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(Tafsilô.t 2 nci sayfada) 

yet kıtaları Vilno'yU işgal 
şe irde Sovyet bayrak-. 
ları dalgalanıyor 

B~D--n~liiillV©l v~ ~D©V@liky@l<dl©l V~lr 
V~r koy©llfil1ID©ırr lYl~~rrütnl~ AD lfifil©ıf1lyc§ı 
kütD~ llil~Dünd~ öd~mUc§11rc§l lbc§ı~UcS<dlu 
Hariciye 
Vekilimiz 
Saracoğlu Şükrü 

1Alman Propaganda na-
Yarın sabah geliyor 

zırı Göbels ortada yok! 
rij y lvtoskovaya gidecek olan Hariciye Vekilimiz Saracoğlu Şük
'ilc h:rın Ankaradan şehrimize gelecektir. Vekilin Kadeş vapuru 

ıncn yarın Rusyaya hareketi muhtemeldir. 

5 bin sivil, 10 bin asker Polonyalı Romanya

------ ya birçok Leh . de Macaristana iltica etti 

J a onva Avrupa 
arbine müdahale 
etr1 ı iyecek 

-..!J&\~QlNJ Il91A~HCDV'~SDN[E GtOJRIE: . 

Sovget - }apolJ. anlaşmasını °jir ademi 
tecavüz paktı takip etmiyecektir 

Zı r okyo, 19 (A.A.) - Basvekil ve hariciye na
- ~1t?eneral Abe, İtalya sefi.ri Auriti'yi kabul et
'••ış ır. 

Tokyo 19 (A A ) H . . . 
h :ı. 8 •• .• ı' · · - arıcıye nezaretı namı-
~ ....... oRz soy emeğe selahiyettar olan bir zat, J0 a
l "'vu· us m .. t k . h 
ra k hu .. u are esı akkında beyanatta buluna-
~ ·n t ... ı ~butarekeyi hiçbir ademi tecavüz misakı-
·- ..... tcı ctm. .. . . b il · ıyccegını eyan etmistir. 

. u memleket d kd d·ı· . . arasın a a e ı mış olan şım-

diki itilafın a vrupanın vaziyetile hiçbir alakası 

yoktur. Japonya'nın avrupa harbine müdahale
de bulunmağa hiçte niyeti yoktur. yegane gnye
si, bütün vesaitini, bütün enerjisini Çin mesel~q: 
nin halli için teksif etmekdir. Bu maksadla J .... 
ponya, beynelmilel münasebetlerine müteallik 
bütün meselelerin halli için bütün ecnebi devlet
lerle itil8 flar akcJiru" ı-m .. r1 "~- • r -

Kopenhag, 19 (A. A. ) - İyi bir menbadan 
öğrenildiğine göre Bohemya ve Slovakyada ye
ni bir tedhiş dalgası ortalığı silib süpürmektedir. 

Skoda fabrikası amelesinin bir. kıyamı üze
rine Gestapo, bu ameleden yüzlercesini tevkif 
etmiştir. Bunlar derhal idam edilmişlerdir. i
dam edilenlerin ailelerinin matem tutmaları me
nedilmiştir. idam cezalarının, ,,.melenin çıkar
mış olduğu kargaşalıkların son derece şiddetle 
tenkil edilmiş olduğu Brni' de İcra olunduğu te
nıin edilmektedir. 

Eski başvekil Rudolf Seran, tevkif edilmiştir. 
Slovakyada Slovak memurlarına, yapılan 

tevkifat hakkında haber verilmeden bir çok i
damlar İcra edilmiştir. Yalnız Slidzilina maka
m:ı.tına Gestaponun Alman ordusuna karşı yapı· 
lacak her türlü hareketi men için İcab eden ted
birleri ittihaz etmiş olduğu bildirilmiştir. Muh
telif menbalardan teyid edildiğine göre, "ihtiya
ten,, yapılan idamlar, kütle halinde icra edilmiş 
olduğundan h:ılkın Almanlara k~uşı kini gitti -
,.e ar aktadır. 

Kaunas, 19 ( A. A.) - Alman konsoloshane· 
si memurları, Vilnonun Sovyet kıtaatı tarafın
dan tamamile İşgal edilmiş olduğunu bildir.mek
tedirler • 



Fransa ile ispanya arasında 
hazırlanıyor bir anlaşr11a 

Sovyetler Vilno'yu işgal etti 
Paris, 19 (Hususi) - Siyasi mahafildeki bir 

habere göre Fransayla İspanya hükUıneti ara· 
sında bir anlaşma hazırlanmaktadır. Franaanın 
Madrid elçi~i Mareşal Peten ile İspanyol harİeİ· 
ye nazırı arasındaki temaslardan sonra varılan 
netice henüz kat'i bir !ekil almış olmamakla be
raber, yakında kat'iyet kespetmesi muhtemel 
göri.ilüyor. 

(Haı. tarafı l incide) 

Harb bitmi!tİr. Şehirde, kısmen eski Polon
ya bayraklarından yapılmış Sovyet bayrakları 
dalgalanmaktadır. 

huru B. .Moscickl Molvavyada 1 defa olarak Brest _ LitO\'!:l:t:: te. 
Bicaz'da, mareııal Smigly Rydz m:ısa gelmi~lcrdir. Bu halı~ri v~

Craiova·da ve diğer si,>asi ylik • 1 ren Vestfaeliscre Zeitung, iki t:ı. 
: sek memurlar Mc.lwıvynda Sin- raf kumanclanlarının mütekabil 

nic'da ika.?1et eyli.>eceklerdir. ı' nezaket ziyaretlerinde hulunmu!i B~rlin, 19 (Radyo) - S•)VYE:t kıtaatı Lchistanda şimdiye kadar 
toVitz, UknLyııa.da: Lulzk, S Stn.n.iı;la\·, Bııealtz şehirlerine girmişlcr

:ı,.ıa • Ru.sya: Sventaia.n.i. Lida, Yagleblçi, Novogradek, Çlovni, Vol
lir. Rua kıtalan Lvov ve Vilnoya ynkla§maktadır. 
30 LEH TA YY ARESI ESTON. I yül: bir ehemmiyet atfetmemek. 
'I A TOPRACINDA tedir • 

Tellin, 19 (A.A.) - 20 kadar Çünkü düıman topçusu tara-
Polonya tayyaresi, Tartu'da ka. fır.dan mütemadiyen Lvmbardı _ 
raya inmiştir. Bunlar müsadere man edilen Fransız kıtaları, işgal 
ve müdettebatı tevkif edilmiştir. ettikleri mevzileri iyice tahkim 
SOVYET KITALARI GARBA etmiş bulunmakta idiler. Bu taar _ 

DOOBU İLERLiYOR ruz esasen bir baskın seklinde 
Riga, 19(A.A.) - Wilno'dan yapılmıştır. Yan resmi ;ebliğde 

, Tourment'a giden yol, Polorıyalı garp cephesindeki laaliyetin şim. 
mültecilerle doludur. Bu mülteci. diye kadar bazı haberJcrin hilaft
ler gar.be doğru ilerlemekte olan na olarak sansasyonel biı mahiyet 
So.yet kıtaatı ara.aından geçerek arzetmedigi ilave dilmektedir. 
Letonya'ya gitmeğe uğratmakta- Bilakis Fransızlar, evvelce de 
dlrlar. söylendiği gibi, ilerlemiş olmata. 

BfR 1NGlLtz VAPURU rına rağmen henüz kat'i netice 
TORPİLLENDi verecek bir harekete geçmemiş _ 

Londra 19 (A.A.) - Ellenne lerdir • 
kumpanyasmm City Of Parla a. Diğer bir yarı resmi tebliğde, 
dmdaki İngiliz ticaret gemisinin deniz faaliyeti göz~~n geçirilmek 
tMpillcnmek suretile hasara uğ_ t~ ve tahtelbahirlere ;carşı açılan 
ramq olduğu öğrenilmiştir. mücadelede İngiliz ve :Fransız fi. 
tNG!LTERE, BtTARAFLARIN loları arasındaki sıkı işbirliği te
HUKUKUNU TAHDiT ET. l;arüz ettirilmektedir. 

