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hücumuna ğ ya 
ta hrip e i d.ği 
'!!!-_tan tayyare gemisi, tıp gemilerin en es isi idi 
~ c!6 fB) - Kurtulanların isimleri malum olun· 
~©Vy® '6 Hlb!l~V (§\ifil O (ii) ca ölenlerin isimleri ilan edilecek 

t~bDöğü 
Sovyet askerlerin ·n o 

ar 
ya 

-da büyük bir sevinç e 
landığını bildiriyo 

Sovyet sefiri İngiliz hükOmetine Sovyet 
Rusyanın ingiltereyle eski münasebetlerinin 

devam edeceğini bildirdi 
~ir ajans haberi : 

Alliıan tay are ri k 

Londra, 18 (A.A. ~ - Amirallık makamı, 
"Couragous,, tayyare gemisinin battığını teessüf 
le bildirmektedir. Gemi, bir Alman denizaltısı 
tarafından torpillenerek batırımıştır. 

İstihbarat nezareti, bu geminin geçen ağus • 
tosta ihtiyat filoya alındığını ilave etmektedir. 

Bu sebeple mürettebabnın adedi azaltılmış
tı. Harbin başlangıcındanberi "Courage~us,, bir 
çok hizmetlerde bulunmuştur. Gemi, vapurları 
Alman tahtelbahirlerinin taarruzlarına karşı 
muhafaza etmekteydi. 

"Courageous,, ün sağ kalan mürettebatı lima 
na dönmekte olan torpido muhripleri ve ticaret 
gemileri tarafından kurtarılmıştır. Muhripler 
derhal tahtelbahirc hücum etmişlerdir. Tahtel
bahirin tahrip edildiği zannedilmektedir. 

"Courageous,, bu tip gemilerin en eskilerin
den biri idi. Gemi 1917 de kruvazör olarak inşa 
ediln1iş, fakat harbden sonra tayyare gemisi şek
line konulmuştu. Sağ kalanların isimleri belli o
lur olmaz ncşredilecektir. 

SOX DA1i:1K.'\ - Kcrccyos tnyyarc gemlc;l 1917 de kruTM:Ör 
ol:ı.rnk foş:ı. etlilmi5li Sonra ta~~ aro gemi ino Wıvil olun ıhı. 50 
tayyare~ i fa~rynbiliyordu. JG fopu, 21 iayyııre dafi topc vardı. 

l\fo:zkiır gemi, l . .ıundnn be5 on SC'no );adar evve~ htanbuls da 
bir 7.İyardfo Jıııloıımu.:tıı. Tan·:ırclcrJrıin 1ıavıulıı. ay tarmııln dizi
lerek l!!faııbt.!1 fü:criı.Cfo Nr uı;ıı5 ynı>tığmı oktı~ cenianmu: ü.ıttmal 
J.:i hatırlrull\r, 

lagl}arelerinin pe i sıra 
RomanlJa toprak arına girdi eri 
Leh hükômetinin leh to a la- . --- a 
rında b 1 d v b·ıd· . es ı mu tr;ııl u un ugunu ırıyor Alman Radyo istasyonunun, Varşova ieta•. 

Belcika bazı sınıfları yeniden sil§h altına aldı yonu :~:9:ı~':d,~~~~?~ş~ı~y~~berı• 
(Yazısı 2 incide). , .~Z~) 
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Sovyet Rusyanın tebliği" 
tNGtLİZ PARL.UIENTOSU 
SÜRATLE TOPLANACAK 

Londra, 18 (A. A.) - Press 
Associa.tion' un bildirdiğine göre, 
Polonyad:ıki Sovyet hareketi kar
ıµsmda İngiltere hükıimeti ihti -
mal bugiln parlfı.mentonun bir an 
evvel toplanmasm:ı karar verecek 
tir. 

ZA.LESCZYKİ tŞGAI .. 
EDİLDİ 

BUkreş, 18 (A. A.) - Polon • 
ya.da Zaleszczyki şehri bu sa.bat 
saat 8 buçukta Sovyet kıta.atı ta. 
rafmda.n i~gal olunmuştur. 

POLONYA H1JK'L'MET1 
POLONYADA 

Londra, 18 (A. A.) - İtimada 

şayan bir menbadan bildirildiğine 
göro, Polonya hükf.ııneti, Polonya 
ara2.isinde kain Kutydedir. Po -
lonya hükumeti, neşretmiş olduğu 
bir beyannamede Polonya ordu.su 
nun harbebnekte olduğunu ve AI 
man kuvvetlerinin aded itibarile 
ezici fa.ikiyetine rağmen muhare. 
beye devam edeceğini bildirmek -
tedir. 

LEH TA l"YARELERİ PEŞİN· 
DEN KOŞAN ALMAN TA.YYA· 
RELERİ ROllE.."i TOPRAKLA-

CiN A GİRDİLER 

Bilkreş, 18 (A. A.) - Polonya 
tayyarelerini ta.kib eden Alman 
tayyareleri Romanya toprakla • 
rma 8 kilometre derinlikte girmiş 
tir. İ)i malüm.-ıt alan mahafilde 
beyan olunduğuna göre biribiri 
ardından Uç defa Romen hudut.
lan bu suretle ihlal edilmi'Jtir. 

POJAONYA SEFİRİ İTALYA..ı..~ 
Ilı\RlCIY.ESlNE HABER 

YERDJ 

Roma, 18 (A. A.) - Polonya
nm Roma büyük elçisi geMral 
Dlugoszevski, hariciye nazın kont 
Çia.noyu ziyaret ederek Polonya 
topraklarının tahrlkata maruz 
kalmaks17.ln Sovyet kıtaatı tara -
fmdan t ecavilze uğradığını !tal. 
yan hükümetine bildiren bir no
ta tevdi ctmiştır. 

FRANSANIN DA HAREKETİ 

DEGiŞMiYECEK 

Paris, 18 (Hususi) - Siyasi 
mahafildeki kanaate göre, Fran. 
sanın hattı hareketi Rusyanın Le. 
histana müdahalesi üzerine de _ 

ğişmiyecek ve hükumet Alman • 
Le-h harbinin başında aldığı vazi. 
yete devam edecektir. 

Ayni mahafilde söylendiğine 

göre Sovyetler birliği tamamiyle 
siyasetini değiştirmiş bulunuyor 
ve buna bilhassa Japonya ile son 
anlaşmasından sonra başlamıştır. 
Çünkü Alman • Rus ademi teca. 
vüz paktı garp hududunu emni. 
yet altına aldıktan sonra bu su. 
retle şark hududunu da emniyete 
almış bulunuyor. 

Holandada çıkan N oter<lam ga. 
zetesi Almanyanın Japonya ve 
İtalya ile olan siyaseti ıden ayrı. 
lıp yeni bir blok kurmak istedi. 
ğini, "Mihver., kelimesinin yal. 
nrz İtalyan matbuatından değil, 

Alman matbuatından da sılindiği. , 
ni işaret ediyor. 

SOVYET RUSY ANIN PLANI 
NEYMİŞ?. 

Paris, 18 (Radyo) - övr ga. 
zetesiııde bugünkü makalesinde 
madam Tabouis, Rusyarun Le.. 

histana müdahalesi üzerine, bir 
müddet evvel Pravd<ıda çıkan bir 

makaleyi hatırlatmaktadır. 

Madam Tabouis, bu makalenin 
Pravdanın başmuharriri olan Kı. 

zılordu şeflerinden birinin yaz.dı. 
ğmı ve Stalinin siyaseti altındaki 
Politbüro tarafından tasvip edil. 
diğini söylüyor ve diyor ki: 

"Politbüronun kararlarına ta. 

mamiyle Stalin hakimdir ve di. 
ğer azasının hiç bir l-.ükmü yok. 
tu .Bu hususta mareşal Voroşilof 
Staline, Lehistandaki vaziyetten 
istifade edip Rusyarun eski hudut 
larını tekrar tesis etmek tavsiye. 
sinde bulunmuştur. Bu plana gö. 
re, eski çarlık Rusyasına ait yer 

ler. yani Estonya, Litvanya, Le. 
tonya, şimali şarkı Romanya ve 
§arki Galeçya Rus hudutları içine 
alınacaktır. 

SOVYET • iNG1LiZ MU. 

NASEBETi ESKİ ŞEKİLDE 
DEVAM EDECEK 

Londra, 18 (Hususi) - Baş. 

vekil Çemberlayn, dün hariciye 
nazm Lord Halifaks ile görüş • 
müş, diğer nazırlar da araların. 
da istişareler de bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan, Sovyet sefiri 
İngiliz hükumetine, Moskovamn 
İngiltere ile eski münasebatma 
devam edeceğini bildirmiştir. 

HARBE BALKANLILAR DA 
MI SORÜKLE!l\~IEK MECBURİ

\'ETİNDE KALACAK 

Vaşington, 18 (A .A.) - {Ha
vas) - Ruslann nazile r yanında 
Polonyaya giri-ıi Amerika efkarı

umumiyesindc komünistlik aley -
hindeki cereyanı kuHctlendirnıiş 

ve demokra..cıi müdafilerine karşı 

daha bilyük bir muhabbet cereya
nı uyandırmıştır. 

Polonyanrn Sovyetler taı-afın -
dan istilli.sı, Polonyadaki Rus e
kalliyetinin tehlikede bulunduğu

na dair Sovyet matbuatının ya
zılarından beri. Amerika !liyıuıi 

mahafilince bekleniyordu. 

Va.s ington diplomatik mahafili, 
Sovyetler birliğinin ihtilafa işti -
ra.kinin Balkan memleketlerini 
de harbe sürükliyerek A vnıpada

ki haı bi daha ziyade genişl et ece

ği mütaleasmdadır. 

Balkan memleketle rinin lngilte. 
re ve Fransa tarafından silah ve 
mlilılmmatça bcsletilmesi diplo -
matik müşahitlerin ekserisi tara
fından zaruri ve birinci derecede 
millıim bir mesele olarak tel!lkki 
edilmektedir. 

Bu ar ni mtişahitelr A·•rupa 
buhra..i.ı.nda Amerikaya mühim va 
zife!er terettüb ettiği ve silah 
ambargosunun kaldırılmasınnı za 
ruri bir mahiyet aldığı kanaati-, 
eledir. 

Varşova teslim oldu. mu ? 
Londra, 18 (Radyo) - Dün 

saat 1 S de biten illtimatom üzeri. 

ne, Varşova kumandanı şehrin 

teslimini kabul etmediği için Al. 

man kuvvetleri şch;c şiddetli bir 
taarruza geçmişlerdir. 

