbahirl, sene sonra Amerikaya gelmit ol· karşısındaki yollann taru:imJ !a.. 
k rnğmen Fntma namusla bir tramvaya blnı:ılş doğru eşyalamıı programı ile karıştırmamak lfi.. Almanyanm c!U~manlanndan biri· duğunu hatırlatmak enteresan· aliyetinl mahallinde tetkik et. 
11:.'i:!; kolduğundan etrnfmdakilere bıraktığı Tarlaba§mda Klreçhane zımdır. ne götürülmek fizere içinde yilr- dır. miş, sonra Barbaros HayrettiD. 
?'ad ocası dfye tanıtmıştır. Ma. sokağmdakJ 13 numarnlı eve çfdfp • türbesinin etrafındaki bina.lanıı 

ll1 _apartrnanmda beraber yaşa - Angllikiye: IH"'M" .A .... L.'""e""ı"m'a'y"i"n'"ı'z' .... , )Sovyetler·ın akı·m kalan yıkılmalanru gözaen ge'Çinnı,. <1 aga başladıktan sonra kendisin • ··- !)enden blr ricam var. Ya· · ., tir. Vali bundan sonra Galata 
ı: bulunan adc.nıı iktidardan do • nmda bulunduğum doktor Ethcmo kulesi dibinde ikmal edilen yol. 
<1 rı Halil Fatmayı herkesten şfd· bir mektup ynz ve bu evden taşma. lan görmQş, kule etrafındalc:l 
tı~Ue kısknnmağa başlnmıştır. Ar- cağmı, benim de eşynlanmı gelip "Valat Gazet:eııı,.nln kuponla· b • • h k t • meydanm tall%imi i<;in bazı dUk· 
tn Rtinleri böylece kavgam ger; • almamı bildir." demiştir. nıu blrfktirenler, mUkemmel bir 1 r ç ev 1 r m e a re e 1 kA.nlann ve binaların i8tlmllJd. 'tf~lı 1 olmuştur, Fakat ikisi de bl- Fatmanm buradan nereye git • kUUlphaneye sahip olaeaklıı.rdlr. n1 lilzumlu bulmUf ve bu blnataı-
hiaı::nı sevmektedirler. Yalnrz tiği malnttı değildir. Fakat Halil! ''VPkrt .. ı takip ediniz. K 
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}J 1' tanı tatmin edemeyen aradığı kuvvetle tahmln edilmek • ................................................ are ,. cep esın e ın erce yara' 1 us, badanmasıru emretmiştir. d~ln sevgisi bir ihtiras halin • tedfr. Akşam llzerl tekrar Aksara. • Bu sene hwıwıf lmllJer tarafla 

lanı • Aı>artman kapıcılığını sağ. ya doktorun evine dönmOştUr. ık·ı hat arasında yardı·msızlıktan o··ıuvor dan yapılan §arap mikdan 1 mil• llk "e ~emir gibi bir vUcude ma· Bayan Angfllld Fatmanm rica • yon litreyi gec;miştir. İnhla&rlar 
tna oldu~ halde üzerine alan Fn':- 11 Uzerlne hemen o gün bir mek • Meçhul Korsan ldarcst de 3 milyon litre şarap yap 
1i atadan 7 - 8 ay geçince Hali • tup ynzmıo ve posta ile doktora Londra. 15 _ Karelide hs.rp f de donma§ denizin il.zerinden ge tığma göre, bütlln memleket ta • ~ ınUtenıadl kavgB ve arada sı - glSndennl§tir. Ertesi gUnll evdokL Romanımız. JUi çokluğu dola • §iddetle devam ediyor. Fakat çerek Fin cephesini çevinnE>ğo rop rekoltesi 10 milyon litreyi ta. 
e> k a: "Beni bırakırsan bruıka ler Fntmnyı ça{;'lrmıglar ve mek • yı&ile konulaımdı; özür dllerb. Sovyetlerin taarruzları dün, dL te.~ebbUs etmişlerdir. Bu le.şeb_ en vU:r. etmiştir. ~ eklerle g5rUştınıcn ııe~ı öldü • tuptak.f yazılanlan bildirerek, eı1 - ğer günlere nisbetle daha hafif. bUsler tama.men aklın bırakıL • lthallt eşyamım kolaytıtıa ,. nıırllın" gibi tehditlerinin fizUntll yalan bıraktıi;'l kadmm evden ta - ti. Finlerin vaziyeti biraz iyileş. mı§tır. Karelide Ruslann zayiatı tirtflcrek tnccara tevz!J için tef • 
ha: ıittil:çc zayıflamış ve nlhayc.t şnıncağıııı, bunun fçfn de kendisi- -- mistir, Sovyetler Taipaledon baJı mu+ı.,.,H... Binlerce ,,.·aralı, iki kil olunan limfted cıirketlerln •• .. \ talanmıştır. nln giderek ikJ sandı~ oradan al· -~ "" ~..u ~ J · 

