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P~riste Fransız-Polonya parlamento grupu toplandı, Alman-Sovyet 

ıstil§sın ı takbih etti; Fransada bir Polonya ordusu· teşekkül etti 

Lehistan, Alr11an S v et 
istilasına karşı 

EN SON DAKiKA 

Chamberla 8 n'in nu 
''R usyan ın Lehistana müdahalesi vahim 

· bir h§disedir!,,. 
•1 J_,on<Jra .,o ") A 1 ı ·· · ~ ı · l t • 1 "CJ:l • - (Hususı - ,·nnı rnmnrn mm mgun o~ c- Alman mukuvcmetıııi kırmaya ~a ış ıklarım, dcnızlP.rtlc <le ngiliz 
1 sonrnk.i .__ 
ltıttn '-"I>lnntısımlu Hnş,·ckfl Çcınberln:rn beyuunttn bu· bahriye lm\\'ctlcrinln Alman tahtclbahirlcrinc lm~ı bü.} ük bir 1aa-
lgli ~ş ,.ebiUııı sa Hitlcriıı üiinkü nutkuna ccntlı 'cı·crcl~, son llycttc buluncluklarııu i.ıylcmi~tir. 

ert \'e si . • 
" .} B.St \•azlycti anlatıı1111tır. 
Qftşvektı ı 

ttrın w • litlel'iıı nutkunun 'nzlycti hlçbir şeklide dcğl!;i 
.Ynnı e(İiglnt SC.iylcnıiş, ,.o Almnn <lO\'ICt reisinin Ingiltcı·el i ltnl 
ı-c••,,1' sulh lelıiıuJ.eki teklifini knlml etmemekle itlııım cdbini 

"'"'etın· A • tna ış, lrıınn hn\'n. J-uvvctJcrinin sh·ll şehirleri homlJıırdı 
tıının tnahl tt l 
Ç lut eı·i lle tezat teşkil cttij:,oini l~nrct etmiştir. 
l!nıheı·ln ''il ·• ı "' oz erine de' tını odcı·ek ı;;üylc demiştir: 

"1 h ngiliz e!kArı 
U111.l te 

1 
. . umuıufycsi Almanynya karşı ve Anupa sul 

ti btr A m n ıçın mUcndclcyc devam azmindedir Ingiliz htikumc 
n vrupa harbi açıl ı · Un icı bi mnsını ıiçbfr zaman istememiş ve 1•· • 

...... n rçok gayretler sarfetmı~ur 
'°llŞ\'ekfl Jt ~ .,, 

hıc; hekJc 11 yanın IJehlstana müdnhalc fııo geçerek bunun 
nnıcdik hl J fld" 1 - ' cttır.ı .. r 1 ısc 0 dtıgunu \'e vn.hlm hil' yakn tc-~kil 

~ nl soyJemi tir. ' 
.\Jr Çcınb ı 

manya.}: im. er nynllaıı sonra İngiliz \'c Fransız lnıwetıeriniıı Al 
kun etı: .. rşı de, unı cttUileri muharebeden hah etmiş Ye Fransız 

.... rının ı:arb h 
cep esinde scvkillcessi noktalan tutmal a 'e 

Ila,,·ckilin verdiği izahatıı göre "§imdi~ e J,adnr birçok Alınan 
tahtelbahiri tahrib cclilmiş, ticaret ge.mllcrlnc tııarrut eden altı, 

yedi denizaltı gemisl <.:czalarıııı bulanık batırılın15, tayfaları esir e
dilmiştir.,. 

)lr. Çernberla)·n f ngiliz gcmll<'rinln nmı n\tnnla denizn;;ırı 

topraklar arnsında naliliyalı temin için çnlıştıldnmıı, anıı rntunın 

ham madde ,.o gıda maddeleri ihtiyacının dıılma temin oluııııcnğı· 
nı hilclirmi tir. 

Ua~\·ekil özlerini §Ö.} le bitirmiştir: 
''Giriştiğimiz mücaclcledc mu,·affak olmak için akmacn~mnı. 

hiçbir fcllııld1rhk yoktur ,.e muzaffer olacağımıza emin bulunuyo-
ruz.,. 

JUr. Çrınberlayn l>P.ynnatmı bitirirken lılr J.eh gt•ncrnliıılıı ge
Ç<'nlcrcle ''J.R.h ordusunun mağliıb olmadıl;ıııı, müC'ndclcyc de,·nm 
ettiğini,. bildiren Ye ''ı::iiz gelirseniz harbi tekrar kıızanacağızJ, di
l en söıleı·ini hatırlatını~tır. 

u aca 
(Yaz.ısı 2 indde)' 

c::JJA~ON 
~n<dlö~e<dl~ 
Amerikanın Uzak 
Şark filosunu takvi
ye edişi Japonlarda 
şüphe uyandırıyor 

Tokyo, 20 (A.A.) -D. N. B. Bşma: 
Hariciye nezaretinin sözcüsü bugün matbua

ta yaptığı beyanatta Japonyanın ticaret muahe
desinin feshindenberi Amerika tarafından takib 
edilen gayri dostane hattı hareketten tecahül et
miyeceğini söylemiş ve demiştir ki: 

"- Japonya, diğer devletlerin müsalemet
perver<lne ticaret menfaatlerini ciaima gözöniin 
de tutacak. fakat uzak ve doğudaki ananeyi pc 
litikasına diğer devletler tarafından karşı konul 
masına müsaade etıniyecektir. Bu suretle hare
ket edecek devletler Japon mukabil tedbirlerinin 

(Lut/en sayfa'lft ~iz) 



Stalin, Hitlerden izahat istedi 

K u ~o o <O) rrd lUI n lUI n lLe lhl ü ~ta ifil <dl ca Dıı a\ d 

ır~ kete <g eçlfifil e~ n" An lfifil an v c§l d ©.l n 
©lÇDlk cevap ©ıDDlfilllifil©lVD~Dfil d©\fildnır 

Londra, 20 (A.A.) - Havas: 
Haber verildiğine göre, Stalin, Alman niyet

leri hakkında Berlinden izahat istemiş ve açık 
bir cevap alamayınca A vrupada hareket serbes -
tisini temin maksadile derhal Japonlara mütare
ke teklif etmiştir. 

Bu mütarekeden sonradır ki, l\1oskova hüku
meti Alman ileri hareketinin Sovyet hududuna 
kadar dayanmamasını temin için Polonyaya as
ker sevkine karar vermitşir. 

Tahmin edildiğine göre, Ruslar Brestlitovs • motörleştirilmiş olan 110 fırka ile Şarki Polof1' 
ke kadar ilerliyecekler ve orada bir taarruza uğ. yayı işgale başlamışlardır. 
ramamak şartile bitaraf kalacaklardır. Sovyet 
kıtnlarının Polonyaya girmesinden maksad, Al
man ileri hareketini durdurmak ve Ukranya ile 
Karadeniz yollarını Almanyaya kapatmaktır. 
Romanya hududu Sovyet kıtaları tarafından hi
maye edilecektir. 