Dün gece Alman ra.dyoları 

Varşovanın gece t aat o:ıda , t eslim 
olmak Uz ere m üznkereyi k r bul 
ettiğini hildirm:şti r. 

Dün gece, s.aııt 10 da Vnı-~ 'Jva 
radyosu çalışan bi · h•e~y~"' 'n 
Fra-ısızca olarnk, ı< 'ı ; • f-~ "·ı 

oldut?-iınu bjld'rrr~~·i . r:'n' - • '- ·• 

nun Varşova İsf - -ynnu r ltn:v·' ğ!, 
l'l"nİ dal~ Ozerind::-n çal:•an bir 

· --n :- t~ ıı· •• ıMa~~ 

lebilir. Zira son zama.ılarda AL 
man istasyo:ıları zama-ılarda 

Varşova dalgası Üze~·inden bir 
çok ne~ri3 at yap~a!clcdırlar. Dün 
"'Cccki ne~riyatfa d::, V arşovanın 
teslim cld ğu bi 1 ı· i i"r' ikten son. 
ra Alman kuv\•etler'n :n ilerlcyiıi. 
ne <lnir };a·:.:.dis ver'! niştir. 

POU N\"AJ,lf ... -' .U1' R CAT 
\'OLLARI IiE8lU)l 

B ... rlin, 18 ( A. A.) - fticat ha. 
Iind., bulunan Polonya ordusu 
['.": tgide infisah etmPkted!r. Al -
man kıtantı Or hob~·cz ve Magi
erovu doğru ile cr1°~; · edir. Lub -
lin önünde hı:ı r ıedilivnr. Polonya 
kıtaatının Lubli.1in ııar i<mrla ricat 
yolıı kPcıjl ,....i'l l i•. 

FRANSA.DA EC!\'EBI 
L.EJlYONLARI 

Londra, 18 (Hususi) - İngi
liz ve Fransız ordulariyle yanya
na çarpışmak üzere Fransada ec 
nebi lejiyonları teşkili hususun -
daki te§ebblisler neticelenmek ü

zeredir. Bunlar, albay Garibaldi -
nin idaresi al tında ( 1 tal yan) , al
bay sa .... ininin idaresiude (Ame
rikan), ve bugünkü Çek elçiliği 

idaresinde (Çek) lejiyonları ha
linde kurulmakta.dırlar. 

Bugünkü Çekoslovak davetine 
icabet eden gönüllülerin iki fır -

ka tutacağı tahmin olunmakta -
drr. Alman işgali esnasında firar 
etmiş olan altı yüz zabit, Çek le
jiyonunun nilvcsini teı::kil etmiş

tir. 
1914 - 18 harbinde olduğu gibi 

LUksemburg · dükalığından da 
birçok gençler, Fransız ordusuna 
yazılmışlardır. 

PARİSTE GEBE KADINLAR 
İÇİN YER AT~TI TESİSATI 

Son defa Pariste ha\•a hücu-
muna karşı alınan tedbirler es
nasında sığınaklara dolmuş olan 
halk arasında bir kadın bir erkek 
çocuk dünyaya getirmiştir. 

Almanya Romanya 
ticari münasebeti 
Almanya Jktısat nezareti 
baş sekreteri Bükreşte 
Bükreş, 18 (A.A.) - Resmi 

telgraf ajansının bildir.diğine gö. 
re hüklımetle Romanyadaki Al. 
man ekalliyeti şefleri bu ekalli • 
yete yapılacak muamele hakkın. 
da bir itilaf ak<hdilmi§tir. 

Diğer cihetter. Almanya harici. 
ye nezaretinin iktısat başsekrete. 

ri Clodius, Alm~"ya ile Romanya 
arasındaki ticaret meselelerini gö. 
rü: rnek üzere B\;kreşe gelmiştir. 
Bükrcş ziyareı inin harble aıa_ 

kadar olm1dı~ırı, tebarüz ettiren 
Clo1.ıius Almanya ile R omanya a. 
rasın.daki itilaflar, ilkteşrinde hü. 
kümsüz kalacağı için bunlarm ye. 
nilenmesine çalışacağını beyan 
etmiştir. 

t..Aı..& ....................... ' 

~,, v A' K 1 T I• 

· ~~~..,......,,..,.,...~~~~~_,.,,..,..,.,,. 

Jyeni. bir rom3n 
4~~~,.,,.,..,.~-

SON DAKiKA 
"Kokain 

" Romanmm ılk formasını 
t okuyucularına sunu tor 

Eşine az le:;a ~üf edilir bir 

mevzuda cazip ve heyecanlı 

bir roman; bu romanda bir ko. 

kain müptelasınrn bütün giz. 

li hayatını en ince noktalarına 

kadar her sabrında artan bir 
merakla okuya::aksımz. 

SON DAKiKA 
Bıı m<>raldı romwıırı ili.· fa 

.mnlarım bir iffi ,.r hnlindP 
hlfgii 11 olı'ın·"cuların-<ı -~'' 
1uıyor 

I<"ransız hükümcti, Pari.sten ay
rtlamıyacak vaziyette olan ka -
dmlar için yer altmda tesisat 
yaptırmış bulunmaktadır. 

KANADANIN SON VAZ1YE. 
TE GÖRE StYASETt 

Ottava, 18 (A.A.) - Başvekil 

King, Sovyet kıtaatırun Polonya. 
ya girmelerinin ne gibi netice 
tevli.d edeceğini müzakere etmek 

üzere kabineyi toplamış ise de 
Londradan bu husus hakkında 

alınacak izahatı beklemeğe ka. 
rar vermiştir. 

Sovyetlerin son hareketinin 
Kanadanın İngiltere ve Fransa 
ile birlikte harbe iştirak etmek 
hususundaki kararını değiştirmi. 

ycceği, bilakis Kanatlanın İngiliz 
siyasetine tevfiki hareket edece. 
ği ve Sovyet Rusyamn Almanya. 
nm yanıbaşında muharip statü _ 

sünü kabul etmesi takdirinde ona 
karşı harp ilan· etmek zaruretini 
tetkik etmekte bulunduğu nim 
resmi surette beyan edilmekte • 
dir. 

Rusya ile Kanada arasındaki 

ticari münasebetler, uzun seneler 
inkıta halinde bulunduktan son. 
ra, 1936 senesinde tekrar başla • 
mış idi. 

BEl.('İKA BAZI Sl::'\'IFI~ARI . 
DAR,\ stı .. An ALTINA Al.Dl 

Roma. 18 (Hususi) - Bclçika
da yeniden bazr smıflar silah al
tına alınmıştır. Belçikada böylece 
silah altında 400.000 kişi almın. 

mış bulunuyor. 
f~STONYAD.\ ROR~rn \.'O:< 
Tallin, 18 (A. A.) - Sovret 

kttalarınm Polonyaya girmeleri 
Ye bilhassa Sovyct - Estonya hu
dudunda Sovyet motörlü kıta -
!arının tahşidi dolayrsile Eston _ 

yada korku hüküm sürdii~üne da 
ir Stokholm radyosu tarafından 
evvelki gece verilen h :- beri er, 

Esto!lya. mak.a.ınlan ULra.fmdan 
kat'iyetle teblb edDmektedit. 

Tallfnde bıçblr korku eseri ol
madığı .ısylemnekte ve hududda 
normal p.rtlar dahilinde baya -
tın devam ett:iğl ilave edilmekte

dir. 
YENİ BOMEN SOVYET ELÇİSİ 

Bilkreş, 18 (A. A.) - Hariciye 
nezareti memurlarından Kalines. 
ko 1 teşrinievvel tarihinden itiba
r en Moekova. büyük elçiliğine ta

yin ed.i.lmlftlr, 

Amerika 
Hariciye Nazırı 
Yarmdan sonra bir nutuk 

söyhyecel< 
Bu nutuk Amerikanın 

vaziyetini tayin edecek 
Nev.yark, 18 (A.A.) -·- Paname 

rikan günü münasebetile hariciye 
nazın Cordell Hull, gelecek perşem 
be günü bir nutuk söyliyecektir. 
Nazıra 20 Amerika Cumhuriyetini 
temsil edecek olan şefirler refakat 
edecek lir. 

Ilull'ün nutku, radyo vasıtasile 

Avrupa 'da neşredllecektir. 
":'\ev.york Tribune" gazetesin<' 

eöre. bu nutuk, Amerikanın . bey. 
nclmilel me.;c-kl er kar~ısında aldığı 
,·aziyeti ta'-rih edecektir. Nutuk. 
20 scndenberi milli siyaset hakkın. 

da c;<;yJenen ··•tukla:-ın en mühim . 
mi ni te '<i l edcc~ktir. Bu .... ııretle ı 
Avrupa ha;·h i,K:!e ,\nı.erikamn Ya 

Bu i1aveyi gazetem z:n 
içinde bulaca :<smız 

.. ' ziyeti taayyün etmiş bulunacaktıı 

20 lng lız ticaret gemisi batır l,111ş 
Bcrlin, 18 (R adyo) - Yapılan Alman i tatistiklcrine ~öre Ey. 

iulün birinde 1 on g~şinc kaiar 30 t ngiliz ticar~t ~en1i-i \lnnn de. 
dzaltı gem· · e ·j taraf mdan hat ırılnu~tı r . B ·ıtmlan tica:-el gemileri. 
nin m ecmu t oııaiı 750 hin tonu geçm ektedi r. 

Litvanva V lnayı ıst•vor muş! 
Herl in, IH (J{adyo' - Loıxfr;ı'l<rn ö~rçni'c·J:~ ıc ı:(i .. ~ JA, a-wa 

hukümeti Lehhta 1ın \ 'i! na ~chrini n Lit\'a·1, '1\ a ilii'ı1\ e li m ' ,i i
1
r>."':'n. ı 

Sovyct Ruı:;)·a Li.!.m~ li n::zc:indc: bir r.1:.i.<:ca::L v:: tc;::bôü.•tc .... 
hı~mu~tıır. 

Sovyetler Polonyada halka hasmane hareket etmiyor 
Cernauti, 18 (A.A.) - Emin bir Polonya 

membaından buraya gelen bir haber, Sovyetle
rin Polonyadaki ileri hareketinin şayanı dikkat 
bir safhasına işaret etmektedir: 

Cephenin .muhtelif noktalannda Sovyet za• 
bitleri Polonya kıtalarına: 

" -Size yardım etmeğe geliyoruz. Ateş et
meyiniz. Birlikte Lvova yürüyelim,, " diye bağır
mışlardır. 

Diğer cihetten Polonya umumi karargahına 
gelen haberler, Sovyet kıtalannın Polonya aha
lisine karşı hasmane hareketlerde bulunmadık .. 
larını teyid etmektedirler. 