t>• Lfıtfulahl apartmanına gelip ça - ka yerde muvaffak olamamışlar hat arasındaki arazide yardım guo netJceler vermedikleri gG~ 
.P4TMA KACMAGA ID\JtAR masını söylemişlerdir, Fatma ken. ~ırlığa f.ıımi§lerdir. dır. Burada bazı müstahkem edilmeden ölmektedir. dllğilnden bunların lthalfi.t birlikW 

\'ER~ ..... B eli ynzdırdığı mektub muhteviyatını yerleri ele e-~irmişlerse de bun. DUn Rus tayyarelcrl bilhassa r1 haline kalbedllmelerlne karar :a hayretle dlnJemi5 ve cumartesi gn. KA VGANlN SEBEBi ~--:ı i)( 
ıır ,. u ~az.iyet Fatmaya Halile kar. nO fc!n lzln lst-'"tir. BlSylece • lar Ma.nnerhaym hattının ileti- faaliyet göstermişlerdir. 3' ) verilmiştir. Böylece blrlikterfD to.. 

\IU~dnğu btıtnn gtıılni d ~ İşte polisin yaptı~ tahkikat bu- sindedir,. Asıl hat sapasağlam. Sovyet tayyaresi Finlandiya u. !aylıkla murnkabelerl temin olu • tıutt sev e u • cumartesı gflnU Fatma Aksanıyda· raya kadar hACiisen.in bUtU.n safa· d ıı:.. gibi al 1 ·-' .._ 
<la uıınuştur. Bundan bir ay ka· kJ evden çıkını§, fakat cşyalannm dır. zerinde uçmuş, Viborg, Fre nJ•- naca;.;• m ce p ve tev~ıatın.._ tJ evvel Fntma nrtık bu vnziyete bulunduğu Kireçhane sokn"'-dald batını aydmlatm~trr. Mııtnm ol • Ruslar, cepheyi yaramayınca ham. Vilmanstrandı bombıırdı da daha pratik neticeler almabUe-
tırı:mınnı cdemlye~eğlnı kararlaş. eve uğramadıktan başka 0

6
u'geeo mıyan nokta, Halille Fatıruı.nm bi- dUn yeniden Ladoga gölUnUn şi. man etml~. Birçok yangın!ar cektlr. 