MlŞ DEGiLDiR. Tebliğde şunlar ilave edilmek. 
Berlln, 19 (A.A.) - İngiliz tedir: 

sefareti tarafından Almanların ba ''Şimdiye kadar Fransız harp 
zı iddialarını red ve cerhetmek gemile. inin dört veya bet Alman 
için neşrediliniş o1an bir tebliğ- tahtelbahirini batırdrklad mtiba. 
de §Öyle <lenilmelctedir: !ağaya kapılmadan söylenebilir . 

İngiltere, bitaraflann hukukunu Tahtelbahirlere karşı açılan mü. 
tahdJd etmek veyahud onlarm cadelede 1918 de bu gemilere kar 
h&ttı hareketleri "-~-'-de İ""" u•••c.n . .u -- ş.ı açılan mücadelenin en iyi bir 
yrteeir eylemek inyetinde değildir. şekil~ tanzim edildiği esnada a-

lııgUtere, çok zaman evvel bi- Jınan neticelerle mukayese kabul 
tarafların kendi ticaretlerine hils- etmiyecek kadar müessir netice. 
nliniyeUe devam etmelerine yar. ler vermeğe başlamıştır. 
dmı etmek ve onlarla en doet&- Bu hususta tahtelbahirleri av. 

HARP RESMt SLOV AKY ADA olduklarını ilave ctmektcclir. 
TAHSİL EDİLECEK 1 GÖB.t:l.S oı:TAI>.\ \'OK! 

Amsterdam, 19 (A.A.) - Te. 
1 

Londra. 19 (Hususi) - Sun. 
legraph gazetesinin Prag muha. 

1

. d:ıy Pictorial ı;azctcsınin Bcrlin 
biri, Von Neurath'ın Almanyada m:ıhabirinin bildirdiğine göre, Al
tahsil edilmekte olan harp resmi- j manyada propaganda mızın Gö

ni Slovakyada tahsil ctmeğe ka. , belsin nc>rede olduğu suali zihln-
rar vermiş olduğunu haber ver - l<'ri iı,gal etmektedir. Filhakika, 
mektedir. 1 harb başlndığrndnnb<'ri Hitler. 

Diğer taraftan gıdai mahsuller Göring, işçi kıtaları şefi Ley ve 
üzerine bir takım tahdidat vaze. Alman gizli polis (G~stnpo) tcş-

edilmiştir. 

SOVYET VE ALMAN KITA. 
LARI BİRiBlYLE TEMASA 

GELDiER 

kiliıtı şefi Himler birer nutuk 
söylediği halde, Göbbclsin sesi 
çıkmamıştır. ı 
Diğer taraftan, bir hafla kn • 

dar evvel, propaganda nazınnm. I 
Almanya aleyhindeki yabancı ne§ 

riyntına cevab nnnck üzere bir 
seri nutuk söyliycceği .. haber \'e· 
rilmi~ti, fakat şimdiye kadar bu 

nutul:lnrdan hiçbiri \"erilmC'mİ§ -
tir. 

SON DAKiKA - BugünkU 
bir ga7.etcde Paris Mondial'in 
11 c 17 kala servisindekı ital
yanca neşriyata ve Almanyn
dan Amstcrdama gelen yolcu· 
lara atf Pn Alman propaganda 
nazırı Göbelsin mareşal Görin
gin emrile 13.14 eylfıl deki 
radyo konferanslarından sonra. 
füdüriilmüş olduğuna dair bir 
haber vardı. Bu haberin kafi
yctle doğru olduğuna inamla • 

mn.z. Beş ı:;lndenberi. eehrimizde 
de Göbelsin öldürüldüğü yo -
lunda değil, Hitler barb siya • 
setine mUmanaat gösterdiği 
için tccrid kamplarından birin. 
de hapsedilmiş olduğu yolunda 
haberler dolaşmaktaydı. 

hı.~iliz gazeteleri de: ''Gö • 
beis niçin susuyor'.' .. diye mü
temadiyen sualler ~ormakta ,.e 
onun böyle heyecanlı günlerde 
nutuk söyl~memiş olmasını ba
şına bir f Plaket geldiği yolun
da tefsir .~tnıektt'ydiler. 

Bu haberi ihtiy·ıtla tchikki 
et.mck lazımgeklığini k:ıydedi • 
yoruz. 

Düscldorf, 19 (A.A.) - Al- 1 
man kıtaatı ile Sovyet kıtaatı. ilk 1 

~...:.....__: ______ ---:: ________________ ~-=--------=--=-~-:--------:------:------------------------------------
H itlerin bu akşam söylediği nutuk: 

"Danzig valisi ve parti arka

"Alman şimdiye kadar sulh istemiştir; bugün de ıstediği sulhtur,, 
Hitler bu ak§-8m sa.at 18.20 de demokrasisi en adi bir demok- ı ıettiklerini, gittikçe tahammülü. l ~1an menfaatlerine rnütealli~ _. 

Danzigde bir nut.ak söyledi. Rad. rasiydi. nün tükendiğini, ~ıı·sol•nmiı1 ara ı tır. Bun~ da yakında herkes og. 
• . . "O d k' Al k ıı· t' • L. l -'- . . t A-1.ı..- t ·~ • f rcneeektır. 

Yo evveli Danzıgde Hıtlerı kar ra a ı man a ·a ıye mı D\I ma& ıçın erouuus ~ tıgını, a. ilk h led ··ı . t • - _ . • . am e en mu ıım op • 
ıılayan hallan tezahüratını neı- kendı boyundurukları altmda kat lngılterenın bunu da redettı. nıkla.ı-ı alclık, iktıı;adi eksikle • 
retti Hitler ~ehre girer ve nutuk idare etmek ve tazyik altında ı ğini, hunun üzerine kendisinin rı~i~i t('~i~ d~ik. 
vereceği yere gelirken hali< ta. yaşatmak istediler. Irkdnşları. harekete gt-çtiğini söylemit ve D:yebılırım kı bu haı pten do 
rafından alkıılanmıt ve Danzig. mızın tabi tutuldukla.n lıu iş· nutkuna lÖyle devam etmittir: layı hakikaten mütee:slrlm. Bil 
deki eski naayonal ıosyaliıt par_ kencelere birçok Almanlar şa- "&n Lehist:Ana iiltimatom hassa Fransa ile l:arbetmiyc mec 
ti şefi ve bugünkü vali Föster hiddir. g•.>ndermcdim. Ç'ilnkii Alman ı bur olduğum için teessür duyu 

''Bütün bunlara ragm-en, ben mBletinin hareket tar7.ında böy yorıım. Harbin 3 sene süreceğini 
tarafmdan, Jebir namına kendisi- le-&· -'·t AI ·ıı Lehistanm statUkoaunu muha- . lr IJCY .'fv". U:·. mtn mı e- 'j •ÖylüyorlaT. Uç aene deiilıi..~ S, 
ne hot ge1din denilmittir. _ t ı yalım: buvU.k ışıer vapar. Bu. h .. d k ı.: 