Lehistan nasıl taksim edilecek 
Londra, 18 (Radyo) "Saat 16) - Bu sabah 

Moskovadan Röyter ajansının bildirdiğine göre 
Moskovadaki siyasi mahafilde şu kanaat hakim
dir. 

Sovyetler hükômeti Lehistanda yukarı Sik-ı· 
yayı ,Danzig ve koridoru Almanyaya bırakr .ca r ~ı 
Ukraynayı ve diğer şark havalisini kend:_~ ::. :.ı· 
caktır. 

Amerikada in fia \ 
Nevyork, 18 (A.A.) - Polonyanın r:ud3r 

tarafından istilası, Amer;ka gazetderinde infial 
tevlid etmiştir. 

Nevyork Herald Tri~une gazetesi, bu vaziyet 
karşısında hiç bir Amerikalının omuz silkmekte 
iktifa edemiyeceği mütaleasında bulunmakta -
dır. Bu gazete, hiçbir suretle önümüzdeki günle
rin milli menfaati tehdit etmiyeceğini söyliyen İJI 
fir.,..d ı:-olitikası taraftarların ıtakbih etmektedir· 

Bu ~.:-..zete ilave ediyor: ..... 
"Dfrrıyanın ufkunda teressüm eden büyül< 

değit/l::J;!d~r~ın Amerikay ısilah kuvvetiyle def· 
etmesi H:zı=ı;-e~~cek bir tehdit karşısında bıral'• 
mama~n için dua edelim. Fakat şimdi bu değişi1' 
liklerin bizi hiç bir tehdide maruz bırakmıya..cf 
frırp töylcmek körlüğün azami derecesi olacağı 
gibi C5~ümi.i3:!~ dikilmekte olan istikbal muvace
hesinde bu milleti, hadisat üzerinde biç~ · ·· te5!f 
icra edemiyecek bir hale sokmak ta deliliğ·n a· 
zamisi olur • 

Kızılordunun resmi tebliği 
Moskova, 18 (A.A.) - · Kızılordu genel kur· 

mayı 17 eylül harekatı hakkında aşağıdaki tebli· 
ği neşretmiştir. 

17 eylül sabahı işçi ve köylü ordusu kıtaatı 
hududu bütün garp hattı boyunca, Letonya il~ 
Sovyetler birliği hududunu teşkil eden garbi Ov• 
nadan Sovyetler birliği ile Romanya hud.udu o· 
lan Dinyester nehri arasında gecmiştir. 

Polonya ordusunun hafif Heri karakolları ile 
ihtiyatlannı geri atarak Sov~"et kıtaatı 1 7 eylül 
akşamı garbi Biel Rusyada Kuluboke şehrile Pa
rafianovo istasyonuna va,·m·'.! ve Volojin şehril 
Nolodeczn demirylu iltisak istasynunu ele geçir 
miştir. 

Baranoviczi istikametinde Kızılordu kıtaat 
Niemen nehrini zorlıyarak Korelice, Mir, Poloıı 
eckayı ve Baranoviczi demiryolu iltisak nokta• 
ile Snovu İşgal etmiştir. 

Cenupta Ukraynada Sovyet kıtaab Rovno 
Dubno, Zbaraj, Tamopol ve Koloniayı işgal e1 
lem iştir. 

Sovyef; ~::.va :.uvve~bi."İ ~·edi Polonya avc 
tayyaresini düşürır&ÜŞ ve üç Polonya bombardı 
man tayynresini de ye:-~ inmeğe mecbur edere 
mürettebatını tev!~:f e:-2ern · '.}i:r. 

Her tarafta halle, ı-:.ıznlo:-.·d.u lo.taatını sevinçl 
karştlamaktadır . 

sO\'\ ı·:T RCS'!.' A:\'.IN ·~u:tı.ı::r.ı--; 
\'~RniUi J'liO'l'A 

Moskova. 18 (A. A .) - Sov -
yctl<' r birliği il e diploı: ıatik müna • 
S"he t18 rde buhıııau devlc-tlerin 
.M oskovadnki büyük "c orta elçi
lerin~ 17 eyliıl Hl39 s:ıhahı tevdi 
oluna n Sovyetler birli;":i hükümc
tini ıı no t o <>ı n~a~~ıdad ır: 

R. DiiyUk elçi: 
Sov~ et htiküm et inin Moskova -

daki Polonyn büyük el<:isine hita b 
eden 17 f'ylül 1939 lnri lıli nota
~ını İ!i<'İ!( ola rak ib' ".~ l'dPr k<'n 
~o\·yct l cr lıirliği n in m"mlrk <' li • 
n ·-ı.-. olnn münascbet l0rin lı hitn-

raflık si~ asrti muhafaza edece 
ğini hiıkfımeti.min emrile beyan 
le şeref duyarım. 

Hürmetlerimin kabulU ... 
Eu metin, Almanya, İtalya, l 

ran, Çin, Japon, Büyük Britan)' 
Fransa. AfganL<>tan, Birleşik .A. 
mcrika de\'letlcri, TUrkiye, Fiil 
la ndiru . B:ılgaristan, Leton~-ıJ 

Mogoli.>tan , Danimarka., Estoıı 

1svN•, Yunanistan, Belçika, JtO 
nıanyn, Tuva halk komilel'l 

cumhuri: eti. Litvanya . NorveÇ 
Mncn ri st :-ı n müm~sillerine te - -



I< 
f · 
(' 

~ 

fP ~ 
e· 
!r 
a· 

at• 

Oı 

1 y-

çle 

ce -

tı)S.ı 

r~ 
ııo -
5rletl 
':Ç ..,-c 
~e~ 

'"k 

''• •• 

•ıp"qfieq ö>~:lWA:lS nıfol!ı 
:ıh npınq ı:ınl!Jds >ı:ıd nzgs nq 
ZI>{ 5u:ıo ·HS!UJJ;)A Ol?Aôl:I ôıl\!Q 

·.nJ 
·edol{ Ut?llll\ !'it?puıJt?ltıl .ı!q unu 
·npn:ın.ı\ :ugg OIU!SUp :ı.ı\ t?Ul§t?A !P 
·u:ıl{ Sôıl{l:ll{ l{:l:J\ll> OIA uıpC}I -

:o:ııı 

·oı§nWJOS 

ıuı~qd\?A :>\Ag<t uı5ıu znı 5u::ıl3 .ııq 
U:IJQl3 !UH\?l{ nq U!U!S!PU:ll{ un:.! 
.ım: ·np.ıo.h!l{:l5 IUIJl?(Sul{ ::IU!ll>A 
Jiı.<ıq 'lt?l{t?d ·np.ıo.\ıp:ı fıt?ll ıuı~ 
•IJ{rq !q!l3 .ı:ıı5u:ııi l(05 .I!q Ol!ı 

·nplOAI(t§Jt?lf :l( 

·:ı:ıl.<tıq !U!~!Pl!5:ıl3 :ıpıt?A :ıu :ı:>ınd 
l?J:ıp nq '!Ul~H5:ıl3zt:A u-epuo \?.l 
•uos :ı:ıppnw .ı!q ;ı:ııu::ı.ıglJ ıuı!!ıpcli 
•t?A :11! ntn'l unuo O(l:llOS ng ·np 
'lo.\ıı§cq l!~l?Ulllnınq :ın:ıq:ıs-eunw 

l![UlPınf .J:l~!P l!.lUOS u:ıpnn:ıp 
• At?l{ :ıl:ııJ:ıp ıuıpe uıs:ılı:ıw l!q 
!~!lı::ll{J:ıı ·nplOA!p:ıpAt?>t 'CUIS\?l 
•e .ı:ı{W1S! !>t:>pup::>lJ<>P t?lUtn{ !U!l 
•::>q~mmnw mı.ınınq uıpel{ .ııq u:ıp 

9!l3 t?Unfioq unlJ I!S' nplOA!U!5:ıl3 
.:ın ı:repueA uıse.ııw .ııq ı:ısı:ıı<ıw 

aı:ıq:ı ueyu:ır :ıuısıpu:ıl( uepum:ıwa 

.ııq uuunınq ept?l{p:>wv o:ııı 
·µısw5:ı~zeA ueı 

->tt?W{t? -ewoıd!P u;ıd:ııl{:>tD ·~ıw 
·>tıtı>t dıkepıJ u::ıpup;.{ ;.<ıa 

·w!~:ı:ı:>A!W~;)g ııuıs l?pmıq 

·ı:ıwı u:ıg i ~rn:ıpd :>p1e11 O -
:o:ı!J, :ıpıeA O ·ı:ıli!Wı>O 
·w:>Wll!~:ıl3 JIUIS l?pıreqn 

W! ues.ınıo l{t?:>:>p:> Je.ısı ımıewuvc 
·ın>t nunq ll>At?S ·uısl{t?:ll!AIWl{l?l 
pfOUOW ;unzg~ l?l{l!P l!IJ -

: :ıuısıpua:ıı .ıg$aJ 
·oJd l?pUI{Ul!l{!lW! U!U!S.Il>p 1roıoı 
·ud :ıı\1:ıpl?l( :ıel\e.il ·ıpJ:>A ~umsqt?l 
dq !U!PU:I)\ auas 51?l{.I!q l?JUOS 

·n:nnun ap 
!U!Sd:ıq U!Jl>{!~I!q nq l?JU09 U1tll{ll 
·1115 U:>ldö>ll{l>W l>ll>lf .lfq 'O ll?>{1t.!{ 
'!Pl:l{ıfa§ >(1!:11?{0 WIZt'[ U1?Wl?Z Ul?W 

·1?z 1?ffl?hl?l{ l!UO lö>H~I!q m1n1 na 
.!l§!wu:u~Q lUl~l?:ll?(IUt!I[n>[ {181?U 

umnsn nq U!5! >[aWUQP u:ıptJ!U 
·1w;.{ epuıq1?:>! ·numnsn ll:ıwı
:ı;ıpeqı ::ı:ıumnsn l{!lOlt?l{ :ın ~un..< 
·ı1?ll epelo ·q§ıwde.\ !U!l!lt{t?l l\U 
:ıpu!f~no>t l!AZ!::> :ııqeuna 'O 

Ul!WOJ J!Q Z!Sll!SlU9 

U'B\'BjUB IUl\BAB4 !IZ!6 UIUISVl01dnw ure~o~ J!B 

4 KOKAlN 

Kuz, iki .. Ne vakittenberi Paris .. 
te bulunuyorsun.. Yemeklcriru 
nerede yiyorsun?. 
Arkada§ı cevnp verdi: 
- Dine dö Pnri'de. Pek güzel 

bir yerdir. Sen de oraya gel. 
- Sen her gün bu lokantaya 

mı gidersin?. 
- Evet, her glliı .. 
- Fakat bir adamın her gün 

aynı lokantaya gidebilmesi isin 
evliya sabrı ve tahammülü ıa. 
zım ... 