Cernautzi, 20 (A.A. ) - Bu sabah buraya ge
len haberlere göre, Sovyetler, büyük bir kısmı 

Lvov • Lemberg - istikametinde ilerliyen yii' 
rüyü~ kolu, §ehrin civarında durmuştur. 

Lvovun İşgali hakkında Sovyctlerle ı\lmaJ1' 
lar arasında müzakereler cereyan ettiğine da~1 

bir haber dolaşmaktadır. Şehrin kati surette ld' 
min tarafından işgal edileceği henüz malum dt 
ğildir. 

Sarbrü 
faası 

'ü rnüda 
güçleşti 

- Varşova bele.diye reisinin 
neyecan lt nutku 

Varşova, 20 (A.A.)- Var-;ova ı va halkı bir an bile ruhunj1~d .aı; 
belediye reisi dün akşam saat 22 mi kaymetmemitşir. Çünkü nıhll 
de radyo ile Varşova halkına hita za fere mukaddes imanımız yar · 
ben heyecanlı bir nutuk söy l tmi -ş- 1 drr. Bu \'azitenın bize terettüp et• 
tir. Aynı zamanda Polonya I~c i ~i· 1 mış olma;;mdan dola f I gurur dıJ. 
cumhuruna bir rapor mahiyt>tinde 1 r• ıyoruz. Katiyen i ianıyoruz ~1: 
telakki edilen bu nutukta h.eledi - : bıı fedaldr1'j~rmız bc~una gitnıı 

Pa.ria. 20 (A. A.) _ Polonyanm Paris büyük elçisi Lu1;asiycviç 
dün akşam radyoda Polonyalılara hitaben bir nutuk !llöyllyerek Po
lonya Rcl!llicumhurunun nihai zafere kadar Alınan • So,-yct istilası
na knl'§ı mücadele etmek a7.tnini blldlren beyannamesini nıe,·zubahs 

etmiştir. 

Büyük clı:i, Alınan ordusunun Polonya. t.oprakla.rmda insanca 
ve levnmnca mühim bir kısmın~ harcamı' olduğunu sö)·lem.i5, f;"ran

sada bir Polonya. ordusunun teşekkül etmeğc başlamıs olduğunu ve 
buna dllDya.nm her tarafmdan ~önüllü Polonyalıların Utllıah edece. 

ı;;-ını blldJrmlljtiJ'. 
BUyllk etçi, bir~ güne kadar bütün Fransa.da ilanlar asıla· 

rnk Polonyalıla.nn davet olunacağını ve l •"ransada ilk Polonya !ır
kasma. birçok Polonya.lılarm çağnlacağmı ltavo etmiştir. 

Şiddetti Çarpışmalar 
Budape,te. 20 (A. A.) - Drohovysz'dcn gelen mulıaclrlerin 

silyledlğino göre, PoJonyada Strlz '° elvarmcJa ~iddetu çarpışmalar ol

maktadır. 

Sovyetler Macar hududuna tecavüz 
etmemişler 

Budapeııte. 20 (A. A.) - Rus motörlü lutaatmm )la.car budu
dnnun birçok noktalarma t.aarroz ettiğine dair Daily Telegraph ga.
zet.esinin Roma muhabiri ta.rafmdan '\'erilen haber salahiyettar ma.. 
ha.filde e n ka.t'i blr şekilde tekzlb olunmaktadır. . . 

Büyük bir imha muharebesı 
Bcrli..ıı, 20 (A. A.) - Alman başkumandanhğı tebliğ ediyor: 
Hundan bir hafta. kadar evvel Kutno yakmmda başlıyan ve son

ralan Bzura ırmağı iıttlkametlnde şarka doğnı loki~f eden Vistül 
nehri karŞL'!mdakl muharebenin ı;hndiye kadar tarihte kaydedilen 
en bıiytik imha muharebesi olduğu anla..<jılmı§t.ll'. 

Dün a.k.'ama kadar yaJmz &ura üzerinde almmııı olan esirle
rin miktarı yüz beş bine baliğ olmuştur. Bu miktar mütemadiyen 
ıı.rtmakıadır. Buna düşmanın ölü ve yarah olara.k uğradığı fev
kalike yük..,ek zayiatı da iü.\·e etmek lazımdır. Elde edilen barb le. 
vazmıı hesapsı:zdlJ'. Polonyalılar ciddi olarak daha yalruz )lodlinin 
içinde ve c6111lbonda. ,.e V~vada mukavemet ediyorlar. 

Dü5ma.ıu takibM, Stryj • Lvov - Brestlitovsk - Blali!rtok 'hattı
na. kadar ilerlemiş olan kıtaatmıız düşmanı tamamile imha ettik.. 
ten sonra, Alman ve Rus hükômetlfri 11.l'Uomda. takarrUr eden kıı.t'i 

hodud hattına çekilmektedir. 
Gdlngen clvanndakl mn:hanıbelfll' de li81'b Jlr-mnm n ph \le 

diln bltmlşttr. Bu münasebetle dü,mımdu :.C010ftfl tııılir slmmıt

tır. "&hlezviz Holştayn." meırt.eb Keniliıl lir. ın.ayin g'llGll~rimiY lia 
mulınrcbelere mti.C88lr bir ~1de l,tirak eiml,~tlr. 

IlAva Jnnvetlerimizin faall!"f;i !Jıiifün t'11ph!'Sa keı;f Jıa~l&Ptl~ 

rhıe inhisar etmı.,ttr. 
Garb cephesinde yalnız kf)flf kol'-mm ma.halıt t~hlti:iıl!ıleri 

valmbohnu,tur. 

İtalyan vapuru Alman yolculan kal>ul etme.d i 
Nnyork, 20 (A.A.) - "Rn" i~ı:ii !1a.iytm ,,_pm-ımun 

hareketinden birkaç dakika evvel Alımn pa_1'aportam! hamil 30 
yoJ,cu kumpanya müdürüniin ffllrile ·m?urda-r.. Ö.J!iln ~.,icıu:ılmıştır. 

Bu tedbirin selbebi malUın değilM de :i°'3.~n i:i.r ~yjaya göre !n
~fü: harb gemileri tarafından ...aptırda araştıma yapüdığT taktiir
dc miifkı11at ~amasr için 1mmrany~ ml1di\ıi.iyrii bu katan :tti. 
hu etmiştir. ır ~ A • 

Benesin nutku ~ 
Londra. 20 (A.A.)' - ~. dtln akşam radyoda Çek lisanile bir 

nutıJk ~y!iyerek vat.anda.'ilarmr !\Rzi :ej:mine '.:arşı sa:-illmaz bir mü
da!aaıiı h:ıiumıak için b!r~eşmeğ~ dave't etmi,r;ir. 

bütün mesuliv~tini Üzerlerine a1mahdırlar. 
Japonya: .~mÇ'r\kanm uzak doğudaki filosu

nu iakviyedeki maln•adını hala açıkça anlıyama
ınakt~dır." 

Müme.uil. muiıarib devlctler !n Çindeki gar
aizonlannı v~ ha.rh gemil;r;m Ç!;,.kmekle çok iyi 
yapmı! oJa.~:\kJttr.nı ilave eyf:S.ni'Ştt~ 

SARBRUK'l :--.J l\lUDJ\FAASI diklerini kaydeylemekteclir. 
GC~LEŞTt Nazi mahafilinden alman ma. 