ış ve apartman sahlb' d d ribirlerlnl kestiklerine göre neden malinde ve Finı~-diya körfezin- çıkmı...+ır, * Vali ve Belediye Relal LQtft '"aıt u ıne e eve 0 dönmeınlştir. kavga ettlklerı··dlr. Bu-da ikJ ib • wı ~.. K tuın:'e anlatarak Hıılfldc:ı kur • ... ırdar dün Gazi köprUsUne gide • liaııınk için kaçacağını slMcmlş ve ÇAMAŞmLmTA GEÇiRiLEN timal vardır. Biri. ademi iktidar • rck tamir edilmekte olan tahta 
Hıı:. kendlslnJ ararsa nereye git· GEOE dan muztarlp olan Halilln tekrar SA AT • 13 40 rnrkelerln döşenmelerine aft f...U-e-;:_ı~I. haber vermemelerini rica Tahkikata göre, 0 ...r... Fatma bşkançlığı tutması ve yaptığı • • • yeU gözden geçirmiştir, 
-~tır Fa'---ın '·--d u_,,, 5'"' mütemadi enir-kıılvonlarm bu ısıra. KöprlinUn rıazarteal -"nQ, de • Ce • uuu..n ma~ 1 evvcL ~.uuuıe beraber Tllnelbn.,ındakf LQt "' .. 
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da aYn1ı ııJ!artmanda iken yanlarm- fullah apartmanına gtd;rek geceyi da beyninde !nJ bir tesir yapma· mir tekerlekli olanlar da dahil bQ.. 
'"• c;a ıştıgı ve efındi Aksarayda lıAdlsenln ld ğu sıdır. Diğeri do blr para lhti!Aft ve. ç d k F d . f lunmnk Ozere, bUtnn nakJI va.srta • ~~e~ caddeatnde oturan röntgen çirmlşlerdi~. u çamaşırlıkta ge • ya Hall1ln Fatmaya işinden çıkıp 1 n e İ r 3 f1 S 1 Z . em 1 r Y Q Un U lanna ac:ılması knrarlaştınlmıatır. 
g_ın:c=:~F~~~rb~~ln evine Erteat gUnU ilk defa olarak Ha· ~=:~r~0ı::ı:sı;-m~~~~~llfk;~ ALTMIŞ JAPO~~ TAYYAREsı· na~~~tovaktekadarta.mam.Ja. 
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iki bacaQını kaybeden 
güzellik kraliçesi 

Bac.aklarını kaybeimesi güzün
den biran bedb,inliğe düşmedi 

Geçen gün "Haber" de H. 
Dalkılıç'ın yazısını okudum. 

Muharrir, bu yazısında doğ· 
malc üzere olan fena bir modayı 
önlemek zaruretini duyuyordu. 

Bu moda şu : Bir müddet ev· 
vel, ~enç bir üniversiteli taş kır· 
mafa razi olduğunu ilan etmiş. 

Üç hafta kadar sonra da, gaze· 
tderde yeni bir ilan: Bir lise 
mezunu, uşaklık etme~e bile razi. 

H. Dalkılıç diyor ki: 
"..... Genç bir adam bu kadar 

yeise düşmez, düşmemelidir ..•... 
Bu nevi ilanlar, memlekette tees· 
ıür uyandırabilir... .. nt.mu önle· 
meliyiz." 

Çok doğru. Elimizden geld~ği 
kadar önlemeye çal:$malryız. 

• Bu ilanları okumuş olan ve ça· 
lı}mak arzusunda bulunan bazı
ları da bu şekilde hareket etmek· 
te belki de hiçbir maıhzur görmi· 
yeceklerdir. Onları bu teşebbüste· 
rinden vazgeçirmek, bu kadar 
bedbin olmanın erkekliğe yakış-

y.,,,., PRIUP wn.IE 1 
~•llUReden çevl:: R. M1lNtR 

Frank'ın kanar Molli bu hava· 
disi ipdince ağlamağa ba§ladı. 

Pakat ölüm havadisi için mi ağ· 
layordu, yoksa, artistlik hayatın· 
dan çekildikten IOilra Frank ile 
birli1tte ıeçirmekte olduğu hadi· 
aeaiz, yavan hayatın mahrumiye· 
ti içerisinde ilk defa olarak duy· 
ıularını açığa vurmak, anlayarak 
açılmak fırsatını bulmuştu da 
onun için mi gözyaşı döküyordu 

belli değildi. 
Prank onların hepsine sırtını 

dÖnmüt olduğu halde, ellerini ar· 
kasma bağlanmı!, pencereden 
cbprı bakıp duruyor ve arada bir 
n'ıınldanıyordu: 

madığmı göstermek, ve onlara 
cesaret vermek için geçen sene, 
A~rikada geçen bir hadiseyi 
anlattım .. 

*** 
Yessie Simpson (Ccsi Simpsin) 

on sekiz yaşında iken, müthiş bir 
felakete uğrar. Laki11 yılmaz. 
Yessie on bes yarında iken ''Miss 
New Yersey'' giizellik kraliçeliği 
Unvanını kazanacak kadar güzel· 
di. 

Güzelliğini talih kıskanmış ola· 
cak ki, başına büyük bir kaza 
geldi. 

Bir Nisan sabahı, Nevyork'a 
yeni tayin oldugu bir memuriyete 
gidecekti. 