- Hılyıt'. Öyle evliya sabrı ve 
tahammillü lazım değil. Yalnız 
benim gibi yapmak kafidir. 

- Sen ne yapıyorsun ki?. 
- Ben bu lokantada garsonluk 

ediyorum. 
Tito Arnodi bu lokantaya ye. 

mek yemeğe gitti. Burada arka • 
daşı konu§urken: 

- Bu memlekette bir metres 
bulmak için ne yapmak\)azımdır? 

Diye sordu .. 
- Yolda giden bir kadını tu. 

tarsın ve kendisine bir yerde be. 
raber kahve içmek teklifinde bu. 
lunursun. Kadın bu teklifi kabul 
eder. Sonra birlikte yemek yemek 
teklif edersin. Kadın bu teklifi 
de re.ddetmez. Ondan sonra gece. 
yi birlikte geçirmek teklifinde 
bulunursun. Nadiren bir kadının 

d.~h.? evvel başkasına verilmiş bir 
sozu olur. Böyle olmadığı takdir. 
de bu teklifi kabul edecektir· se 
ninle beraber gelecektir. ' • 

. Ertes.i günü Tito Amodi yolda 
g.ı~en hır kadına yanaştı, bir ape. 
rıtıf, sonra bir yemek teklif etti. 
Aralarında ertesi gün için bir ti. 
yatronun kapısında bir randevu 
kararlaştırdılar. 

- Ben biletleri alırım .• 
- Pakala. 

~.1-H. er halde geleceksiniz de 
gı mı? • 

- Şüphesiz. 
.- Lıiti!e etmiyorsunuz deg~ il 

m.ı? --

- Hayır, asla. 
Bu, güzel bir kadındı. Bu. O. 

pera mahal esinde büyük bir ter. 
zihanede mankenlik ettiğini öy. 
!emişti. Vücudu terütaze, giyinİ§i 
çok zarif, her suretle ideal bit 
sevdiği olacak evsafı haiz idi. İn. 
san yabancı memlekette olunca 
Mutlaka bir metrese muhtaç olu 
yordu. Bu metres bulunamıyacak 
olursa nihayet bir aydan ziyade 
bu yokluğa tahammül edilemez, 
insan kendi memleketine dönmek 
mecburiyetinde kalırdı. 

Bu hayatta adama memleketi. 
ni unutturacak, yerini yurdunu 
değiştirecek. hatta milliyetini in. 
kar ettirecek bir kuvvet vana, 
bu da; sadece kadın ola:bilirdi. 

Bir insan yabancı bir mem • 
lekete gidince orada büyük bir 
yalnızlık içerisine düşer. Her ta. 
raftan kendini boşlukta hisseder. 
Vatanına ait manzaralar, yollar 
dağlar, ovalar mütemadiyen hatı. 
rına gelir. Fakat bir gün karşı. 
sına güzel bir kadın çıkacak, 
kendisini teslim edecek olursa bu, 
onun için tamamen yeni bir alem 
olur. Onun PÜzelliği. onun mu. 
habbeti, onun samim:veti benli. 
ğini bir sıyanet melaikesi gibi 
s~rar. Bu, yabancılar için bir ne. 
vi hariç ez memleket imtiyazıdır. 
Kadın yabancı bir memlekete 
düsmüş biçare itin sanki kendi 
vatanından bir oarca gibidir. Ha. 
rice hicret edenler icin memleket 
hudutlarındaki polisler hususi bir 
kadın servisi açsa yeridir. 

Tito artık kendi kendine dü. 
ğün bayram yapıyordu. Nihayet 
is:ed_iği gibi bir kadına rastgel • 
mıştı ve ertesi günü onunla bu. 
lusacaktıl . 

Kalbi bu kanaat ite memnun ve 
müsterih ol.duğu halde btltün Pa. 
ri.~ sokal<larını dolaşıyordu. Bü. 
yuk mağazaların camıkatıları kar 
şısına geçerek bakıvordıı. Paris 
artık onun hoşuna gidiyordu. Ka. 

,~ ,-· 
·znuniu~o 8PU!S818Zl6 11>1\f" IUIJBJIJ e~JV 

·1a.ıqvs 

".I!<l l'8l{U.ıl ·w111ta\!.<1ımı ap uaa 
nana ·snuııncı. ıuıııa.ılt:> 'law1a ap 
-•.mt>J U'8Pl\j,{9 nq apı!l{aft .ııq UCIA 
·JUIIa! -auuırııq :>ıq uıu~ 'O -

;..ımcıapa 

•?11.J!lS! ano.ın11 au •:ıthq U"ltllf11·{ 
•11 11ıqvı nq uı\lptı nq 'ntf8.A -

"l{'BC\ a..\as 
~ııpunllnp nt U!uas :ııall -... .ın 
- ıqapa lQıtf>uam> thtlO "10 -

j.l'BA q~mts .ııq ıı.ıvx j.ıoh. 
-ıdtıA "1 .ıJCl ıamwa:ımw au o u<X> 
-ncı. •qy ;. ılU ıuııqa:cK §1 "N -

·waa 
••·.ıo.{ 

' - 1utı1q ı~qdd fil eu ununq, as 
UIPl .ııcı.~l'{ l'lljp.ıJ ·.ıo.{n.ın10 apıa10 
tıif%!<{ tUVp'8 nan qµ't.3 na -

: aaun-ı~.s ıredo1 Ol!J. 
·n~ıµa! 

'iT!!>! l{auı.ıaA ıo.~ 11.111ıuo •t;ıunp!> 
urırp1> ıvdo1 ııırt·{'e VlttUl 11uı.ı 
-vııs.nnt 'Up'ilıı µuı:ıt<>:>~.ı}2 aıt1.ıa~1 
U'BpUllild1U( ~Att'J:l[ fit>11:J[.1"8 JllJ 

·np 
. •.ıoh.nto<\X•ll "PUln.1'6 µag.uıq lffiA 
•nq l{t\ATI<\ .nllU'fll U9(1Z1lh 91~TI 
llam.ıa192! ı\fJJ1lH11J Pl~l ap.ıg~l 
vp ~o:, UIU11AfZ t\1 >tad u~ trep 
-.re111.1na ·ıp.nıA ~., vp n l(9d aA 
V}tpl ::ıtô~ epuµar~a:ı~ aA vp 
·ıu.rayıd'l)I ·not Wi>UU9.J .lJ\tl'Vl .Jlq 

!>Jq pe<ttNpauee ınlo 1lll JPla.{ .ııq, 
p[8a U1(<> no. pAAa uoıcı.nq !W 

-ntllt\ ın.ı ns · ıp.ı 11A ıl"IU'nU'lm Jfq 

ıqnq u11p.ı• .. 1p \l!UllA'tl•ll na 
·.ıerrp.ıtJ eA'.µa~! u 

ım 1w11d11ııt UJUaAl(11ll ~a.ıe.<m 
·ıaAa -

:Jhpu:J{JY •np.ıOI ena.ı.<vq eA'.!Q 
• ıuı ıt'l.ıne: -

~ tmttft µ9{Jlnı 
•teJ HIM'IJ{ uyt19AqTJ( llt\ 'OllJ, 

1l 
~ lffi.l~t{•l ttP! ~eUJJ~lC21 µeı 
-.ıa.< sntrqRr 1!mn['ft0l<f\lm urt~ll 
•Pll!Slll (11qettı .:ıı.ra tllUON J§"BP11:J{.n? 

uoa.z:4_ un!~tL wı.ı:ran ununa 

•ttqJ 
- :ı:ıapast{llq tnıp.ıtı[U'BWOUfSltv.l( 

en uıv>loll apw~'l•uı l\ıı ·ll.11;) 
-11ıo .ına.s .ııq !Al uı5ı wıu"cı ~ na 
·w~a:ı.>pa apumsı vp tropuıl{.ı11J 
ÇU\IS UtıpU~np{O maw...C:n{ !(.\tıq 
a[l9dSJU 11UUitnılJ ZISU'C.I,!l JB'C.1 

-tıd uı.ı'Bpıu:ıu.ıawv ·uııpı'B Je.ı.aıaı 
.I'!<t uapa ınqv){ !W!J!lll<>l na ·wn 
·S{UQa }fll(~l JtitıUIZU.\ IZdı\ dUU.lQl 

·Jfa.ııp UJU!-IJ'\ uaptq.ı:ııel~mıiı liU 
-apun-8 lll\hnq UIU'lll{!.lilWV -

···ı-ıu-eq 

wı.-t11l{'Bq ·~•[Utl nun~ ·qJtı:>V -
·wnpınq lq 

1Jl'l.ıo . .C:t.a.N ua:ıt.ı'1'ZOI~ alBµ11d uaq 
llU{'lld •.ttı,\ Ull[l['Bq '~0A3 -

·.ınınq il ~.ıez 
·:>! a1G1.ı'Bcl 'U"C&ll! ana:ıtaıur3w n(\ 
'ıw uqpawaı.<Ri 11U1JS uag -

·npınq ı;ıq 

-maw :ıupµuA .J'!q ~a.<tıtnu Ol!.L 
,.·lfO.{ A:lfıı uaau:ıp !Hlil-1U.8 11S%11W 
·ıo !>ıq vpn111.10 'l.lJZ ·wµapa lfio> 
-.ıal µaı~a:ıg on~ca a:ılJ!ıa.8wrz 
--oı 'l"W'la qp.ıal JU!l!q u\lp.ııııung 
".IlP!q~ .ıo.<nunrınp sa:ıpaq 1lSAvp 
-.ıt11u.ıo :.ıvr.ıo.<nun.ıQ.S ıct~ .ıo.-tıu 
·aı~a nıuvwı ~tı.ıng ·wn.ınıttq 
U1193.Ialua tıqvp ıınıunduo.w aı 
-unn a.<n.ı11ll '88.lıtıı:ıt wmıa -

:nr.ıuı 

-:ıa ""11l '&luoıı •ırnuı.ıos a.\Ja 
i. l;).J'llql ım uwpunq 1s<faH -
: '8Uıhp1lJ(.nl Ul)J .l!q '8.JUOS U<ll 

·lffi>Ull.l~Q ıwltp 'M~I Uflldff8t{llUl 
nq tq!l! U1\UQ ·np.ıo.\tU'8i! nun~npıo 
:ı•lfl1[11tt uµeıı<ai n$nıın110 vp.ı-eı 
-U'BWO}l •np.ıo..C:ı.ı• 1l'8h'llq 1AllU1Jliı 

-p n~nph.np vpunp(llq l'Jdffeqvtu 
.ıµ11wuo}'( o ·11mmrwııınq ıuQ.l 
-ıp11.111 vp.ıvı-..ınq ~11]{1?~ ·n!iıuı 
--za.S !UJ.lat.ıa.{ 9:ıu .. 1ğa umnq uauı 
-aq UJUlfif[91{VW .ıµt!WUO.Jt Ol}.t 

"'np.ıo.\ıpa .re.ı:ıtal 
ntxn1npıo (:ıte5t:ı ~nqt:ıı\) amn 
(.req11qm 1nq-eA:) n.ı11H IP\l 'nurui 
-np~op ~\{Ol(O,! •nunJnpun{ 
-nq lJll'llAWl\ nq µ~U'l?p..C:tı ~\ll{.l!q 

8 

KOK'.Alr. 

dın öyle bir krlıtal parçaııdır ki 
insan onun arasından her ıeyi iÜ
z;el görür, 

O'ç ıün sonra idi. Lokanta ıar. 
ıonu olan arkadıtı kendiıine 1or. 
du: . 