Bu 1rrada halk : faza etmek, hududları oldugu nu sınlryanı~nnş oım~J 1ngiltc. atta o. uz, on ~e .. "'le. sün-
''Danzigi Almanyaya k gibi bırakmak istedim. Maksa- renin en b!iytlk hatasıdır. harbederız, ~rcfı.muı kimseye 

azan. chrn y~lnız, Le~istanda bir ni. "Alınan ordusu J_,phistanda siğnetmeyiz. Alman milletini boı 
drrdrğı için Hitlere teıekkür ede. J k te t' ta ıc- ·· · zam vücuan g..,ı irmekti. Bu hu· ıare ·e geç ı ve m ..., gun l· mak ve parçalamak kabi ldeğil 
riz!,, diye baimnııbr. susta bıı çok gayret sarf ettim. çinde harbi S(.na erdirdi. Al - a·- B h t Atman milleti bil 

Mitler, mikrofon beıma ıele. man orduları şu anda (Lvov) ~ 1·: u arp e . . 
Mareşal Pılsu:Uki !le bir an • Lemberg ve Lodz'a ""irmekte akuı daha fazla bır tesanüt karan 

rek, nutkuna batlaınıt ve fU me. · :] B "' laşma yanmak !Stc ım. u an- ve bozguna uğramış ka<;an Leh mıştır. 
al de bir nutuk ıöylemiıtir: ı h Al 1 h d k ) - ,·tad Dü' aşma, em man arın, em or usunu O\':ı. amll.A rr. n Almanya ancak garbda ve 

Lehlerin menfaatine hizmet e- 100 bin. bugiin 60 bin esir al- ı:ı.arkta hudutlannt emniyet al • 

De münasebetler idame eylemek 
içiıı elinden geleni yapaeağmı 

daşlarım: 
lalll4lğa memur edilen hususi Fran .. Bu anda yalnız siz değil, bü.. 
sız ve İngiliz gemilerinin takip tün Alman halkı sevinç içindedir. 
ettikleri metodlara dair dikkate Ben, daha hari>e ba~lamadan ev. 

decekti. dık. Ordumuz Lehistandaki i . tına almak istiyor ve buna mu. 
lerlemesine daha birkaç gün vaffak olacaktır. Ben ne lngil • 

P1LSUDSK1 ÖLDüKTEN devam edecektir. tereye karşı harbetmek iatiyo • 
açıkça ilin etmiştir. 
RUZVELT1N LEH CUMHUR 

REtStN ECEV ABI şayan maltumt verilmektedir. vel galip geleceğimizi söylemiş _ 
Daha harp başlamadan evvel · B ·· aı· 1 · D Vaşington, 19 (A.A.) - Rus _ tım. ugun g ıp ge mış ve an-

tahtelbahirlerle mücadele etmek ·ım· ~Polonya Reisicumhuru Mos- zig Almanyaya ilhak edı ıt bu. 
üzere bir ihtiyat filosu teşkil edil- 1 c:idcinin telgrafına verdiği ce • unuyor. 

,,..,m, bütün teminatlanna rağ. mişti. ''Bu güzel ıtehrin, bu güzel 
Muntazam filoya ilave edilen 1 k · k dd b'. ·· men Almanlar tarafından açık şe meme etın mu a eratı utun 

1..s-1......:.- bo ha .:ı-~ d'l . . bu ihtiyat filo, bilhassa hafif cüz. Almanyanın mukadderatı idi. Bu 
_.mııı::nu m r\MUMln c ı mesını .. • d , ·k d h 
~ı1.. ır..- utamıar an ve coK mı tar a u. .."'ün, bu ...,.hrin •imdiye kadar kin 
__ ııç ...... ,ılama.kta oldugunu bil • , •. . . :r~ :r .~ 

~- snaı ~~re.t: techız cdılnu~ ro - de bulunduğu vaziyet, bir daha. 
1 morkörler~en. mütt~k~r. . . tekerrür etmemek tartiyle değiş. 

RUSTADA KETtNOLER 1 Ba gemile~• ~e~ının tnil bulunuyor. 
Kı l ~ it (A.A) _ M- a. oiıımat banian tıoc'pÜ.lr:tc ımrıı 1 "Giriıtiğimiz kanlı mücadele 

. -.._,. ~ • ınabafua etmektedl Ç-\inki: tor 1 1..._ lae rıaıafmda Uknyna ve · . r · 1 - j !'Ona C'rec:ek ve biz sulha kavuşa-
.,_ ....,.. bildırclanım r - pm... "" :ı.UDOIUrMrdeı: fazla CAktık. Bir sok insanlar o zaman. 
-* yolundA hak6uwda Tttdi~ ıt~ ~MıWen npurlara ç~- ki sulha inanmıyorlar ve yeni bir 
bmn laararede lellmlıyaa .... ~ ~~ yapılm~adır ~ u harp çıkarmıya salışıyorlardı. 
~ midnt:ler' cktedllme~ ..,. ~buta tOf'l)iltcı' 3tddıg: :aman Seksen milyon Alman şimdiye 

"lll& •~lerin k•lıurgasma k d h lh · · b ·· a. b--. ~,.. ~tmıa a ar ep su ıstemıgtır, ugun 
~ r~. ....S--pt'"'m .. tln ahhınndatt geçmekte de istediği ıulhtür. 

•&ntlllBt'ANA llOINAOAI ~. "Burada, şimdiye kadar uğra. 
POU>NY.&ULA'B !>ifcr cihetten romorkörlerdc dığımız bütün haksızlıklardan 
~ u (A. A..) __ DG.D n~leıı afrr ~pİAr \'C çok miktar bahsetmek istemi}'orum. Zira, 

'Mten ...- ltmddM p · 1 da obft. huJunmasr bu gemileri bütün tarihi hadise'e:- bu haksız-
•-

111 
IMOllV'a r •ah tt.>ı. k · · hrk r wdlJıl:ıed ...,,....__ .... ___ \ du·_, ; • !e ır :- ıçsr. en te ı c ı lıklara şahittir. 

"" _..,_.... -.-.- .11.ı uU d'" • alin , 
1 • ~ .,. ~ ıeç- •'J"1M n e :ııt<>}'ml.t!tur. Bu adamlar dai.na toprak yağ. 

n•a etmek ve milletled ezmek az. 

SONRA... Bugün 300 bin Leh askeri, rum, ne de Fransayla. Maka& _ 
''!\.fareşal sağ iken bu anlaş. birçok subay ve general bizim dım bütün ihtilifla.rı hallet -

ma tatbik mevkiindeydi. Fakat esirimimir. Bunlar esareti hak mck. bütün bütün gerginlikleri 
o öldükten sonra bütün bir bar- etmişlerdir. Zira, bu güne ka - gidermektir. 

dar, erkek, kadın, çocuk ve as. Lehistan bir daha dirilmiye. 
barlık, tazyik ve işkence siya- ker, binlerce Alman onların e- cektir. Bunuyalru.z Almanya de 
seti ortaya çıktr. Leh yahudi- siriydi ve ağır cinavetlere kur- ğil, ayni zamanda Rusya da te-
leri bu milleti daima sağır ve ban gittiler. Ben bunlara nasıl min ediyor. lngiltere, Lehista • 
kör etmişlerdi. Onun için, ha· tahammül edebilirdim!,. nın tekrar dirilmesi için c;arpı-

Hitler burada gene Lehiıtanda şamaz, zira bizimle oarb cep. 
kikati Leh hükumetine anlat • ... 

Almanlara itltence edildiiini, in besinde meşguldür. Fakat, ou-
mak kabil olmuyordu. Bu su- gilterenin buna rahat rahat bak. na eminim ki Almanyaya kartı 
retle, Almanlar büyük bir taz. ~ ih 1 gelenlere ve ona fenalık etmek 

bgını, n ayet Aman orcluaunun 
yik altında yaşatılıyordu. istiyenlere bu pek pahalıya mal 

harekete geçtiğini aöylemit ve olacaktır. 
"Fakat, bizim bütün bunlara 

ilanihaye tahammül etmemire 
imkan yoktu. Çünkü biz büyük 
bir milletiz. Evvela, bir Alman 
şehri bu vaziyet dahilinde ka
lamazdı. Saniyen, Almanyadan 
koparılarak alınmış bir parça 
bu tazyik altında yaşatılamaz· 
dı. 