Annesi, onu ekspres trenine 
yetiştirmek için, otomobili son 
sür'atle hareket ettiriyordu. 

Tren saat 8,21 de kalkacaktı. 
Cesi, bilet almadan. tam kalkmak 
üzere olan trenin basamağına at· 
Jadr. 

Sol elinde bavuJların ağırlığı, 

AŞK VE 
nin koluna eirdi. Onu biraz ırk· 
tı ve sonra: "Senin burada oHu· 
ğuna ne kada,r memnunum bil • 
aen!. dedi. 

Sonra sofraya oturdular ve is· 
teksizce yemeğe haşladılar. 

ve trenin hareket sarsıntısı ile 
r:mvazenesını kaybederek teker· 
lcklcrin altına yuvarlandı. 

Cesi kazayı ~yle &.nlatryor: 
"- Tren tekerlekler üzerim· 

den geçtikten sonra durduğu va· 
kıt sağ bacağım dizin üstünden, 
ve sol bacağım bileğinden kesil · 
mişti. 

İrademi. kaybetmedim. O an, 
ne <lüsündüğümü hiç bir zaman 
ifade edemiyeceğim .. 

"- İmdadı srhhıye ile asta:ıa· 
neye giderken, çocukluğumda:ı· 
beri trenden niçin nefret ettigimi 
anladım ..• 

Trene binmekten hiç hoşlan 
mazdım ..... 
Bacaklarımın mahvolduğu gibi, 

istikbalimin de mahvoldufu bir 
!!ey değildi ..... Carpan bir kalbim, 
ve kollarım vardı .... Ha/atla mü· 
ca<lele edecektim." 

Hastahanede Dr. George W. 
Fınke. Cesi'nin bacaklarını biraz 
daha kısattr. 

Cesi, ameliyatı müteakip, ayıt· 
tıldıktan sc-nra. odasının çiçekler· 
le dolmuş olduğunu ıı:ördü. BU· 
tün dostları kazayı duymuşlardı. 

Cesi bukalarının kendisine 
acı>r.alanm istemiyordu. 

Her taraftan yüzlere,. mektup 
a!dı. Ona yardım teklif ediyor· 
Jardr. Hepsini reddetti. 

Ukin yardım teklifinde bulu· 
nanlardan biri ona daima yardım 
etmekte I5l'M etti. 

Cessi bu adam için. 
"- Memleket memleket gezen 

bir tüccar olacaktı" diyor; zira 
ondan gelen mektuplar muhtelif 
şehirlerdendi. Meçhul .adam her 
mektubunu şu saurla bitiriyordu: 
"- Batını daima dik tut yav· 

rum." 
Cesi, batını daima dik tuttu. 
Bir çok evlenme teklifleri 

ZABITA 
ŞU B AT-1940 

diğimin kıymeti olacak mı bun· 
dan sonra ... Bunlar arasında lez· 
zet farkı arayacak bir kuvvet bu· 
lacak mıyım kendimde ... Zira her 
şey değişti. Her tarafta meyusi· 
yet, keder görüyorum, 

Sonra Beti ile Ceri birlikte 1 
bahçeye çıktılar. Bahçenin yoldan 
görünmesine büyiik bir duvar 
mani oluyordu. Ceri bu duvara 
o zamana kadar hiç İJakmrş de· 
ğildi. 

- Merak etme; Beti. Bir gün 
gclecek bir gün muhakkak gele· 
cek .. 

Beti hulya içinde tekrarladı. 
- Bir gün... (Sonra devam 

etti:) Marsel'in bu bahçeyi 
bu kadar güzel surette tanzim et· 
tiğini gören Con, ona bir de ya· 
m:ı!c tedariklemişti. Ben kilçük· 
kcn buraya gelir. ağaslardan biri· 
nin arkasına saklanır, kendimi u· 
zak bir memlekette sanırdım. A~ 

Duvarın üstünde türlü türlü 
çiçekler vardı. Ceri bu çiçekleri 
seyrederken Beti de ona bakıycm 
tatlı tatlı gülümseyordu. Sonra: 
''Güzel şeyler değil mi Ceri? de· 
di. Eğer bugünkü vaziyetler 01· 
masaydı, bu çiçekleri kimbilir ne 
kadar güzel bulacaktık. Sen ve 
ben? ... " 

- Evet ... Ben Stt. onların ya· 
ni Con ile Pol'ün bu gibi şeylere 
ehemmiyet verdiğini hiç bilmez· 
dim. 