- Aradıfın metresi bulabildin . , 
mı .. 

Tito: 
- Aman, bina ondan bahset. 

mel diye cevap verdi. Bit kah. 
vede bir kadına ri.ltgeldim. Ken. 
diıiyle s8zle§tim. fiyatro için iki 
bilet alnuıtım. Aramızda karar. 
Iaıtırdıfınuz gibi oyun batlama. 
dan yarım saat evvel tiyatronun 
kapısına gittim. Bekledim. Saat 
dokur oldu. Matmazel hita ıeı. 
memiıtl. Su iki bilet bana altmı§ 
frank ıeksen santime mal otdu. 
O halde, ne yapmalı? \"atnız ola. 
rak gtriye mi donmell? Aıtat i. 
~eriye girsem yanı batımda boı 
kalan lı:oltuk benltn rahatımı ka 
çıracaktı. O bot yeri gör~Ukçe ıi: 
.nirlcrim ayaklanacak, kan ba§ı. 
~a sıçrayacak. Tiyatroya girme. 
yın~e n~ yapacaktım? Bu iki bilet 
cebımde kalacak ,elim cebime gir 
dikçe daima ıstırap vesilesl ola. 
c.aktı. lıUtün bunları düıünerek 
tiyatronun kapısında durdum. iki 
~ileti bir başka müşteriye !atma .. 
ga karar verdim. Bilttleri ut. 
mak ta ıor olmadı . lfü kadınla 
birlikte ilk relen bir adama bilet .. 
lcri uzattım. ilu ada.n derhal bi .. 
letleri kabul etti. Ve bana bl1et. 
lerin ücretinden başka ayrıca btş 
frank bahşlt verdi. lJeni bir bilet 
satıcısı ıannetmitti. Hayır kabul 
etmem, dedim. Adam verdiği bet 
frangı aıınısadıfıma hükmetti. 
Bu defa on frank vermek lste.di. 
;Daha hiddetti bir tavırla tekrar 
reddettim. ihtiyar gene on frıın2ı 
da az ıördüğUmü zannetti. Bu. 
nun üıerlne herif yirmi frank u. 
zattı. 

- Bu yirmi lranıı da adamın 
yüzüne fırlatıp attın, öyle mi?. 

- Hayır, bet. yahut, on frank 
atılaıbilir. Faltal yirmi frank olutı. 
ca niçin ve nasıl atayım? Yirmi 
frangı aldım. Cebime attıfii. 

- Brno 1 Peki, bu kadın ne 
oldu?. 

- Onu bir daha göremedim. 
Fakat Tito bu yeni hayata ah,. 

tı. Bu kUçUk ıergüuıt ona. MacL. 
leni unUtturmuıtu. Artık unuttu. 
ğu için de ottu hiç hatırlayamı .. 
yordu. 

Kadınlar, erkeklerin kalbinde 
duvarlardaki afif kağıtlarına ben 
zer. Birinci afişi saldamak için 
üzerine bir ikincisi yapıştırılır; ve 
ikinci, birinciyi tamamen kaplar. 
İhtimal ki ilk zamanlarda henUz 
ikinci allı yapıştıran i!amurun ta. 
zeliğinden ve kağıdın dalia rteititi 
oluşundan dolayı birinci afişin 
yazıları bir dereceye kadar Hisse. 
dilebilir. Fakat aradan bir müdaet 
geçince bu çizgilerden eser kal • 
maz ve bir gUh ikinci afiş duvar. 
dan koparıldığı dman birinchıi 
ile birlikte yere dütet. Ondan ıon 
ra aşk maceraları geçirmi olilli 
katb afiti koparılan du.ar gibi ye. 
niden bombot kalıt. 

Her akşam lokanta garsonluğu 
yapan arkada91 Titoyı Pari!ı ıo. 
kaklannda rehberlik ediyordu ve 
ona şövlt diyordu: 

- Patiste iş dediğin ıcy so. 
kaklarda gezerek bulunur, yok. 
sa işsizlere iş bulmak için kurul. 
muş yaıtha11eleri dolaşmakta de. 
ğit. Eğer ıen benim gibi Dine tlö 
Paris lokihhı.!ıında garsönluk yap 
mak isterseh bunun çaresini ben 
bulurum. 
Bu zor bir meslek de deiild!t. Sa. 
dece garaonuh mtlşterilerle ho 
geçinrnesl klftdir. :Mutfağa l{ir. 
diğin ıaman istersen müstctinfn 
tabağına tükürebilirsin. Fakat f~t
ne tükUrdU!Un bu tabağı mU9te. 
rinil"! önUne bUyUk btr netaket • 
le. naT.ikiine bir tebessümle e~ile. 
rek koyacaksın. !ş hayatında ç&. 
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lııkan, herkesin hi:r:met ettiği ada 
mın yanında bir esir olmadığım, 
bilakis o adamdan daha yüksek 
bazı meziyetleri bulunduğunu 
kendi kendine isbat etmeğe ihti. 
yacı vardır. 

Nezaretlerde ikinci derecede i. 
mir olanlar kendilerinden aşağıda 
olan memurlar üzerine tahakküm 
ederler; memurlar silsilesinin en 
alt tabaka&nda bulunanlar ka • 
pıcılara saldırır. Kapıcılar iş ta. 
kip eden halktan öç alır. insanlar 
içinde en sefil ve biçare vaziyet. 
te olanlar ayaklarına gelip yalva. 
ran çocukları başlarlar, çocuk • 
lar köpeklere musallat olurlar • 
Hayat dediğin baştan aşağıya 
kadar böyle bir haksız kötülükler 
den ba§ka bir şey değildir. Bizim 
hepimizin kendimizden daha aşa. 
ğıda insanlar ve mahllıklar bu. 
lunduğunu düşünmeğe ihtiyacı. 
mız vardır. Lokanta garsonu 
mü§terinin tabağı içerisine tükü. 
rür. Böylelikle kendisine emir 
veren, bahşiş uzatan adama haka. 
ret etmiş olduğunu zanneder ... 
1htimal ki sen daha bir takım ma. 
nasız ,düşüncelere kapılarak lo. 
kantada garsonluk etmeği, müş. 
terilere yemek vermeği hoş gör. 
müyorsun. Fakat herkes bu alem. 
de biribirine hizmet etmekten baş 
ka bir şey yapmıyor. 

En yüksek memurlar gibi bir 
telefon ile kasasına yarım milyon 
frank koyan banger bile başka. 
!arının hizmetçisidir. Hatta artis. 
)er, hekimler, avukatlar, papaslar 
hep böyledir. Benimle beraber 
gelip çalışmak ister misin? Ben 
eana birkaç gün içinde sol elle 
ıekiz, sağ elle on iki tabak nasıl 
ıötürüleceğini öğretirim. Sonra 
kafandan bin bir türlü şeyler ge. 
sirirken müıteriye yirmi beş ye. 
mek adını söylemeği de öğrenir. . ) 
ıın .. 

Tito cevap verdi: 
- HaY.I!:• _Te§e~ür. ed~ri~ •• •"' 

Ben ne vakit tiikürme1'tltertem 
yere tükürürüm. 

Tito küçük bir otelde oturuyor 
du. Montmar mahallninde olan 
bu otelin merdivenini Jıoemeo 
tazyikli hava ile iıliyen bir asan. 
sör işgal ettiği için fevlc.ali.de dar 
ve dikti ; o kadar ki apğıdan en 
yukarı kata çıkarılacak eıyayı bi 
nanın dışından iple çekmek ve 
odaların pencerelerinden içeriye 
koymak lazımgelirdi. 

içeriye giren kimse havayı i1ba 
haline getirmiş olan sabun , adi 
lavanta, ka.dın teri, aakerlere 
mahsus kayıJ kokularından bura. 
sının fakir halk tabakalarına ran. 
devucluk yapan bir yer olduğuna 
derhal hükmederdi. 

Otelin binası o kadar ince, o 
kadar yüksekti ki en yukarı kat. 
taki odalar bir sismoğraf aletinin 
ihtizazları kaydeden endeksi gibi 
daima hareket halinde idi. So. 
kakta dolaşan bir adamın kuv 
vetlice bir öksürüğü ile Titonun 
yerden otuz metre yükseklikte 
bulunan karyolası sarsılırdı. 

Mahallenin polisi buraya her 
gün gelir, odalarda araıtırmalar 
yapardı. Bu otelde muntazam 
müşteri <.'lmak üzere sadece iki ki 
şi vardı. Bunlard"n biri Tito, ikin 
cisi de elli yaşlarında bir topal a. 
dam idi. Adamın bir ayafı kesik · 
olduğundan yerine bir tahta a. 
yak takılmış idi ki her gün kaba 
ve ağır bir gürültü ile gelip gidi§i 
anlaşılırdı. Yalnız ihtiyar bir de. 
ni:r: kurduna bcnziyen bu topalın 
hüviyetini kimse bilmezdi. 

Tito bir gün bunu merak et • 
miş, otel müdürüne sorınuJtu. Al 
dığı cevap şu oldu: 

- Ben de bu adamın neci ol. 
duğunu bilmiyorum. Bildiğim şey 
her hafta pazartesi günleri mun. 
tazaman oda kirasını verdiğidir. 