''Bilmiyorum, f ngiltere ne fi
kirdedir. Onlarla da anla§mak 
için çok gayret ettim, bir hal §ek. 
li bulmak için ça1ıştmı. F<ıkat, 

1 
bUttiıı benim teşebbüslerimi bu 
adamlar kısa bir zamanda akim 
bıraktılar. 

ıöyle devam etmittir: Ben demokrasiler tarafından 
''İngilizler radyolarında bizim taarruza. uğradığım için iftihar 

çok yavaş ilerlediğimizi bütün ediyorum. Fakat onlar Alman 
dünyaya ilan etmek istiyorlardı.. milletinin bana kartı geleceği -

ni düşünüyorlarsa çok abdaldır 
Halbuki, ordumuz gimıek gibi lar. Biz açık döğü.şmeye alış • 
işini bitirdi. Acaba İngilizler şim mış insanlarız. Onlar gibl barb 
dine diyorlar?. etmek şerefimizle mütenasib de 

"Bu arada Ruaya da, Beyaz ğildir. Alman milletini propa -
Rusları ve Ukraynalıları koru. ganda harbi ile yenemezler . ., 

"Neticede kimin e3Jip geleceği 
mak için Lehistan toprağına gir 

ni göreceğiz .. lnciltere bugün ka 
didi. İngiltere bunu bir cinayet 

dmlara ve çocuklara karşı harp 
sayıyor. Fakat zannedersem de. ediyor. Biz erkeklerle dÖVÜJft'lek 
nıokrat İngiltere asıl bizim bol 

isteri~. Onlar insaniyet nedir 
ııevik Rusya ile yaptığımız anlaş. bilmiyorlar. Kadm, ve çocuktan 
mayı kıskanıyor. Alman, Alman aç bırakmak istiyorlar. Alman -.ur. ~ •• , .. bdrn ..,~ 

1DDÜtv. A.J'1d sunıuıda i1ıdl ı:. 

"tak Poba,.. ata.lan da h~ 
HiJllf't'1. Jf ,· .4.. A ) - l~adl')r 

"O b b'··· .. olarak, Ruı ta Rus olarak kala. ı'dareaı'ne karctı değı·1, L-dın ve minde idile:-. Fakat l..ehi:;tan top· I zaman u son teıe uusume ,. -
w "· ı h 1k ·-· • · karar ·-'rrJı'...,, ... lakJ'* "l'Jm Alman cak, fakat iki millet biribiriyle r--uklara karctı harp -dı'yorlar. r;,g: ~~ıınan a··nı .ı .~ttıb: ;.)ır '·· .... n o><\• • :.""' ,. .. 

rMrıittfr. Jtıtalu d whal :afll h t JUi 

'ecrid eı!llerM "camnlanı y.i\ndE' - • 
~. 1 

-'LMANl..AR MEV'ZU lHR 1 
'rAA RRUt: ·r .... T>TILAR 1 

":>.tna, ~o i.4.. A ' -· Jtii> ük tr. 1 
tfodıarbiyerun ~ı:ıbhgi ~ 

itYYdlci go:v <;ann g;ı. ' 1ma diış 1 
-nanın mev1li Mr taa• rtı"'•ı t.:ırde- 1 
ilrnistiı: 1 

., ..... ,_ NMlf tt-Mi!dc ttl. ' 
".~~ d>t~ttt'ft hydcdiI:li~iı'e göre. ı 
F!'11tnı-n- «"trlnrharbiv~i .-\lman J 

lfVdierbln bu naiiyetine hü -

n.•nM bilıHr1~r: 

P '*'a !"il dtt.J\ U om ıuı Y'll ya 9.Ş1I. - b. b ı • ~ ı l<ı•"? bı: n:.lıtmlaı ııı .i. .... ı.:~lıc··sı·ı·.•3eıı d()')'; yaşayacaktır. •·Burada Alman mı'lletm· e tc.,.k ı~ tvprakn \"e ı.: ınt:::l1 \:.tet .·\ • ~ r 
r. :.:n<:faza etmek ve ~.;:·y\kiııdcr. Çünkü, geçen harp hi.ıe iyi bir kür etmek isterim. Kahraman At ~ıür1 miı..tarb.rlll rnUllt'<!! gel. manlaıır, ~illı~ması, 1\hıaı.iuın 

rn""ir: :.ayi i;ç vücuda gchni~tir. Bu~iiıı 
3!vil 1""'0, ~O~lık rnC, subay VC k;,7;rnrn1~ buluııdtl":.: mr:d aiyet 

~=- H! hin. 1 A:m.ı1.nlıırm ""'C' i i"i. U Z<1nı;,uk! 
Suhn:. ıu ve er'(:r allant:.ır. tc"':· Le!ıistcı:: du. bcı:;ıil'klİ Lı;:h devleti 

:-iu etlilır ı~ ,.,. tabııit oluıınıu!!hır. de sayısıı: Al:nar t)r•Jul:ırının kanı 
Ekscrl-.i ha:oa•a uğrıı.nı? .. ohm.ık ile husulı: g'Jnıistir. 
üzere 1(.\t kadar ,ı:. ta) yurc Ro. "Fak.ıt. L<·ı..ist r.. bizim ka-
manvr;ya sctnıi15lir. 

Ycnier:. br:ım tevfikan hükü
mC't. T'olcın:;& Mlldım~t: rkaline 
mttlı••rl Jk'lmr.tg~h g!5stcrml•tlr. 
Bı: mcy.ındıı Polon:·n Rl•lskum-

nıınııh h'>i~\:ci L·<Tioıi' torır ..... l İll· 
r: layı~~i··I:; muhafaz..~ etmesini 
bilmi 1rrdu. ()rl-ır bu A!mon 
medenlvet! iri••C: _, b1!rLl'1 lı1,,:ı

rına devan' ~W!t•:-. Ldıiı:ı'. ır. 

ku:-tanııakı:. On~~ım bt~~ic. bil • ek. s veı-mişti:-. Biz şiımH demokf'a man milleti, bütün bu gcsirdiği 
s:ieı i ezmt.!-: :tı:tninde\.·i.z. Bu. rok h ci"ı.!<;::, nıi.ii.:t <:':"aı; na fitne. ft:. 

sat sokmnk, t:.ı:;i bi: s!y>!s<. ~ t"kir 
ct:ııekti. Bt!:l i~te, .fo. "ruan1an bii
ti:n bur: :::!'<lan kurtarmı~.._ ~arar 

:ı adiselere tahammül etmesini bil 
k 'İ:.:y.iı~·. zira 1nt:iltere, Alma.o si . . 

mıştır .. , 
yas~tine kJ-._r gclemu. ı Hit.lcr nutkunu şöyle bitir. 
iı,inclanvkldOlcm c. cc cccccvçu miştir: 

''Rizim ti Urnl dai!larma "Danzis: Alman §ehridlr ve 
ka.l~ r !!İd{'cc"'imlzi siivlüyor • Alman olnrak kalacaktır. Bunu 

''Lyl:·! ?\'! gclcEı i 7.aın.ın dü. 
l:ır. Yani bizim nusvn ilf' v:ıntı. kaydeden tarih Almanların de. 

,,, c:-dirı:. 

şi:nclilklcri.mi tnt'•ik:ı giriştim... ·~•'111z a1ıiasnhıda.ki tna'•hütl<>ri mokrasilerden <:ektiklerini yaz. 
Hitferi hnd"" ıonra, lngil- ı öU-,·cnmE"1' fr~•·;voı iar. lnı:iltere mavr da unııtmıyac.aktrr . ., 

tere ile 1.-:histanın hh· anlaşmfl 1 bi:· .... en frı;.~:ı F..11sı·a ile vaptığı. Hillcrin nutku bir buc~uk !!la. 
"_ · . . 1 ı~:· · .,.,1,,c-m:- i<>i:1 lnztvor. at k'ldar cievı:ım ederek stat 

y;ıptıkl ı mı, kcndısın. sullıRne 11 1. , . • 1 h d f ın ·· ~ · · 't. · l' 
b

. h • , 
1
. .. .d .. 