Beti mermer bir kanepeye o· 
turdu: 

o ~ünler rıe eğlence]• i~i ~. 
Birbirlerine gülü,tüler. Derken 

~y.ak sesleri işidildi. G"elcn Molli 
ıdı .. 

Molli onlara baktı ve sordu: 
- Rahatsız etmiyorum ya? ... 
ikisi birden: 
- Asla ... Buyurun! 
- Her yer ateş gibi.. Acaba 

- Ölüm hepimize birden geli·. 
yor 1 Hepimize birden geliyor. 

- Pol'ün burada böyle çiçek· 
leri.n büyüdüğünden haberi olma· 
dığına eminim ... Con ise, ba§kala· 
rı iizerinde iyi intiba bırakacağını 
bildiği için böyle 11eyler yarard•. 

burası daha serin mi, diye düşü· 

nüyordum. (Bcti'nin yanına otur· 
du.) Senin şimdi ruban ne vazi· 
yette olduğunu çok iyi anlayo· 
rum. Beti! Doğrusu, her şeye 

rağmen sevdiğin delikanlıyı ye· 
meğe alıkoyman büyük bir cçsa: 

rettir. 

Sonra birdenbire şu sözleri 
söyledi: 

- Fakat nasıl olur? Pol'un 
kalbinde bir §eycik yoktu. Bir 
öküz gibi sağlam yapılı, sağlam 

b.ir adamdı 1 Kendisine "'de nadide 
bir termit gibi o kadar dikkat e· 
diyordu ki ... Bir türlü anlayama· 
yorum. Şa§ırıyorum ... Bu iş nasıl 

oldu! 
Haynes boiaunı temizliy(.rek 

mümkün olduğu kadar m\iliiyim 

11ir tesle: 
-Yemek hazır eic.:n.lim, dedi. 
Y~~le giderken, Beti, Ceri· 

Fakat esas itibarile, bu . 5içek· 
ler, bizim aşçıbaşı Marsel'in e; 
mekleridir. Bahçeye merakı var 

da ... 
Ceri hatırladı: 
-Evet.. Gazetelerde ismini 

görmüştüm. 

- Marsel. gayet giizcl de ye· 
mek yapar. iyi yemek yemek is· 
tiyenler, bizde yemekten hoıla· 
ııırlar. Acaba.!? 

- Ac:ıl.>2 !? 
- Acaba ıspanak mı. biftek 

mi, yub;Jurta mı, ekmek mi n-c )"C' · 

- Cesaret değil MoUi ! Hila 
yardıma muhtacım. Hali meyus . . . 
ve kırgın vazıyettcyım. 

-Evet. Doğrusu lcor,unç bir 
şey 1 Evvela Con'un, sonra da 
Pofün ölmesi... inanır mısın bu 
ha.liseler benim de Frank'ın da 
sıhhatimizi bozdu: Hele ben 

1 Ftank'tan çok çekiniyonım. ·O,nu 
hinuyt IS:.ıım. Zira liç erkek kar· 
deşten en zayıf, en korkulacak 
>"radıhşta olanı <><Jur. 

karsısında kaldı. Halbuki o, bir 
tele kişiyi seviyordu. Ona golf oy· 
namasını öğretmiş olan Gimmy 
Steward (Cimi Stüard) ı. 

Acaba Cimi, bacaksız bir kızla 
evfonecekmiydi? Neden evlenme· 
. ' sın . . 

Vücudu ve yüzü bir çot ka:dın· 
lan kıskandıracak kadar güzeldi. 

Cesi iş bulmakta ~ecikmcdi. 
Talih ona yardım etti. Eir miies· 
sesede, mankenlik yaptı. I3::lile 
kollan bu iş icin kafi i.. . .i. 

Altı ay soma biriktirdiği b:n 
dolarla kendine derhal sun'i ha· 
cak takdırdr. 

Artık yürüvebilivordu. İlk 
yaptığı şey. tekrar aynı istasyon· 
dan trene b!nmek Nevyork'a git· 
mek oldu. 