Saat sabahın dördüne gelince 
bu adamıR tahtadan ayak.1eıleri 
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en 5unaTr'il1llyaftarnıa ahlaksız. 
lığın, iffetsizliğin, serbest haya.. 
tın neticesi olan bircıı; canlı misal 
'ibi gösterebilmelidir. 

Disiplin evinde ihtiyar nasihat. 
sılar gittikten sonra uzun zaman. 
danbcri orada bulunan tecrübeli 
yosmalar. Madlene hocalık e.di _ 
yorlardı: Ona aşifteliğin en ince 
kaidelerini öğrettiler. Çocuk dü_ 
§Ürme usullerini talim ettiler. 

Hülasa baskx altında disiplin 
da}resine girmek için bu eve ve. 
rilmiş olan genç kız orada ser. 
best hayatın türlü ~meli dersleri. 
ni görmüş oldu. Bununla beraber 
bir sene ka.dar bu disiplin evinde 
kaldıktan sonra babasının, a. 
nasının ocağına dönen Madlen, 
kendisi hakkında tatbik edilen 
sık1 terbiye sistemiqden dolayı 
teşekkür etti. Buna mukabil a. 
nası, babası da genç kızın geç • 
mişte yaptığı şeyleri tecrübesiz. 
liğine vererek affetmişlerdi. Bun. 
dan sonraııi için ahlak ve namus 
mefhumları haricinde en küçük 
bir hareketine tahammül edemi • 
yeceklerini de açıkça söylemiş. 
lerdi. 

Aradan çok zaman geçmedi.. 
Madlenin adı Mod'a çevrildi. Zi. 
ra genç kız fevkalade zengin bir 
fabrikatöre metres olmuştu. Ba. 
bas1 ve anas1 namuslu insanlar ol 
makla beraber kızlannın yeni gi; 
diği mesleğe muhalefet etmedi_ 
ler. O kadar ki kızın annesi he. 
men her gün gidiyor, kızının ha. 
yatı ile atakadar oluyordu. 

Babasr "hayır, hayır olmaz, as. 
la kabul edemem,, demekle be. 
rabcr, fabrikatörün imzasiyle 
banka ceklerini kabul ediyordu . 
Sonra bayan Mod giydiği çorap 
lan ve ayakkaplarım yepyeni bir 
halde iken attığ1 için gene babası 
bunlan ucuz fiyatla satıyordu. Bu 
satıştan aldığı paraları da ikiye 
bölerek yarısını kendisi için a. 
ymyor, diğer yarısını da karı. 

1 

sına veriyorntı-
Titoya gelince, o Madlenin 

srkt bir disiplin altına almdıflnı 
haber alır almaz, yesinden kendi. 
sini ibir trene attı, on sekiz uat 
sonra Pariste bulunuyont.. 

Titonun yanmda parast olma. 
dığr gibi hiçbir tarafa~r tavaiyıe 
mektubu da yoktu. Hayatta bG,. 
yük muvaffakıyet kazanan a(lmn,. 
tar daima memleketlerinden. p. 
kıp giderlerken tavsiye JMktu. 
bu aramazlar. 

Parise varır varmaz <ıerbal blı: 
hakkake gitti. Kendisi için Dir 
kartdövizit ısmarladı: 

Dr. Prof .Tito Amodi 
Dr. Prof .Tito Amodi 
Dr. Prof .Tito Arnodi 
Böyle bütün kartları birer bi • 

rcr eline alarak okudu. Yil%Qnci1 
ye gelince kendisi de doktor pro. 
fesör olduğuna kani oldu. Batka. 
larrna kanaat vermek için bir ke. 
re insanın kendisi kani olması ıt.. 
zrmdır. 

Sonra bu lCartlardan bir tane. 
sini bir zarfa koyarak gözün&n 
monokluyu sıkarmadığ1 için ken. 
disini tıbbiye mektebi §3hadctııa.. 
mesinden mahrum eden uk.ali mu 
allime gönderdi. 

Bir kartdövizit bir ad"amın rca. 
mi ünvanını göstermeğe kafi o. 
lunca a;-rıca bir diplomaya ihti. 
yaç kalır mı?. 

Tito Arnodi artık Parisin ao. 
kaklannda kaldırım mühen.disliii 
etmeğe başlamıştı. Bir -gün bil. 
yük bulvarlardan birinde dalım 
bir halde dolaşıyordu. Gözleri 
sanki ıbir ip takarak yapıpcak 
yer arar gibi etrafı araştırıyordu. 
Bu sırada karşısına eski lrollej 
arka.daşlarmdan biri ilişti: 

- Evet, seni tamamile hatır. 
lıyorum. Sen mektepte iken tarih 
rakamlarını telefon numaralan 
ı:;ibi czberlerdin: Şarlmanın tah. 
ta çıktığı tarih: Sekiz, çilt sıfır. 
Amerikanın keşfi: Bir, dör\, do. 

, 

'• 
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... iı·z er So hareketini, 
dilerini r11ü

d 
Londra, 18 - lsve k 

tından bilcllriJ c; nynakla-
Ya kıtaatı her d~ine göre, Polon. 
taatı ıı rafta Sovyet kı-e muharebe 

Gelen Inal"· etmektedir. 
uma ta ö ordusu dUn ak g re Sovyet 

tan arazlsind §aına kadar Lchls
loıni.şUr e 60 k.ilometre Her. 

Soryct ta • 
Yaresı · .. Y~areleıi 3 Leh tay-

. nı duşurınu 
Ya hududund şlerdir. Roman. 
hava harb' a cereyan eden bir 

• ı esnası d 
re.gına 4 bo n a Romen top 
h ınba d"" · Udud ınuhar uşmUş. 4 Romen 

l.Iosk ızı ölmUıstür. 
ovadan . 

nazaran S 0 •tnnn mnliımnta 
' 0\'Yet sa Baltık d tahşidntı bilhas-

hudutıarınd evıeu(\11 ve Romanya 

HUop;) devam etmektedir. 
Lond K.\P~TILDI ra, 18 . 

l?ıaharu S - Bukrı;>şte siyam 
rin "ndı" ovyct l!crleyişinden de 
c-_ '9Cler d 
-mvyeucrı . uynıaktavsa da 
d . n bttaraı k 1 
aır tenı· a ncaklarına 

ınatınrı · 
duklaıı nı teyıd r>tmiş ol 
l?ıafi}\ R kaydedilmektedir Han 
k oınany d . •. 
.alliyetıerın a aı:ı Ukrayna a. 

rtnden ko k harekete geçmele • 
Sovyrı r UltTıaktadır. 

• kıta• 
'0Prakl:ııırıda . . arının Lehistan 
ltonıan~ a ' _ •lPrlcmesı UzC'rine 
p • '-4\."hlst 
lltıhnıştır an hududu ka· 
Polon\·a . r _ 

d • ~:ı R 
csı mucib" . <>nıen muahe-

ınce Rorr 
a \"l'n "fın; is 110Yanır. mu-
h" .• temek ü ul.unıetı zere Bilkreş 
ta b ne kat'i\''' ı11tı'lm ·,,en nıUracnnt-
..__ aınıştır. 

ti erin 
şe 

ESTONY A VE LETO~l" ADA 
ENDİŞE 

ı· 
~eolkn ene: 

g 
Londra, 18 (A. A.) - Polonya 

radyosu, Sovyet kıtaatınm Po
lonyaya girmesı llzerine Estonya 
ve Letonyada büyük blr endişe 
hissedilmeğe başlanılmış olduğu

nu bildirmektedir. Paristen blldL 
rildiğine göre Sovyet kıtaatı, Es
tonya ve Letonya hududla.rmdn 
taha.şşUd etmektedir. Moskova • 
Rlga trehi, dUn Rigaya gelme • • 
miştir. 

Riga, 18 (A. A.) - Moskova
do.ki Lctonya sefiri ile ,diğer acv. 
lctlerln diplomatik mU.messilleri 
Sovyetlcr birliğinin Letonyaya 
karşı bitaraflık siyaseti uıkip et-

"Sovyet menfaatlerini 
devamlı bir şekilde 
temin için Sovyetler 
Almanlarla bir 
çarpışmaya mecbur 
kalacaklardır tiğine dair teminat almışlardır. 

LONDRA YA GORE ... " Londra. 18 (A.A.) - Hariciye 00y@ırUaır 
nezaretı, ~imdiye kadar Moskova· 1ş· d'l'k ., ·ı· 5·1yaset1· deg"" ı'şm, ı'yor dakı lngilız sefirinden yalnız kısa 1 m 1 1 n g 1 1 z . ' ' 
bır rapor almıştır. Sefır, raporun· Sovyet - Cermen ademi tecavüz na varmalarına manı olmak ol-
da Sovyet hükfunetinin kendisine mi~akının imzasındanberi bu ihti
Sovyet Rusyamn '" .. yük Britanya- male karşı koymak mecburiyetin· 
ya karşı bir bitarantk siyaseti ta· de kalmış oldukları beyan olun
kip edeceğini bildirmı~ olduğunu maktadır. 

beyan etmektedir. Şu halde İngiltere hükumetinin 
Sovyetlerin hareketleri hak·· şimdiki siyasetini tadil etmesinin 

kında aleni be}'anatta bulunmak muhtemel olmadığı ve bilhassa 
içın sefir Seedsin tatsilfıtlı rapo- Sovyet Rusya ile Almanyamn be-
runu beklemektedir. raberce hareket etmemeleri ve Sov 

Bu münasebetle bu hareketin yet Rusyamn Polonyada müdaha-
evvelden tahmin edilmiş bulun- lede bulunmasının gayesi, Alman 

hükfunetlcrinin kıtaatmm Sovyet Ru ya hu<ludu-

ması mümkün bulunmasına bina· 
en !ngilterenin siyasetinde bir de· 
ğişiklik yapmasına lüzum olmadı
ğı ilfive edilmektedir. 

Rusya, Almanyanm Ukraynalı · 

lan ve beyaz Rusları himaye et· 
mcsine kail bulunmaktadır. 

Siyasi mahafilde şöyle denilmek 
tedir: 

1 - Alman \C Sovyet menafi. 
inin, doğrudan doğruya karşılaştık 
lan zaman, aralarında bir müna· 

·· rüyorlar 
deme vukua gelmesi ve bundan 
Almanya ile Sovyet Rusya ara ın 
daki münasebatta daha büyük 
müşküller zuhur etmej de müm· 
kündür. 