Pari s, 20 (A .A .) - Garp cephe- lumata göre. bu temenni Alman 
::.inin heyeti umumiyesinde Fran· idarecilerinin noktai nazarına uy 
sızlar tarafından ancak topçu ateş maktadır. Almanlar, propaganda 
!erinin ve tayyare faaliyetlerinin ve ayni zamanda askeri bakımdan 
ihlal ettiği bir $Ükut vardır. küçük Litvanyayı ihkak arzusun!l 

ye reisi dcmi-;tir ki: 1 r ccek ve kamrnrz za:cr terazisiııdi 
''Size sunu bildiririm ki. \'3r~- ı a~ır1r~rm gü!:terecektir." 

Sabah tebliğini n Sarın şark ve ve bu suretle Polonyanrn Alman 
akşam tebliğinin de Blie::.in şarkı 1 orduları tarafından istilasını ec. 
diye gösterdiği mmtakada Alman- ! nebi memleketlere kar~t haklı kı. 
ların bazı hareketleri görülmekte. iacağı ümidini besliyorlar. 
dir. ) Vilno ~imdilik Sovyet kıtaatı. 

Dün gece Almanlar iki büyük 1 mn :,gali altındadır ve Jrnnlar bu 
baskın hareketinde bulunmuşlar - \:atlan ayrılmak temayülünü de 

rip de,•letlere k3rşt :nemleketk:-i- l 
1 

nin kati hir bit,lra fhk j\'a et l t ,1 • ı 
kibctm·::k l. ı;>1:~und.1h.i a:~:;:ılc:: ı ıi 

btr kı>n:: rl:-ıh<ı tf'l·it ev!crnic;lc: u:r. , 
Y.\R$0\',\. BtJTü~ : 

Tı\ .\RRUZL.\RI 

PÜSKÜRTÜYOI~ i 
Yar;ova. 20 (.\./\.) - Va.rşova l 

.., müdafaa kmv·etleri k.unnn~lanlı · ı 
! ğrmn bir tebliğine gön~: dü*man 1 
1 18 - 19 eylü: gecesi şark mıntaka. ı 

~.ında bazı hücum:arda bulunmuş 1 

dır. Almanların bu iki teıebbü..;ü ' hiç göst ermiyorlar. 
tardo~muştur. Fran .... 1z umumi FRA~SIZ HARBİYE 
karargahrrun tebliğlerindeki mu- . ~-EZARETtNDE TOPLANTI 
tat ketumiyete binaen Almanların Paris, 20 (A.A.) - Dün akşam 
mezktı.r iki teşebbüsünün hangi da, evvelsi ak~am clduğu gibi. har 
yerde vukubulduğunu katiyetle biye nezaretinde bir toplantı ya. 
tespite imkan yoktur. Maamafih pılmrşıtr. Bu toplantıda. Daladier 
dün geceki hareketin bugünkü ha- ve General Gamelin'den başka ha . 
reketi hazırlayan bir deneme te • riciye müsteşarı Champetier ve 
şebbüsü olduğu tahmin edilebilir. hariciye hususi kalem m:.idürü 
Şunu kaydedelim ki, Blies mın- eski Bertin büyük eolçisi Coulondre 

takasının askeri çok büyük bir hazır bulunmuştur. 

ehemmiyeti vardır. Bu mmtaka FRANSIZ - POLONYA 
15 kilometre imtidadmdadır ve PARLAMENTO GRUPU 
Blies mnağınm hudut hattını TOPLANDI 
geçtiği noktanın yakınında bulu- Paris, 20 (A.A.) - 500 Mebus 
nan Obersguibach mevkiinde ve ayanazasını toplryan Fransız. 
Hornbach Alman köyüne kadar Polonya Parlemento gurupu bu. 
imtidat etmektedir. Blies mnağr - gün yaptığı bir toplantıda kabul 
nın mecrası ile hudut hattı ara • ettiği bir karar suretinde Polon. 
sındaki mmtakada cenuptan şi - ya topraklarının istila ve Polon. 
male doğru giden bir çay akmak- yayı parçalamak arzusunu izhar 

! tadır. Bu çayın iki tarafında 501 eden Alman ve Rusların bu or. 
! sahilinde 381 metre ve ~ağ sahi • takhklarını takbih eylemektedir. 
1 !inde de 397 metre irtifamda or • Fransız.Polonya Parlemento 
t manhk dağlar vardır. Bu mmta - gurupu. Polonya ordusunun par. 
i ;.;:anın heyeti umumiyesi bütün lak askeri gayretlerini tebcil ey. 
t B:eis vadisini değil, aynı zaman - !emekte ve müttefik devletlerce el 
1 da irtifaı ka~t tarafta 370 metre- de edilecek zaferin ilk neticesinin 
ı yi geçmiyen tepelere de hakimdir. harp hükumetinin idaresi altında 

Bleisin sol sahilinin Fransız kı. müstakil ve kuvetli bir Polonya 
hatmın elinde bulunması 8 kilo- nm tekrar kurutm~st olmasını te 
metre kadar daha garpte bulunan menni eylemektedir. 
Sarbrükün müdafaasım pek müş- MUTLAK SURETTE 

J kül kılacaktır. Çünkü Sarbrük BİTARAF KALACAKLAR. 
1 müdafileri soldan çevrilmek teh - Kopenhag, 20 (A.A.) - Danı· 

l Ekesine maruzdur. marka, Finlandiya, Norveç ve İs· • 
VlLNONUN LlTVANY AYA l veç hariciye nazırları ile lzlanda 

lLIIAKI lSTENlYOR orta elçisi Kopenhagda 18 ve 19 
Amesterdam: 20 (A.A.) - Al. eylül tarihlerinde yaptıkları top • 

. ' 
i!;e de tardolun.muştur. ı· 
Pra~a mü hakatına kar~ı yapı -

lan hücumlar da pü-.kürtülmüş - i 
' tür. 

Şimal mrntaka,;ında Polonya ! 
kıtaatr şiddetli bir hücumla mü _ l 
him bir terakki kaydetmiş ve yeni 
mevziler ele geçinni~tir. 

Bizzat cephede muharebeler de
vam etmektedir. 
VARŞOVALILAR TESLİM 

OLMAYI J\KILL.ı\RlND:\~ 
GEÇlR~ıtYORLAR 

Var~va. 20 (A.A.) - Va~va 

belediye rei~i şehrin Alman ku -
mandanlığına murahhaslar ~ön · 
derdiği hakkındaki haberleri kati 
olarak tekzip etmektedir. 

Ancak Yarşovada kalmış olan 
bazı diplomatlar şehirden uzak -
!aşmış ve bu hususta Almanlarla 
görüşmek üzere kendilerine bazı 
Polonyalı subaylarrn re[akat et • 
mesini istemişlerdir. 
Varşova müdarileri ınurahha~ 

göndermemiş ve teslim olmayı a
kıllarından bile geçirmemiştir. 
ARTIK MUH AREBEYE L1'ZUM 

YOKMUŞ ! 