Hallmki, onun trenin semtine 
uğramaması lazım gelirken bu 
sekilde hareke!İ. ondan korkma· 
dığ'ını göstermek icinJi. 

Cesi artık, normal bir insan .. i· 
bi yürüyor, )coşuyor, dans ediyor" 
du. Sakat olJuğunu kimse fark 
ed~rr.iyordu. 

Ci::ni'nin gözleri önünde tekrar 
..~ır o•madı. Bu ba,şlangıçta biraz 
müşkiil oldu. Hatta yan gözle Ci· 
miye baktığı vakıt onun teessür 
duyduğunu farketti. Fakat o yıl· 
madı ve kısa bir zaman sonra 
bunda da muvaffak oldu. 

Kendisi simdi bir güzellik ens· 
titüsü açmıştır. Kocası Cimi He 
mes'ut bir hayat geçiriyor. 

~·* 
lşte, hülisa cttiğ;mii bu hadi" 

sc, Cesi'nin hiç bir zaman hedbin 
olmıvarak hayat müC'ı.ıdelcsinde 
muvaffak olduğunu gösteriyor. 

Genç arkadaılarım, siıo: de sa· 
brrlt olun ..• 

Nikbin olanlar hayatta daima 
saadete erisirler. Ka. Ke 

~ . 

Beti cevap verdi: 
- Bna kalırsa merak etmene Iü· 

zum yok. Frank bilakis bütün 
manasile sağlam bir erkektir. 
Pol'ün bütün kabahati ,haddinden 
fazla çalrş'Tlası. kendini yorması 
idi. Bundan başka belki de Con· 
un ölümü onu hem fazla üzdü, 
hem ele korkutmuştu. 

Bu iirad:ı. konuııma, kuv • 
vetini kaybetmiş olduğu için Ceıi 
araya girdi: 

-Evet, diyordu. Dr. Blek de 
böyle söylemişti. Aynı aileden 
bir ferdin ölümü, diğerlerine ru· 
hi bir surette sirayet etmesi ihti· 
malinden bshsetmilti. 

Molli'nin çini mavi gözleri, 
Cerininkilere dikkr.tlc baktı: 

- Acap öyle mi dersiniz? De· 
yip kesti... (Bir müddet sonra 
devam ederek) her halde gazete· 
ciler, fotoerafçılar, umumi neşri· 

yat uzun bir zaman yakamızı 

bırakmayacak. Bu sabah çok er· 
ken saatlerde bize gelmişlerdi. 

Doğrusunu isterseniz, zorla poz 
vermeğe mecbur edildim. Ve bu 
hal bir saat kadar sürdü. O kadar 
çok gazeteci gelip gitti. 

O halimle geçmi§ zamanlarımı 
hatırladım ... fakat bayır. Bu mü· 
nasebetle onları düşünmemeliyiz .. 
(Betiye hitap ederek:) Şimdi sen 
ve Frank'dan başka bu emlaki, 
idar'e edecek kalmadı. Sen, 

Frank ve Us!. 
(Denmı nr) 
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Sımı~~~ 
Holivutta yeni 

t.ir gaze~e 
Para ile "havadis,, neş

rederek müthiş 
kazanıyor 

Hollvudda b(.lyUJc kAr temin eden 
yeni lılr gazete intiş.:ır etmeğe bqla
mı§tır. lyl kô.ğıda iyi mürekkeple ba. 
sılmakta otan bu gazete uzun veya 
kısa muhtelif malcalelcrl lhth·a et
mekte, makalelerin hepli! "heyecanlı,. 
başlıklar ta~maktadır. Bu başlıklar. 
dan bir lklslnl saymak bir fikir vcr
mclc için klı.fidlr: 

''Grela Garbo dUn geceki ııuvarede 
hep !iltm §ehlrdcn falanla dansettı.,. 
"Geri Kupcr bu akşam !llAn v11Ayct
ten talan bayan şere!ne bir balo ve
recektir.,, 
Herb~gl bir ldmsc dolgunca lılr 

Ucret vermek şartııe bu gazeteye ya. 
zı yaz<1ıraı_.11mcktcdir. Amerikanın 
ve hattA d,inyanın muhleıır yerlerin
den Holivuda gelen lcııdın erkek bir 
çol< kims0 ler bu gazetenin mUşterlle. 
rinl teşkil ediyor. Onlar memlekeUe· 
rine döndükleri vakit bu gazete saye. 
sinde eş ve doııtı:ınna ••bak !llAn •r
Ust şerc.lmc SU'IW.rc \'Crdl,, veya "fa. 
lan artist glizelllğime hayran oldu,. 
demek lmk;\nıf\ı elde etmlı olmakla· 
dırlar. 