1 
L _ ı.._ı ıa ı.ıu~· "" ma.nyamn c ~ . ~ .... ıı u::. ı:;. mı§ ır. 

ı•· ıu ~c.~ • umı 1 1 ~ DVşıınn oc:: lcrr ı-c:• m!lhduttu: ,.c yalnız Al 
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Leh Başkumandanı 
sabah Romanvavd 

o lr~ lUI ifil lUI liil lk lY liifil c§l ifil dl c§l~ o ifil o 

diin 
geçti 
<gj~lfil~~ 

eDöne @l0<do ır~~ Ş©~~nk©v~kü 
Lehler kah ramanca l~~~o~v~~e-~t~l~e~r~~~~e~~~le~r~e~ 
Aınıukavemet ediyor t ' . 1 

lrnan Ordusu mevz i ~ maglUbiyet· a eş açınıyor ar 
ere uğratı~ıyor ; .. iki .. A '.~an Bir S ovyet tank kolu Romanya 

Biik Qene ralı maktu l duştu 

·:;gıf.~n~~.~i~-~~: .~.:·~:~; ~:d:·~::::~:ı :.~:.".d~~OR·~:~ hududundan nasıl geri çevrildi ? 
ovski'yi tg ~eraı Slavoj Sklad - tayyaresi gelmiştir. Bu 7 50 tay. ~ 

\ 

unu geçt·~~ıben Romanya hud.ı yare askeri tayyarelerin en bü. Sft r (FıranSUtl! gazet e S llnle SJÖr & : 
tgı v b" 

a da ot e ırkac saat sor.· yük kısmını te§kil etmektedir. s t Al k ı • d p 1 
ıği tcyi~~od~lille Cern;utrye gei Letonyada Dounabugdan bil. ovye ve man as er erı arasın a Q onya 

1 rnekt d" 

ulu~:~~;~~. Pek b~t~~~ bir halde ~~!~ğ~no::::~r:e ~~arı;;a t=~: arazisinin i şgali için bir sürat yarışı başlamiş 
bığcr tih raya inmiş ve tevkif edilmiştir. 

lviaya go .. etten dolaşan t ·r Alman aı·ansına nazaran Po. 
· . re M 
ilnın e·k· ' are~aı Pi!suds lonya hükumeti erkanı dün 
'tn i) ı erk· h 

craı ş anı arbiye re.si Romanya hududunu geçmicı.tir. 
lrrı • oşcnko k :r 

} glı • R ' d . ~s Y• mareşal P-olonya I'Cİckumhuru Moscic. 
ı p 1 } ıın a · . 

o onya k zınıetındeıı son ki ile hükumeti azası öğleden 
inlı;;ını d Uvvetlcrinı'n kuman s c h sonra hususi t renle Czernovitz • Soo Polon ru le Clıni"'tir 
.. d Ya tayya ~ · den hareket etmişlerdir. 
, a a rnev'-ur b 1 rcııı Roman • 5 "' Moscicki ile ailesi ve Polon. 
ır. Ekserisı' f u tındurulmakta· 

Londra, 19 - Sovyet kıtnları 

I..chistnnda ilerliyerck şimalde 

Vilna ve Brest Litovsk şehirleri-
ne. ccnubda Macaristan ve Ro -
manya hııdudu'la gelmişlerdır. Ro 
manya hududu yakınında Zalcski 
§chri de işgnl olunmuştur. Ho -
manyn Lehistan hududundan son· 
ra Macaristan • Lehistan budu -
du da Macaristan taro.fmdan ka-·c. evkaı-d ya hükumeti az:ası şarki Kar. 

' t-rarnrş ola a c hasara 1 b' h · 1 
\tc bul"ntı Qu. tayyareler Bük pc.t arda ır sp e n o av, v7 i>J.tılmıştır. 

"' ınak d kral ailesinin yazlık bir ikamet.. Macar hududunııa Lehistan -0Ptalı:lar ta ır. Romanya 
p 1 ında b glhı bulotıan Bikoza. Marep J tlomanya mUııterek budud mm -

o on"a undan maada 
1 ' Otd Smigly Ridz ise Kraiova gide- takası Sovyct krtalan tarafından 
e nıı~L · Usuna ait 200 tank 

""111?\ lll'lt cektir. işgal olunduğu için Almanyanın 
ırıca~ vardır. 1 

tarda harp malze Dünkü Alman tebliği hüla. Lehistan cihetinden Romanya ile 

arnautid . saten diyor ki: ''Polonya harbi müşterek bir hudud tesis e tmesi· 
:0•1.ı tarafın~ltt Polonya kon. j sona ermek Uzeredir. Lem. ne imkan bırakılmamı§tır. Bu 

ta gore an verilen maliı l ergin tamamen muhasarasın - hududda şimdi Sovye t Rusya var. 
t re 3o.000asker ve sivil olmak i" 1 
1anYaya Polonyalı dün Ro 1 :ian ve Lublinin zaptından son. 
leh geçmiştir. ra Alman ordusunun ıarktaki 

Otdua ' kıtmı ıemberg • Vlodzimierz • 
cdıyor u ınukavem~t Bialystok hattı üzerinde bulun-
Pa · rıı, Ig k b J P 

L ma ta ve u suret e olonyanrn 
rıı.ıvakkt - eh hükumetinin 
!inde en. Yerleştiği Kuty şeh en büyük kısmını işgal eylemek 
k}ı a· vazıfeıine devam tt' . : ~edir. 
~ Jaıtsi e ıgı Cephenin arkasında eski P o. 

ektedir. tarafından bildiril. 
Ajana lony:ı ordusunun dağnık m üfre. 

Alrnal'\ • rn·Poıonya ordusunun, zeleri kalmal:tadır. Bunlar bazı 
ltıiitearrıı U~rru:a karşı bu mahallerde imha "C esir edilmiş 
>ir ın 'lo f ' lerdir. Bu grupların en büyüğü 

e ltarı:ı1 ırka fazlası ve 
tı ~ on • ki bütün Polonya ordusun un 
ası ve ..... tayyaresi bulun-

ı i r f ·••Otörı-· dörtte biridir • Bzura ile V is. 

l likiycr u kıtaaunın ka. tül ararında Vyszogrodun batı 
eleye d ıne rağmen .. 

•c . "L cvarn etf . . • ' muca. cenubunda muhaaara cdilmi§tir, 
'a~ ehliler nı kaıgını bildiriyor ve dündenbcri inhilal etmekte • 

CdeteLı u vemete de 
/\} "Ctd' • dir ... 

llanıa ır . ., diyor. 
nektcd· r leh· Almanlar Sl~vak orduıunv . ırtcr :ı;- l&tanda ilerlc-
lddetlj ve • alcat Leh ordusu terhıs ec.'iyor1ar 
ııctt d anua p rl 19 H · lr e evarn edi ane mukave. a s, - avas aJansının 

1 l'llevzij rna · /or ve Alman _ öğrendiğine göre Almanya em. 
~or. lVl:eseıa g tıbiyctlere uğra. rinde harbe sokulan Slovakyalı 
"'cdek etraf Lvov civarında askcrl~r mütemadiyen isyan çı-
~ltha 1nda v k karmaktadırlar Bu vaziyet ilze· 
1 rebeJerd u ua gelen 
~ Viyana e Almanların ikin rine Alman başkumandanlığı, 

inti L' rnotörlü fırkası ve Slovak ordusunun terhisini Uıte-
ıa:ni}'I~ iınz piyade fırkası ta. miştlr. Geçen pCr§embe 2Unt.ı 

l 3~ ;ı rnha Cdilmi11.ti"r Brntislavada \'tnj bir asker isya. 
"'ne·· s- • 

1.Yı kı.ırna u Alrnan riyade a nı vukubulmu§ ve Alman subay-
ıir editrn?d~nı albay Goeritz • larma itaat etmek lstemiyen 2 
r1 ~ • ıştır. Alman bın asker slllhları almarak hap 
uı rızvitz ·1 general. sedilmi§tir. 

er 
8 

ı c Gafron mak. 
Var taıundadır. Zilnada da buna bcnz:cr bir hl-

la Şova tesr 1 dise vukubulmuştur. 
rı da ım 0 rnamıştır ve 

lt!tt lllukavemete d En ziyade tıerkeşllk edenler 
Cdir " evam et. 