Roma, 20 (A. A.) - Stefani a-
jansmdan: 

Gazeteler, Bitlerin nutkun 
hakkında. kısaca mUtalealar l!ler
detmekte ve şarkta muharebenin 
bittiğini ve Polonya devletinin 
de ortadan kal.kt?ğnn mUşabede 

ettikten sonra ııarktald emelleri
ni tahakkuk ettiren Almanya.nm 
şimdi garbe hitab ettiğini ve ltul 

man matbuatı 'bir çok Vilno teşek. lantılarda harb esnasında memle -
\küllerinin bu şehir ile civar top. ketlerinin vaziyeti hakkında mü -
!rakların Litvanyaya ilhakını iste. zakerelerde bulunmuşlar ve muha-
l ~~~--~~--~------~~-;-----------------~~~--

ile ltalya 
arasında 

Yunanistan 
bir a·nıaşma 

A tina, 20 (Radyo) - Yunan ve ltalya hükumetleri arası~da yapıla? 
bir anlaşma neticesinde İtalya hükumeti Yunan hududundakı aakerlerı
ni geri çekmeği kabul etmiştir. 

1 ındığı lisanın mı.:kni , mutedil \e 
ı:a~in o1JuJunu k:ıydctmektcdiı'· 

ll'r. 
Popolo di Roma Ye Mcıı!'~grr~ 

. ııt 
gdıf~ telcıı, Polonyanm alubctl 
otursa olsun bı.:gün muhakkak o· 

ı" hır, b1r şey varsa o dR. garb de 
lct lcrinin muharebeye müdt}Jl,ıe 
hususunda ileri süraiikleri sebrb 

lerin artık mevcut olmadrğmt ' 
Polonyaya verilen garanti taşlı 
hütlerinin hadisat dola),si!e kY)'' 

metten düştüğiinU ve Polonyaftııı 
hütlin garantiye rağmen Almall ı· 
leri harekP-tinc mukavemet e<Je ' 
mcdiğini ayni zamanda Hitıeri' 
Almanyanm garb ve cenub hll · 

dudlarrm kat'i telakki ettiği ha.!'' 
kmdaki eski beyanatını yenide~ 
sarahatle ifade eylediğini ııcfl 
sürmekte~i. lcr. 

nu gaz~teler, artrk hiçbir ?1'\11 

hfl: hedefi kalmamış bul:.ınan mil' 

harebeye nihayet vermek u:zet 
iki tarafın hüsnüniyetle bir 119 

sureti bulmağa çalışmalarını ttı' 
menni etmektedirler. 

FRAXSJZ KABL'llılES1NtN \ 'f,11 
DtGt YENt KARARJ,ı\R 

Paris, 20 (A.A.) - Nazırl'1 

lı u sabah Reisicumhur Lebrun'İi~ 
riyasetinde toplanarak harbin 11i: 
hai zafere kadar devam etmesi 
için alınan askeri, iktisadi ve 111•' 

Ii tedbirleri ittifakla tcsvib etntir 
lcrdir. 

Nazırlar, bundan sonra ' 'g~ 
geçtikçe, d aha sıkı bir §ekil alal1' 

Fransız-İngiliz tesanüdünü tey1& 
ve ''mütcrek zaferi müteakib rrıii; 
kafatlandınlaaık olan" Polon11 

nın kahramanlığından takdiri' 
bahsetmişlerdir • 

Yarın 

HABER 
okuyuc~arına 3 renk• 
li mükemmel bir ort• 
Avrupa haritası bedi· 
ye edecektir 
Hakiki okuyuculannm ıeç•ll 
seferki mü, kül vaziyete diit• 
memelerini ve bu harit•f1 
tedarik edebilmelerini düt~ 
nen HABER, okuyucularınıll 

bugünden hazır!tkh bulu~ 
lannı rica eder. 
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Amerikadaki 
Amerika garp 

yaz 
s v 

~~9~n Ruzveltin riyaset inde çok 

1~~ını bir toplantıya şa ıil oluyor 
sa Pek ~:oı: 20 - Bugün Beyaz Sarayda toplanacak olan konteran· 
reiti n UyQk bir ehemmiyet veri!mektedir. Bu konferansa Luınhur· 
kar 

1 
\lı\·eh rıyareı edecek ve Amerıka Cwnhurreisliğine Ruzvelll 

i,ti;aknarnzetliklerıni koymus iki zatla siya i partilerin mümesslllerı 
zıyet ~ecekur. Konferansta Avrupanm bugünkü vazıyeti ve bu va· 
rnaıa~d 111 Amerikanın takip ed?ceği yol tetkik dilecektir. Konuş· 
garp da §ayet Rusyanın. Japonya ile totaliter devletlerle birlikte 
hrsa a~lllokrasılerine karı;ıı ha!;mane hareket ettikleri neticesıne varı· 
sı11<lan ~nacak kararlar ve tedbirler silah ambargosunun kaldırılma· 
leri bılh aha nıühim Ye daha şümullü olacaktır ı.i, .Amerikan gazete· 

~ bunu tebaruz ettırmektedırler. 

nıecı;;~hurrei ı Ruzveltın katibi Earle de, Cumhurreisinin kongre 
dıııniı:.tnın a\1!~1 esnasında mühim bir nutuk söyliyceğini bil· 

~ ır. 

D'ğ 
tıtn ,/ t taraf tan, A~nkadakt Japon sefareti müsteşarı Yashuma 

.. ~ oh~rrıa hmanına arak basar basmaz Japon gazeteciletine: 
harbe ,:crıka garp demokrasilerine yardım edecektir. Amerikanın 
sundan~ ~~akı uzak değildir .... demiş olması, kongrenin silah ambargo· 
c~ını a ~ha rntıhim kararlar vereceği haberinin manasmm ne o•a· 

çı ça anlatmaktadır. 

liitier· k h. b. . d ... . . . ın nut u ıç ır şeyı egıştırmıyor 
r~~a . 

huJunın ~ıngton , 20 (A.A.) - Hitlerin nutkunda bir sulh teklifi 
§ılan ayı~ı. Amerikanın diplomatik mahfetlerindc 'Hayretle kBr
lcrc ~§tır. Sureti umumiyede zannedildiğine göre, bu nevi tcklif
hatck ar§ı İngilterenin ve Fransanın ittihaz ettikleri enerjik tarzı 
rak ~et llerlinde evvelce malum olduğu için Hitler cesareti kırıla. 
lıını.ak~10~Y~daki hareketini Alman milletine meşru göstermeğe ça· 

a ıktıfa etmiştir. 

rııası :utukta Fransız hud.ıdund.ıkı harekatın bahsedilmemiş ol· 
ğa ın lınanyayı tehdit eden tehl:keyi Alman milletinden saklama· 

dir O~tuf bir hareket aynı zamanda blr zaaf eseri telakki edilmekte-
. ıptornat'k 

ruPanı . 1 mahfellerde ne"ce olarak bu nutuktan sonra Av • 
dc\'a n vazıyetinde bir değişiklik olmadığı ve harbe sonuna kadar 
kara~ etmek hususunda Fransa ve İngiltere tarafından verilen 