Holivudda yeni bir 
Don Juan 

Hollvudda yeni bir Don Juan 'kadm 
kalblerlnl yakıp yrkmıığa ba§lamıı
tır! !smi \'llyam Holden olan bu cenç 
kadınlar arasında Tayron Pover 
(~Tonc Power) ile Geri Kuperi (Ga. 
ry Cooper) gölgede bırRkacak aerc-

ŞEH IR Tl\'ATTIOSU cede ~öhret bulmu,tur. 
Tep~b3$1 Qrarn ii Meşhur patinaj dansözU Sonya He-

kı~n ı: 1 nl biı yeni Doa Jwuıa deli~ &§ık 
. h L ~:ın~ :ıo,.11) ıl~ . ı · oıınnşhir. Bu yüzdı>n ft'ıı•· ıı.ynl de-11-

0 KADl.V kanlıyıL ""ık olan ~onlta 1.1ra\\'ll !le 
Komcıli kısmı: Giinıliiı 14 le Coı•ıık aralarında §lddetll bir rekabet bll§lıı.. 
oyuntt 11kdaın 2q,aQ dn f)ÖLWIUZ mıı.ıtır, 

. 
Ce81 ~lmptıtn gtlze111k kraliçeliğini 

kazandığı zaman ve bacaklarını 

ka)•bettikten sonra takma 

baeaklarUe golf oynarken 

Günlük bulmaca 

&ldan uğıı': 

ı - }ıl~evilerln anı mu'iıaddesl, 2 
-·Yolcu topluluğu • Yuvarlak blr r•· 
kam, 1 - Uzunboyunlu bir bayJUl • 
Raci. :S - Bir Azamız • Kelin bafl • 
Tersi mUsavi demektir. 6 - Saldrr1'-
7 - Cesur a:laıİı - Bir dUzUnc, 8 -
Ad - Hayvan gıdam, 9 - Kibar zat. 
10 - Tarlalar - Yad eder. 

Yokaröan aflltı: 

ı - Tersi ezllml!f demektir .• ~· 
lam. 2 - Unlversltcnln ıubelerl - :al• 
cap, 3 - Ba§llla (Z)· gellrııe kO)'IJ 
karan1ık olur - ArZÜhal, 1 - Ehllyet
si.Z. G - B&§ma (N) gelirse bir çl~ 
ismidir - Bir çüt. 6 - I.Ayık - ıtal· 
yanın merkezi. 7 - Kan - Danazıill 
başı. 8 - Sonuna (Ô) gelinse teblll 
etme olur • Zarar. 9 - Tersi bir :to• 
glllz parurdır - Sonuna (N) gellrf' 
bir mwılkl Aletidir. 10 - Misal oıaral' 

'ı No. it bolmacammn b&lll: 
Soldan ufa: 
ı - İ§lten, Ati, 2 - Barıııklıkı J 

- Adikeııir, ' ~ Dlprıkapr, 5 - ~ 
yer, Taz, 6 - Ten, • Ra, 7 - ı.,elJllt 
Taı, 8 - Ateıyalazt, 9 - Nered-'· 
nlz, 10 - El, lııabet. 

Marlen Ditrih cıgara 
aarmaaım öğrendi1 

Marlen Dltrlh ismi ''Deııtrt at.& tıı• 
n!yor., olan yeni tllmlnde(Nurullab Jt.• 
tacm kulaklan çmlaaml) ell He cıı-· 

11. 
ra unnaktadtr. Yıldız bu ı,ı e~ 
yaiJırgamıs. fakat rekor sayrfabll'"~ıc 
bir ıekllde cıgara ııarmaııını ı;greıı, 
ml§tlr. 