•~nda · v arşovadnl:i Leh k en eski sınıflar olduğu için. Slo 
ınr ., nı §ehrin te"'lim ol u. vak milli müdafaa nezareti 35 i-

t tnüd f mıyaca lı\ 40 yaşındaki ihtiyatların der. 
• nı d"L . a ilerin son damla 
Üf:, ,b o,..Ulünciye kadar .. hal terhisini emreylemiştir. 

..... ,.;ı d mu. 
rnıittir evaın edileceğini bil. 

Alını. 
"~"İl n men'lalarından 
Aı en hab~rler 

•'ilan 
rr:c:nb2larından 

veri. 

Diğer taraftan Slovakyada boz: 
guneuluk o derece tehlikeli şekil 
!er almaya başlamıştır ki, hUkü· 
met, herhangi bir bozgunculuk fii 
imin idam ile c.~zalandırılacağını 
halka bildirmiştir. 

dır. 

Sovyet BSkerltri. Brest - Ll· 
tovskda Alman :.ıt'alarile bulu§-
muşlardır. Danimarkada çıkan 

Polltiken gazete~11, .. Alman ve 
Sovyet askerleri şefleri, Poloı~·a

nın nasıl taksim edileceğini k.ı · 
rarlaştmnak ve !'C.ni Sovyet • Al
man hududunu tesbit etmek içın 

Brcst • Litovskta :r.Uhlm bir içti· 
ma yapacaklardır ... diyor. 

Şayanı di <kat hadıse ' er 
Paris 19 (Radyo) - lntran5ıgeam 
gaz~te:;inin siyasi muharriri divor 
ki: ''Polonyadan BUkr~e gelen 
ecnebi diplo:natlarl:ı gnete:iler 
Sovyet ordusunun Polonya:la ile
rı yürüyüşü hakkında şu hadise· 
leri kaydediyorlar: 

l - Sovyet askerleri Lehlere a· 
'teş etmiyorlar. 

2 - So\•yet zabilleri. Leh:en.· 
dü:;.man 51fatile d~ğil ken:iilerıne 
yardım için geldiklerim beyan 
edıyorlar. 

3 - Polonyada ilerlemekte olan 
Sovyet motörlü kuvvetlerine Leh 
piyadelerı refakat edıyorlar. 

:ı - Sovyet ve Alman askerlcn 
arasında Polonya arazısinin işgal• 

ı.;ın bir sürat yarışı başlamıştır 

Kapanan bir hadise 
BUkre§. 19 - Emin bir mcn

badan bildirildiğine göre Sovyet 
kıtalan diln sabnh Leh • Romen 
hududuna gelmişlerdir. Motörlü 
Sovyet cUzütarnlı.nnm Zalcczsi: 
köprüsünü geçerek bu köprünün 
Romanya tarafındaki kısmını bir 
nıüddl"\t işgal ettikleri de habe r 
alınmıştır • 

Sovyet tanklarının dün sabah 
Kuty ile \'icneeeo arasından R~ 
manyaya giden köprüyü geçtik
leri hududdan bildirilmektedir. 
Romen kumandanı hu tanklara 
durmalarını söylemifıtir. Bu kola 

kumanda eden Sovyot miralayı 

özUr dilemiş ve tanklar geri dön
mUı;lerdir. 

Polonya _ Romanya huC:udu 
şimdi Romanya U.ı afından kapan 
mıştır. Hususi bir müsaade olma
dıkça bu hududa yedi kilometre 
den daha çok yaklaşmak mum 
ktin değildir ve hududun üç kl. 
lometre içersinde çok sıkı bir kı
taşt kordonu tP.s.s edilmiştir. 

Londra, 19 - İngiliz hüku. 

meti, Sovyetlerin Lehistanda al· 
dığı vaziyet dolayısiyle bir res. 
nıı tebliğ neşrederek noktai na. 
zarını anlatmıştır. Bu tebliğ şu. 

dur; 

İngiltere hükume~i ... -ıvyet 
"ıükumetinin emrile Polonyaya 
karşı yapılan hücum neticesinde . 
vücuda gelen vaziyeti tetkik ey· 
lemiştir. Almanyanın kendisınc 

karşı gönderdiği kahir kuvvetler 
altında, ezilir ;bir halde ikc~ ln-

İn g il iz tayyare • • gem ısı 

N·asıl 
batırıldı? 

Bertin, 19 (radyo) - Alman radyosu batırılan İngiliz tayyare 
gemisi hakkında şunları söylemiştir: 

Denizaltı gemimiz tarafından batırılan lngiliz tayyare gemisı 
250 tayyare taşıyabilecek büyüklükteydi. Geminin mürettebatı 750. 
tayyare mürettebatile beraber 1200 ki~idir. 

lngiliz radyosu, torpili atan denizaltı gemimizin batırıldığını id· 
dia etmişse de denizaltı gemimiz ana limanına dönmüş bulurunak
tadır. Mürettebat. tahtelbahirdeki tayyare dafi toplarile, hü::-Jml ge
çen iki İngiliz tayyaresini düşürdüklerini SÖYiemektedirler. 

İııgiılz tayyare gembi Coura

gous'un bir .Alman denizaltı ı 

tarafından batırıldığı habt'r lnl, 
diin nkı;;am ilk def& olarak 

"Son Dakika., Yerdi. Aşağıdaki 

~:ıtrrlarda, geminin batış tar. 
iliitını olıuyacaksınız: 

1915 de tezgaha konulup 1917 
de inşaatı ikmal olunan bu gemi 
kruvazör olarak yaptlml§tı. 1924 
de Lezgfi.ha a:marak dört senede 
.. e dört milyon ingillz lirası sar
fiyle tayyare taşıyan gemi 

h'l llne getirilmi~ti. Geçen nğus

tı~sta ihtiyat filoya alındığı için 
JlÜrettcbatı azaltılmıştı 1.·e içinde 
azla tayyare bulunmuyordu. 

Harbin başlangıcından beri tica-
ret gemilerini Alman denizaltı 

gemile rinin taarruzlarına kal'§ı 

muhafaza etmekteydi. 
Geminin mUrettebatı, hava ef· 

radiyle be raber, 1261 kişldiı. Fa. 
kat ihtiyat filoya almdıktnr son
ra mürettebatı 700 e indirilmiş 

ti. Kurtarılanlan.an 400 kişi tor
pito muhriblerile ve ticare t ge
mileriyle lngiltcrcye getirilmiş • 
lerdir. Kumandan Keitc Jonesin 
ne olduğu malüm değildir. 

Kurtulanların anlattıklarına gö 
re koca gemi torpili yedikten 
sonra derhal ynr:a yatmış. beş 

dnkikn sonra kumandan gemiyi 
t erkctmck cmrinı vermiştir. 