2 - Almanya ile Sovyet Rusya· 
ıun evvelden aralarında mutabık 
kalmış olmaiarı ve şimdil<i hadise 
lerin, petrolüne Almanyanın ve 
Basarabyasma ""'·1syanın göz dik 
miş olduklan Romanyaya karşı 

Polonyanın tamamiylc Alman 
hakimiyeti altına girmesini malı. 
zurlu gören Sovyetler Birliği 

menfaatlerini devamlı bir şekilde 
temin etmek için yeni dostlariyle 

çarpışmayı göze almıştır. iki bil,. 
yük ordu, bu şerait altında kar .. 
§ılaşacakları için neticede harbi 
doğurabilecek olan hadiseler zu. 
hur etmesi ihtimalden uzak de. 
ğildir. 

daha \'ahim bir tehdit te.5kil etme- Sovyetlerle Almanlar arasın • 
;;i de ihtimal dahilindedir. daki ademi tecavüz paktı, Hitle. 

Bütün mahafilde, bu suallere rin Avusturya, Çekoslovakya ve 
verilecek cevabın ancak So\·yet. Polonya ile imzaladığı paktlardan 
Ru~ya ile Almanyamn Ukrayna- daha kıymetli olmıyabilir. Stalin, 
mn akibeti hakkında bir karar mağlUp Polonyanın üzerinden ge 

1 
verdikleri ve ayni zamanda müş· çen Alman silindirine endişe ile 
terek bir hududa mı malik olacak bakmaktadır. Çünkü bu silindiri 
lan, yoksa Almanya ile Sovyet kullanan adam, lıir dalgınlık es;. 
Rusyayı yekdiğerinden ayı•mak ri olarak daha ileri de geçebilir. 
için minyatür halinde bir Polonya Stalin, Hitlerin Avrupada en 
yı i;:,ka mı etmeleri hususlarını ta· çok Ukrayna anbannda gözü ol_ 
yin ettikleri zaman verilebileceği duğunclan şüphe etmemektedir. 
beyan edilmektedir • istikbalde vaziyet ne şekil alır. 

GAZETELER NE DlYOR sa alsın değişmiyecek iki nokta 
Lon'dra, 18 (A.A.) - Daily vardır: 

Telegraf gazetesine göre Sov _ 

yetıer birliği harekete geçmekte 
Almanyaya karşı kendisini müda.. 
fac:. etmek istemiştir. Alman kıta. 
larmın seri ileri hareketi ve Sov. 
yetlerin garp hududu için bu iler
lemenin teşkil ettiği tehlike, Sov 
yetler birliğini endişeye düşür • 
müştür. 

1 - Sovyetler birliğinin garp 
hududunda kuvvetli bir Kızdordu 
nun mevcudiyeti, Hitlerin kuv • 
vetlerinden mühim bir kısmınr, 

Zigfrid cephesinde kuvvete ihti. 
' yaç olduğu bir zamanda, atıl bir 

vaziyette brrakacaktır. 
2 .- MağlQp Polonya dirile. 

cektir. ------fTtiliiıl!lııı.. .. ~-~~--------~--------------~---------

r i e d hattı 41 O O O SÖV Ü 0 
v~ ©Dü ıansız bombardmanla V©llr©lDo 

ril b ·· ·· k h "" d Leh Cumhurre_isi Almanların açık }' .. e uyu asara ugra ı şehirleri ~ombardman ettiklerini 

~ tız 'n kişiljle yapılan Al- A m e rı k a cumhur 
~,~~A.~.) _ ~~!'!·:k'!.~.~~!,~ce~!!, .~~.1~1~ isi n e b i 1 d i r d i 
tayyare! ardıınanının netıceleri edilmi§tir. 
t,. er taraf d Hcnilz teeyyüd ctmiyen haber- ----------------------------oı;rurıarıa ın an alınan fo. 
foto•rarınrı tcııbıt edilmiştir. Bu !ere göre Fransız kuvvetleri dlln 

\·eı ı:cı:ıı<'n a fbornbardımandan C\ Sıırbruk şehrine girmişlerdir. Al· 

farkı bartt b"otoğraflar aradaki mnnlar Lehistan cephE:'sinden cel· 

lllCktedır. Bu ır 6Ckilde göster • bettilderi kıtalann da iııtirnkile 
ı ın n ı ... ı:·<' t>le .sureue istihkamla - bUyUk bir mukabil taarruzda bu-

sımJ:ı rtnın rn~~şa CQl!ınış olan kı. lunmu !ardır. Takriben yilz bin 
nıe ıle Yapıl..... aveın .. u nz malze>. 
et ... ış Old • kiı;iyle yapılan bu taarruz neti • 

r Fnf'ktedfr. ugu t<'c~ ytid 
ccslz kalmıştır. 

Havas ajan ı 
harbin başla &nrb cerhcl!indr 
orı b"ş günlü~nsın'. tnkip cdon ilh 
c;lrınekted vnzıyeu güzden ge-

ır. 

$\:'ff'rb 1 . 
lıınan F r lğınj iknıııı l'tmi~ bu . 
t rnnııız ord 

ı cephesi d usu MaJıno hat-
n e Mo 1 . sındaki bU U ze ıle Rc>n ara. 

llıetre il ~ n ccphcdrı 20 kilo . 
erlt\•erck h 

11 l'llan t • C'r taraftan Al-
0Praklarıııa 1 

1 

11ureu g nnlş ve bu 
rn (! F'ransıı toprakJarınm ta 
lnıiyetini 

muhafaza etmiştir 
Diğer cih . 

hattı etten dUşman. Sigfrld 
lere ~CPhes[nde birtakım mcv:ı:l

~erıe 
rış llliJ Şerek arnzh i knrış kn. 

dn!aa <'tmektedir 
() . 
Uşınan Bark 

~IYett cephesindeki vn-
"n lstırad • 

lllUhı .. e etmeg<' ''<' bnzı 
nı cUzutnmtnr 

\"t'llcı; l . w> hnva kuv-
n n hır k 

ınak U ısrnı da dahil ol . 
zere kıt,alnı ını rıark•· 

• .an gar-

Mnnmafih resmi haberlerde he 

nlt:r. bu şayi:ılarn dair mallımat 

yoktur. 

A 'mo.n te':>~iji 

Son Alman tebliği de şudur: 

"Düşman Zvcibnıken civannda 

mevzii b:n:ı hareketlere teşebbüs 

etmiş ve ağır za)iata uğramrştrr. 

DUsmanın bir sabit balonu dUşU

rUlmilştilr. 

Alman topraklarına hava hU · 

cumlan olmamıştır . ., 

Eks Laşape!i 1 hhliy~i 

Ekslaşapcldckl bUtiln aileler §eh· 

ri tahliye için emir almışlardır. 

Belçika) a veya Hollannya kaç. 

mnğa teşebbUslcrlnin alflkadarlara 

nlt emlllkin mUsaderesini intaç c-

Leh· standan omanyaya 
Paris, 18 (A.A.) - Düşmanın 1 ve Hella mmtakalarını müdafaa e

adet ve malzeme itibarile olan fa· den son Polonyalılarla muvaffaki 

iltica edenler ... 
0

ikiyctine rağmen Polonya cephe· 
sinin her noktasında şiddetli mu· 
harebeler devam etmekte olduğu 
Lublinde Havas ajansına gönderi· 
len bir telgrafta bildirilmektedir. 

Leh 
fakat 

Reisicumhurunun elyevm Lehistanda, 
hudut üzerinde olduğu bildiriliyor 

Bu telgrafname ilave ediyor: 
"Polonya hükumetinin ve Po

lonya milletinin kuvvei maneviye-

u...ı .. ı c;l, ıô - Hu:, kıtaatmın tayyareleri tarafından takip edil- si gibi Polonya ordusunun kuvve· 
oUAul.tuJ ~<;~'.!l1e:,J VC t<Oman} a flU· Jıği haber Verilmektedir, imaneviyesi de fevkalfl.de mükem· 

.. ..ı..ıu OO)' Unca Leh top.aktarım ı. Diğer taraftan venlen malfuna n;eldir. Ve Polonya, sonuna kad.ar 

.~ CıA;wıııe .t...a.eczekının bOmoar· t.a ı;ore, Zalezckı demıryolu köprü- c~dale devam etrneğe azmetmış· 
- Al 1 ta f d . tır . ., ..uınaıl e ... ııme::ıı üzerıne, henuz ı-'o· 

ıOn) dua ouıunan yaoancı seıaret· 

ıer t<o.-nanyaya ıltıca ctmışlcrclır. 

Lngıllere buyiik elçısı gcımıştır. 

Fransız biıyı.ik elçısı de beklen
mektedır. 

su . man tay~·are en.. ~ ın an RUZ\'El.Tt: ŞIKA YET! 
tahrıp edılmıştır. Bu kopru Polon· 8 .. 1 IS ( \ A) p 1 . -u<rec:, ı . . - o oma 
ya topraklarırı Alman bombaları d . '. h k'"t t kt l. 

.. . . .·· . - . a ıcrayı are a e me · e o an 
duşen Mı1nıtz .. ko}un~ bağh}ordu. Alman tayyarelerinin bu son gün-
. Romanya hükumetı. halen bu· !erde her türlü askeri hedefden 
rada bulunan kordiplomatik aza- mahrum olan şehir ve kasaba· 

Henuz teyidı mümkün olmıyan sına şehri terketmelerini tavsiye lan kasden metodik bır surette 

bazı haberlere göre, bütün Polon· eylemıştır. bombardıman etmiş oldukları Po· 
ya harıciye nezareti Romanya top Leh hancıye nazın Beckın mu- lonya reisicumhuru Moscicki tara· 
cağına ıltıca etmıştır. \'asalatı beklenmektedır. 'Nazır fından, Bükreşteki Amerika sefiri 

kordıplomatığe ve ecnebi matbua \'3 ıtasile Amerika reı<:icumhuru 
Dün öğ~eye doğru 55 a:.keri Leh ta muhim be) ar.atta bulunacaktır Ruzvelte telgrana bildirilmiştir. 

tayyaresı Romanyada karaya in· Romanya nududunu emniyet al· Bu telgrafta bin kadar sivilin 

mıştir. içlerinde hıçbir sıyasi şah· tına almak için askeri tedbirleı telef olmuş veya yaralanmış ol-
sıyet yoktu. I:su tayyareler derhal takvıye edilecektir. duğu il~\·e edilmektedir. 

tecnt edilmiştır. Bunlardan bazı- Polonya reı .;ıcumhunı l\1oscickı j nALTIK SAHtı.ı.ı:RtXDB 
!arının Romanya arazısınin 10 retakatinde hiikOmet erkanı bu· · Berlin, 18 (A.A.) - Berlin 

kilometre içerısinde hulunan Lu· lunduğu halde Romanya hududur radyo unun bildirildığine göre Baı 
jeni koyüne kadar Alman <\\'CI da kain Kutyye gelmi:.tir. tıktaki deniz ku\'\etleri Gdinya 

yetli muharebeler yapmışlardır. 