ın kati olduğu beyan edilmektedir. 
Anı ., 
.... Ctı.<a .. Jap:>n münase ·, ... ti · 1 ~oltyo - gergı:ı eş y:Jr 

btitu11 • 
19 

(A. A.) - Bugünkü hayati menfaatlerini müdııfaaya 
U<! /\. J~Pon sn1.etC'leri Japonya mecbur kalacaktır. 

hac e girecek mi? 
Japon sefareti müsteşarına göre, 
demokrasilerine yardım edecektir 

Leh topraklarmı paylaşmak üzere 
~Dır ~©vy~t CI AOliıtilc§llfil 
k © lfi7il n ~ v © nıı uı k uı ruı o <dl l\JI 

Sovyet kıtaları Macar 
havadan 

geldi; Varşovaya 
hücum başladı 

hududuna 
şiddetli bir karadan ve 

Varşovaya şiddetli bir 
hücum başladı 
Londra, 20 (Hususi) - Po· 

lonya hükumet erkanının tama -
men memleketten kaçmış olma -
sına rağmen Polonyada bilhassa 
Alman cephesinin birçok yerle -
rinde harlı şiddetle devam et • 
mektedir. 

Alman radyoları, Var§ovaya 
verilen mühlet çoktan bittiği 

halde, bu §ehrin teslim olmağı 

kabul etmediği gibi mUzakere 
yi de kabul etmemiş olduğun -
dan, Alman kuvvetlerinin kara -
dan ve havadan şehre şiddetle 

hücuma geçmiş olduğunu bildir. 

mektedir. 
Diğer taraftan Alman kıtala· 

'rı Zvovun cenubu garbisindeki 
petrol arazisini i~gal etmişlerdir. 
Bu mıntakada bulunan Polonya 
:cuvvetleri Macar arazisine iltica 
etmişlerdir. 

Alman ordusu başkumandan -

lığının bir tebliğine göre de Po • 
lonya ordusunun kısım kısım tes 
lim olması devam etmektedir. 
On binlerce esir alınmıştır. 

Batan tayyare gemisinde 
kaç kişi öldü 
Londra, 19 {A.A.) - Bahriye 

nezaretinin Courageous tayyare 
gemisi hakkında aldığı malumata 
göre, miirettebatt .. ., sağ oldukları 
halen malOm olanların adedi 681 
dir. ~lürettcbatm yekunu 1260 tı. 

Londra, 20 (A.A.) - Times gazetesinin Roterdam muhabiri 

bildiriyor: 
Polonyanın taksimi için Almanya ile Sovyetler Birliği arasın

da evvelce hiçbir anlaşma mevcut olmadığı Berlinden gelen ha
berlerden sarahaten anlaşılmaktadır. Yeni hududun tahdidi için 
generallerin riyasetinde muhtelit bir Rus • Alman komisyonu te· 
şekkül etmi§tir. 

Muhabirin bildirdiğine göre, Vilno mıntakasına karşı Al
manya alakasız göründüğü için ~imalde hiçbir güçlüğe tesadüf 
edilmiyecektir. 

Cenubda vaziyet daha karışıktır. Çünkü Almanların maksadı 
tabii olarak Lembergi ve bu §ehrin cenubundaki petrol kuyulanru 
kontrol altında bulundurmaktı. Daha birkaç gün evvel Almanlar 
ne miktarda petrol istihsal edebileceklerini hesap etmekle me~gul 
bulunuyorlardı. Sovyetlerin şimdi bütün şark! Galiçyayı istedikle
ri anlaşılmaktadır. Berlindeki bitaraf mahfellerde hlisıl olan kana· 
ate göre, İngiltere ve Fransa ile uğraşmak mecburiyetinde bulu. 

nan Almanya Sovyetlerin taleblerine muhalefet edecek vaziyette 
değildir. Bu takdirde yeni hudut, §arki Prusyadan Macaristana 
kadar uzanacakhr. 

Times muhabirinin kaydettiğine gHrc, •lı:lmanya bu 'Suretle 
Sovyetlerin kontrolü altında kalacak olan geniç bir arazi parçasile 
Romanyadan ayrılmı~ olacaktır. Bu takdirde Romanyanın Alman 
nufuzundan o kadar çok korkusu kalmıyacaktır. 

Bir heyet Rumen .. Leh hududunu tahdit edecek 
Cernauti, 20 (A. A.) - Bir Romen miralaymm riyasetinde as

keri bir Romen heyeti dUn Zaleczyki'yc gchniştir. Heyet, Leh • Ro
men hududunu işgal eden Sovyet krtalarile temasa geçecek ve hudu
du sarih bir surette tahdid edecektir. 

Sovyet krtalan henüz Kuty'yi işgal etmemişlerdir. 
Sovyet kwnıındanmın Romanyaya geçen mülteci Polonyalılara 

müşklilat göstermiyeceğl öğrenilmiştir. Sovyet kıtalarmm işgali al
tında olan arazide bile shil mUlteci Polonyahlarm Romanyaya geç
rnelerino müsaade edilmektedir. 

Sovyet kıtaları Macar· hududunda 

Leh Başkumandanı 
kuvvetleri başında 

Belgrad 20 {Radyo) - Lond
radaki Leh büyük elçisi Leh or
duları ba~kumandam mareşal 
Smigli Ridz'in Varşova cephesini 
asla terketmemi~ olduğunu ve ka· 
lan Leh ordusilc Varşovayı son 
nefesine kadar müdafaa edeceği· 
ni bildirmektedir. Elçilik Leh hü· 
kCımetinin anlaşmak iç.in Berline 
bir murahhas gönderdiğini de ka· 
tiyetlc tekzip etmektedir. 

Uzak Şarktaki lngiliz 
filosu 

Belgrad 20 (Radyo) - Tokyo· 
dan gelen haberlere göre Uzak 
şarktaki İngiliz filosu bu sular· 
dan tamamen çekilip git.mistir. 

Sovyet Rusyanın müda
halesi ve İngiltere 

Londra, 20 - Preaa A.ssocla
tlonun diplomatik muharririnin 
bildirdiğine göre Çemberlayn, bu 
gfin avam kn.marasmda bir nutuk 
söyliyecek ve ezeilmle, Rus teea.. 
vUzü neticesinde vukua gelen ye
ni vaziyeti izah edecektir. 

Diplomatik muharrir, bu ha -
beri verirken, Çemberlaynm 1n -
gilterenln hedeflere varıncaya 

kadar harbe devam azmini bir 
kere daha. teyid edcce.ğiııde §ilp
he yoktur, demektedir. 

b~tle~~ıka arıuımdaki münar.e
n., en bahsetmektedir 
·~~-~· . taıeas~ Japon mnhafilinin mu. 

hiç d CiSre, bu münasebetler 
~ llikb' li te değiı . ın k verecek mahlyet-

t.t dır. 
atbuaı 

l'a karısı Aırıer:.kanın Japonya-
ne oldutıtaldığı vaziyetin bnsma
tı v<!l'tn nu Yatarak ~u izaha.. 