Geminin baş tarafı batarken 
kıç tarafı da dimdik havaya kal· 
kryordu. Torpillennıesinden 15 iliı 

30 dakika sonra denizin dibine 
doğru saplanmağa başladı. lhti 
mal bir saniye fasıla ile iki kuv· 
vetli ve biribirindcn ayn infilak 
\'Ukua geldi. 

rorpito muhrib~eri pek çabuk 
imcjada yetişmişler ve milrette • 
batı kurtannağa çalışmışlardır . 

Muhribler derhal tahtelbahire 
hUcum etmişlerdir. Tahtelbahirin 
tahrlb edildiği zannedilmektedir. 

Gazeteler "Courngeous., den 
bahsederek geminin zlyaından zi 

vade nüfusça zayiat vukuundan 
dolayı teessUr izhar etmektedir-
ler. Bütün gaze teler evvelki harb 

de "Abuklr, Hogııe, Creey., kru
vazörleri ile ·• Audacious., adın 
dnkl harb kruvazörünün muh:ı • 
samatın bnşhmasmdan pek az 
sonra batırılmış olduklarını ha -
tırlamaktadrrlar. 

Daily Express gazetesi. "Cou-
rageous,, tin tam merkezine isa· 
be t vaki olmuş olduğunu yazmnk 
ta ve şöyle demektedir: 

"Bu dnrbenin çe tin bir darbe 
olduğunu inkdr edecek değiliz, 

fakat lıöyle darbeler yemeğe a-
mndeyiz, nasıl ki bu darbeleri in. 
dinneğe de hazır bulunuyoruz . ., 

gilterenin müttefikine karşı yapı
lan bu hucum. İngiltere hlikume· 
tinin fikrince, Sovyet hükumetinin 
ileriye sürdüğü sebeplerle muhik 
gösterilemez. Bu hadiselerin tam 
manası henüz meydana çıkmamt'· 
tır. Fa.kat İngiltere hükfuneti şu· 
rasını beyan eder ki, vukua gelcr 

hiç bir şey. bütün memleketin hic 
!erile birlikte hareket eden .... İng!I· 
tere hükumetinin, Polonyaya kaı 
şr olan taahhütlerini yerine getir 
mek ve neticeler elde edilinceye 

kadar harbe bütıün enerjisile de· 
vamctmek hususundaki karannı 

degiştiremez.,,, 

Gizlı anlaşma? 
Diğer taraftan Lehistanın, 

Almanya ve Sovyet Rus)'<lea ta. 
sarlanan müstakbel vaziyet i et. 
rafında türlü tahmia ve tefsirler 
ileri sürüliıyor. Tamamiyle kay
dı ihtiyatla telakki edilmesi ıa. 

zım geleceği tabii olan bu tah. 
minlerin ve rivayetlerin en §8.f 

yanı dikkati Va§ingtondan gc. 
len şu telgraftır: 

Sovyetlerle Almanya arasında 

altı maddelik gizli bir anlaşma 

mevcud olduğu haber YCriliyo(I 
Mezkur anlaşma mucibince, R us· 
yanın 1914 teki hududlan aynen 
ihya edilecektir. Şarki Prusya hu-
dudu müstesna olmak üzere Le:ıis 
tanın Sovyetler Bir:iğile Almanya 
arasında müşterek hudud bulun-
mıyacaktır. İki devlet arastndll 
küçük bir Lehistan kurulacak· 
tır .... 

Yeni hudut 
Dünkü Alman gazetelerinin, 

Sovyet Rusyanın yeni hudut hat 
~ını çizdikleri bildiriliyor. 

Bazı Alman gazetelerinin halı· 

hazırda Alman işgali altın bulunan 
bc!zı Leh arazisini Sovyet Rus. 
;-a hududu dahiline sokmaları 

hayret uyandırmıştır. 

Ezcümle Dusseldorf.:r Nach-
richten gazetesi, heı ikisi de Al. 
man işgali altında bulunan Gro 
dno ve Bialystokun v :1nonun ve 
civarındaki petrol mıntakasının 

Sovyet Rusya tarafından ilhak 
:dileceğini tahmin etmektediı 

Moskovada çıkan Pravda gaze· 
lesinin de Lehistan hadiseleri mü· 
nase?>etile neşrettiği haritada, Sov 
retier birliğine ilhaı: olunacak 
mıntakalan sarahaten gösterdiği 
haber veriliyor. Yeni hudut hattı 
Lit\'anya hududundan başlıyarak 
Brest Litovsk ve LVC>Ydan geçmek 
tc ve Rwnanya '··lduduna kadar 

1 imtidat etmektedir. 
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l<ana Bediinin kaynanası bayan 
Huriye yaşlıca, görmüş, geçirmiş 
bir kadındı. Böyle boş şeylere 

inanmaması lazım gelirdi. Halbuki 
aksine son derece hayal sever. hiı· 
rafata itikat eder, cinlere, perile· 
re ve cadılara inanırdı. Macera 
nikayelerine bayılırdı. insanı heye 
canda bırakan, tüylerini ürperten 
cinai romanları okumaktan zevk 
alırdı. 

Cadı sözünü işince alakadar 
oldu. Elindeki çatalı bıraktı. Ba
§lnI notere çevirdi.: 

- Demek doğru .. Yalıda cadı 
'ar .• 

- Zannederim, bayan .. 
Mesleği iktızası, bedahet dere. 

cesinde sabit olmıyan herşeyden 
şüphelenen cadının ve gulyabani 
nin mevcudiyetine inanmıyan, ta 
biiyat alimi Cevdet, tek gözlü. 
ğünü düzeltti.: 

- içimizde bu gibi şeylere e. 
hemmiyet verecek kimse olmasa 
gerek .. 

Bayan Huriye hemen cevap 
verdi. 

- Başkalarını bilmem. Fakat 
ben, ister budala deyiniz, ister 
ceh:-lctime veriniz, cadıya, gul
yabaniye inanırım. Bütün kadın. 
!arın da ben fikirde olduklarını 

zannederim. Öyle değil mi, ba. 
yan Şefkati? .• Siz sö>:leyiniz, es. 
kiden beri bu köyde oturuyorsu
nuz ... 

Noretin karısı, taşralı, fakat 
çok zeki bir kadındı: 

- Cadıya inananlar, cadıdan 
korkanlar pek çoktur. Fakat; ca 
dı nedir, nasıl şeydir? Nereden 
geliyor, nereye gidiyor? bilen 
yok. Bence bu hayalden ibarettir 
Evet, hayalden. Halk bunu haki 
cattelakki ediyor, şeklini değişti 
·iyor, büyültüyor, öyle ki az za. 
man sonra mlihim bir hadise olu 
yor. Ben bir cadının, gulyabani
nin mevcudiyetine inananlardan 
değilim. Görsem de korkmam. 

Bayan Huriye, tabiiyat alimi. 
ni göstererek: 

- Bunlar da, dedi, bu gibi 
şeylere inanmazlar. Daha doğ
rusu öyle görünürler. Cadıdan 
korkmadıklarını söylerler. Fakat 
gecenin birinde karşılarına çıkı. 
versin de bakınız, nasıl kaçar. 
lar. Sofada bir cadının dolaştı. 

ğuu, ifittiler mi hemen sandal
yeleri, koltukları kapının arka. 
sına yığarlar. 

Cevdet, cevap vermedi. Sağ 

kaşını oynattı, tek gözlüğünü 

düşürdü .. Yirminci yüz yılda, 

bu terakki devrinde bu gibi hü. 
rafelere inananların bulunma
sına bir türlü aklı almıyordu. 

İtirazın bir fayda vermiyeceğini 
biliyordu. İşi alaya dökmeyi mu 
vahk buldu: 

- Bay Şefkati, dedi, yalıdaki 
cadıların hangi ırka mensup 
olduklarını biliyor musunuz? 