Alman .. Leh çarpışmaları 
BUkreş, 18 - Polonyndan ge

len yabancıların verdikleri malQ
mata göre Leh kıtaatı Alman kı-
taatınn kal'§t mukavemete devam 
etmektedir. Mukavemet cephesi 
Lublin • Brestlitovsk ve Varşova-
Lvovdur. 

Bilhassa Lvov mmtakıısmda 

Leh hücumlnn ve ona karşı bir
leşerek muharebeyi kabulde te _ 
rcddüd etmiyen Leh tayyareci -
lerinin kahramanca faaliyeti kay
dedilmektedir. 
Varşovadan gelen habere gö • 

re, Lchliler düşmanın a.kmlannı 
muvaffakıyetle def etmektedir. 
Bugün 60 çocuk ölmil§tlir. 

Po:mnn hala Polonyalılarm e -
lindedir. 

Letonya kaynağından alman 
bir habere göre, Grodek _ Jage -
lonski bölgesindeki taarruz mu • 
vnffakıyetıe netieclcnmlş ve 12 
bin esirle 100 tank almmıştrr. 

Przemusl hala Lchlllerin elin
dedir. 

Bazı motör!U Alman krtantı 

Brestlitovska doğru 11.erlem~Ier • 
sc de A iman piyadC'si henUz Bug 
Vistül· - San hattı Uzerine gir • 
memiştir. 



S O N O AK 1 K A'nm ZABITA ROIMll: 

Esrarengiz Hayalet 
Yemek 90na eriyordu. 

Noter Şefkati, ellerini karnının 
üz.erine kavuşturdu. Rahat bir 
nefes aldı. Sofraya oturahdanbe. 
ri az konuşuyor, çok yiyiyor, çok 
içiyordu. Damarlarında bir gev 
şeklik. dimağmda lbiı: uy11§tlkluk 
hiuecSyordu. 

On ~beri böyle mükel. 
lef bir ziyafette bulunmamıştı. 

Direkli yahrun yeni sahibinin bu 

ziyafeti, şüphesiz bir defaya mün 
hasır kalrruyacaktr. Ramazanlar. 
da, bayramlarda. isim gı:lnlerinde 
ziyafetler verecek, eğlenceler ter 
tip ve kendisini. de davet ede. 
cekti. 

O zamanlar. istediği gibi bol 
bol karnını doyuracaktı. Bunu 
düıünüyor, düşündükçe büyük 
bir memnuniyet duyuyordu. 
Hakkı da vardı. Zira, ka.ns:, 

şişmanlığını bahane ediyor, onu 
yemekten. içmekten, mahrum bı. 
rakıyordu. Et yemeklerine has
ret kalmıştı. 

- Doktorlar, kırkından sonra 
et yemenin fena oldıuğunu söy. 
lüyorlar. Damarları sertleştir. 

rirmiş ... 

Diye adamcağıza, o kadar sev. 
eliği biftekleri. bonfileleri tattır. 

mıyor, koklatmıyordu. 

Dostları da. umumi krizden 
sonra masraflarını kısmak mec. 
buriyetinde kalmışlardı. Evvelki 
gibi ziyafetler vermiyorlardı. 

Yalının eski sahibi Baki Paşa, 
ayda bir iki defa kendisini ve 
köyün imamını yemeğe çağı:-ır. 

dı ... 

Çok usta bir aşçısı vardı. C.:.i. 
zcl yemekler, tatlılar yapardı. 

En nefis içkileri, içerler. yemek
leri yerlerdi. 

Sonra gece yarısına kadar da. 
ma oynarlardı. 

O zamanlar Şefkati, genç ve 
bekardı. Dama oynamaktan ziya. 
de yemekten, içmekten zevk alır 
dı. 

Paşa. Umumi Harpte serveti. 
nin büyük bir kısmını kaybetti... 
Kabahat ta kendisinde idi. Zira, 
zevkine düşkün bir adamdı. No. 
terin sözlerine, ihtarlarına ehem 
mi yet vermez, aldırmazdı: 

- Adam sen de! derdi. Me. 
zara götür~.:ek değilim ya! .. 

Paşa. bir gün kalp sektesin. 
den öldü. Servetinin kırıntılarını 
da oğlu yedi, bitirdi. Çiftlikler, 
dükkanlar mezada verildi. Yok 
pahasına satıldı. Nihayet sıra Di. 
rekli yalıya geldi. 

Bu kocaman yalıyı satabilmt'k 
kolay bir iş değildi. Bakımsı.!. 

hktan harap olmuştu. Temelin. 
den çatısına kadar tamiri lazım. 
dı. 

Bu terakki ve konfor devrin
de, havagazi, elektriği, akar su. 
yu, banyosu olmıyan bir yalıyı 

kim alırdı?. 

Tenvirat, gazlambalariyle ya 
pılıyordu. Helalar. avlunun bir 
köşesinde idi. Akar suyu yoktu. 

Bunu, ahırların yanındaki ku. 
yudan çekmek, kovalarla taşımak 
Iıizım geliyordu. 

Arasıra bir talip çıkıyordu. 

Yalının denizden görünüşü. par. 
km g:.izelliği hoşlarına gidiyor. 
du. 

Fakat harap kapıları. pancu~. 
ları, yıkık duvarları dökük sıva 
lan görünce konfordan eser ol
madığını anlayınca vazgeçiyor. 
lar: 

- Düşünelim. size haber göıı. 
deririz ... 

Diye ı\diyorlardı. Bir daha ne 
geliyorlar, ne de haber gönderi 
yorlardı 

Bir gün Şefkatinin yazıhanesi. 

Yazan: EF. 
ne kibar tavırlı bir adam geldi: 

- Ben, dedi. M üteahhid Rand 
Bediiyim, Direkli yalıyı görmek 
istiyorum. Satın alma'k niyetin. 
deyim. 

Noter, bir çok defalar olduğu 
giıbi. yalıyı .gezdirip yorulmamak, 
beyhude vakit kaybetmemek i. 
çin şu cevabı verdi: 

- Pekala .. Fakat yalı harap ... 
Oturulacak gibi değil. Ne akar 
suyu var, ne de konforu ... 

- Bunların ehemmiyeti yok ... 
Yalnız şunu söyleyiniz: Bu köh. 
ne yalıyı tamir için ne gider, bL 
liyor musunuz? 

- Her halde on bin lira .. 
- Çok b.ir şey değil ... 

Noter ve katibi, Rana Bediinin 
bu sözünü işidince biribirlerine 
bakıştılar. Ne zengin adamdı bu!. 

Yalının gezilmesi çok sürmedi. 
Rana Bedii otC\mobiline biner
ken: 

- Yarın, dedi, bir mimar gön
dereceğim. Bir kere de o görsün, 
ne kadar masraf gideceğini tah. 
min etsin .. Size, hafta nihayetine 
kadar kararımı bildiririm ... 

Dört go:ln sonra, müteahhidin 
lüks otomobili, noterin yazıhane. 
si, önünde durdu. Kahverengi, 
üniformalı bir şoför, makine ile 
yazılmış bir mektup getirdi. 

Bu mektupta Rana Bedii, biı. 

tün işlerini bırakıp yazıhanesine 
gelmesini, Direkli yalının pla:ı. 

}arım, satış mukavelesini de be. 
raber getirmesini rica ediyordu. 

Bunlar çoktan hazırlanmıştı .. 
Klüplerin birinden, kumar masa. 
sı başından kaldırılıp getirilen 
paşazade ile müteahhit tarafın. 

dan imzalandı .. Paralar alındı. 

Sonra, Şefkati, genç mirasyedi 
ile Gardenbarda şampanya içtik. 
terini, sarışın bir kızla otele git. 
tiklerini hatırlıyordu. Bu, bir gl!. 
ceki arkadaşı ne şen, ne şuh. 'ne 

güzel bir kızdı. 

Sağ yanağının köşesinde kü. 
çük bir ben vardı. Şimdi. sofrada 
karşısında oturan Güzideye ne 
kadar benziyordu. 

Noter, müteahhidin baldızına 

büyük bir hazla bakıyordu. Gü. 
zide, çok kibar. çok güzel bir ka. 
dındı. 

Şair Ferdinin yavaşça kulağı. 
na, fısıldadı, şüphesiz biraz açık. 
ça söze karşı öyle şuh ve müsteh 
zi bir gülüşü vardı ki. 

Zengin m:itcahhidin Direkli 
yalıya satın alışı, köy halkını. ve 
bilhassa noteri çok sevindirmişti. 

Dört ay bir sürü amele çalış. 
mıştı. Köylüler de bu sayede iş 
bulmuşlar, para kazanmışlardı. 

Yalının tamirini üzerine alan 
mimar, henüz Almanyada gelmış 
bir Türk genci idi. Cidden san'nt 
kardı. Bu köhne binayı, harid 
ve dahili kısımlarını bozmadan 
asrileştirmişti. Hiç bir yerde 
elektrik telleri görülmüyordu. 
Su boruları, radyatörler de du
varlara, veya pencere kenarına 

yerleştirilmişti. 

Noter. zihnen bunları düşünü?" 
ken Rana Bedii: 

- Bay Şefkati. dedi, geçen 
gün tanıdıklarımdan biri, yalıda 
cadı bulunduğundan, arasıra cı. 

kıp dolaştığıdan bahsetti. Doğı u 
mu bu? 

Noter, bir rüyadan kurtuluyor 
muş gibi doğruldu, kalın bir ses. 
le: 

- Evet. dedi, merhum Baki 
Paşadan işitmiştim ... 

Sofrada bulunanlar hayret ve 
korku ile biribirlerine bakıyor. 

lardı. 

(Devamı var) 

~ 
Varşova bugün harap bir haldedir. Daha harp sa-
hası ilan edilmeden önce Alman tayyarelerinin 
boınbardımanı altında harap olan şehrin dış 
mahallelerinden birinin bu resimde ne hale geldi
gını görüyorsunuz. 

Batan İngiliz gemilerin

den Magdapurun tay-

falarını getiren gemi in-

giliz sahillerinden bir 

kasabaya yanaşırken • 

Tehlike işareti üzerine 
hareket eden ve düş

manla carpışmaya ha
zır uçuı;larını yapan İn
giliz tayyareleri Lon
dra civarında havada. 
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konuşuyor 

--------------------~-....,,,,,-
1 n g iliz kralı havama 
alı üniformasile, Krali 
ile beraber, Londradalc'~ 
hava hücumlarına kad 
müdafaa tertibabru t 
ş etmiştir. 