!'!ktodir: 
Aınel'ik 

Hariciye Vekili 
Parti Grubunda 

izahat verdi 

Budapeşte, 20 (A. A.) - Dolaşan bir eayiaya göre Sovyet kı· 
taları Macar hududuna kadar yaklaşmaktadır. Yalnız Sovyet pişdar
larmm hududa gelmiş olabilecekleri iyi haber alan mahfellerde söy. 
lcnmektedir. HenUz hiçbir resmi temas vukubulmaml§tır. 

Estonya bitaraflığa riayet etmemekle 
itham olunuyor 

Paris. 20 (A. A.) - Tnss ajansmm bir tebliğinde Estonya bir 
Polonya tnhtclbablrinin Talllndcn kaçmasına müsaade etmekle jtlıam 
edilmektedir. Tebliğ ne§redilinceye kadar Sovyctler, hiçbir protes
toda bulunmamışlardır. 

İngiltere Sovyet Rusyaya barb 
ilan ctmiyecek ve bugUrikil vazL 
yetini muhnfaza edecektir. 

İngiliz bUyük elçiliği lngiltere
nin bltaraf1ara koyduğu ablokn 
ile onlnn herhangi bir uekilde o
lursa olsun sıkıştırmak istemedi
ğini ve bu bitaraflann yapacak -
lnn ciddi ticareti kolaylaştırmak 

için elinden geleni esirgemiyece. 
ğlnl söylemektedir. lngilterenin 
istediği şey, Almnnyanın gerek 
doğrudan doğruya, gerek bllanlf 

memlekeUer vasrtasile harbi u • 
zntmasına lmkô.n verecek eşya ve 
levazımı tedarik etmesine m!ni 
olmaktır. 

vaziyeti ~ Utak ı:ıarktakl yeni 
hak ve rn llnatnakta ve Çindeki 

enra 
ahedesf atJerinl 9 devle t mu 
t.ıtnıekte esası Uzerine mlidafııa 
· tsrar §tnıdiye k ediyor. Amerika 

leıinın adar Çindeki menfaat-
60o ha;.arar &ördüğü iddiasilc 
l\\'rup ~SeYi Protesto etmiştir. 
• •·ı 1 a arbinin b...,ından beri "' ngi)' ...., 
liltltı · ız ve Fransız nUfuzu ge· 
Ctrıd::, olduğunc:an • Amerika 
lrt.t raaııyetını bir kat dahn 

1 1'dı Öyl ınelilt · e ki Japonya ile A. 
lllıştı a arasındaki gerginlik art· 

r. 
Aasaıı · Şi.ın 

tiltannı 1 
bun gazetesi, Ame-

deıf gimılş olduğu muazzam 
tıoıı: teslihatı Programının Ja. 
ııy 'aya müteveccih olduğı.nu ya. 

Qr, 

Anknrn. 19 (,\. ı\..) C. H. Parti
si ı~fü. grupu bugün 19-9-1939 
öğleden sonra aat 15 de reis ,-e
kili Scyhu.n mebu u IIJlmi Uranın ı 
rtr ı.'.'t .nıle l·"lplnndı. 

tık defa söz alan Hariciye Ve.. I 
kili .,. ükrü Sııracoğlu. on hafta
nın ly i ,·aziyetinl blldirml'• bu 1 
mcyandtı Jngllterc \ 'C 1"r&n a ile 
mU:zakcrc edilmekte olan nlhai 
muahedcnln görüşmeleri .ayanı 

memnuniyet bir tanda llcrlemı, . . 
olduğunu anlatmıs, bu günlerde 
yııpncnğı ~fosko\'8 'dyareti hak· 

kmdtı da mııJiunat vermiş 'e ve· 
kilin beyanııb gnıpun umumi tM

\iblne lktJnı.n ctmlştJr. 

l\okuın· ş· Bundan sonra bUt~e encümeni 
tnetik ın ımbun gazetesi A. rci ı t parla mebusu l\1ü"f'rrcm 
dığı anın Japonya aleyhinde al- Onsnl söz alarak dünl."ii meclis 
kert bUtUn lkt.ısadf, siya.si ve ns- ruznaıneslne dahilken encümen 
hı tedbirleri sayarak bu ted 

l'lenn iki • nıunınn kendi yaptığı fokllf Ur 
hnrb devlet araamdn bJr gclet'ek cel e.•·c tehir edllml". olnn tehlike.'!i . -• .. 
tı~ını roruyo ~nratıp yaratma • \ ' C Bü~'Ük Hlllct Mcclı-.1 blnasm. 

~l1cr Arn~vc ~!yor ki: da hlr "ığınıık ln<ıa<ıı i~in hn .. ka 
ne de a l;ilnldiki siyaseti.. bir tahsisat-tan münalmlC' icrası· 

vaxn CdeeeJı: oln-- J"'nl'>nya 
_,_ ~r'~ na ılalr bulunan mnddcnin daha 

C\ 'el partide müzakere ~dilme:.l 
makı.adilc tehiri lstenllmiı;; oldu· 
ğunu anlatmış H bu babda cere
yan eden müzakere onunıla 

şlmd!Uk mcell binasında sığınak 

yapılması için münakale yapılma
ması kararlnşbnlmrşhr. 

Grup ruznamesinde dıı.Jıil dJğer 

iki tııkrfrden ManLa mebusu Re. 
Cik 1nce'nln bugünün i<'.aplarına 

~öre idarede bıızı tedbirler alın· 

maı;ı hııldo:ındtıkf şUmullü teklifi
nin dııha en-el grup idare heye· 
tlnce te~kll edilecek bir komlı.

yonda müzakeresi tas\ib olunmuş 
u Konyıı mebu u Dr. Osman 

Şc,·kl Uludağın hna tehllkele. 
riue karşı ha.llnn korunma.-.ı tar
zına mütcallll< alınacak tedbirler 
hakkmdııkl uallne de dahiliye 

'~kili Faik Öztnık tarafından CC· 

'ah 'erllmlş \.'C bu ecvab grup u· 
mumi heyetince tas\ib olonmu5. 
tur. 

ı:n,nnmede miiıak('rc NlilC<'('lı 

ha• l<a madde olmadığından ri~·a. 

ette cel eye nihayet 'erilmişt ir. 

Estonya mümessilleri, Estonyamn bltaraflığına her zaman ria
yet etmiş olduğunu ve etmcğe devam edeceğini beyan etmektedir
ler. 

F..stonyn muhafrzlanndan birini öldürüp birkaçını da yarala
dıktan sonra tevkif edilmiş olan bu tahtelbahir mürettebatının V('r. 
diği sözil tutmıyarak kaçmasından dolayı Estonyaya hiçbir kabahat 
yükletilemez: 

Koçan tahtclbahirin içinde ancak beş allı tane torpil vardı. 
Bu gibi ht\diselerln tekerrUr etmemesi için tedbirler alınmıştır. 

Estonya, Letonya ve Finlandiyanın mümessilleri bu mesele 
hakkında fikir teatisinde bulunmaktadır. Diplomatik mahfellerde 
tebliğin Sovyetlerin Baltık filosu kumandanının bu denizde saklan
mış olan tahtelbahirlerin qıuhtemel bir hareketine karşı tedbirler 

aldığını kaydeden ktsmı tebarüz ettirilmekte ve bunun Baltık su 
larmda Sovyetler Birliğinin bir kontrol tesis etmek istediği mana· 
smı tazammun ettiği ilave olunmaktadır. 