- Hangi ırka mı? Ne demek 
istediğinizi anlıyamadım .. 

Bayan Huriye söz:: karıştı: 
- Cadıların ırkını, cinsini 

bilmiyorum. Bunlar, hazan gece 
yarısından sonra çıkarlar, gürül 
tü yaparlar, şunu ve bunu devi. 
rirler, kırarlar, rast geldiklerini 
çarparlar ... 

- Çarparlar mı? 
- Evet, ya ağzını ve burnu. 

nu çarpıtırlar. ya kötürüm, ya da 
çolak yaparlar .• 

Noterin çehresinde garip bir 
tebessüm belirdi: 

- Ha, dedi .. Söylemeyi unut
utm. Merak etmeyiniz, Direkli 
yalıda cadı veya cadıların bir hu. 
susiyeti var. Rivayete bakılırsa, 

bunlar, dediğiniz gibi ötekini, be 
rikini çarpan, §llnU bunu deviren. 
kıran eactwı.ıct... deği'I, bilakis pek ... ,, ............ 

Blırya ~efbti, kocasının bu 
sözlerine lşlttf1tçe fenalıklar geçi. 
riyoıdu. Bu; orta boylu, kuru ve 

zayıf, ekşi suratlı kadın, açık ve 
saçma sözlerden hoşlanmaz, koca 
sının biraz fazla içince gevezeliğe 
başlamasına sinirlenir .. 

- Şefkati, ciddiyetini muhafa
za et!.. dedi. 

Fakat hazır bulunanlar itiraz 
ettiler: 

- Yok, yok .. Müsaade ediniz 
de söylesin .• 

Huysuz kadının m:iciahalesi bo. 
şuna gitti. 

Çünkü noterin bir defa çenesi 
açıldı, sevezeliği tuttu mu, sus. 
tı!rmak kabil değildi. Sandelyesin 
de doğruldu ve devam etti: 

- Bunu, bizazat Baki Pap 
merhum anlattJI Gençliğinde, Ü

zerlerine beyaz örtü bulunan ca.. 

c1ıların arasıra yalıya geldikleri. 
ni, sofalarda dolaştıklarını söyler
di. Hatta bunlardan birinin, genç 
ve dul baldızının odasına girdi. 
ğini, gördüğünü de ilave ederdi. 

Cevdet, müstehzi bir kahkaha 
salıverdi: 

- Affedersiniz ama, yalının es 
ka sahibi pek saf, daha doğrusu 
daha doğrusu pek budala bir a. 
dammış!.. 

- Hayır!.. Fakat yaşlı idi ... 
Her ~eye müsamahakar davranır, 
her şeyi hoş görürdü. Bir gün da
yanamadım: "Cadının bc:.ldızını. 

zın odasında işi ne?.,, dedim. Ve 
pişman da oldum .. Bu sözümün 
paşayı kızdırmasından korktum ... 
Zira çok sert, çok zalim bir adam 
dı. 

Beni müstehzi bir nazarla süz. 
dü .. Sonra etrafına bakındı, yal
nız olduğumuzu kanaat getirdik. 
ten sonra yavaş bir sesle: 

- Bu sözünüze kısaca cevap 
vereceğim, dedi. Bunu bir ~ok de 
falar ben de yaptım .. Yani cadı 
kıyafetine girdim. Güzel hizmet. 
çilerimden biri, tekliflerimi red 
etti mi, cadı kıyafetin giriyor, sa. 
baha karşı odasına dalıyordum. 
Hiç birisi bu hilenin farkına var
mıyor, bütün arzularıma teslimi. 
yet gösteriyordu. En cesurfarı, 
inatçıları bile mukavemet edecek 
kuvvet bulamıyorlardı. 
Doğrusu ben, cadılardan çok 

memnunum, çok istifade ettim. 
Sofrada bulunanlar hep birden 

gülmiye başladılar, yalnız bayan 
Huriye müstesna .. 

Davetliler, sofradan kalktılar, 

salona geçtiler.. Kahvelerini iç. 
tikten sonra geniş koltuklara gö. 
müldüler. 

Köşenin birinde iki grup briç 
oynamıya başladı. Huriye ve bir 
kc:.z kadın triko yapıyorlar, konu
şuyorlardı. 

Briçten hoşlanmıyanlar da er. 
gara salonunda tabiiyat aliminin 
konferansını dinliyorlardı. Noter 
Şefkati, cıgarasının dumanlarını 

savuruyor, uyumamak için kendi. 
ni zorluyordu. 

Yalı sahibinin oğlu, Şinasi Be. 
dii, sofradan kalkar kalkmaz, ta
til zamanını geçirmek için devet 
ettiği iki arkadaşıyle rıhtıma pi. 
yasaya çıkmıştı. ' 

Köşedeki piyanoda, meşhur bes 
tekar Fikret Alkım, şampanyanın 
verdiği neşe' ile şuh ve oynatıcı 
havalar çalıyordu. Arasıra başını 
çeviriyor, annesinin yanında ki_ 
tap okuyan Güzideye bakıyordu. 

Bayan Huriyenin küçük kızı 
Güzide, henüz otuz yaşlarında i_ 
di. Kocası izdivaçlarının ikinci se
nesi bir otomobil kazasında öl. 
müştü. Genç kadın bundan çok 
müteessir olmamıştı . 

Kocısı, sert, haşin, hodbin bir 
adamdı. 

Karısını, zevklerini yerine ge. 
tirecek bir alet telakki ediyordu. 

Bunları yerine getirdikten son. 
rr hiç aramıyor. ehemmiyet ver
miyor, meşgul olmuyordu. Çok 
fena muamele edivordu. Bazan 
çek icti~i zamanlar, dövdüğü bile 1 
oluyordu. 

(Devamı var) 

lngiliz filosunun "Conragous,, 
tayyare gemisi, bir Alman deniz 
altısı tarafından ~orpillcnerek ba. 
tırıldı. Geçen Yıl ihtiyay filoya 
alınan tayyare gemisinin 5 sene 
evvel İstanbulu ziyaretinde alı. 

nan resimleri yukarda görüyor-

tııglltcrccle iki yaşmila 'e daha 
riiçük çocuklar için de gaz maske -

1l'ri hazırlanmış 'c satışa çıkarıl

'lushr. Şimdiye kadar, bu )'astaki 
'ciiçiik çocuklar ıchirli gazlara kar 
•I tertibatı olan arabalarda ta~mı. 
yordu. Bu;::ün çocuklar da annclcrl, 
babalan gibi gaz mask~I takmak-

iıı~illı hiikfımcti ile femns etnwk üzer.e giden J.eh askeri bt 
rci"'i general Nonld Ncugcbanr (soldaki yaveri, sağdaki Lchis~ 
IAn<lra a kcri ataşesi albay K'iccinski), 

Cebheye gitmeden 
nikahlarını kıydıran 

Fransızlar ! 

Harbin lcorlmsu bile ins:uılarm asabını bozmağa ki,rı ~eliyor • Pran .... acl:ı.. c<>plıc) c sc\ ı.olunacnk d~likanlıların ru;kcr Unlformaa 
glymczclC'ıı <"\'el lıclcdi3 clrre haş,·urup nikiihlnrını kıydımııığa tesC'bbüs ediı;lcrlnl, bir sinir buhranı neticesi saymak yanlı!j olmasa gere 
Pııris nikfıh memuru, tehııciim kar§ı mcla ne yaııaeağmı şaşımuş, müracaat cdf'n çiftlerin gruplar halinde nikahlarını kıymak gibi 
tik bir ~ol tutmu5h.ır. J:esiıııdc, C\ lcnnıclcriııin yaııılm:ı mı bcldiyen çiftler görülü~ or. 

Garp cep hc:;indcki Pran ıı askerleri ailclPriııden &elen mckt uıılan okuyorlar. 