Dünkü Sovvet hareketleri 
Moskova, 20 (A.A.) - Tass: 
Krzılordunun büyük erkanıharbiye heyeti bildiriyor: 
19 eylülde Kızılordu kuvvetleri Leh kıtalarıru tazyika devam 

ederek akşama doğru şimalde garbi beyaz Rusyada iki saat süren 
bir muharebeden sonra Bielostokun 50 kilometre şarkında Vilno 
ve Velinaberstvitsayı, Brest • Litovskun 40 kilometre şimalinde 

Prujany ve Kobrini, cenubda, garbi Ukranyada Vladirnir, Volyns· 

ki, Buğ üzerinde kain Sokal. Brody, Bobrka, Rogat:in Ye Dilinayı '! 
işgal etmişlerdir. 

Sovyet süvarileri ile tankları Lvovun §imali şarki ve c:enub 
mahallerine girmişlerdir. 

İngiltere hilkümctl, radyo ile 
Polonya halkına bir mesajda bu
lunarak gösterdikleri kahraman -
lıktan d~lnyı kcndilerlnl takdir et 
miş \•e lngllterenln sonuna ka • 
dar yardnndan gerl kalmıyaca • 
ğını bildirmiştir. Varşovada,n a • 
iman ve bu mesaja cevnb teşkil 

eden bir radyo sesi, Varşovanm 
Alman bombalan altında inledi 
ğinJ, fakat mUda!aadnn geri kal
madığını bildirm.lş ve lngiliz yar
dımının ne zanın.n ynpılacağm• 

sormuştur. 

Kruıada hUkümeti, Sovyet Ru: 
yanm Polonya harbine iştiraki U 
zerine toplanarak İngiltere lıA 

kGm~ti. Sovyet Rusya Oe Jııarı 

etmek mecburiyetinde kalırsa sU 
raUe bir heyeti .seferiye göndcı 

me)i knrarlaştırmı§lrr. 
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193 fESRARENG/z HAYALETi 
Güzide, iki senedenberi anne. 

.;iyle beraber yaşıyordu. Şişlide 

.;üzel bir apartımanları vardı. Ba. 
zı günler, akşam üzerleri Beyoğ. 
tuna gidiyor, bir sinemaya giri

yor, vakit geçiriyordu. 
Fak.at burada yahda büsbütün 

değişmişti. Yeniköyün saf havası, 
bahçede manolyaların baygın, u. 
yuşturucu kokuları ruhuna reha
vet veriyordu. Yüreğinde anlatrl
maz arzular husule getiriyordu. 
Etrafındaki erkeklerin hepsi, 

eniştesinin dostları, davetlileri, 
noter, hatta eni.'jtesi bile hırs ve 
arzu ile bakıyorlardı. 
Tecrübesizliğine rağmen, bu 

bakışlardaki gizli manayı pek iyi 
anlıyordu. Gözlerini kaldırdığı za 
man nazarları Fikret Alkımın na 
zarlariyle karşılaşıyordu. Musiki
ııin tallı nagmeleri asabını sarSl
yordu. Cigara salonuna baksa, ta 
biiyat aliminin yakıcı gözlerini 
görüyordu. Sonra, eniştesinin en 
samimi dostlarından müteahhid 
Necdet Feridunun mavi, ressam 
Barutun siyah gözleri de hep 
kendine bakıyordu. 

Briçte kaybedenler, geliyorlar, 
onun yanına oturuyorlar, onunla 
konuşmak istiyorlardı. 

Eniştesinin davetlileri: ressam 
Baysul, mütcahhid Necdet Feri. 
dun, bestekar Fikret Alkım, tabii 
yat alimi Cevdet hep kendisine 
kur yapmak istiyorlardı. O, bunu 
anlamamış gibi görünüyordu. Er
keklerden, ve yeniden bir fela -
kete düşmekten korkuyordu. 

il 
(JADL"'L"' BIRAKTIGI 

llATffiA 
'Misafirler geç vakte kadar o

turdular, ve ancak sabaha karşı 
1aat ikide ayrıldılar. 

Geri kalanlar birinci kata çık. 
ılar. Yatak odaları buradaydı. 

:ana Bedii, merdiven başında 

·urdu. Erkeklerin ellerini sılı:tr, 

!\dınlarınkini de öptü. Herkes o-
.:ıların& çekildi. Az sonra, koca 
alıda derin bir sükunet hüküm 

1ürmeye başaldı. Elektrikler sön
Jürüldü. Sofadaki büyük saatin 
tik taklarından başka bir ses işi
tilmez oldu. 

Sofaya açılan altı kapıdan, altı 
küçük daireye giriliyordu. Bu da
irelerin bir antresi, büyük bir ya 
tak odası, bir de tuvalet kabine. 
si vardı. Bunlarda sırayla File -
ret Alkım, ressam Baysu!, Rana 
Bedii, bayan Huriye, müteahhid 
Necdet Feridun, tabilyat alimi 
Cevdet yatıyorlardı. 

Sofanın her iki tarafındaki dar 
koridordan yalının köşelerindeki 

kulelere gidiliyordu. Sağda, Gü -
zidenin dairesile kütüphane, sol
da da, yalının sahibinin oğlu ile 
genç arkadaşlarının odaları bulu
nuyordu. 

Misafirler, sabahları tam bir 
serbesti ile geçiriyorlardı. Herkes 
bir şeyle meşgul oluyor, yahut 
da i~ine gidiyordu. 

Rana Bedii, hususi katibi Refik 
ile çahşıyordu. Bu, zayıf, son de. 
roce mahcub, utangaç delikanlı 

hizmetçilerin dairesine yakın bir 
odada yatıp kalkıyordu. 

Fikret Alkım, odasının balko -
nunda hasır kanapeye uzanıyor, 

yeni yeni senfonielr bestelemeyi 
tahayyül ediyor, tabiiyat alimi 
Cevdet, kırmızı rob dö şambrı 

ile odasında dolaşıyor, ·yazmak 
tasavvurunda bulunduğu mühim 
bir eserin zeminini hazırlamaya 
çalışıyordu. 

Sabah kahvaltısını. bahçede. 
kestane ağaçlarının altında ya -
pıyorlardı. 

Güzide, deniz kenarında bir sa
at kadar dolaştıktan sonra geldi, 
hasır koltuğa oturdu. Çok vorul
muş, ~ehresi kızarmıştı. 

Bayan Huriye henüz meydan. 
da yoktu. Yaşlı kadın, daima geç 
gelirdi. Sabah tuvaleti çok uzun 
sürerdi. 
Uşaklardan biri, misafirlf're ge 

len mektuplan verirken bayan 
Huriye yahdıın çıktı, yavaş ya -
\'aş merdivenden inmeye başladı. 

Va;gan: EIF. 
lnce ve pembe renkli bir rob giy
mişti. Omuzlarında ipek bir örtü 
vardı. Kendisini selamlamak için 
ayağa kalkan erkeklere başını eğ
mekle mukabele etti. Kızının ve 
torununun yanaklarından öptü. 
Sonra, tabiiyat aliminin elinden 

tuttu ve: 
- Ey söyleyiniz. bakalım, de_ 

dl. Bu gece cadıların dolaştığını 

işittiniz mi? ... 

::Uc,,hıır İn~ili1. siıı('ma artistlerinden J<;lizabeth A11en a .... kerlerc 
hizmet göm1ek iizcr~ orduya yazılm15hr. Burada artisti ln~iliz asker
lerine sabah çayı hazırlarken glirüyorsunuz. 

- Cadıların mı? ı 
- Evet, cadıların. Saat üç var 

dr. Sofada dolaşmaya başladılar. 1 
İki üç defa devrettiler. Kapıların 
önünde duruyorlar, sonra yine a
ğır aksak yürümelerine devam e
diyorlardı. 

Cevdet müstehziyane cevab 
verdi: 

- Cadıların adeti olsa gerek. 
Yalnız zincirlerin gürültüsü, ke
miklerin şakırtısı eksik ... 

- Alayı bırakınız. Ciddi söylü
yorum. Hatta cadılardan birisi o. 
dama girdi. 

Her taraftan hayret nidaları 

yükseldi. Rana Bedii, umumun 
efkarına tercüman oldu: 

- Ama yaptın anne!. Ya bi
zimle eğleniyorsun, yahut da rü

ya gördün ... 
- Bilakis hakikati söylüyo -

rum. lşte ispatı ... Tuvalet masa
mın üzerine bıraktığı bir hatıra. 
Cadı, yavaşça kapıyı açtı, içeri 
girdi. Ayakları, sanki yere değ _ 
miyormuş gibi yürüyordu. Odayı 
şöyle bir dolaştı. Tuvalet masa -
mm önünde durdu. O sırada bah
çedeki köpeklerden biri acı acı 

havlamaya başladı. Şüphesiz bun 
dan ürktü, süratle kaçtı, gitti. 

Rana Bedii, cadının bıraktığı 

küçük gümüş parayı avucunun i
çinde çeviriyor, dikkatle bakıyor, 
tetkik ediyordu. 

Rana Bedii, çok meraklı bir 
meskukat ve madalyon mütehas
sısı, alimiydi. Bütün yeni ve eski 
paraları, madalyonları bilirdi. 
Çok kıymetli bir de kolleksiyonu 
vardr. Fakat bu elindeki parayı, 
şimdiye kadar hiçbir yerde gö[. 
memişti: 

- Eski bir Yunan sikkesine 
benziyor, dedi. Cadı bunu benim 
odama bıraksaydı, daha iyi eder
di. Kendisine müteşekkir kalır -
dnn. Noter Şefkati bize (zampa
ra bir cadı) dan bahsetmişti. Hal
buki bu meskukat mütehassısı ... 

Bayan Huriye güldü, ve: 
- Köpek bağırmamış olsaydı, 

şüphesiz boynuma sarılacaktı. 
Cevdet, bu sö1leri tasvi.b eder 

gibi göründü. Ve hafifçe gülümsi.. 
yerek Güzideye baktı. Genç ka
dın kızardı, gözlerini çevirdi. 

ZAMPARA. CADI!. •• 
Ayni gün, öğleden sonra oda

sına giren Güzide, masanın üze -
rinde beyaz bir zarf buldu. İc_:cr
sindc dikkatle katlanmış bir ka. 
ğıt vardı. 

Okudu ve hayretle gözlerini 
açtı. Bir daha okudu. Sonra yırt
tı, pencereden attı. 

Paristc Jıava lzilcumu tehlikesine 
karşı lıazırlnıı.mı itfaiye teşkiliilı 

bir lalim esnasında. 

lnst111;11ın bugiin en nıilbrem 

ilzliyaç/nrımlmı biri lıali11e g.~en 

ga:; mnskcsi, çelzrc1liıı şekli kadar 

pek tabii olarak, kıyafetleri de 
değiştiriyor. Londrada kadmlmın 

gaz m..askesi taktıkl.arı ve sığınak

lara girdiMeri zaman tr:)ecekleri 

- Bu alaycı da kim acaba?... elbisl ·, rin şekilleri fcsbit edilmfş -
Bir gazeteden yırtılan kelime- '• lir. Resimde gürdiiğiiniiz bu clbi -

ler yan yana getirilmek suretile 
tertib olunan bu cümle gözleri -
nin önünde dans ediyor, rahatını 

kaçırıyordu. 

"Zampara cadı, bu gece saat 
on ikide ziyaretinize gelecektir. 
Lütfen kapıyı kilitlcmeyiniz ... ,. 

Güzide, tuvaletini yaparken 1 

hep bunu düşünüyor, yahda bu - 1 

lunan misafir erkeklerden biri I 
tarafından alay için yapıldığına 
hükmediyor. yanlarına çıkmaya 

utanıyordu. 

Alay! Acaba hakikaten alay 
mıydı bu? .. Şaka diye mi. latife 
olsun için mi yapmışlardı bunu? 

Aynaya c;arpan hayalı bunun 
aksini SÖj lüyorclu: 

"Ha\'ır! .. Sen cidden güzelsin. 
s!'vimli ve cazihsin ! Bütün er -
kekler, senin yalnız olduğunu. 

kalbinin ::l<'Vme>k \'C sevilmek ar
zularil<' carptığınr bilivorlar. a . 

seter, modamn en son yeni eserini 
teşkil etmektedir. 

yaklarına kap:ınmak i<;in kii<:ük 
1 · · t' · b kl' 

1 
d' d ı Polon' ahların bir otomobil ~ruını, 

ıır ışare ını e ıyor ar, ıyor u. 
ıııon siiratlc bir l>öydcıı g('!;NlerJ,cn 

(Devamı var) 

Yindsor Dük ,-c Dü~csiııi yanyana ~österen bu fotoğraf onla~ 

üç sene a.yrılclıldaıı sonra 1ngiıtere~·c gcldik1eri geçen hafta esnasın• 
da almmu;tır ,.e eski İngili:I; Kralı ile karrsmı, ikametlerine tahsis cdl. 

Var.,m n, kahrama.n<"a müdafaa sına dcYam ediyor. \'arı;<)\ alılar, düşmana karsı sonuna kadar uıul" 
\ 'C'met için gruı>lar teşkll edere!< sip er kazıyorlar. nesim, genç Var~o,·a lılardan bir grupu gösteriyor. 

lludmln sı•\ ı,ctlilcn Polonya :ı.s kcı'lcriml.:n bir l..:,ım, ~ellerinin ne z:ırcti altında gaz maskelerinl tee" 
rlibc ediyorlar, 

ı::u fotoğrar bir .\imarı tnhtellınTıiı't farafıııc':rı rort<"l<i:r. sal.ili 'rinllc b ııtırılan tnp;iliz "Bosnia" genti"lıldt' 
ki tuyfadaıı biri t.aral'ında.n u.lınmı~tır. Uesimdc, Alman tn.htelbahiriniıı su üzerine çıkışı görülüyor._ 


